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Τι είναι το πρόγραμμα MEDΕEA;
Το “Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας” - eea®” - επιβραβεύει δήμους και κοινότητες με μια ειδική
διάκριση για τις εξαιρετικές προσπάθειές τους στη διακυβέρνηση τομέων που σχετίζονται με την
ενέργεια (ιδίως με την ενεργειακή αποδοτικότητα). Το EEA®” επιβραβεύει τον ολοκληρωμένο
ενεργειακό σχεδιασμό και τις δραστηριότητες των δήμων που αποσκοπούν στην επίτευξη και
υπέρβαση των ενεργειακών στόχων της Ε.Ε. “20-20-20” στις περιφέρειες της Μεσογείου.
Ο στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση του ενεργειακού σχεδιασμού με σκοπό την αύξηση
της αποδοτικότητας. Αυτό θα μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που είναι ιδιαίτερα
επιβλαβή για το περιβάλλον και θα περιορίσει το ενεργειακό κόστος. Η περιοχή της Μεσογείου έχει
μεγάλες δυνατότητες ως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως για παράδειγμα την ηλιακή
ενέργεια.
Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη των Ευρωπαϊκών ενεργειακών στόχων “20-2020” στις περιφέρειες της Μεσογείου, μέσω της βελτίωσης της τοπικής διακυβέρνησης των
ενεργειακών θεμάτων.
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Συγκριτική αξιολόγηση των δήμων που συμμετέχουν
Με τα έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος MEDEEA, δημιουργήθηκε μια
μεγάλη βάση δεδομένων σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στους συμμετέχοντες δήμους. Τα
δεδομένα αυτά αφορούν τους τομείς κατοικίας ή υπηρεσιών, δημοτικά κτίρια, δημόσιο φωτισμό,
ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές και άλλες χρήσεις και διαφοροποιούνται ανά είδος ενέργειας,
όπως ηλεκτρική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και διάφορα ορυκτά καύσιμα. Με βάση
όλες αυτές τις πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) των
διάφορων δήμων των διαφορετικών χωρών, η οποία συνοψίζεται σε 7 έγγραφα που αντιστοιχούν
στα εξής επιμέρους θέματα: κατανάλωση ενέργειας, κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, κατανάλωση
ορυκτών καυσίμων στις μεταφορές, συνολική κατανάλωση ενέργειας, εγκατεστημένη ισχύς
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εκπομπές CO2 και αποτελέσματα της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού
Βραβείου Ενέργειας.
Κατάλογος βέλτιστων πρακτικών για τους δήμους
Οι εταίροι του προγράμματος κατάρτησαν έναν διαδυκτιακο κατάλογο βέλτιστων πρακτικών για να
αναδείξουν τα αποτελέσματα του προγράμματος στο επίπεδο των δήμων. Οι δήμοι εξηγούν πώς
χρησιμοποίησαν το εργαλείο του EEA® σαν ένα πρώτο βήμα για την υπογραφή του Συμφώνου των
Δημάρχων ή αντιστρόφως. Στον διαδικτυακό κατάλογο μπορεί κανείς να πληροφορηθεί τους
τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι δήμοι για να μειώσουν τις εκπομπές CO2 και να
πάρουν την πιστοποίηση EEA®.
Συστάσεις πολιτικής
Οι εταίροι του προγράμματος MEDEEA, έχουν εκπονήσει συστάσεις πολιτικής που απευθύνονται
στο Ευρωπαϊκό, το εθνικό και το περιφερειακό/τοπικό επίπεδο. Οι εταίροι του προγράμματος έχουν
λάβει υπόψη την ιδιαιτερότητα των χωρών της Μεσογείου στον τομέα της ενέργειας στα πλαίσια
της Ε.Ε., τόσο όσον αφορά τα υψηλά επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας όσο και το αναξιοποίητο
ακόμα δυναμικό τους για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι εταίροι του
προγράμματος έχουν επίγνωση του ότι στην περιοχή της Μεσογείου υπάρχουν δήμοι με πολύ
λίγους κατοίκους. Οι δήμοι αυτοί έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες να επηρεάσουν την
εκάστοτε ενεργειακή πολιτική και αντιμετωπίζουν έλλειψη δεξιοτήτων στα ενεργειακά θέματα.
Κατά την εκπόνηση των συστάσεων πολιτικής, οι εταίροι έλαβαν υπόψη το βαθμό αποδοχής του
Συμφώνου των Δημάρχων από τις Μεσογειακές χώρες, που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία
των χωρών που υπέγραψαν το Σύμφωνο ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. Τις κατευθυντήριες
γραμμές των συστάσεων μπορεί κανείς να βρει στο MEDEEA webpage.
Εθνικά συνέδρια
Κάθε εταίρος οργάνωσε ένα εθνικό συνέδριο, στο οποίο παρουσιάστηκαν το πρόγραμμα και τα
αποτελέσματά του:
-

