Σρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλέξγεηαο


Σν «Σύμθωνο ηων Γημάρτων» είλαη κηα πξσηνβνπιία Δπξσπατθψλ Πφιεσλ. Πξνβιέπεη ηελ
εζεινληηθή πξνζρψξεζε πφιεσλ, ζε δίθηπν, κε θνηλφ ζθνπφ ηε κάρε θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.
ηφρνο είλαη ε κείσζε ησλ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, (κεηξεκέλα ζε
ηζνδχλακν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα - eqCO2), θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ, θάησ ησλ ηηκψλ ηνπ έηνπο 1990.
Ο Γήμος Χερζονήζοσ, έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο Διιάδαο, πινπνηψληαο ηε
δέζκεπζε ηνπ γηα βηψζηκεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζην ελεξγεηαθφ δήηεκα θαη
αλάιεςε δξάζεσλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζρψξεζε ζην δίθηπν, ηελ 18ε Απξηιίνπ 2011.
(www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=2704). Μέζα ζε έλα ρξφλν, απφ ηελ εκεξνκελία
πξνζρψξεζεο, ππνβάιιεη ζτέδιο δράζεων βιώζιμης ενέργειας, εζηηαζκέλν ζηηο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο ηεο
πεξηνρήο ηνπ, ε νπνία αο ζεκεησζεί, φηη ιφγσ ηεο εληαηηθήο ρξνληθά θαη ηνπηθά, ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
δέρεηαη έληνλεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο.
Στέδιο δράζεων βιώζιμης ενέργειας Γήμοσ Χερζονήζοσ;

Αρτική: Κλιμαηική Αλλαγή

Σηότος 20-20-20

Στέδιο Γράζεων Βιώζιμης Δνέργειας

Σστνές Δρωηήζεις

Δπικοινωνία

Αο δνχκε ην θαηλφκελν ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, σο απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηιεπηηθά θαη κε απιά
καζεκαηηθά!!!, απφ ηελ έθζεζε Stern.
 ηα κέζα ηνπ 19νπ αησ ε κέζε ζπγθέληξσζε ηνπ CO2 ήηαλ 280ppm.
(ε φγθν 1.000.000 κέξε αέξα ηα 280 κέξε ήηαλ CO2).
 ε 60 πεξίπνπ ρξφληα ε κέζε ηηκή ζπγθέληξσζεο έθηαζε ηα 430 ppm.
(Απμήζεθε δειαδή θαηά 150 ppm).
 Αλ δηαηξέζνπκε ηελ αχμεζε κε ηα ρξφληα, είρακε ξπζκφ αχμεζεο 2,5
ppm/ εηεζίσο.
 Με έλα ξπζκφ αχμεζεο (πξνβιεπφκελνο) 3-4 ppm/ εηεζίσο, ηα
επφκελα ρξφληα, ζην ηέινο ηνπ 21νπ αησ ζα έρνπκε κία ηηκή 750 ppm CO2.
 Απηή ε ηηκή ζπγθέληξσζεο 750 ppm CO2 κπνξεί λα κεηαθξαζηεί ζε αχμεζε ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά +5νC ζην ηέινο ηνπ 21νπ αησ.
 Αο ζεκεηψζνπκε φηη πξηλ 10.000 -12.000 ρξφληα, κε κία κείσζε -5νC ε επνρή
ραξαθηεξίδεηαη σο επνρή παγεηψλσλ.
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Οη ζπλέπεηεο απφ κία αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά +5νC, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα, ιηψζηκν πάγσλ, αλέβαζκα ζηάζκεο ζάιαζζαο,
δηάβξσζε εδαθψλ, έιιεηςε πφζηκνπ χδαηνο, εμαθάληζε εηδψλ βηνπνηθηιφηεηαο, δηαηάξαμε ηζνξξνπηψλ νηθνζπζηεκάησλ, έθξεμε ηεο
κεηαλάζηεπζεο ιφγσ έιιεηςεο λεξνχ, ηξνθήο θαη ζηέγεο, εκθάληζε κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ ζα είλαη παγθφζκηεο, καθξνρξφληεο θαη

ζα πιήμνπλ θπξίσο θαη πξψηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη κεηά ηηο πινχζηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηηο πςειέο
ζπγθεληξψζεηο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Αο δνχκε ηελ γεσγξαθία ησλ εθπνκπψλ, (πίλαθαο 1), απφ ζηνηρεία ηνπ 2008:
Πίλαθαο 1: Δθπνκπέο αλά θάηνηθν ζε δηάθνξεο ρψξεο
ΗΠΑ, Καλαδάο
Απζηξαιία

