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Σημαντικοί όροι
Οι περισσότεροι από τους ορισμούς που ακολουθούν προέρχονται από ένα γλωσσάριο που αναπτύχθηκε για
το έργο RESIN - Κλιματικές Ανθεκτικές Πόλεις και Υποδομές, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Έρευνας
και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 653522. Η
αρχική έκδοση διατίθεται στον ιστοσελίδα του έργου: www.resin-cities.eu/resources/deliverables.
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Ικανότητα
προσαρμογής

Η ικανότητα συστημάτων, ιδρυμάτων, ανθρώπων και άλλων οργανισμών να προσαρμόζονται
στις πιθανές ζημίες, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες ή να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες 1.

Βάση
καταγραφής
εκπομπών

Η Βάση καταγραφής εκπομπών (ΒΚΕ) ποσοτικοποιεί τις εκπομπές CO2 (και των ισοδυνάμων)
που απελευθερώνονται λόγω της κατανάλωσης ενέργειας του υπογράφοντος του Συμφώνου
των Δημάρχων. Επιτρέπει τον εντοπισμό των κύριων πηγών εκπομπών και των αντίστοιχων
δυνατοτήτων μείωσης2. Προκειμένου να παρακολουθείται η πρόοδος όσον αφορά τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών, το ΒΚΕ θα πρέπει να συμπληρώνεται με
τακτικές Απογραφές Εκπομπών Παρακολούθησης (ΑΕΠ). Οι υπογράφοντες του Συμφώνου
οφείλουν να το πράττουν τουλάχιστον κάθε 4 χρόνια, αν και προτείνεται ετήσια απογραφή
εκπομπών παρακολούθησης.

Πρόβλεψη
κλίματος

Η προσομοίωση του κλίματος σε ένα σενάριο μελλοντικών εκπομπών ή συγκέντρωσης αερίων
θερμοκηπίου και αερολυμάτων, τα οποία γενικά προέρχονται από κλιματικά μοντέλα 3.

Παράλληλο
ωφέλημα

Τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί να έχει σε άλλους στόχους μια πολιτική ή ένα μέτρο που
στοχεύει σε έναν στόχο, ανεξάρτητα από την επίδραση στη συνολική κοινωνική ευημερία. Τα
συνολικά οφέλη συχνά υπόκεινται σε αβεβαιότητα και εξαρτώνται από τις τοπικές συνθήκες
και τις πρακτικές εφαρμογής, μεταξύ άλλων παραγόντων. Τα παράλληλα ωφελήματα
αναφέρονται επίσης ως βοηθητικά οφέλη4.

Ενεργειακή
φτώχεια

Η αδυναμία του νοικοκυριού να προμηθεύεται θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και άλλες
ενεργειακές υπηρεσίες που είναι ασφαλείς, επαρκείς για τις ανάγκες των νοικοκυριών και με
προσιτό κόστος. Το παρατηρητήριο της ΕΕ για την ενεργειακή φτώχεια έχει ορίσει τέσσερις
κύριους δείκτες ενεργειακής φτώχειας: αδυναμία πληρωμής των λογαριασμών κοινής
ωφέλειας εγκαίρως, αδυναμία να διατηρηθεί ζεστό το σπίτι, πολύ χαμηλό μερίδιο των
δαπανών των νοικοκυριών για ενέργεια (κάτω από το ήμισυ του εθνικού μέσου, γνωστή και
ως «κρυμμένη ενεργειακή φτώχεια», καθώς μπορεί να υποδηλώνει την υποκατανάλωση της
ενέργειας) και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των δαπανών των νοικοκυριών για την ενέργεια
(περισσότερο από το διπλάσιο του εθνικού μέσου μεριδίου, αν και ορισμένοι υποστηρίζουν
έναν εναλλακτικό δείκτη 10%5)6. Η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να οφείλεται στο χαμηλό
εισόδημα των νοικοκυριών, σε υψηλές τιμές ενέργειας, σε μη αποτελεσματική ενεργειακή
απόδοση στα κτίρια ή σε συνδυασμό και των τριών.

Έκθεση

Η παρουσία ανθρώπων, μέσων διαβίωσης, ειδών ή οικοσυστημάτων, περιβαλλοντικών
υπηρεσιών και πόρων, υποδομών ή οικονομικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών περιουσιακών
στοιχείων σε τοποθεσίες που θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά 7.

Επικινδυνότητα

Η πιθανή εμφάνιση φυσικού γεγονότος ή ανθρώπινο φυσικό φαινόμενο ή τάση ή φυσική
επίδραση που μπορεί να προκαλέσει απώλεια ζωής, τραυματισμού ή άλλες επιπτώσεις στην
υγεία, καθώς και ζημιές και απώλειες σε περιουσιακά στοιχεία, υποδομές, μέσα διαβίωσης,
παροχή υπηρεσιών και περιβαλλοντικοί πόροι. Ο όρος κίνδυνος αναφέρεται συνήθως σε
φυσικά γεγονότα ή τάσεις που σχετίζονται με το κλίμα ή τις φυσικές του επιπτώσεις 8.
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Επίπτωση

Ο όρος "επίπτωση" χρησιμοποιείται κυρίως για να αναφερθεί η επίδραση των ακραίων
καιρικών συνθηκών και των γεγονότων και των κλιματικών αλλαγών στα φυσικά και
ανθρώπινα συστήματα. Οι επιπτώσεις γενικά αφορούν τις επιπτώσεις στη ζωή, τα μέσα
διαβίωσης, την υγεία, τα οικοσυστήματα, τις οικονομίες, τις κοινωνίες, τους πολιτισμούς, τις
υπηρεσίες και τις υποδομές λόγω της αλληλεπίδρασης κλιματικών αλλαγών επικίνδυνων
κλιματικών γεγονότων που συμβαίνουν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την ευπάθεια
μιας εκτεθειμένης κοινωνίας ή συστήματος. Σημείωση: Οι επιπτώσεις αναφέρονται επίσης
μερικές φορές ως συνέπειες ή αποτελέσματα 9.