Εθνικό συνέδριο Κρήτης - Ελλάδα
Την
Παρασκευή
26
Απριλίου
2013
πραγματοποιήθηκε το «Εθνικό Συνέδριο για το
Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea) και το
Σύμφωνο των Δημάρχων» στο Επιμελητήριο
Ηρακλείου, στο πλαίσιο τoυ ευρωπαϊκού
προγραμματος MEDEEA που υλοποιεί η
Περιφέρεια Κρήτης με τη συμμετοχή 13 Δήμων
της Κρήτης.
H Περιφέρεια Κρήτης (Ενεργειακό Κέντρο)
παρείχε στους Δήμους τεχνική υποστήριξη και
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μετέδωσε την απαραίτητη τεχνογνωσία για την συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής «Το Σύμφωνο των Δημάρχων» και την εκπόνηση των Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης
Ενέργειας.
Εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και του Ενεργειακού Κέντρου παρουσίασαν τα αποτελέσματα
της εφαρμογής του προγράμματος MEDEEA και οι Δήμαρχοι των βραβευθέντων Δήμων της Κρήτης
(Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου, Ρεθύμνου, Φαιστού, & Μαλεβιζίου) παρουσίασαν τις επιτυχείς
πρακτικές, τα εμπόδια και τις προοπτικές. Δήμαρχοι από την Περιφέρεια Αττικής και την υπόλοιπη
Ελλάδα μίλησαν για τα επιτεύγματα των Δήμων τους, που έχουν διακριθεί στον ενεργειακό τομέα
και αντάλλαξαν εμπειρίες.
Ομιλητές από εθνικούς φορείς με αρμοδιότητα σε θέματα Ενέργειας (Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής) παρουσίασαν τις Εθνικές Πολιτικές και τα
θεσμικά εργαλεία για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αναγκαιότητα της
εξοικονόμησης ενέργειας στις τοπικές κοινωνίες και τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για τη
χρηματοδότηση Έργων.
-

Εθνικό συνέδριο Σλοβενίας

Η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (SOS) οργάνωσε το εθνικό συνέδριο κατά τη διάρκεια της γενικής
της συνέλευσης στις 25 Απριλίου. Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 95 δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι
και εκπρόσωποι των δήμων. Οι παρευρισκόμενοι δήμαρχοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν
σχετικά με τον Συνεταιρισμό SUN που ιδρύθηκε από την SOS. Η αποστολή αυτού του συνεταιρισμού
είναι να βοηθήσει τους δήμους να γίνουν ενεργειακά αποδοτικοί. Ο συνεταιρισμός βοηθάει ή
διεκπεραιώνει ο ίδιος τη διαδικασία για τη λήψη χρηματοδότησης από την Ε.Ε., ή πραγματοποιεί τις
αναγκαίες επενδύσεις ώστε ο δήμος να γίνει πιο αποδοτικός ενεργειακά.
-

