Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου
Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα παρέχει τώρα καθοδήγηση για τα ΣΔΑΕ 2ης γενιάς για κάθε χώρα ξεχωριστά.
Μια δωρεάν δικτυακή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης για αιρετούς και στελέχη
δήμων έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου Covenant CapaCITY. Η
Πλατφόρμα προσφέρει στις Τοπικές Αρχές σύντομες και κατανοητές
εκπαιδευτικές ενότητες που εστιάζουν σε οκτώ βασικούς τομείς που σχετίζονται
με τον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό. Αναπτυγμένη από ειδικούς σε θέματα
ενέργειας, τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, η Πλατφόρμα
είναι διαθέσιμη σε 12 γλώσσες (Βουλγαρικά, Κροατικά, Εσθονικά, Φιλανδικά,
Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμάνικα, Σλοβένικα, Σουηδικά και
Αγγλικά).
Απευθύνεται σε δήμους που εκπονούν τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) 2ης γενιάς, καθώς και
σε μικρότερες και μεγαλύτερες πόλεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αναζητούν δράσεις για το κλίμα
και την αειφόρο ενέργεια.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες παρέχουν καθοδήγηση, ιδέες, συμβουλές και εργαλεία για τη διαχείριση των
ενδιαφερομένων μερών, δομών και διαδικασιών. Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι
δημοτικές αρχές και τα στελέχη των δήμων θα διαθέτουν την απαραίτητη γνώση για να εκπονήσουν ένα
ΣΔΑΕ. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα, παρακαλούμε εγγραφείτε και επιλέξτε τους τομείς
που σας ενδιαφέρουν.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Νέος ταξιδιωτικός πλοηγός περιγράφει συντομότερες και ασφαλέστερες ποδηλατικές διαδρομές στην
Νότια Σουηδία
Στις 31 Μάιου 2013 εγκαινιάστηκε ο ταξιδιωτικός πλοηγός για
ποδήλατα «Κάνοντας ποδήλατο στην Skåne». Ο πλοηγός, ο οποίος
σχεδιάστηκε για να είναι απλός και εύχρηστος, παρέχει τη
δυνατότητα για γρηγορότερες και ασφαλέστερες ποδηλατικές
διαδρομές στην Περιφέρεια Skåne (Νότια Σουηδία).
Κάθε ποδηλάτης έχει διαφορετικές προτιμήσεις ή στόχους όταν
ταξιδεύει- κάποιοι θέλουν να φτάσουν στον προορισμό τους το συντομότερο, ενώ άλλοι προτιμούν να
πάρουν ασφαλέστερους δρόμους, απαλλαγμένους από κυκλοφοριακή κίνηση. Αυτό το παρέχει ο
ταξιδιωτικός πλοηγός «Κάνοντας ποδήλατο στην Skåne», που προσφέρει εναλλακτικές διαδρομές με βάση

τις προτιμήσεις των χρηστών. Για την εξασφάλιση υψηλού βαθμού αξιοπιστίας, τα δίκτυα ποδηλατικών
διαδρομών βασίζονται σε δεδομένα που παρέχονται από τους δήμους στην Υπηρεσία Μεταφορών.
Ο ταξιδιωτικός πλοηγός για ποδήλατα είναι το αποτέλεσμα μια συνεργασίας ανάμερα στην Περιφέρεια
Skåne, στην Υπηρεσία Μεταφορών της Σουηδίας και στους Δήμους Malmö, Lund και Helsingborg.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.
Η Ενεργειακή Απόδοση αναδεικνύεται στην Ετήσια Σύνοδο για την ΟικοΕνέργεια
Για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων τιμών στην
ενέργεια, η Βουλγαρία επιδίωξε να αλλάξει τον τρόπο
παραγωγής και διανομής ενέργειας, αλλά διαπίστωσε ότι μια
συνολική λύση είναι απατηλή. Σήμερα η χώρα κάνει μια
διαφορετική επιλογή για να κρατήσει σε χαμηλό επίπεδο την
κατανάλωση ενέργειας – την ενεργειακή απόδοση. Η Ετήσια Σύνοδος για την ΟικοΕνέργεια ανέδειξε την
ενεργειακή απόδοση ως τη μόνη βιώσιμη λύση και τόνισε την ανάγκη για νέα πολιτικά και χρηματοδοτικά
εργαλεία για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στην εφαρμογή συγκεκριμένων έργων ενεργειακής
απόδοσης.
Η διήμερη σύνοδος ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων για τη
βιωσιμότητα της αγοράς ενεργειακής απόδοσης, και της ευαισθητοποίησης του κόσμου για την
προσέλκυση επενδύσεων. Η πρώτη μέρα της συνάντησης ήταν αφιερωμένη στην ενεργειακή απόδοση στην
οικονομική και πολιτική ζωή.
Επίσης, συζητήθηκαν οι δυνατότητες που παρέχει η ενεργειακή απόδοση στα υφιστάμενα κτίρια, όπως και
ο ρόλος των τοπικών αρχών στην προώθηση καινοτόμων αναπτυξιακών σχεδίων αειφόρου ενέργειας. Τη
δεύτερη μέρα πραγματοποιηθήκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια για την επίτευξη «Κτιρίων σχεδόν μηδενικής
ενέργειας» και την «Απογραφή εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου». Αυτά τα θέματα συζητούνται
ενδελεχώς στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα Covenant CapaCITY.
Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε, εδώ, ή στείλτε μήνυμα στο knakova@eneffect.bg