:

20 ηφλνη
CO2/θάηνηθν

Δπξψπε

:

Κίλα

:

Ιλδία

:

Αθξηθή

:

10-12 ηφλνη
CO2/θάηνηθν
5-6 ηφλνη
CO2/θάηνηθν
2 ηφλνη
CO2/θάηνηθν
0,1 ηφλνη
CO2/θάηνηθν
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Γηα λα αληηζηξέςνπκε ηελ παξνπζηαδφκελε απμεηηθή ηάζε θαη λα δηαηεξήζνπκε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην φξην ησλ 2 νC, κε
πξνβιεπφκελν πιεζπζκφ Γεο, πεξίπνπ 9 ηξηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ην 2050, νη απαηηνχκελεο εθπνκπέο CO2 ζα πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 20
ηξηζεθαηνκκχξηα ηφλνη (νη κηζέο ηνπ έηνπο 1990). Με δηαίξεζε πξνθχπηεη 2 ηφλνη CO2/θάηνηθν Γεο.
Απφ ηνλ πίλαθα 1 εμάγεηαη ην
ζπκπέξαζκα φηη νη πινχζηεο ρψξεο πξέπεη λα
ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ησλ
εθπνκπψλ.
Απφ
10-12
ηφλνη
CO2/θάηνηθν
ζηνρεχνληαο ζηελ ηηκή 2 ηφλνη CO2/θάηνηθν,
πξνθαιείηαη κείσζε 80% γηα ηελ Δπξψπε.
Η κείσζε αλά ηνκέα, παξαγσγήο
ελέξγεηαο,
βηνκεραλίαο,
κεηαθνξψλ,
θαηνηθίεο/ππεξεζίεο, θαίλεηαη ζην δηπιαλφ
δηάγξακκα 1:

Σν θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην ελεξγεηαθφ δήηεκα πνπ γηα ηελ Δπξψπε, ζπλίζηαηαη ζηνπο εμήο ηξεηο
άμνλεο:
 Δμαζθάιηζε παξνρήο ελέξγεηαο,
 Πνηθηιία πεγψλ παξερφκελεο ελέξγεηαο
(Σα δχν πξνεγνχκελα ζηνηρεία ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Δπξψπεο) θαη
 Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Καηά ζπλέπεηα ε Δπξψπε, κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ, ιακβάλεη κέηξα εμαζθάιηζεο παξνρήο
ελέξγεηαο, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ «θαζαξψλ» ηερλνινγηψλ παξαγσγήο θαη παξάιιεια, κέηξα κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο.
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Γη’ απηφ ζην «Σύμθωνο ηων Γημάρτων» ν πξναλαθεξφκελνο ζηφρνο θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο εκπεξηέρεηαη ζην γεληθφηεξν πιαίζην
ηνπ ζηφρνπ 20-20-20, κέρξη ην 2020, πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξψπε,
Έηνο βάζεο 1990.
 Μείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20%
 Μείσζε ηνπ εθπεκπφκελσλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20%.
 Σν 20% ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο λα πξνέξρεηαη απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο.
Έηνο ζηφρνο 2020.

Σα κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, γηα λα πεηχρνπλ ην ζηφρν, πέξα απφ ηηο εηήζηεο εθζέζεηο
θιηκαηηθήο αιιαγήο, εθπνλνχλ ζρέδηα βηψζηκεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ζε εζληθφ επίπεδν.
Απφ ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, έηνπο 2010, (δηάγξακκα 2) γλσξίδνπκε φηη ν ηνκέαο
ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα, ζπκβάιεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο (81,98%) ζηελ εθπνκπή αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (1).
εκπομπές αερίων φαινομένοσ θερμοκηπίοσ ανά τομέα

Γηάγξακκα 2

agriculture 7,03%

waste 2,34%

solvent/
other product use
0,25%

industrial
processes 8,4%

energy 81,98%
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ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο, ην κεγαιχηεξν κεξίδην εθπνκπψλ έρεη ε παξαγσγή ελέξγεηαο (55,5%) αθνινπζνχκελε απφ ηηο κεηαθνξέο θαη ηνλ
ηνκέα θαηνηθηψλ θαη ππεξεζηψλ, (δηάγξακκα 3). (1)
Γηάγξακκα 3

Μερίδιο πηγών εκπομπών αερίων φαινομένοσ θερμοκηπίοσ τοσ τομέα
ενέργειας

12,2%
others (agriculture,
residential,
commercial/institutional)