Αλυσίδα
επιπτώσεων

Οι αλυσίδες επιπτώσεων επιτρέπουν τη δομή των σχέσεων αιτίου-αποτελέσματος μεταξύ
οδηγών και/ή αναστολέων που επηρεάζουν την ευπάθεια ενός συστήματος. Οι αλυσίδες
επιπτώσεων επιτρέπουν την απεικόνιση των αλληλεπιδράσεων και της ανάδρασης,
συμβάλλουν στον προσδιορισμό των βασικών επιπτώσεων, σε ποιο επίπεδο συμβαίνουν και
ποια κλιματικά σήματα μπορούν να οδηγήσουν σε αυτά. Εξασφαλίζουν περαιτέρω την
αποσαφήνιση και/ή την επικύρωση των στόχων και του εύρους της αξιολόγησης ευπάθειας
και αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών10.

Προσαρμογή

Ενέργειες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων κλιματικών
αποτελεσμάτων, αυξημένη ευπάθεια στις κλιματικές αλλαγές ή μειωμένη ευημερία, τώρα ή
στο μέλλον 11.

Ανθεκτικότητα

Η ικανότητα ενός κοινωνικο-οικολογικού συστήματος να αντιμετωπίσει ένα επικίνδυνο
γεγονός ή διαταραχή, ανταποκρινόμενο ή αναδιοργανωμένο με τρόπους που διατηρούν τη
βασική του λειτουργία, την ταυτότητα και τη δομή του, διατηρώντας ταυτόχρονα την
ικανότητα προσαρμογής, εκμάθησης και μετασχηματισμού12. Ενώ η ανθεκτικότητα συχνά
συνδέεται στενά με την προσαρμογή του κλίματος, έχει και σημαντικές συνέπειες για το
μετριασμό: η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η βελτίωση της ικανότητας
των ενεργειακών συστημάτων να αντέξουν σε μελλοντικές αλλαγές (όπως από μια κρίσιμη
εξάντληση των φυσικών πόρων) είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για μια ανθεκτική κοινωνία.

Ρίσκο

Η πιθανότητα συνεπειών όπου διακυβεύεται η αξία και το αποτέλεσμα είναι αβέβαιο,
αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία των αξιών. Ως μέρος μιας αξιολόγησης κινδύνου και
ευπάθειας (για ΣΔΑΕΚ), ο κίνδυνος συχνά αντιπροσωπεύεται ως η πιθανότητα εμφάνισης
επικίνδυνων γεγονότων ή τάσεων πολλαπλασιασμένος με τις επιπτώσεις εάν προκύψουν αυτά
τα γεγονότα ή τάσεις. Ο κίνδυνος προκύπτει από την αλληλεπίδραση ευπάθειας, έκθεσης και
κινδύνου13.

Σενάριο

Η άτυπη περιγραφή πώς μπορεί να αναπτυχθεί το μέλλον βάσει ενός συνεκτικού και
εσωτερικά συνεκτικού συνόλου υποθέσεων σχετικά με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις (π.χ.
ρυθμός τεχνολογικών αλλαγών, τιμές) και σχέσεις14.

Ευαισθησία

Ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται ένα σύστημα ή ένα είδος, είτε αρνητικά είτε ευεργετικά,
από τη μεταβλητότητα ή την αλλαγή του κλίματος. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άμεσο ή
έμμεσο15.

Παράγοντας
πίεσης (stressor)

Ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται ένα σύστημα ή ένα είδος, είτε αρνητικά είτε ευεργετικά,
από τη μεταβλητότητα ή την αλλαγή του κλίματος. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άμεσο ή
έμμεσο16.

Τρωτότητα

Η τάση ή η προδιάθεση να επηρεαστεί αρνητικά. Το θέμα ευπάθειας περιλαμβάνει ποικίλες
έννοιες, όπως η ευαισθησία ή ευαισθησία σε βλάβες και έλλειψη ικανότητας αντιμετώπισης
και προσαρμογής 17.

Δείκτης
τρωτότητας
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Οι μετρήσεις χαρακτηρίζουν την ευπάθεια ενός συστήματος. Ο δείκτης ευπάθειας για το κλίμα
προέρχεται συνήθως από το συνδυασμό, με ή χωρίς τη στάθμιση διάφορων δεικτών που
θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν ευπάθεια18.