Εκπαίδευση παιδιών στην ενεργειακή απόδοση στην πόλη Kuopio
Μια νέα εκστρατεία στην πόλη Kuopio (Φιλανδία) έχει ως στόχο την
ευαισθητοποίηση των παιδιών όσο αφορά τη μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης. Οι αρχές τις βιώσιμης ανάπτυξης συνιστούν ένα
σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης των παιδιών στο Kuopio, μιας πόλης
100.000 περίπου κατοίκων, και η νέα εκστρατεία περνά κυρίως μέσα
από τα νηπιαγωγεία. Μια σειρά από ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν στην εκστρατεία, εκ των οποίων η
εταιρεία παροχής ενέργειας Kuopion Energia που διανέμει ενημερωτικό υλικό για την εξοικονόμηση

ενέργειας. Το υλικό περιλαμβάνει δημιουργικές ασκήσεις για παιδιά και λεπτομερής οδηγίες για τους
ενήλικες.
Με σκοπό να διαδώσει το μήνυμα, ο διευθυντής ενός νηπιαγωγείου επικοινώνησε με τους ιδιοκτήτες του
γειτονικού οικοδομικού συγκροτήματος και τους έπεισε να συμμετάσχουν στην εκστρατεία. Αυτό που
ζητήθηκε από τους ιδιοκτήτες ήταν να μειώσουν την κατανάλωση ζεστού νερού. Τα παιδιά του
νηπιαγωγείου επισκέπτονταν κάθε μήνα τα σπίτια του συγκροτήματος για να ελέγξουν τους μετρητές
κατανάλωσης νερού. Στο τέλος, η ενεργειακή κατανάλωση είχε μειωθεί κατά 11%.
Στο νηπιαγωγείο μετρούσαν επίσης την κατανάλωση νερού. Το νερό από τους νεροχύτες δρομολογούνταν
σε ένα κάδο, επιτρέποντας στα παιδιά να μετρούν την κατανάλωση νερού όταν έπλεναν τα χέρια τους. Αυτό
είχε σας αποτέλεσμα τα παιδιά να ευαισθητοποιηθούν και η κατανάλωση να μειωθεί δραματικά.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με Milla-Kaisa.Toivonen@fcg.fi
Ηλιακοί χάρτες
Οι πόλεις Stockholm, Gothenburg και Lund (Σουηδία) πρόσφατα ανέπτυξαν διαδραστικούς, δικτυακούς
ηλιακούς χάρτες, που απεικονίζουν τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών και συστήματα θερμικής
ηλιακής ενέργειας σε σκεπές των πόλεων. Οι κάτοικοι μπορούν να εντοπίζουν τη δική τους στέγη και, με τη
βοήθεια της ιστοσελίδας, να εκτιμήσουν αν είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση συστημάτων ηλιακής
ενέργειας.
«Είναι παρανόηση το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετό ηλιόλουστο καιρό στη Σουηδία, αλλά στην
πραγματικότητα το ποσοστό ηλιακών εγκαταστάσεων σε ετήσια βάση είναι το ίδιο με αυτό της κεντρικής
Ευρώπης», λέει ο Mika Hakosalo στο Energicentrum στην Στοκχόλμη.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με linda.scott.jacobsson@lund.se

«Τοπική ηγεσία για την αειφόρο ενέργεια» στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2013
Το σεμινάριο «Τοπική ηγεσία για την αειφόρο ενέργεια» που πραγματοποιείται στις 27 Ιουνίου 2013, κατά
τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας στις Βρυξέλλες θα δώσει την ευκαιρία για
ανταλλαγή εμπειριών ανάμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά την εκπόνηση και
εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). Η εκδήλωση θα προβάλει επίσης τους
μηχανισμούς υποστήριξης των πόλεων για την εφαρμογή και παρακολούθηση των Σχεδίων τους και την
αντιμετώπιση εμποδίων και δυσκολιών.
Εταίροι από πέντε έργα (CONURBANT, leap, CASCADE,
eReNet και Covenant capaCITY), που
χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια-Ευρώπη, θα παρουσιάσουν καλές πρακτικές και
οδηγίες για το σχεδιασμό και υλοποίηση ΣΔΑΕ, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων όπως η Δικτυακή
Πλατφόρμα Εκπαίδευσης του Covenant Capacity. Επίσης, θα εξεταστούν νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Αναμένεται ότι το σεμινάριο θα συμβάλει στην αύξηση του αριθμού των συμβαλλομένων αρχών στο
Σύμφωνο των Δημάρχων, που βοηθά τις πόλεις να πετύχουν τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ, ή επικοινωνήστε με το covenant-capacity@iclei.org

Σεμινάριο στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων Τοπικών
Αρχών της Σικελίας
Σεμινάριο, στο πλαίσιο του έργου Covenant CapaCITY, θα
διεξαχθεί στις 11-12 Ιουλίου με θέμα την πραγματοποίηση
Βασικής Απογραφής και τις ανακαινίσεις κτιρίων, με αποδέκτες
τοπικές αρχές της Σικελίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Δήμο Castelbuono, κοντά στο Παλέρμο.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το zuinm@comune.padova.it

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το ημερολόγιο εκδηλώσεων του έργου Covenant
Capacity.

