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Executive summary
Το έργο «50000 & 1 SEAPs» παρέχει μια συνεκτική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των
Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) με τα Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
(ΣΔΑΕ) σύμφωνα με το πρότυπο διαχείρισης ενέργειας όπως το ISO 50001 και το
Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας ως σύστημα πιστοποίησης της διαχείρισης της ποιότητας για
τους Δήμους που έχουν έχουν δεσμευτεί για βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό. Σκοπός του
είναι να βοηθήσει τους δήμους να ξεπεράσουν τα εμπόδια για τη θεσμοθέτηση των σχεδίων
δράσης τους και να ενισχύσουν τις εσωτερικές δομές και διαδικασίες για την ποιοτική,
μακροπρόθεσμη, ενεργειακή πολιτική και τον προγραμματισμό. Αυτό διασφαλίζει ότι οι
βιώσιμες προσεγγίσεις στην τοπική ενεργειακή πολιτική και τον προγραμματισμό διαδίδονται
και ενισχύονται περαιτέρω σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το έργο «50000 & 1 SEAPs» διοργάνωσε δύο Ανοικτές Εκπαιδευτικές Συνεδρίες
απευθυνόμενες σε βασικούς παράγοντες - Τοπικές Αρχές και τις υποστηρικτικές τους δομές
με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και την παροχή άμεσης υποστήριξης στη δημιουργία και
εφαρμογή της προσέγγισης του ΣΔΕ+ΣΔΑΕ.
Ξεκινώντας από τις πρακτικές εμπειρίες των εταίρων του έργου και από τις δράσεις των
Δήμων που εφαρμόζουν αυτή τη μεθοδολογία, οι συνεδρίες έδωσαν την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να μάθουν περισσότερα για την προσέγγιση «50000 & 1 SEAPs». Στις
συνεδρίες μοιράστηκαν συμβουλές, εργαλεία και συστάσεις και δόθηκε η ευκαιρία να
συζητηθούν ομαδικά οι προκλήσεις και τα εμπόδια για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης
αειφόρου ενέργειας με έμφαση στην ενεργειακή διαχείριση.
Στις συζητήσεις δόθηκε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η συλλογή δεδομένων παραμένει
βασικό εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να σχεδιαστεί κατάλληλα και με
συνέπεια μια σαφής βάση αναφοράς. Όχι μόνο τα δεδομένα παραμένουν δύσκολα
προσβάσιμα και ποιοτικά, αλλά συχνά η συνεργασία με τους παρόχους ενέργειας είναι σε
εθελοντική βάση αντί να ρυθμίζεται από το νόμο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια διαφορετική
εικόνα για τα ευρωπαϊκά κράτη. Η χρηματοδότηση είναι επίσης μια μεγάλη ανησυχία για τους
Δήμους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν όχι μόνο δυσκολίες στην παροχή επαρκών επενδύσεων
για την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων αλλά και τις προκλήσεις της χρηματοδότησης
θέσεων εμπειρογνωμόνων ικανών να εκτελέσουν το έργο για τον Δήμο ή για μια ομάδα από
αυτούς (π.χ. κοινή χρηματοδότηση για έναν τοπικό διαχειριστή ενέργειας). Τέλος, ένα ευρύ
φάσμα ειδικών πλαισίων και καταστάσεων μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία των
ΣΔΕ+ΣΔΑΕ. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας να κατανοηθεί πλήρως το τοπικό πλαίσιο
προκειμένου να σχεδιαστούν τα μέτρα και να βελτιστοποιηθούν τα αποτελέσματα. Αυτό
περιλαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για την
παραγωγή ΑΠΕ, καθώς και τον προσδιορισμό των κτιρίων για την εφαρμογή μέτρων
ενεργειακής απόδοσης με το μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης χρημάτων και μείωσης
των εκπομπών.
Μια ισχυρή πολιτική δέσμευση αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία της προσέγγισης του
ΣΔΕ+ΣΔΑΕ, καθώς απαιτεί μεσοπρόθεσμο όραμα και επαρκείς πόρους (τόσο οικονομικούς
όσο και δυναμικό) για την υλοποίησή του.
Η συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιοι, ιδιωτικοί, μη κερδοσκοπικοί
κλπ.) είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση των μέτρων που εντοπίστηκαν
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και η προώθηση πρωτοβουλιών από τη βάση προς την κορυφή μπορεί να αποδειχθεί
ισχυρό πλεονέκτημα για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων. Για το λόγο αυτό, η
αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική όχι μόνο για την εξασφάλιση υποστήριξης αλλά
και για τη δημιουργία μιας συμμαχίας με την κοινωνία και τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Τέλος, η σύνδεση και η ανταλλαγή με άλλους Δήμους σε όλη την Ευρώπη που
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και αναζητούν καινοτόμες λύσεις είναι ζωτικής
σημασίας για την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων. Οι ανταλλαγές με ομότιμους, καθώς και οι
ευκαιρίες κατάρτισης (όπως αυτές που παρέχονται από το έργο «50000 & 1 SEAPs» στο
πλαίσιο του προγράμματός καθοδήγησης) είναι καθοριστικής σημασίας για την εκμάθηση
νέων προσεγγίσεων, την ανταλλαγή εργαλείων και τη μετάβαση από το σχεδιασμό στην
αποτελεσματική υλοποίηση

Report on Open Centralised Training on EnMS+SEAP
methodology for EU Municipalities and supporting structures

3

