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ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΔΑΕ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ERENET
Κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η υποβολή των ΣΔΑΕ των 6 αγροτικών κοινοτήτων του eReNet, σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία του Συμφώνου των Δημάρχων. Υπό το συγκεκριμένο πλαίσιο, διενεργήθηκαν σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες για
την υλοποίηση των ΣΔΑΕ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες υλοποίησης των ΣΔΑΕ, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες προσαρμογές
στην διοικητική δομή κάθε κοινότητας. Οι αγροτικές κοινότητες συμμετείχαν, στο πλαίσιο του eReNet, σε δύο σεμινάρια κατάρτισης, στην Κροατία
(17-19 Οκτωβρίου 2011) και στη Γερμανία (8-10 Μαΐου 2012). Καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχή υλοποίηση των ΣΔΑΕ αποτέλεσε η ενεργή
συνεισφορά όλων των τοπικών φορέων στη διαμόρφωση όλων των τοπικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Τοπικές αρχές και φορείς
μπορούν να δημιουργήσουν από κοινού το ενεργειακό όραμα της περιοχής, να καθορίσουν τους τρόπους υλοποίησής του, καθώς και να επενδύσουν
σε χρηματικούς και ανθρώπινους πόρους προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, οι κοινότητες διενέργησαν ανεπίσημες συναντήσεις, με τη
συμμετοχή των τοπικών φορέων, ενώ υλοποιήθηκαν και σε κάθε κοινότητα δύο συναντήσεις δημόσιας διαβούλευσης των ΣΔΑΕ, κατά τους μήνες
Ιούνιο/Ιούλιο και Σεπτέμβριο/Οκτώβριο 2012.
Τα ΣΔΑΕ των κοινοτήτων Αμυνταίου, Judenburg, CM Sertã, Dugo Selo, Sveta Nedelja και Asenovgrad είναι διαθέσιμα.

* Σύνολο δημοσίων δαπανών για δράσεις ΑΠΕ/ΟΧΕ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ERENET
Το Διαδικτυακό Εργαλείο eReNet για την υποστήριξη της ανάπτυξης ΣΔΑΕ παρέχει ένα αποτελεσματικό και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, στοχεύοντας
κυρίως σε φορείς, οι οποίοι δεν είναι «ειδικοί» στον συγκεκριμένο τομέα. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το παρεχόμενο
εργαλείο, βήμα – βήμα, για την εκπόνηση και υλοποίηση ενός επιτυχημένου ΣΔΑΕ. Έχουν τη δυνατότητα προσδιορισμού της ενεργειακής απογραφής για το έτος
αναφοράς, του προσδιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της περιοχής τους, καθώς και του βέλτιστου συνδυασμού δράσεων για την υλοποίηση
των στόχων του ενεργειακού οράματος. Το διαδικτυακό εργαλείο eReNet απλοποιεί τη διαδικασία ενός ΣΔΑΕ και συνεισφέρει στη μείωση των απαιτούμενων, για
την υλοποίησή του, πόρων. Για την περαιτέρω υποστήριξη των τοπικών φορέων, οι φόρμες του διαδικτυακού εργαλείου, η «οn line» υποστήριξη και άλλα
συναφή χαρακτηριστικά θα είναι διαθέσιμα σε 6 γλώσσες, την Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική, Πορτογαλική, Κροατική και τη Βουλγαρική.
Το διαδικτυακό εργαλείο eReNet είναι διαθέσιμο για χρήση στην ιστοσελίδα http://erenet-tools.epu.ntua.gr!
Η τελική έκδοση θα είναι διαθέσιμη στο τέλος Φεβρουαρίου 2013. Η χρήση του είναι δωρεάν και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι καλοδεχούμενοι να το
χρησιμοποιήσουν και να επωφεληθούν από τη λειτουργία του, προς την κατεύθυνση ευκολότερης ανάπτυξης ΣΔΑΕ.

ΑΛΛΑ ΝΕΑ
2η Συνάντηση Προόδου – Asenovgrad, Βουλγαρία

Επερχόμενες Εκδηλώσεις

Η 2η Συνάντηση Προόδου υλοποιήθηκε επιτυχώς στο Asenovgrad, της Βουλγαρίας, στις 10 – 11
Σεπτεμβρίου 2012. Τη συνάντηση εκκίνησε ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Asenovgrad, ο οποίος καλωσόρισε
τους συμμετέχοντες στην περιοχή και εξέφρασε τη δέσμευση του Δήμου στους στόχους του eReNet.

Ημερίδες Πληροφόρησης

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο στάδιο προετοιμασίας
του ΣΔΑΕ και στα αποτελέσματα που προέκυψαν
από τις συναντήσεις δημόσιας διαβούλευσης. Η
συνάντηση εστίασε στο στάδιο υλοποίησης του
eReNet και στις επερχόμενες δραστηριότητες. Κατά
τη διάρκεια των συζητήσεων, συμφωνήθηκε από
κοινού ότι η ανάδραση από μέρους των τοπικών
φορέων και ενδιαφερομένων είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την αναγνώριση των προβλεπόμενων
από
το
ΣΔΑΕ
δράσεων.
Επιπλέον,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη μελέτης στο νέο
εργοστάσιο ΣΗΘ της EVN.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

22 – 23 Φεβρουαρίου 2013, Αμύνταιο, Ελλάδα: Οργάνωση
διημερίδας από το Δήμο Αμυνταίου σε συνεργασία με το Δίκτυο
Ενεργειακών Δήμων (NEProM) και το Ινστιτούτο Friedrich Ebert,
με κύριο θέμα την τηλεθέρμανση με βιομάζα, καθώς και
στοχευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας (ΟΧΕ)
στους δήμους.
27 Φεβρουαρίου 2013, Judenburg, Αυστρία: Οργάνωση ημερίδας
πληροφόρησης σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων, από το
ΕΑΟ και το δίκτυο Climate Alliance Austria, με στόχο τα
παρακάτω θέματα: πλεονεκτήματα υπογραφής του Συμφώνου,
εμπειρίες από τη διαδικασία ανάπτυξης του ΣΔΑΕ, ενεργειακά
δεδομένα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η οργάνωση 5 εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τους
συνεργαζόμενους φορείς και τους περιφερειακούς
οργανισμούς ενέργειας (ΕΜΠ, REGEA, EAO, BSERC και
IrRADIARE) στις στοχευόμενες χώρες, θα λάβει χώρα κατά
την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2013, προκειμένου να
διαδώσει την ιδέα και τον τρόπο λειτουργίας των ΣΔΑΕ σε
άλλες κοινότητες με παρεμφερή χαρακτηριστικά. Τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια πρόκειται να παρουσιάσουν με
συνεκτικό και ολοκληρωμένο τρόπο, τα πλεονεκτήματα
προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων, τη
διαδικασία υλοποίησης των ΣΔΑΕ και τα αναπτυγμένα
διαδικτυακά εργαλεία.

Για περαιτέρω λεπτομέρειες, μείνετε συντονισμένοι με τις
δραστηριότητες του eReNet

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ελλάδα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΕΜΠ
Δήμος Αμυνταίου
Αυστρία
Energy Agency Upper Styria – EAO
Municipality of JUDENBURG
Κροατία
North West Croatia Regional Energy Agency - REGEA

Βουλγαρία
Black Sea Energy Research Center - BSERC
ASENOVGRAD Municipality
Πορτογαλία
IrRADIARE, Ltd
SERTÃ City Council
Γερμανία
Town of NEUMARKT (in the upper Palatine)
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