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ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ
Εκτιμώντας ότι η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC)
επιβεβαίωσε ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί πραγματικότητα για την οποία
ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση ενέργειας για ανθρώπινες δραστηριότητες·
Εκτιμώντας ότι στις 9 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων
«Ενέργεια για ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μια μονομερή δέσμευση
για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20%
έως το 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και
του προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό
μίγμα σε 20%·
Εκτιμώντας ότι το Σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή
απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού θέτει ως προτεραιότητα τη θέσπιση «Συμφώνου
των Δημάρχων»·
Εκτιμώντας ότι η Επιτροπή των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογραμμίζει
την ανάγκη σύνταξης των τοπικών και περιφερειακών δυνάμεων δεδομένου ότι η
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση είναι ένα αποτελεσματικό στοιχείο για την ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, προωθεί τη συμμετοχή των
περιφερειών στο Σύμφωνο των Δημάρχων·
Εκτιμώντας ότι είμαστε πρόθυμοι να ακολουθήσουμε τις συστάσεις του «Χάρτη της
Λειψίας για Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις» όσον αφορά την ανάγκη βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης·
Εκτιμώντας ότι έχουμε γνώση της ύπαρξης των Δεσμεύσεων του Aalborg στις οποίες
στηρίζονται πολλές εν εξελίξει προσπάθειες αστικής βιωσιμότητας καθώς και
διαδικασίες της Ατζέντας 21·
Εκτιμώντας ότι αναγνωρίζουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται
την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις
εθνικές κυβερνήσεις και ότι οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως
των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερομένων φορέων·
Εκτιμώντας ότι τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα (μέσω
των προϊόντων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες) για
περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από
τη χρήση ενέργειας σχετιζόμενης με την ανθρώπινη δραστηριότητα·
Εκτιμώντας ότι η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να
υλοποιηθεί μόνον με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών
τους·
Εκτιμώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν
στην ανάληψη δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν
το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες·
Εκτιμώντας ότι πολλές από τις δράσεις όσον αφορά την ενεργειακή ζήτηση και τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της διαταραχής
του κλίματος, είτε εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας των τοπικών κυβερνήσεων,
είτε δεν είναι εφικτές χωρίς την πολιτική στήριξή τους·
Εκτιμώντας ότι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να επωφεληθούν
από την ανάληψη αποτελεσματικής αποκεντρωμένης δράσης σε τοπικό επίπεδο
προκειμένου να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους για περιορισμό των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου·
Εκτιμώντας ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σε όλη την Ευρώπη περιορίζουν
τους ρύπους που προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μέσω
προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, καθώς και με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ:
να υπερβούμε τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2
στις επικράτειες μας τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης
για τη Βιώσιμη Ενέργεια στους τομείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εντολή
μας. Η δέσμευσή μας και το Σχέδιο δράσης θα επικυρωθούν μέσω των αντίστοιχων
διαδικασιών μας·
να προετοιμάσουμε μια βασική απογραφή εκπομπών που θα αποτελέσει τη βάση του
Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια·
να υποβάλλουμε το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια εντός του έτους που έπεται
της επίσημης υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων·
να προσαρμόσουμε τις αστικές δομές
δομές, συμπεριλαμβανομένης και της εξασφάλισης
επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο την ανάληψη των απαραίτητων δράσεων·
να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών στις γεωγραφικές περιοχές μας
προκειμένου τούτη να συμμετάσχει στην ανάπτυξη του Σχεδίου δράσης
δράσης, προσδιορίζοντας
τις πολιτικές και τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή και την επίτευξη των
στόχων του σχεδίου αυτού. Το σχέδιο δράσης θα υλοποιηθεί σε κάθε επικράτεια και θα
υποβληθεί στη Γραμματεία του Συμφώνου εντός του έτους που έπεται της υπογραφής
του Συμφώνου·
να υποβάλλουμε έκθεση αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή
του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και
εξακρίβωση·
να μοιραζόμαστε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας με άλλες εδαφικές ενότητες·
να διοργανώνουμε Ημέρες Ενέργειας ή Ημέρες Συμφώνου των Πόλεων σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με άλλους ενδιαφερομένους φορείς, με στόχο να μπορέσουν οι
πολίτες να επωφεληθούν άμεσα των ευκαιριών και των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν
από την ευφυέστερη χρήση της ενέργειας, καθώς και να ενημερώνουμε τακτικά τα τοπικά
μέσα ενημέρωσης σχετικά με τις εξελίξεις στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης·
να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε στην ετήσια Διάσκεψη των Δημάρχων της ΕΕ για
μια «Ενεργειακά Βιώσιμη Ευρώπη»·
να διαδώσουμε το μήνυμα του Συμφώνου στα κατάλληλα φόρουμ και, ειδικότερα, να
παροτρύνουμε και άλλους δημάρχους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο·
να αποδεχθούμε τη διαγραφή μας από μέλη του Συμφώνου
Συμφώνου, υπό τον όρο να μας κοινοποιήσει
η Γραμματεία επιστολή για την εκ των προτέρων ενημέρωσή μας σε περίπτωση:
i) μη υποβολής του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια εντός του έτους που έπεται
της επίσημης υπογραφής του Συμφώνου·
ii) μη συμμόρφωσης με το γενικό στόχο της μείωσης του CO2, όπως ορίζεται στο σχέδιο
δράσης λόγω μη εφαρμογής ή ανεπαρκούς εφαρμογής του σχεδίου δράσης·
iii) μη υποβολής έκθεσης κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων περιόδων.

ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΟΥΜΕ:
την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή και
να χρηματοδοτήσει μια δομή τεχνικής υποστήριξης και προώθησης,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μέσων αξιολόγησης και παρακολούθησης,
μηχανισμών για την προαγωγή της ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ
επικρατειών, καθώς και μέσων για τη διευκόλυνση της αναπαραγωγής
και του πολλαπλασιασμού επιτυχημένων μέτρων, εντός των ορίων του
προϋπολογισμού τους·
τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάληψη του συντονισμού της
Διάσκεψης των Δημάρχων της ΕΕ για μια «Ενεργειακά Βιώσιμη Ευρώπη»·
την δεδηλωμένη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διευκολύνει την
ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών εδαφικών ενοτήτων, καθώς
και την παροχή κατευθυντηρίων γραμμών και παραδειγμάτων συγκριτικής
αξιολόγησης για ενδεχόμενη εφαρμογή και σύνδεση με τις υφιστάμενες
δραστηριότητες και δίκτυα που στηρίζουν το ρόλο των τοπικών αρχών στον
τομέα της προστασίας του κλίματος. Αυτά τα παραδείγματα συγκριτικής
μέτρησης επιδόσεων πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο τμήμα του
παρόντος Συμφώνου και τούτο να οριστεί στα παραρτήματά του·
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην αναγνώριση
και στην ευρεία προβολή των αστικών κέντρων και των πόλεων που συμμετέχουν
στο Σύμφωνο με τη χρήση ιδιαίτερου λογότυπου για μια «Ενεργειακά Βιώσιμη
Ευρώπη», καθώς και την προώθηση του εγχειρήματος αυτού με τη χρήση των
διευκολύνσεων επικοινωνίας της Επιτροπής·
της ισχυρής στήριξης της Επιτροπής των Περιφερειών στο σύμφωνο και τους
στόχους του, με την εκπροσώπηση των τοπικών και περιφερειακών αρχών
στην ΕΕ·
τη στήριξη που κράτη μέλη, περιφέρειες, επαρχίες, πόλεις με συμβουλευτικό
ρόλο και άλλες θεσμικές δομές που στηρίζουν το σύμφωνο παρέχουν σε
μικρότερους δήμους προκειμένου αυτοί να συμμορφωθούν με τους όρους που
ορίζονται σε αυτό.
ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΚΑΛΟΥΜΕ:
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις να διαμορφώσουν
σχέδια συνεργασίας και συνεκτικές δομές στήριξης που θα βοηθήσουν
τους υπογράφοντες να εφαρμόσουν το Σχέδιο Δράσης μας για τη Βιώσιμη
Ενέργεια·
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις να εκλάβουν τις
δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του Συμφώνου ως
προτεραιότητες στα αντίστοιχα προγράμματα υποστήριξής τους, καθώς και
να ενημερώσουν και να συμπεριλάβουν τις πόλεις κατά την προετοιμασία
των πολιτικών και των μηχανισμών χρηματοδότησης που αφορούν το τοπικό
επίπεδο εντός του φάσματος των στόχων του·
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιήσει διαπραγματεύσεις με
τους δημοσιονομικούς φορείς με σκοπό την καθιέρωση χρηματοδοτικών
διευκολύνσεων που να επιδιώκουν να συμβάλλουν στην ευχερέστερη υλοποίηση
των στόχων στο πλαίσιο των Σχεδίων Δράσης·
τις εθνικές διοικήσεις να συμπεριλάβουν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές
στην προετοιμασία και εφαρμογή των εθνικών προγραμμάτων δράσης για την
ενεργειακή αποδοτικότητα και των εθνικών προγραμμάτων δράσης για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις να στηρίξουν την
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης μας για τη Βιώσιμη Ενέργεια που συνάδει με τις
αρχές, τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί και με
εκείνες που μπορεί να συμφωνηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη στο μέλλον
σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικότερα από τη Συνθήκη πλαίσιο των Η.Ε σχετικά
με την κλιματική αλλαγή (UNFCCC). Η ενεργός συμμετοχή μας στη μείωση
των εκπομπών CO2 θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε έναν πιο φιλόδοξο
γενικότερο στόχο.
ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ, ΠΑΡΟΤΡΥΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1. Ρόλος των τοπικών αρχών στην εκπλήρωση του έργου
Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας, προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας και άλλες δράσεις
για την ενέργεια μπορούν να θεσπιστούν σε διάφορους τομείς δραστηριότητας των τοπικών και
περιφερειακών αρχών
• καταναλωτές και φορείς παροχής υπηρεσιών
Οι τοπικές αρχές στεγάζονται σε πολλά κτήρια με σημαντική κατανάλωση ενέργειας, π.χ. για
θέρμανση και φωτισμό. Η εισαγωγή προγραμμάτων και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα
δημόσια κτήρια είναι ένας τομέας όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικές οικονομίες.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές παρέχουν επίσης υπηρεσίες με ένταση ενέργειας όπως
δημόσιες συγκοινωνίες και δημόσιος φωτισμός όπου μπορούν να γίνουν πολλές βελτιώσεις. Και
ακόμη και στις περιπτώσεις που η δημοτική αρχή έχει συμβληθεί με διάφορες εταιρείες για την
προμήθεια των υπηρεσιών αυτών, τα μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης ενέργειας μπορούν
να εφαρμοστούν μέσω δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
• αρμόδιες αρχές για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την κανονιστική ρύθμιση
Ο σχεδιασμός της χρήσης του εδάφους και η οργάνωση του συστήματος μεταφορών αποτελούν
αρμοδιότητες των περισσότερων τοπικών και περιφερειακών αρχών. Οι στρατηγικές αποφάσεις
σχετικά με την αστική ανάπτυξη όπως η αποφυγή της άτακτης επέκτασης των αστικών περιοχών
μπορούν να μειώσουν την χρήση ενέργειας για τις μεταφορές.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν συχνά να έχουν ρυθμιστικό ρόλο, για παράδειγμα,
με τον καθορισμό προτύπων ενεργειακής απόδοσης ή την εγκατάσταση εξοπλισμού ανανεώσιμης
ενέργειας στα νέα κτήρια.
• πάροχοι συμβουλών, κινήτρων και υποδειγμάτων
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση και την παρακίνηση
των κατοίκων, των επιχειρήσεων και άλλων τοπικών ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τον τρόπο
αποτελεσματικότερης χρήσης της ενέργειας. Οι δραστηριότητες ευαισθητοποίησης είναι
σημαντικές προκειμένου να συμπεριληφθεί ολόκληρη η κοινότητα στη στήριξη των πολιτικών
βιώσιμης ενέργειας. Τα παιδιά είναι ένα σημαντικό κοινό για τα προγράμματα εξοικονόμησης
ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών: θα μεταφέρουν τις γνώσεις τους και εκτός σχολείου. Είναι
εξίσου σημαντικό είναι να δίνουν οι αρχές το καλό παράδειγμα και να αποτελεί το υπόδειγμα
στον τομέων των δραστηριοτήτων βιώσιμης ενέργειας.
• παραγωγοί και προμηθευτές
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν να προωθήσουν την τοπική παραγωγή ενέργειας
και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα συστήματα αστικής θέρμανσης με συμπαραγωγή
ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΠΗΘ) που χρησιμοποιούν βιομάζα αποτελούν ένα καλό
παράδειγμα. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τους πολίτες
να εφαρμόσουν τα προγράμματα ανανεώσιμης ενέργειας μέσω οικονομικής ενίσχυσης των
τοπικών πρωτοβουλιών.
2. Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας (BoE)
Ως Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας ορίζονται οι πρωτοβουλίες και τα
προγράμματα που αντιπροσωπεύουν ένα παγκόσμιο πρότυπο επιτυχούς εφαρμογής αναπτυξιακών
προσεγγίσεων στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας σε αστικό περιβάλλον. Διαμέσου του
Συμφώνου, οι εκπρόσωποι των Συγκριτικών Αξιολογήσεων Επιδόσεων Αριστείας εκφράζουν την
προθυμία τους να μοιραστούν την εμπειρία τους και να βοηθήσουν τις πόλεις να υλοποιήσουν
παρεμφερείς προσεγγίσεις, όπου αυτό είναι δυνατό και ενδεδειγμένο, και δεσμεύονται να
διευκολύνουν τη μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω της διάδοσης πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων
και κατευθυντηρίων γραμμών, της συμμετοχής σε εκδηλώσεις των συμβαλλομένων μερών του
Συμφώνου και, γενικά, μέσω της εδραίωσης καθημερινής συνεργασίας με το Σύμφωνο.
3. Δομές στήριξης
Το Σύμφωνο των δημάρχων είναι ανοικτό σε πόλεις κάθε μεγέθους στην Ευρώπη. Οι δήμοι που
λόγω του μεγέθους τους δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να προβούν σε απογραφή, να
προετοιμάσουν ή να επεξεργαστούν σχέδιο δράσης πρέπει να λάβουν στήριξη από δημόσιες
διοικήσεις που διαθέτουν αυτές τις ικανότητες. Οι δομές αυτές στήριξης μπορεί να είναι
περιφέρειες, νομοί, επαρχίες, οικισμοί, περιοχές NUTS ΙΙΙ ή δήμοι με συμβουλευτικό ρόλο. Κάθε
δομή στήριξης θα αναγνωριστεί ρητά από την Επιτροπή ως βασικός παράγοντας του Συμφώνου.
Ο βαθμός συμμετοχής στο Σύμφωνο, καθώς και οι συγκεκριμένοι όροι της συμμετοχής αυτής,
συμπεριλαμβανομένων των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων, θα εκτεθούν λεπτομερώς σε
ειδική γραπτή συμφωνία.