Εθνικό συνέδριο ALESSCO και ARE, Ιταλία

Το εθνικό συνέδριο του προγράμματος MEDEEA των
ALESSCO και ARE έλαβε χώρα στη Νάπολη στις 11 Απριλίου
2013, κατά τη διάρκεια της έκθεσης "EnergyMed“. Στο
συνέδριο, που είχε τον τίτλο “Το Μεσογειακό Πρόγραμμα
MEDEEA: οι δήμοι της Μεσογείου αναλαμβάνουν δράση
για την ενέργεια”, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
προγράμματος καθώς και οι βραβευθέντες δήμοι, ενώ
δόθηκε μια σημαντική ευκαιρία να ενημερωθεί η κυβέρνηση για τις συστάσεις που προέκυψαν από
την εμπειρία του MEDEEA.
Στο συνέδριο παρευρέθηκαν οι δήμαρχοι των πόλεων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης,
εκπρόσωπος της ANCI (Εθνική Ένωση Ιταλικών Δήμων), ένας εκπρόσωπος του Νομού της Κοσέντσα
καθώς και τεχνικοί της Αlessco και της ARE Liguria. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν στο
συνέδριο ήταν ο Τοπικός Ενεργειακός Σχεδιασμός και η υποστήριξη του eea ® (Ευρωπαϊκό Βραβείο
Ενέργειας) ως μέθοδος εντοπισμού των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών και των πιθανών σημείων
βελτίωσης, ώστε να υπάρξει προγραμματισμός για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανάπτυξη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και της ANCI παρουσίασαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων της
τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τα μέσα που θα εφαρμόσει η κυβέρνηση για να υποστηρίξει την
ανάπτυξη της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
-

Εθνικό συνέδριο της Αλγκάρβε, Πορτογαλία

“Πόλεις που Εξοικονομούν Ενέργεια” ήταν το θέμα του Εθνικού Συνεδρίου που οργάνωσε η AREAL
στα πλαίσια του προγράμματος MEDEEA και πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Φάρο, στις 23
Μαΐου. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι εμπειρίες των δήμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και
έλαβαν το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας εφαρμόζοντας μέτρα για βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας.
Ανάμεσα στους διακεκριμένους προσκεκλημένους στο πάνελ συμμετείχαν και σημαντικές
προσωπικότητες του τομέα της Ενέργειας, των οποίων η συμβολή ήταν σημαντική.
-