Ακρωνύμια
ΒΚΚΕ: Βασικός κατάλογος καταγραφής εκπομπών
ΣΕΔ: σύστημα ενεργειακής διαχείρισης
ΣΔ: Σύμφωνο των δημάρχων
ΑΘ: Αέριo του θερμοκηπίου
ΔΕΚΑ: Διακυβερνητική Επιτροπή για την κλιματική αλλαγή
ΚΚΕ: Κοινό Κέντρο Ερευνών
ΑΕΠ: Απογραφές Εκπομπών Παρακολούθησης
ΑΡΤ: Αξιολόγηση ρίσκου και τρωτότητας
ΣΔΑΕ: Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
ΣΔΑΕΚ: Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα
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1. Εισαγωγή
Μαζί για μια ολοκληρωμένη δράση για το κλίμα
Είναι ευρέως γνωστό ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από την
παγκόσμια κοινότητα σε δύο βασικά μέτωπα. Αν και η μείωση και ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα είναι απαραίτητη για την επιβράδυνση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οι επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής βρίσκονται ήδη υπό τη μορφή αυξανόμενης συχνότητας ακραίων καιρικών συνθηκών και άλλων
ανησυχητικών τάσεων και απαιτούνται κατάλληλα μέτρα για την προσαρμογή. Υπάρχουν πολλοί συνδυασμοί
μεταξύ δράσεων μετριασμού και προσαρμογής, ωστόσο οι δύο ροές της κλιματικής δράσης έχουν εξελιχθεί
μέχρι τώρα σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα μεταξύ τους και οι αλληλεπιδράσεις παραμένουν υπό εξέταση. Ο
στόχος αυτού του οδηγού είναι να εμπνεύσει να διερευνηθούν οι συνδυασμοί για μια ολοκληρωμένη δράση
στη δική μας κοινωνία.
Σε μια σχετική εξέλιξη, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια,
συμπεριλαμβανομένων όλων των περιφερειών του, ανέπτυξε ένα νέο παγκόσμιο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς, το
οποίο συγκεντρώνει τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων προσαρμογής σε
ενιαία μορφή και εισάγει ένα τρίτο σημείο εστίασης (ή "πυλώνα") που αφορά την ενεργειακή φτώχεια. Αυτές
οι αλλαγές, έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν τις πόλεις που έχουν προσυπογράψει το Σύμφωνο, ώστε να
προχωρήσουν σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχεδίων δράσης για
το κλίμα. Οι Ευρωπαίοι Υπογράφοντες αντιμετωπίζουν τώρα την πρόκληση να αναβαθμίσουν τα Σχέδια Δράσης
για τη Βιώσιμη Ενέργεια που στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών σε Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
και το Κλίμα, ευθυγραμμίζοντας τους νέους στόχους και χρονοδιαγράμματα μείωσης των εκπομπών και
ενσωματώνοντας μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγήi.
Οι υπογράφοντες του Συμφώνου στο παρελθόν ασχολήθηκαν μόνο με την ενεργεία και το μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής, είχαν δεσμευτεί να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν τα ΣΔΑΕ πριν από το 2020. Ωστόσο,
από το 2015, οι Υπογράφοντες δεσμεύονται να προετοιμάσουν, να εφαρμόσουν, να παρακολουθήσουν και να
υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με το ΣΔΑΕΚ, ενσωματώνοντας τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:


Ένα πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%
έως το 2030ii.



Μια στρατηγική προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που επηρεάζουν την περιοχή.



Ένα ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο δράσης που συγκεντρώνει τα παραπάνω ρεύματα περιγράφοντας
ολοκληρωμένα μέτρα, σαφείς ευθύνες, χρηματοδότηση κλπ. Για την επίτευξη αυτών των στόχων.



Σαφή σχέδια παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής
εφαρμογής.

Σημείωση: Οι παλαιότεροι υπογράφοντες, οι οποίοι δεσμεύτηκαν στους προηγούμενους στόχους του 2020,
πρέπει να εξακολουθήσουν να παρακολουθούν και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τη δική τους
πρόοδο μέχρι το 2020, ενώ παράλληλα θα αρχίσουν να αναφέρουν τους στόχους του 2030,
χρησιμοποιώντας το ίδιο έτος αναφοράς όπως καθορίστηκε για τους δικούς τους στόχους για το 2020.

i

Μέχρι στιγμής, η δράση προσαρμογής υστερεί σε σχέση με τις δράσεις για το μετριασμό στην Ευρώπη. Από το 2018, οι
8.800 υπογράφοντες του Συμφώνου των Δημάρχων, είχαν ήδη αναπτύξει 5.900 σχέδια δράσης - που περιείχαν πάνω από
232.000 δράσεις μετριασμού, αλλά μόνο 1340 δράσεις προσαρμογής.
iiΑξίζει να σημειωθεί ότι, οι πόλεις είναι ελεύθερες να θέσουν πιο φιλόδοξους ή/και μακροπρόθεσμους στόχους ανάλογα
με συνθήκες. Βασική προϋπόθεση για τον καθορισμό των κατάλληλων στόχων είναι η ποσοτικοποίηση, τα αξιόπιστα
δεδομένα και η επιστημονική βάση.
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Γιατί να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Οδηγό;
Αυτός ο οδηγός επιδιώκει να καλύψει ένα κενό στους διαθέσιμους πόρους για τις πόλεις και τις περιφέρειες
που επιδιώκουν την αναβάθμιση ενός ΣΔΑΕ σε ΣΔΑΕΚ. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας μια σύντομη και
προσβάσιμη επισκόπηση του περιεχομένου ενός ΣΔΑΕΚ, στο ευρύτερο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των δράσεων
προσαρμογής και μετριασμού σε διαδικασίες αειφόρου ενεργειακής και κλιματικής δράσης.

Που χρησιμεύει αυτός ο Οδηγός;
Αυτός ο οδηγός αναπτύχθηκε για την τοπική αυτοδιοίκηση που υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων και τους
συμβούλους που τους υποστηρίζουν. Απευθύνεται σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις που έχουν ήδη
θεσπίσει ένα ΣΔΑΕ και πρέπει να κάνουν το άλμα σε ΣΔΑΕΚ. Ωστόσο, όλες οι υπογράφουσες πόλεις που
αρχίζουν, καθώς και οι μη υπογράφουσες πόλεις - για να μην αναφέρουμε τους εμπειρογνώμονες που
συνεργάζονται μαζί τους - μπορούν επίσης να βρουν χρήσιμες αυτές τις οδηγίες για την ολοκληρωμένη δράση
για το κλίμα, ιδιαίτερα τα τμήματα 3 και 5.