1,5% fugitive
emissions

9,0% manufactoring
industries and
constructions
55,5% energy
industries

21,8% transport

Παξ’ φιν πνπ ηα δηαγξάκκαηα 2 θαη 3
απνδεηθλχνπλ φηη, ε παξαγσγή ελέξγεηαο είλαη ν ηνκέαο
πνπ θχξηα επζχλεηαη γηα ηηο εθπνκπέο CO2, επεηδή νη
κεηαθνξέο θαη ηα λνηθνθπξηά θαηαλαιψλνπλ, σο ηειηθνί
ρξήζηεο, ην 39% θαη 26% αληίζηνηρα ηεο ζπλνιηθήο
παξαγφκελεο ελέξγεηαο (δηάγξακκα 4) ε παξέκβαζε ζε
απηνχο ηνπο ηνκείο, κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο, ζεσξείηαη θξίζηκε.
Γηάγξακκα 4: ηνηρεία 2006 γηα ηελ Διιάδα (5)
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Καηά ζπλέπεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθξίλεηαη σο αλαγθαίν θαη απνηειεζκαηηθφ, ν ζρεδηαζκφο, ε αλάιεςε δξάζεο θαη ν έιεγρνο λα
δηαξζξψλεηαη θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν-Πφιεο.

ρέδην
Γξάζεσλ
Βηψζηκεο
Δλεξγεηαθήο
Πνιηηηθήο
ή
Sustainable
Energy
Actions
Plan

Βαζικά ταρακηηριζηικά ηοσ ζτεδίοσ SEAP

(SEAP)
Σν ρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλέξγεηαο πεξηιακβάλεη:
1.Καηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ ζην έηνο βάζεο, (1990) ή ζην πιεζηέζηεξν έηνο ζε απηφ, γηα ην νπνίν ππάξρνπλ επαξθή θαη αθξηβή δεδνκέλα.
2.Μέηξα πνπ ζθνπεχεη ν Γήκνο, λα ιάβεη ψζηε λα επηηχρεη ην ζηφρν.
3.Υξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο κέηξσλ (βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα, καθξνπξφζεζκα).
4. Καζνξηζκφο δεηθηψλ γηα παξαθνινχζεζε/έιεγρν εθαξκνγήο.
5.Αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα δηαηεζεί.
6.Οηθνλνκηθνί Πφξνη - Σξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο.
7.Γεκηνπξγία πκβνπιεπηηθψλ/ δηνηθεηηθψλ/ηερληθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ.
8.πλεξγαζίεο, κε Δηαηξείεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, Δπηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ πγξψλ/ζηεξεψλ απνβιήησλ, Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ, Με
Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ρνιεία, Ιδησηηθνχο Φνξείο.
9.Γηθηχσζε κε άιιεο πφιεηο/ Γίθηπν πξνζψπσλ ππνζηεξηθηψλ/δηαβηβαζηψλ κελχκαηνο.
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Σν SEAP δελ απνηειεί θαη δελ πξέπεη λα απνηειεί έλα «σξαίν» θείκελν, εηθνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά ζρέδην ελζσκάησζεο θαιψλ
πξαθηηθψλ φζν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζε φιεο ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν Γήκνο, απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ζρεδηαζκνχ/πινπνίεζεο
ζηξαηεγηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, αλάπηπμε κνληέινπ ηνπηθήο νηθνλνκηθήο δξάζεο, ρξήζεηο γεο, κεηαθνξέο θαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο,
έσο ηελ θαζεκεξηλή δσή.
Οπζηαζηηθή πξνυπφζεζε επηηπρίαο ηνπ SEAP είλαη ε πξνζρψξεζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ηεο Πφιεο (θνηλσληθέο,
επαγγεικαηηθέο, νκάδεο) (Ηιηθηαθέο νκάδεο – ζηφρνη) (ηδησηηθνί, δεκφζηνη θνξείο) (κφληκνη θάηνηθνη θαη επηζθέπηεο-ηνπξίζηεο). ηελ
θηλεηνπνίεζε απηή, απφ ηελ θάζε δεκηνπξγίαο ηνπ SEAP έσο ηελ εθαξκνγή ηνπ, ν ξφινο ηνπ Γήκνπ είλαη ζεκαληηθφο,
σο θαηαλαισηήο πνπ δείρλεη θαιφ παξάδεηγκα κε δξάζεηο ηνπ γηα ηε κείσζε ηεο δηθήο ηνπ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο,
σο ζρεδηαζηήο, ζρεδηάδνληαο βηψζηκεο πνιηηηθέο γηα ηελ Πφιε ηνπ θαη
σο ειεγθηήο επηβξαβεχνληαο θαιέο πξαθηηθέο.
Απαξαίηεηα ζεκεία - θιεηδηά γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζρεδίνπ είλαη:

 Μέηξα SMART, (Specific,
Measurable, Acheivable, Realistic,
Time-Bound), ζηνρνζεηεκέλα,
κεηξήζηκα, επηηεχμηκα, ξεαιηζηηθά
θαη ρξνλν-νξηνζεηεκέλα.
 Δλεκέξσζε/εθπαίδεπζε.
 Γηάρπζε ηεο γλψζεο/πιεξνθνξίαο.
 Καζεκεξηλή πξαθηηθή.
 Κίλεηξα γηα αιιαγή πξνηχπσλ
ζπκπεξηθνξάο.
 Δλίζρπζε αληαγσληζκνχ πηνζέηεζεο
θαιψλ πξαθηηθψλ.
 Δπηβξάβεπζε
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χκθσλα κε πξφηππν νδεγφ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσλ βηψζηκεο ελέξγεηαο νη ηνκείο – ζηφρνη, νη νπνίνη είλαη θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ελέξγεηαο,
πνπ ζα κειεηεζνχλ είλαη:
 Γεκφζηα θηίξηα [δεκνηηθά θηίξηα – εγθαηαζηάζεηο (χδξεπζεο – απνρέηεπζεο) – ζρνιεία]
 Γεκφζηεο κεηαθνξέο
 Γεκφζηνο θσηηζκφο
 Ιδησηηθφο ηνκέαο κεηαθνξψλ
 Γεκφζηνη θνξείο ππεξεζηψλ
 Ιδησηηθνί θνξείο ππεξεζηψλ
 Οηθηζηηθφο ηνκέαο
Δλδεηθηηθά κέηξα γηα κείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο.

ΚΣΙΡΙΑ
ΚΣΙΡΙΑ νηθηζηηθνχ θαη
ηξηηνγελή ηνκέα
Βειηησκέλε ζεξκνκφλσζε
θαη ζρεδίαζε θηηξίσλ.
Υξήζε αλαλεψζηκσλ
κνξθψλ ελέξγεηαο
Απνδνηηθέο ειεθηξηθέο
ζπζθεπέο.
Αιιαγή εμνπιηζκνχ
θσηηζκνχ.
Απνδνηηθφ εμνπιηζκφ
ζέξκαλζεο θαη ςχμεο.

Παξαηεξήζεηο
Σν 1990 ην 95% ησλ εμσηεξηθψλ ηνηρσκάησλ, ην 99% ησλ δαπέδσλ θαη ην 70% ησλ
νξνθψλ θαηνηθηψλ δελ είραλ ζεξκνκφλσζε.
Ηιηαθή ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη θσηηζκφ.
Σν 15% ηεο ελέξγεηαο ελφο λνηθνθπξηνχ θαηαλαιψλεηαη γηα θσηηζκφ θαη γεληθά
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. (ΔU-27 2005)
Σν 67% ηεο ελέξγεηαο ελφο λνηθνθπξηνχ θαηαλαιψλεηαη γηα ζέξκαλζε ρψξσλ. (ΔU-27
2005)

-8-

Δμνηθνλφκεζε

60-70%

Μείσζε απσιεηψλ απφ
ζπζθεπέο ζε θαηάζηαζε
αλακνλήο.
Μείσζε ηεο ρξήζεο
ειεθηξηζκνχ θαηά ηηο κε
εξγάζηκεο ψξεο.
Καιέο πξαθηηθέο εξγαζίαο.

Δηζαγσγή ζπζηήκαηνο
δηαρείξηζεο θηηξίνπ

Κιείζηκν ζπζθεπψλ απφ on/off θαη φρη κε ην
ηειερεηξηζηήξην.
Κιείζηκν ζπζθεπψλ γξαθείνπ, εθηππσηέο,
νζφλεο, ππνινγηζηέο, θιηκαηηζηηθά, fax θιπ
Υξήζε θεληξηθψλ εθηππσηψλ, εθηχπσζε
22, απνθπγή ρξήζεο πξνθχιαμεο νζφλεο.

Έιεγρνο κεραλνινγηθνχ/ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ. Δλεκέξσζε γηα θαηαλάισζε αλά
ζπζθεπή, ρξνληθή ζηηγκή ιεηηνπξγίαο, ηξφπνη ελεξγεηαθήο απνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο.