Εθνικό συνέδριο της Μούρθια, Ισπανία

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Ενέργειας της Περιφέρειας της Μούρθια (ARGEM) και το Επαρχιακό
Συμβούλιο της Χαέν οργάνωσαν το Εθνικό Συνέδριο με θέμα “Εργαλεία Ενεργειακής
Αποδοτικότητας στο πεδίο της πόλης”. Το Συνέδριο έλαβε χώρα στη Μούρθια με συμμετοχή εκατό
περίπου δήμων από ολόκληρη την Ισπανία, ιδιαίτερα από την περιφέρεια της Μούρθια και την
επαρχία της Χαέν, που είναι και οι δυο μέλη του Ευρωπαϊκού προγράμματος MEDEEA, στο πλαίσιο
του οποίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο.
Ο σκοπός αυτής της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των δήμων από την εκπόνηση
και την υλοποίηση του ενεργειακού σχεδιασμού, ο οποίος θα συμβάλει στην επίτευξη των
Ευρωπαϊκών στόχων 20/20/20, δηλαδή μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%, βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20% και αύξηση του ποσοστού κατανάλωσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στο 20%, και όλα αυτά μέχρι το 2020
5 δήμοι της Κρήτης έλαβαν την πιστοποίηση του ΕΕΑ
Το διάστημα 15-18 Απριλίου 2013 πραγματοποιήθηκαν
στην Κρήτη από την Διεθνή Επιθεωρήτρια Χρυσού
Επιπέδου κα Anne Rialhe οι επιθεωρήσεις κατά την
αναγνωρισμένη μεθοδολογία του «Ευρωπαϊκού
Ενεργειακού Βραβείου (European Energy Award eea®)» των 5 Δήμων της Κρήτης που επέτυχαν να
συγκεντρώσουν την απαραίτητη βαθμολογία για να
πιστοποιηθούν.
Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην έδρα του κάθε Δήμου, όπου τα μέλη των Ενεργειακών
Ομάδων των Δήμων μαζί με στελέχη και σύμβουλους της Περιφέρειας Κρήτης παρουσίασαν τα
επιτεύγματα των Δήμων στον ενεργειακό τομέα.
Πέντε Δήμοι, εκ των συμμετεχόντων 13, πιστοποιήθηκαν. Οι Δήμοι Ηρακλείου, Χερσονήσου,
Ρεθύμνου, Φαιστού & Μαλεβιζίου.
O Δήμος Ηρακλείου αποτελεί τον μεγαλύτερο από όλα τα κράτη Δήμο που συμμετέχει στο
πρόγραμμα και επίσης πέτυχε την υψηλότερη βαθμολογία όλων των συμμετεχόντων.
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Το πρόγραμμα MEDEEA και η Περιφέρεια Κρήτης χρηματοδότησε την διαδικασία της Πιστοποίησης
κατά το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο εξασφαλίζοντάς στους Δήμους μία διάκριση ιδιαίτερα
χρήσιμη και μελλοντικά απαραίτητη για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα της ΕΕ και σε
Ευρωπαϊκές ή Εθνικές χρηματοδοτήσεις.
5 δήμοι της Πορτογαλίας έλαβαν την πιστοποίηση του ΕΕΑ
Προκειμένου να εφαρμοστεί η διαδικασία πιστοποίησης των δήμων της Πορτογαλίας που
συμμετείχαν στο πρόγραμμα MEDEEA, η ΑREAL όρισε ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που
περιλάμβανε μια κλειστή γραμμή επικοινωνίας με όλους τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε η συλλογή
πληροφοριών και τεκμηρίωσης να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη.
Με τα στοιχεία αυτά στη διάθεσή της, η AREAL προχώρησε στη μετάφραση και μεταφορά όλων
αυτών των πληροφοριών στο εργαλείο EEA® , πετυχαίνοντας έτσι μια αποτελεσματική αξιολόγηση
της τρέχουσας κατάστασης κάθε δήμου από την άποψη της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος και της
Κινητικότητας, και στη συνέχεια, βοηθώντας τους να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους μέσω του
σχεδιασμού συγκεκριμένων μέτρων. Ωστόσο, ήταν σημαντικό όλες αυτές οι πληροφορίες να
επικυρωθούν με ένα σοβαρό και κατάλληλο τρόπο, πράγμα για το οποίο χρειάστηκε η συμμετοχή
ενός εξωτερικού επιθεωρητή. Η AREAL ήρθε σε επαφή με την κα Anne Rialhe - Διεθνή Επιθεωρήτρια
Χρυσού Επιπέδου- η οποία ανέλαβε την επαλήθευση όλων των υποβληθέντων εγγράφων και
αποδεικτικών στοιχείων, και της οποίας η επαφή με την AREAL επέτρεψε την επισήμανση κάποιων
καταστάσεων που στο μεταξύ έχουν διορθωθεί. Η όλη διαδικασία, από την ανάλυση των
αποδεικτικών στοιχείων, μέχρι το διάλογο και τη συζήτηση των συγκεκριμένων καταστάσεων και
τέλος την τελική βαθμολόγηση κάθε δήμου, κατέληξε στη δυνατότητα πιστοποίησης πέντε από τους
συμμετέχοντες δήμους της Πορτογαλίας, συγκεκριμένα των Albufeira, Aljezur, Olhão, Vila do Bispo
και Vila Real de Santo António.
Οι 4 δήμοι εκπροσωπήθηκαν στο Τελικό Συνέδριο του MEDEEA, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο
στις 15 και 16 Μαΐου, συμπεριλαμβανομένου και της επίσημης απονομή του EEA ® - Ευρωπαϊκού
Βραβείου Ενέργειας.
8 Δήμοι από την Κύπρο έλαβαν την πιστοποίηση eea®
Οι 8 Τοπικές Αρχές της Κύπρου συμμετείχαν από την αρχή στο πρόγραμμα MEDEEA και έλαβαν
δωρεάν τεχνική υποστήριξη από τους Ευρωπαίους εταίρους και τον Κυπριακό Οργανισμό Ενέργειας.
Έτσι, ως μέλη του προγράμματος MEDEEA, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, γνώσεις
και καλές πρακτικές με σκοπό την επίτευξη των κοινών Ευρωπαϊκών στόχων 20-20-20 και έτσι ώστε
να αποδειχθεί ότι οι τοπικές αρχές μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για
αειφορία. Σημαντικά βήματα προόδου πραγματοποιήθηκαν και στους 8 συμμετέχοντες δήμους σε
σχέση με τους βασικούς τομείς-στόχους του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας eea®. Μετά την
ολοκλήρωση των συμβουλευτικών συναντήσεων με τον Κυπριακό Οργανισμό Ενέργειας,
πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση από διεθνή επιθεωρητή , τον Απρίλιο 2013, που μετά από
λεπτομερή ανάλυση των αποδεικτικών στοιχείων και εποικοδομητικό διάλογο και συζήτηση με τους
εκπροσώπους των τοπικών αρχών, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι συμμετέχοντες δήμοι
συγκέντρωναν βαθμολογία άνω του 50% και άρα μπορούσαν να πιστοποιηθούν κατά eea®. Τα πιο
σημαντικά επιτεύγματα των Κυπριακών δήμων είναι:





Δημιουργία μιας επιχειρησιακής ομάδας ενέργειας, με εκπροσώπους από διάφορες
υπηρεσίες
Συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, παραγωγής
αποβλήτων και κατανάλωσης νερού
Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας- ΣΔΒΕ
Έγκριση των ΣΔΒΕ από τα Δημοτικά Συμβούλια
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Δήμος
Λάρνακα

Στρόβολος
Άγιος
Αθανάσιος
Αγλαντζιά
Ενγκωμή

Λατσιά

Λεύκαρα
Πόλη
Χρυσοχούς

Πληθυσμός Bαθμολογία
Βέλτιστη Πρακτική
eea®
51.232
61%
Η υποχρέωση, που θεσπίστηκε από τις δημοτικές
υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την έκδοση αδειών
οικοδομής, κάθε νέα οικοδομή να διαθέτει θέσεις
παρκαρίσματος ποδηλάτων
67.565
60%
Ανακαίνιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και
μετατροπή της σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενέργειας
13.965
57.8%
Επέκταση του Δημαρχείου με κριτήρια επιδόσεων
ενεργειακής αποδοτικότητας
21.018
57%
Σύστημα τιμολόγησης βάσει του βάρους των
παραγόμενων αποβλήτων
18.219
56%
Πάνω από 3000 δέντρα φυτεύτηκαν μέσα σε 18
μήνες σε συνεργασία με τα σχολεία, στα πλαίσια της
κλιματικής προσαρμογής
16.570
54%
Εγκατάσταση διαφόρων συστημάτων PV, στη στέγη
του
Δημαρχείου,
με
online
σύστημα
παρακολούθησης της παραγωγής για σύγκριση με
άλλες μονάδες σε άλλες χώρες
826
51.6%
Ανάπτυξη συστήματος ανακύκλωσης
2.021
51.4%
Διαχείριση των μεταφορών κατά την τουριστική
περίοδο
(λεωφορεία,
ενοικίαση
ποδηλάτων,
ποδηλατόδρομοι και προσβασιμότητα για άτομα με
αναπηρίες)

Τελικό Συνέδριο του προγράμματος MEDEEA στην Κύπρο
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου MEDEEA «Μεταφορά του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου
στη Μεσόγειο», το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και το δίκτυο των εταίρων, διοργάνωσε
τελετή βράβευσης τοπικών αρχών με το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®) και Διεθνές
Συνέδριο, εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λευκωσία στις 15 και 16 Μαΐου 2013.
Οι 9 εταίροι του έργου Medeea έχουν συνεργαστεί για 36 μήνες και έχουν εμπλέξει μεσογειακές
τοπικές αρχές με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις της μεσογείου μέσα από
την εξοικονόμηση ενέργειας, την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τις βιώσιμες
μεταφορές, την ορθολογιστική διαχείριση των αποβλήτων, την αντιμετώπιση αλλά και την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο (eea®) απονέμεται σε
τοπικές αρχές οι οποίες κατάφεραν να καταστρώσουν πολιτική, να αποδείξουν ότι μπορούν να την
εφαρμόσουν για τους πιο πάνω τομείς και αξιολογήθηκαν από επιθεωρητές του εξωτερικού και
εξασφάλισαν βαθμολογία πάνω από 50%. Από τις 73 τοπικές αρχές που είχαν εμπλακεί στη
διαδικασία οι 43 κατάφεραν να εξασφαλίσουν το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο. Από την Κύπρο,
οι 8 τοπικές αρχές που συμμετείχαν (Δήμοι Στροβόλου, Λάρνακας, Αγίου Αθανασίου, Λατσιών,
Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Πόλης Χρυσοχούς και Λευκάρων), κατάφεραν όλες να βραβευτούν.
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Στις 15 Μαΐου 2013, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου
eea®, στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, για τις νέες τοπικές αρχές που έχουν καταφέρει να
αποκτήσουν την επιθυμητή βαθμολογία κατά την αξιολόγηση τους. Κατά την τελετή βραβεύθηκαν
συνολικά 25 τοπικές αρχές: 8 τοπικές αρχές της Κύπρου, 5 από την Κρήτη, 8 από την Ισπανία και 4
από την Πορτογαλία.
Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στις εγκαταστάσεις διαχείρισης
ανακυκλώσιμων υλικών της εταιρείας Green Dot, στο σύστημα ενοικίασης ποδηλάτων της
ευρύτερης Λευκωσίας ΔΕΠΛ (σταθμός Δημαρχείου Σροβόλου-Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου) και τέλος
στο κτίριο της βιβλιοθήκης του Δήμου Στροβόλου το οποίο ανακαινίστηκε με κριτήρια κτιρίου με
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.
Στις 16 Μαΐου 2013 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξένια, το Διεθνές Συνέδριο
μέσα από το οποίο, δόθηκε η δυνατότητα στους συμμετέχοντες εκπροσώπους τοπικών αρχών,
εκπροσώπους ευρωπαϊκών οργανισμών, τοπικούς εμπλεκόμενους φορείς αλλά και εκπροσώπους
των πολιτών να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες σχετικά με τον Βιώσιμο Ενεργειακό Σχεδιασμό
σε τοπικό επίπεδο στις περιφέρειες της Μεσογείου.
Έμφαση δόθηκε στη διάδοση και υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (eea®) και της
μεθοδολογίας του, που επιβραβεύει Δήμους για τις προσπάθειες που καταβάλουν σε Ενεργειακά
θέματα σε συνδυασμό με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.