Πως να χρησιμοποιήσω τον Οδηγό;
Αυτός ο Οδηγός χωρίζεται σε συμβουλές προς τους υπογράφοντες του Συμφώνου (μέρη 2 και 4) και ευρύτερες
συμβουλές για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειών για το κλίμα (μέρη 3 και 5). Στόχος
του, είναι να ευθυγραμμιστεί με το πιο πρόσφατο παγκόσμιο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς και με το υπό συζήτηση
πρότυπο υποβολής εκθέσεων που βρίσκεται υπό εξέλιξη.
Δίνετε ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις προσαρμογής, δεδομένου ότι πρόκειται για μια νεότερη προσθήκη στην
παλαιότερη προοπτική της αντιμετώπισης του μετριασμού, συνεπώς έχει λάβει λιγότερη προσοχή. Η ανάπτυξη
του ΣΔΑΕΚ είναι πολύπλοκη και ένα από τα βασικά μηνύματα που παίρνει κανείς είναι ότι η διατομεακή
επικοινωνία και συνεργασία είναι ουσιαστικής σημασίας, δεδομένου ότι οι ροές μετριασμού και προσαρμογής
σε πολλές πόλεις έχουν μέχρι στιγμής αντιμετωπιστεί συχνά σε "σιλό", δηλ. τμηματικά. Η ευθυγράμμιση του
σχεδιασμού για το μετριασμού και την προσαρμογής έχει νόημα, αλλά για να τεθεί σε εφαρμογή, είναι χρήσιμο
να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι παρεμβάσεις για κάθε ροή και επηρεάζουν την άλλη.
Για το λόγο αυτό, συλλέχθηκαν παραδείγματα συνεργιών μεταξύ δράσεων μετριασμού και προσαρμογής από
ευρωπαϊκές πόλεις και αναφέρονται στον οδηγό, μαζί με την αρχική πηγή όπου μπορείτε να μάθετε
περισσότερα.
Είναι πολύ πιθανό ο οδηγός να μην απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας. Ανταυτού, θα αποτελέσει υπηρεσία
ενιαίας εξυπηρέτησης, θα πρέπει να θεωρείται ως σημείο εισόδου για να ξεκινήσετε την αναβάθμιση σε ΣΔΑΕΚ
εντός δήμου ή ως μια βάση εξωτερικών συμβούλων για να υποστηρίξετε μια δημοτική ομάδα. Έχουμε
συμπεριληφθεί αναφορές σε όλη την Ευρώπη - όπως ηλεκτρονικά εργαλεία, μέθοδοι, περαιτέρω έγγραφα
καθοδήγησης και μελέτες περιπτώσεων υποστήριξης - ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε τους τομείς θεμάτων
που παρουσιάζονται εδώ.
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2. Από το ΣΔΑΕ στο ΣΔΑΕΚ: εν συντομία
Τι είναι νέο;
Το νέο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς για το Σύμφωνο των Δημάρχων σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο
βασίζεται σε τρεις πυλώνες για πιο ολοκληρωμένη και χωρίς αποκλεισμούς δράση για το κλίμα:
 Μείωση των εκπομπών: ελαχιστοποίηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από φυσικές και
ανθρωπογενείς διεργασίες (υποχρεωτική)
 Προσαρμογή: προετοιμασία και αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής (υποχρεωτική)
 Ενεργειακή φτώχεια: εξασφάλιση αξιόπιστης πρόσβασης σε ασφαλή, προσιτή και βιώσιμη ενέργεια
(εθελοντική κατά τη σύνταξη)
Παρακάτω εξετάζουμε τι είναι καινούργιο σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς.

Μετριασμός
Η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, είτε μέσω ενεργειακών μέτρων, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας ή άλλων πρωτοβουλιών μετριασμού, ήταν ήδη στο επίκεντρο των ΣΔΑΕ, και παραμένει βασικός
στόχος για το ΣΔΑΕΚ. Το νέο στοιχείο είναι ότι οι πόλεις που έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο από το 2015
δεσμεύονται να μειώσουν το στόχο τους τουλάχιστον κατά 40% για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως
το 2030 (σε σύγκριση με τον προηγούμενο στόχο του 20% έως το 2020). Οι απαιτήσεις του μετριασμού ενός
ΣΔΑΕΚ παραμένουν κατά τα άλλα σχεδόν ίδιες σε σύγκριση με μια ΣΔΑΕ - επομένως, οι έννοιες όπως βασικός
κατάλογος καταγραφής εκπομπών/ σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (ΒΚΚΕ /ΣΕΔ) παραμένουν και το πρότυπο
αναφοράς εξακολουθεί να είναι παρόμοιο με το προηγούμενο. Οι βασικές διαφορές περιλαμβάνουν την
προσθήκη υποτομέων, την εισαγωγή εθνικών και περιφερειακών παραγόντων εκπομπών και τη διάκριση
μεταξύ αγοράς και πώλησης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Παρόλα αυτά, λόγω του υψηλότερου στόχου
μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, συνιστάται ακόμη η αναθεώρηση/αντικατάσταση των
υφιστάμενων μέτρων μετριασμού, ή ακόμη και η προσθήκη νέων μέτρων, προκειμένου:
 Να συμβάλουν αποτελεσματικά σε αυτούς τους υψηλότερους στόχους, παρέχοντας μεγαλύτερη
εξοικονόμησης αερίων του θερμοκηπίου,
 Να ευθυγραμμιστούν με τα τρέχοντα κοινοτικά και εθνικά πλαίσια πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα,
 Να εξασφαλίσουν την επιλεξιμότητά τους για καθιερωμένους και νέους μηχανισμούς χρηματοδότησης και
συστήματα στήριξης,
 Να επωφεληθούν από τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες και επενδυτικά μέσα (π.χ. Green Bonds) και
 Να αποφύγετε την ανάγκη αναβάθμισης αμέσως μετά την υλοποίηση των έργων.
Συγκεκριμένα, η νομοθεσία της ΕΕ που εγκρίθηκε το 2018 ορίζει πρόσθετους (προαιρετικούς) στόχους: τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32,5% και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο 32% έως το 2030, σε σύγκριση με τη συνήθη πρακτική19. Ταυτόχρονα, η στρατηγική της ΕΕ για
την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050, δίνει πρόσθετη ώθηση στις πόλεις να
υιοθετήσουν ακόμα πιο φιλόδοξα μέτρα20.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα φιλόδοξα μέτρα μείωσης των εκπομπών που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν:


Γενική ανακαίνιση κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων θετικών ενεργειακών επιπέδων,