27% -30%.

30%

ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΩΣΙΜΟ

Δμνηθνλφκεζε
Αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο απφ
ιακπηήξεο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο
(θζνξηζκνχ, ή LED)
Σνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ απηφλνκσλ θσηηζηηθψλ
ζε δξφκνπο, θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.

80% κείσζε ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλάισζε
ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο.
Γηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 10 θνξέο κεγαιχηεξε.

Αληζζαξάο Υεξζνλήζνπ
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ΜΔΣΑΦΟΡΔ

Αιιαγή πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο:
Απμεηηθή ηάζε ζηελ Διιάδα, ζε επηβαηνρηιηφκεηξα: 12.000 ρικ αλά έηνο, αλά επηβάηε, ην 2000  24.000 ρικ αλά έηνο, αλά επηβάηε, ην 2004.
Γεκηνπξγία πνδειαηφδξνκσλ, πεδφδξνκσλ, ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο:
Απμεηηθή ηάζε ηνπ αξηζκνχ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ αλά θάηνηθν: 0,17 απηνθίλεηα αλά θάηνηθν ην 1990 ζε 0,35 αληίζηνηρα, ην 2004.
Αλαλέσζε δεκνηηθνχ ζηφινπ, ρξήζε πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ.
Καζνξηζκφο βέιηηζησλ δηαδξνκψλ απνξξηκκαηνθφξσλ/δεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο
Κπθινθνξηαθέο κειέηεο, ρξήζεηο γεο:
πγθέληξσζε ππεξεζηψλ, απνζπκθφξεζε θπθινθνξίαο, απνθπγή ζπρλψλ ζηάζεσλ.
Γηνηθεηηθά κέηξα/αμηνπνίεζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο ICT, γηα κείσζε δηαδξνκψλ θαη εμππεξέηεζε κέζσ
ππνινγηζηψλ.
Έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ δεκνηνινγίνπ, δεκνηηθήο ελεκεξφηεηαο, πιεξσκέο, ππνβνιή αηηήζεσλ/παξαπφλσλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο: «Climate change, emissions inventory» Απξίιηνο 2010.
Δπηζηεκνληθή Έθζεζε «Λχζεηο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Όξακα βησζηκφηεηαο γηα ηελ Διιάδα ηνπ 2050» WWF Διιάο.
Covenant of Mayors: Οδεγφο «How to develop a Sustainable Energy Action Plan».
Έθζεζε γηα ηελ Κιηκαηηθή αιιαγή ηνπ Οηθνλνκνιφγνπ Stern.
BewareE Country Reports Europe 2008/09/23 «Energy Services: Reducing the Energy Consumption of Residents by behavioural
Changes».
6. COM(2011) 109 ηειηθφ/8-3-2011, «ρέδην γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε 2011».
1.
2.
3.
4.
5.
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Σρέδην Γξάζεσλ Βηψζηκεο Δλέξγεηαο (SEAP) Γήκνπ Υεξζνλήζνπ;

ηνηρεία απφ ην ζρέδην δξάζεσλ βηψζηκεο ελέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, φπσο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δήκνπ, πιεζπζκφο, αξηζκφο, είδνο
θαηνηθηψλ, θαηαγξαθή θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, ζρνιείσλ, Φνξέα δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ ΦΟΓΑ
Πεδηάδνο, ΓΔΤΑΥ, ΓΔΤΑΜ, ζηνηρεία θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ θιπ ραξαθηεξηζκφο δεκνηηθψλ θηηξίσλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζή ηνπο,
θαιέο πξαθηηθέο, δηαβηβαζηέο κελχκαηνο/ππνζηεξηθηέο, γλψκεο, δεκνζθνπήζεηο, απφςεηο, ζα δεκνζηεχνληαη ζηαδηαθά θαηά ηε πνξεία
αλάπηπμήο ηνπ.
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Σστνές ερωηήζεις
Πνηνο ζα είλαη ν ηίηινο-επίθεληξν ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Βηψζηκεο Δλέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ;
Website s
www.hersonisos.gr/municipal/CovenantofMayors//covenanteisag.html
http://www.eumayors.eu/index_en.html

ΔΠΙΚ ΟΙΝΩΝΙΑ
Μαξία πκεσλίδνπ
ηει.2813404661
m.symeonidou@hersonisos.gr
Φαλή Αλαζηαζίνπ
ηει: 2813404641
f.anastasiou@hersonisos.gr
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