
Δήμοι της Κύπρου που συμμετέχουν στο έργο MEDEEA :
Δήμος Αγλαντζιάς, Δήμος Αγίου Αθανασίου, Δήμος Έγκωμης, Δήμος Λάρνακας, 
Δήμος Λατσιών, Δήμος Λευκάρων, Δήμος Πόλης Χρυσοχούς, Δήμος Στροβόλου 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΠΟΛΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού 
Βραβείου European Energy Award ® στις 

χώρες της Μεσογείου

http://www.interregmedeea.eu/

Από την Κύπρο εταίρος στο έργο MEDEEA είναι το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων 
Πολιτών το οποίο θα εφαρμόσει το eea® στους Δήμους της  Κύπρου που 

συμμετέχουν. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
στα τηλέφωνα: 22667716,22667726, Φαξ: 22667736 email: info@cea.org.cy 

ή στην ιστοσελίδα του έργου MEDEEA: www.interregmedeea.eu 

Eνεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών

 

Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών
info@cea.org.cy
www.cea.org.cy

Agenzia Regionale per 
l’Energia della Liguria
are@areliguria.it
www.areliguria.it

Agenzia per l’Energia e lo 
Sviluppo Sostenibile della 
Provincia di Cosenza
sta�@alessco.it
www.alessco.it

AREAL - Agencia Regional de 
Energia e Ambiente do Algarve
geral@areal-energia.pt 
www.areal-energia.pt

Decentralized Administration 
of Crete - Energy Agency
enrg_bur@crete-region.gr 
www.crete-region.gr 

Malta Intelligent Energy 
Management Agency
info@miema.org
www.miema.org

Association of Municipalities 
and Towns of Slovenia 
info@skupnostobcin.si 
www.skupnostobcin.si 

Agencia de Gestion de 
la Energia de la Region 
de Murcia
info@argem.es
www.argem.es

Οι Δήμοι που βραβεύονται με το European Energy Award®  
… είναι μοντέρνες πόλεις με ικανότητα ανάπτυξης υποδομών, καλύτερων υπηρεσιών, 
καλύτερη διακυβέρνηση, ενεργό συμμετοχή πολιτών.
… προσφέρουν μία υψηλής ποιότητας ζωής στους δημότες τους μέσω καλύτερης 
διαχείρισης της ενέργειας και του περιβάλλοντος.
… βελτιστοποιούν τις εσωτερικές τους διαρθρώσεις, τις διαδικασίες και τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες .
… βελτιώνουν την εικόνα τους. 
… νιώθουν μέρος της Ευρώπης μέσω της σύγκρισης και ανταλλαγής εμπειριών με 
άλλες τοπικές αρχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα eea® 

Εταίροι του έργου MEDEEA :

Agencia de Gestion Energetica 
Diputacion Provincial de Jaen
agener@promojaen.es 
www.agener.es



Τι είναι το  European Energy Award®? 
Το “European Energy Award – eea®” επιβραβεύει τις πόλεις για σημαντικές προσπάθειες 
στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό (ιδιαίτερα της ενεργειακής απόδοσης). Το eea® 
επιτρέπει στις τοπικές αρχές να προσδιορίσουν τις δυνάμεις, τις αδυναμίες τους και τα 
περιθώρια βελτίωσης και πάνω από όλα να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ενεργειακά 
αποδοτικά μέτρα. Η τυποποιημένη αξιολόγηση επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ των eea® 
των πόλεων που συμμετέχουν. Επιτρέπει επίσης στις πόλεις που συμμετέχουν να 
μοιραστούν τις εμπειρίες και την εμπειρογνωμοσύνη τους. 

Το βραβείο European Energy Award® αποτελείται από δυο κύρια στοιχεία:
1) Ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας για υπηρεσίες και δραστηριότητες σχετικές με την 
ενέργεια από τοπικούς φορείς.
2) Ένα Πιστοποιητικό και βραβείο για τις ενεργειακά σχετιζόμενες επιτεύξεις και έλεγχο 
επιτυχίας μέσω τακτικών ελέγχων.

Ξεκινώντας πριν δέκα χρόνια με μερικούς δήμους σε ένα έργο της ΕΕ, σήμερα το eea® 
εφαρμόζεται σε περισσότερες από 750 πόλεις σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Ελβετία, Λιχτενστάιν και Λιθουανία. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
www.european-energy-award.org

Το eea® έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως άριστο σημείο 
αναφοράς στη διαδικασία εφαρμογής του Συμφώνου των Δημάρχων. 