Βελτιστοποίηση ή/και αυτοματοποίηση των συστημάτων ελέγχου,



Ενσωμάτωση των αστικών περιοχών σε έξυπνα δίκτυα,



Εξασφάλιση ότι η θέρμανση και η ψύξη παρέχονται με βιώσιμο τρόπο από κοντινές πηγές
ανανεώσιμης ενέργειας (π.χ. εργοστάσια, επεξεργασία λυμάτων, κλπ.),



Συστηματική επέκταση πεζόδρομων και εισαγωγή ποδηλατοδρόμων,



Ευρεία υποδομή φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που συμπληρώνουν την υποδομή των δημόσιων
μεταφορών,



Καινοτόμο χωροταξικό σχεδιασμό αποθηκευτών άνθρακα (carbon sinks), των δασών και της
γεωργίας,



Συλλογή βιοαερίου από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων και λυμάτων.

Προσαρμογή
Το ΣΔΑΕ δεν ήταν υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει καθόλου την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, το ΣΔΑΕΚ
πρέπει να το πράξει. Σε αντίθεση με το μετριασμό, η προσαρμογή δεν έχει ούτε ενιαία φιλοδοξία ούτε ποσοτικό
κατώτατο όριο, δεδομένου ότι οι κατάλληλες δράσεις θα εξαρτηθούν ιδιαίτερα από τις τοπικές συνθήκες. Ένας
βασικό στοιχείο της δράσης είναι η καθιέρωση μιας βασικής γραμμής, συγκεκριμένα μέσω της αξιολόγησης του
ρίσκου και της τρωτότητας.
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ρίσκου και της τρωτότητας, οι πόλεις που έχουν υπογράψει, προσδιορίζουν
τους σχετικούς κινδύνους για το κλίμα, μαζί με το επίπεδο κινδύνου και τις αναμενόμενες αλλαγές στην ένταση
και τη συχνότητα. Προτεινόμενοι δείκτες που σχετίζονται με την ευπάθεια και τον αντίκτυπο παρέχονται ήδη
στο τρέχον πρότυπο αναφοράς, το οποίο περιλαμβάνει επίσης πίνακα αποτελεσμάτων για την αυτοαξιολόγηση
της προόδου προς την επίτευξη των στόχωνiii.
Σύμφωνα με την αξιολόγηση, οι απαιτήσεις επεξεργασίας για ένα ΣΔΑΕΚ είναι παρόμοιες με του μετριασμού,
με στόχους που πρέπει να καθοριστούν για προσαρμογή, μαζί με αντίστοιχα μέτρα (π.χ. πρόγραμμα οικολογικής
ανάπτυξης πόλης) και χρονοδιαγράμματα (βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα). Σε αντίθεση
με το μετριασμό, όπου ορίζεται χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις έως το 2030, τα χρονοδιαγράμματα για τις
δράσεις προσαρμογής δεν καθορίζονται ρητά και πρέπει να καθοριστούν με βάση τις τοπικές συνθήκες και κάθε
συγκεκριμένο μέτρο. Τα κατάλληλα χρονοδιαγράμματα για το περιβάλλον εξαρτώνται από στόχους
υψηλότερου επιπέδου, π.χ. για τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές, τα υπάρχοντα σχέδια και στρατηγικές
και την απαραίτητη χρονική περίοδο κατά την οποία ένα συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να αποδείξει την
επιθυμητή έκβασηiv.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το Εργαλείο Υποστήριξης Προσαρμογής Αστικών Περιοχών παρέχει εκτεταμένες οδηγίες σε όλες
τις φάσεις του προγραμματισμού προσαρμογής, ευθυγραμμισμένες με το Σύμφωνο των Δημάρχων. Το
εργαλείο είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Σύμφωνου των Δημάρχων και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος, μέρος της πλατφόρμας Climate-ADAPT.