Προσεχείς εκδηλώσεις για την ενεργειακή αποδοτικότητα:
- Εθνικά εργαστήρια επικύρωσης για θέματα γεωθερμικής ενέργειας (21 Φεβρουαρίου - 5
Μαΐου 2013)
Ο βασικός σκοπός αυτών των εργαστηρίων είναι να επικυρωθούν οι πληροφορίες που έχουν ήδη
συγκεντρωθεί σχετικά με τα ρυθμιστικά πλαίσια και να συμφωνηθεί μεταξύ των τοπικών αρχών και
των ιδιωτικών εταιρειών ποια είναι τα κύρια ρυθμιστικά εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη
ρηχής (αβαθούς) γεωθερμικής ενέργειας. Ο πλήρης κατάλογος αυτών των εργαστηρίων είναι
διαθέσιμος εδώ.
- Ετήσιο Συνέδριο Έξυπνων Πόλεων (5 - 6 Ιουνίου 2013)
Επισκεφτείτε την έξυπνη κοινότητα, στη Βουδαπέστη στις 5 - 6 Ιουνίου στο ξενοδοχείο 5 αστέρων
Boscolo Hotel, για ένα μοναδικό συνέδριο όπου θα συναντηθούν αυτοί που αναπτύσσουν την
τεχνολογία με εκπροσώπους των πόλεων, υψηλόβαθμα οικονομικά στελέχη και πολιτικούς
σχεδιαστές από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ετήσιο Συνέδριο εστιάζεται στην παρουσίαση
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των αποτελεσμάτων της εντατικής δουλειάς που έγινε τους τελευταίους μήνες στην Πλατφόρμα
Έξυπνων Πόλεων Smart Cities Stakeholder Platform: οι Βασικές Καινοτομίες.
- Τελετή του Συμφώνου των Δημάρχων (24 Ιουνίου 2013)
Η Δευτέρα 24 Ιουνίου 2013 επιβεβαιώθηκε ως η ημερομηνία για την επόμενη Τελετή Υπογραφής
του Συμφώνου των Δημάρχων, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, παράλληλα με την
Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας της Ε.Ε.
Υψηλού επιπέδου ομιλητές αναμένεται και πάλι να συμμετάσχουν σ’ αυτή την 4η Τελετή του
Συμφώνου, μεταξύ των οποίων Πρόεδροι Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, Επίτροποι της Ε.Ε.,
Ευρωβουλευτές, Δήμαρχοι και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη διοίκηση της Ε.Ε. και τις
εθνικές, περιφερειακές και τοπικές διοικητικές αρχές.
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