Η διαδικασία eea® 
- Πολιτική δέσμευση για την εφαρμογή του eea είναι απαραίτητη
- Αναθεωρούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ενέργειας
- Καθορίζονται οι δυνάμεις, οι αδυναμίες και τα περιθώρια βελτίωσης
- Καθορίζονται οι στόχοι για την τοπική ενεργειακή πολιτική και τα κριτήρια λήψης   
αποφάσεων
- Αναπτύσσεται τοπικός ενεργειακός σχεδιασμός που περιλαμβάνει συγκεκριμένα 
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα έργα 
- Το πρόγραμμα εργασίας εφαρμόζεται βήμα-βήμα 
- Διεξάγεται συνεχής αποτίμηση των αποτελεσμάτων
- Η όλη διαδικασία διεξάγεται από την Ενεργειακή ομάδα, που σχηματίζεται από    
εκπροσώπους της διοίκησης των τοπικών φορέων και από εκπροσώπους των τοπικών 
αρχών, υποβοηθούμενες από ένα σύμβουλο eea®, εξειδικευμένο στο πεδίο της 
διαχείρισης ενέργειας.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου MEDEEA:
- 16 νέοι εκπαιδευόμενοι σύμβουλοι eea 
- 72  εμπλεκόμενες τοπικές αρχές σε 9 συμμετέχουσες περιφέρειες
- 2 διαπεριφερειακές συναντήσεις ανταλλαγής για τους δήμους
- 27 Ενεργειακά Σχέδια Δράσης (SEAPs) για επεξεργασία
- 27 τοπικά εργαστήρια /ημερίδες
- 1 τελικό διεθνές συνέδριο

Τι προσφέρει το έργο MEDEEA στους εμπλεκόμενους Δήμους:
Δωρεάν τεχνική υποστήριξη από τους εταίρους του έργου για την εφαρμογή της 
διαδικασίας του eea® και του Συμφώνου των Δημάρχων ή του Συμφώνου των Νησιών. 
Λόγω της εξωτερικής αυτής υποστήριξης οι Δήμοι θα είναι ικανοί να καθορίσουν τους 
ενεργειακούς στόχους και τα Ενεργειακά Σχέδια δράσης τους. Επίσης, θα γίνει 
προώθηση και διάδοση δράσεων που θα επεκτείνουν τον ορίζοντα των δήμων σε όλη 
την Ευρώπη και ανταλλαγή εμπειριών.

Το έργο MEDEEA  
Ο γενικός σκοπός του έργου MEDEEA είναι η επίτευξη των Ευρωπαϊκών ενεργειακών 
στόχων “20-20-20” για το 2020 στις περιοχές της Μεσογείου μέσω  της διαχείρισης 
ενεργειακών θεμάτων από τις τοπικές αρχές. Σε αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιείται 
μία συγκεκριμένη μεθοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού σε επίπεδο 
τοπικής αρχής, με την ονομασία European Energy Award, δηλαδή το Ευρωπαϊκό 
Ενεργειακό Βραβείο, ένα κοινό εργαλείο ενεργειακού σχεδιασμού στις χώρες τις 
Μεσογείου. 

Παρόλο που η περιοχή της Μεσογείου προσφέρει ένα πολύ υψηλό δυναμικό για τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μια από τις κύριες αδυναμίες της περιοχής είναι ότι το 
επίπεδο ενεργειακής απόδοσης είναι χαμηλότερο από το μέσο επίπεδο της ΕΕ. Το έργο 
MEDEEA επικεντρώθηκε στη διάδοση του eea® σε όλη τη Μεσόγειο. To Ενεργειακό Κέντρο 
της Περιφέρειας της Λιγουρίας (με πρωτεύουσα τη Γένοβα)  είναι ο Επικεφαλής Εταίρος 
του έργου και εφαρμόζει το συγκεκριμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στη 
Λιγουρία από το 2004. Στο  έργο συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 Ευρωπαϊκά Μεσογειακά 
κράτη μέλη.

Στόχος του έργου είναι να επιλέγουν  τουλάχιστον 8 Δήμοι σε κάθε περιοχή όπου το eea® 
θα εφαρμοστεί. Το “Σύμφωνο των Δημάρχων” θα προωθηθεί επίσης ως ένας 
αναβαθμισμένος σκοπός επίτευξης μετά το eea®. Το MEDEEA θα βοηθήσει στον 
προσδιορισμό των ειδικών ενεργειακών χαρακτηριστικών που είναι κοινά στις 
Μεσογειακές χώρες και θα αναπτυχθεί ένα κοινό εργαλείο σχεδιασμού στις χώρες της 
Μεσογείου.

Το έργο MEDEEA συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης μέσω του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας MED. 

Χάρτης επιλέξιμων εδαφικών περιοχών του προγράμματος MED
      Εταίροι του έργου MEDEEA
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