iii

Λάβετε υπόψη ότι το εργαλείο αναφοράς βρίσκεται υπό αναθεώρηση και ότι μια νέα έκδοση αναμένεται στις αρχές του
2020.
iv Τα χρονοδιαγράμματα για τις δράσεις δεν πρέπει να συγχέονται με τα χρονοδιαγράμματα για την υποβολή εκθέσεων
(περιγράφονται στο Μέρος 4 αυτού του Οδηγού).
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Ενεργειακή φτώχεια
Στο μέλλον, όλοι οι υπογράφοντες του Συμφώνου θα πρέπει επίσης να ορίζουν δράσεις που αφορούν την
παροχή δίκαιης πρόσβασης σε ασφαλή, οικονομικά προσιτή και βιώσιμη ενέργεια, δηλαδή την αποφυγή
ενεργειακής φτώχειας. Η ενεργειακή φτώχεια μπορεί να οριστεί ως η έλλειψη πρόσβασης των νοικοκυριών σε
ενεργειακές υπηρεσίες που είναι ασφαλείς στη χρήση, επαρκείς για τις ανάγκες τους και προσιτές οικονομικά21.
Η οικονομική προσιτότητα μπορεί να αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας διάφορους δείκτες, π.χ. δαπανώντας
περισσότερο από το 10% του εισοδήματος των νοικοκυριών σε λογαριασμούς ενεργειακής κατανάλωσης ή
δαπανών που υπερβαίνουν το διπλάσιο του εθνικού μεσαίου μεριδίου22 (βλέπε Ορισμούς). Το 2016, εκτιμάται
ότι πάνω από 44 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη δεν μπορούν να ζεσταίνουν επαρκώς τα σπίτια τους,
που αντιστοιχεί στο 8,7% των νοικοκυριών23. Ενώ οι περισσότερες έρευνες σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια
στην Ευρώπη έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής στο φωτισμό, θέρμανση, ψύξη και λειτουργία οικιακών
συσκευών, πρόσφατα εξετάστηκε η κινητικότητα, όπως η εγγύτητα στις δημόσιες συγκοινωνίες24.
Η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας είναι απαραίτητη για την επίτευξη μιας "δίκαιης μετάβασης"25 όπως
κατοχυρώνεται στη Συμφωνία του Παρισιού και στην Αειφόρο Ανάπτυξη στο Στόχο 7: Εξασφάλιση
πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους . Η μετάβαση από μια εξορυκτική
οικονομία σε μια οικονομία ανθεκτική στο κλίμα και με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει
να αποφεύγει να δημιουργεί μειονεκτήματα για τις ομάδες που βρίσκονται ήδη σε μειονεκτική θέση
ή ευάλωτες ομάδες (όπως τα φτωχά, ηλικιωμένα ή μονογονεϊκά νοικοκυριά) ή να δημιουργεί νέες
δυσκολίες και πρέπει να ληφθεί ως ευκαιρία για την αποκατάσταση των υφιστάμενων ανισοτήτων. Για
το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την "Πλατφόρμα για τις περιφέρειες άνθρακα σε
μεταβατικό στάδιο"26 το 2017, προωθώντας το διάλογο για το μέλλον περισσότερων από 40 περιφερειών
στην Ευρώπη που ασχολούνται ενεργά με την εξόρυξη άνθρακα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αυτές οι
κοινότητες δεν θα καθηλωθούν σε κύκλους με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Ομοίως, το Διεθνές Συμβούλιο
για Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες δημιούργησε την πλατφόρμα Urban Transitions Alliance27 και European
Sustainable Cities Platform για να υποστηρίξει ενεργά τις μεταβάσεις σε επίπεδο πόλης και περιφέρειας,
συμπεριλαμβανομένων σχετικών δεσμών μεταξύ της ενέργειας, της φτώχειας και άλλων κοινωνικών θεμάτων.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ΣΔΑΕΚ, οι πόλεις και οι περιφέρειες καλούνται να καθορίσουν εάν υπάρχει
ενεργειακή φτώχεια και, όπου χρειάζεται, να σχεδιάσουν μια στρατηγική για την αντιμετώπιση,
προσδιορίζοντας ποιος επηρεάζεται και ποιες ενέργειες θα αναληφθούν για να βοηθήσουν. Προκειμένου να
διευκολυνθεί η προσπάθεια για την ενσωμάτωση ενεργειών ενεργειακής φτώχειας στο ΣΔΑΕΚ, η υπηρεσία
επιστήμης και γνώσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινό Κέντρο Ερευνών, θέτει τρία ερωτήματα στις τοπικές
αρχές για να εξετάσουν:
 Αξιολόγηση της ενεργειακής φτώχειας – Ο δήμος μου επηρεάζεται από την ενεργειακή φτώχεια;
 Προσδιορισμός ευάλωτων ομάδων – Ποιοι είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες του δήμου μου;
 Σχεδιασμός δράσεων – Πώς μπορώ να σχεδιάσω αποτελεσματικές δράσεις ενεργειακής φτώχειας;
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Κατά τη διάρκεια της συγγραφής, η προσέγγιση του Συμφώνου για την υλοποίηση του πυλώνα
της ενεργειακής φτώχειας του Παγκοσμίου Συμφώνου των Δημάρχων παραμένει υπό εξέλιξη. Περαιτέρω
καθοδήγηση βήμα προς βήμα θα τεθεί στη διάθεση στο μέλλον ως παράρτημα του οδηγού «Πώς να
αναπτύξει ένα ΣΔΑΕΚ».
Εντωμεταξύ, μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα στην ιστοσελίδα του Συμφώνου ή
να συμβουλευτείτε το Παρατηρητήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή φτώχεια για να σας
καθοδηγήσει στη μέτρηση και παρακολούθηση της ενεργειακής φτώχειας και στρατηγικές για την
αντιμετώπισή της, συμπεριλαμβανομένου ενός εγγράφου καθοδήγησης.
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Πως μεταβαίνουμε σε ΣΔΑΕΚ?
Παρόλο που δεν υπάρχει μορφή για το ΣΔΑΕΚ, εάν είστε (ή επιθυμείτε) να υπογράψετε το Σύμφωνο των
Δημάρχων, σίγουρα αξίζει να ευθυγραμμίσετε το ΣΔΑΕΚ σας, με το πρότυπο στο Σύμφωνο, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι μεταγενέστερες υποχρεώσεις για υποβολή αναφορών. Το πρότυπο περιλαμβάνει τις
ακόλουθες ενότητες:
Τομέας

Περιεχόμενο

Στρατηγική

Καλύπτει τη συνολική στρατηγική, τα στοιχεία σχετικά με την κατανομή του ανθρωπίνου
δυναμικού και τις οικονομικές δυνατότητες και τον εντοπισμό των εμποδίων στην
εφαρμογή (προηγούμενων) δράσεων.

Απογραφή
εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου

Καλύπτει την ποσότητα της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και των σχετικών εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου από τον φορέα ενέργειας και ανά τομέα κατά το έτος
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των διαδικασιών
λογιστικής παρακολούθησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, βάσει των
υφιστάμενων μεθοδολογιώνv.
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου πρέπει να αναφέρονται από τουλάχιστον τρεις
κύριους τομείς, δηλαδή την παραγωγή ενέργειας, τις μεταφορές και τα απόβλητα.
Πρέπει επίσης να αναφέρονται οι εκπομπές από τους τομείς των βιομηχανικών
διεργασιών και της χρήσης προϊόντων και της γεωργίας, της δασοκομίας και άλλων
χρήσεων γης. Τέλος, μπορούν να αναφερθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
από δραστηριότητες προηγούμενων σταδίων, όπως η εξόρυξη υλικών ή άλλες πηγές
εκτός των συνόρων28.

Ρύθμιση στόχου

Περιλαμβάνει τους καθορισμένους στόχους μείωσης των εκπομπών σε όλη την
επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψη οκτώ παραμέτρους: 1) όρια (γεωγραφική κάλυψη,
τομείς και αέρια του θερμοκηπίου). 2) τύπος στόχου, 3) έτος στόχου, 4) έτος βάσης, 5)
φιλοδοξία. 6) μονάδες. 7) χρήση μεταβιβάσιμων εκπομπών και 8) προϋποθέσεις29.

Αξιολόγηση
κινδύνου και
τρωτότητας

Συλλέγει τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τις
ευπάθειες στις κλιματικές συνθήκες, τους κινδύνους και τις επιπτώσεις, οι οποίες
κατανέμονται ανά τομέα.

Υποβολή
εκθέσεων σχετικά
με την πρόοδο:
δράσεων
μετριασμού και
προσαρμογής

Εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση εφαρμογής των βασικών δράσεων μετριασμού και
προσαρμογής. Για την προσαρμογή, το Σύμφωνο των Δημάρχων απαιτεί να υποβληθούν
τουλάχιστον τρεις εφαρμοζόμενες ή συνεχείς δράσεις ως "δείκτες αναφοράς
αριστείας". Η αναφορά περιλαμβάνει επίσης έναν προαιρετικό πίνακα επιδόσεων για
αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τα βήματα ενός κύκλου προγραμματισμού και εφαρμογής
για την προσαρμογή.

Σχέδιο
ενεργειακής
φτώχειας

Καλύπτει το σχέδιο ενεργειακής φτώχειας ή ενεργειακής πρόσβασης (σημείωση:
προαιρετικό).

Πίνακας 1: Περιεχόμενο ΣΔΑΕΚ – Παρακολούθηση και έκθεση
Πηγή: Προσαρμοσμένη στον Πίνακα 1 - Περιεχόμενο του ΣΔΑΕΚ και πρότυπα παρακολούθησης (σελ. 5), στις κατευθυντήριες
γραμμές
υποβολής
εκθέσεων
του
Συμφώνου
των
Δημάρχων
(Ιούλιος
2016).
Διαθέσιμο:
www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Covenant_ReportingGuidelines.pdf

v

Για παράδειγμα, οι κατευθυντήριες γραμμές του καταλόγου καταγραφής εκπομπών, που χρησιμοποιήθηκαν από το
Σύμφωνο των Δημάρχων ή/και το παγκόσμιο πρωτόκολλο για απογραφές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε κοινοτική
κλίμακα, που χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από το Σύμφωνο. Και οι δύο παραπέμπουν στις κατευθυντήριες γραμμές της
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του 2006 για τα εθνικά αποθέματα αερίων θερμοκηπίου. Δείτε
περισσότερες λεπτομέρειες στο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς του παγκοσμίου Συμφώνου των Δημάρχων του 2018, διαθέσιμο
στη διεύθυνση www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework
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Το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημιούργησε ένα προτεινόμενο περίγραμμα για το περιεχόμενο μιας αποτελεσματικής ΣΔΕΑΚ. Προσαρμόστηκε και πρόσθεσε νέα στοιχεία που δεν απαιτούνταν προηγουμένως στα ΣΔΑΕ (έγχρωμο κείμενο) προς όφελος των πόλεων
που είναι εξοικειωμένοι με το ΣΕΔΑΚ και την αναβάθμιση σε ΣΔΑΕΚ (βλ. Πίνακα 2). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πίνακας 2 παρέχει μόνο καθοδήγηση. Δεν εγκρίθηκε από το Σύμφωνο ή το Κέντρο Ερευνών και ενδέχεται να μην ευθυγραμμιστεί άμεσα με το μελλοντικό
πρότυπο αναφοράς του Συμφώνου (υπό εξέλιξη).
Τίτλος τμήματος
(α) Συνοπτική παρουσίαση ΣΔΑΕΚ
(β) Στρατηγική

(γ) Βασικός κατάλογος καταγραφής
εκπομπών

(δ) Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας
κλιματικής αλλαγής

(ε) Δράσεις και μέτρα μετριασμού και
προσαρμογής για την πλήρη διάρκεια του
Σχεδίου (2030). Οι δράσεις μετριασμού
πρέπει να είναι συνεπείς με τα
αποτελέσματα του καταλόγου καταγραφής
εκπομπών της πόλης και να καλύπτουν
τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις
βασικούς τομείς: Δημοτικό, Τριτογενές,
Κατοικίες και Μεταφορές (βιομηχανία,
γεωργία και αλιεία παραμένουν
προαιρετικοί τομείς). Οι δράσεις
προσαρμογής θα πρέπει να είναι συνεπείς
με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
κινδύνου και τρωτότητας της πόλης.

(στ) Ενεργειακή φτώχεια

Περιεχόμενο
1. Όραμα
2. Δεσμεύσεις για μετριασμό και προσαρμογή:
Α. Για μετριασμό, το ΣΔΑΕΚ πρέπει να αναφέρει σαφώς το στόχο μείωσης των εκπομπών έως το 2030 (και ενδεχομένως πέραν αυτού) και να αναφέρει σαφώς το έτος του
καταλόγου καταγραφής εκπομπών και τον τύπο στόχου της μείωσης (δηλαδή, απόλυτη μείωση ή κατά κεφαλήν μείωση)
Β. Για την προσαρμογή, το ΣΔΑΕΚ πρέπει να συμπεριλάβει έναν ορισμένο αριθμό στόχων προσαρμογής που να είναι συνεπείς με τις εντοπιζόμενες ευπάθειες,
ρίσκα και κινδύνους.
3. Συντονιστικές και οργανωτικές δομές που δημιουργούνται/ανατίθενται
4. Σχεδιασμός ικανοτήτων προσωπικού
5. Συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών
6. Συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση και τις πηγές χρηματοδότησης
7. Εφαρμογή και παρακολούθηση/υποβολής εκθέσεων
8. Αξιολόγηση των επιλογών προσαρμογής
9. Στρατηγική σε περίπτωση ακραίων κλιματικών φαινομένων
1. Έτος απογραφής
2. Αριθμός κατοίκων στο έτος απογραφής
3. Προσέγγιση των παραγόντων εκπομπών (πρότυπο ή ΑΚΖ)
4. Μονάδα αναφοράς εκπομπών (CO2 ή ισοδύναμο CO2)
5. Αρμόδιος φορέας / τμήμα (και κύρια πρόσωπα επικοινωνίας)
6. Λεπτομερή αποτελέσματα του καταλόγου καταγραφής εκπομπών όσον αφορά την τελική κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
Εάν χρειάζεται, διευκρινίστε επίσης:
7. Συμπερίληψη προαιρετικών τομέων και πηγών
8. Υποθέσεις που έγιναν, καθώς και αναφορές ή εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν
9. Αναφορά στην έκθεση του καταλόγου καταγραφής εκπομπών
1. Αναμενόμενος καιρικές συνθήκες και κλιματικός κίνδυνος ιδιαίτερα σημαντικός για την περιοχή ή/και την ευρύτερη περιοχή
2. Ευπάθεια τοπική και/ή σε ευρύτερη περιοχή
3. Αναμενόμενες κλιματικές επιπτώσεις στην τοπική ή/και ευρύτερη περιοχή
4. Τα περιουσιακά στοιχεία, οι διαδικασίες και τα άτομα που απειλούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Για κάθε μέτρο/δράση, προσδιορίστε (όποτε είναι δυνατόν):
1. Τομέας
2. Τίτλος
3. Περιγραφή
4. Υπεύθυνη υπηρεσία, (εξωτερική) οργάνωση ή/και συγκεκριμένο πρόσωπο ως σημείο επαφής
5. Χρονοδιάγραμμα (ημερομηνίες έναρξης/λήξης και μεγάλα ορόσημα)
6. Ενδιαφερόμενοι φορείς και / ή συμβουλευτική ομάδα
7. Εκτίμηση κόστους (αρχικές επενδύσεις και μακροπρόθεσμες δαπάνες λειτουργίας)
8. Δείκτες για σκοπούς παρακολούθησης/υποβολής εκθέσεων (διαφορετικοί για μετριασμό ή προσαρμογή)
9. Δράσεις που επηρεάζουν την προσαρμογή, τον μετριασμό ή και τα δύο; Τι τύπος αποτελεσμάτων;
Για μετριασμό:
Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας ή/και αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ανά έτος-στόχο
Εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά έτος-στόχο
Για προσαρμογή:
Αναμενόμενες επιπτώσεις, ευπάθειες και κίνδυνοι που αντιμετωπίζονται
Συμπεριλαμβάνει ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με:
1. Αξιολόγηση της ενεργειακής φτώχειας - Ο Δήμος επηρεάζεται από καταστάσεις ενεργειακής φτώχειας;
2. Εντοπισμός ευάλωτων ομάδων – Ποιες ομάδες είναι πιο ευάλωτες στην ενεργειακή φτώχεια;
3. Σχεδιασμός δράσεων - Πώς μπορώ να σχεδιάσω αποτελεσματικές δράσεις;

Τί είναι νέο;
ΝΕΟ: Τα ΣΔΑΕ απαιτούν μόνο δεσμεύσεις μετριασμού.
Στόχοι προσαρμογής, προτεινόμενα μέτρα («επιλογές»)
και μια ακραία καιρική στρατηγική απαιτούνται τώρα
για το ΣΔΑΕΚ
NEO: Ο προηγούμενος στόχος ήταν η μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% έως το
2020, τώρα ο στόχος αυξάνεται στο 40% μέχρι το 2030

Τί είναι νέο;
ΝΕΟ: Η Αξιολόγηση κινδύνου και τρωτότητας
είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την
ανάπτυξη μιας στρατηγικής προσαρμογής και
ένα στοιχείο κλειδί που δεν παρουσιάζεται
στο ΣΔΑΕ

Τί είναι νέο;
ΝΕΟ: Πρέπει να οριστούν τουλάχιστον 3
δράσεις προσαρμογής και οι
αλληλεπιδράσεις τους με τις δράσεις
μετριασμού θα πρέπει να ερευνηθούν
συνεργίες, παράλληλα ωφελήματα ή/και
συμβιβασμούς

Τί είναι νέο;
Έρχεται σύντομα!

Πίνακας 2: Προτεινόμενη δομή και περιεχόμενο ΣΔΑΕΚ
Πηγή: Adapted from Guidebook ‘How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP)’ – Part 1 (JRC, 2018). Available at: http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τόσο για μετριασμό όσο και για προσαρμογή, το επίπεδο λεπτομέρειας στην περιγραφή κάθε
μέτρου/δράσης πρέπει να αποφασίζεται από την τοπική αρχή σύμφωνα με τα αναμενόμενα αποτελέσματα
και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι το ΣΔΑΕΚ είναι:




Το εργαλείο εργασίας που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την εφαρμογή (τουλάχιστον για τα
προσεχή έτη),
Το εργαλείο επικοινωνίας προς τα ενδιαφερόμενα μέρη που ανακοινώνουν τους σκοπούς της
τοπικής αρχής, και
Το έγγραφο που συμφωνείται σε πολιτικό επίπεδο από τα διάφορα υπεύθυνα μέρη στην τοπική
αρχή - επομένως οι λεπτομέρειες πρέπει να επαρκούν για να αποφευχθεί περαιτέρω συζήτηση
στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την ακριβή έννοια και το εύρος των διαφόρων μέτρων.30

3. Συνολικός σχεδιασμός και υλοποίηση
της δράσης για το κλίμα
Προκλήσεις για ολοκληρωμένη δράση προσαρμογής και
μετριασμού
Ενώ υπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι για να ενσωματωθούν ο σχεδιασμός των δράσεων προσαρμογής και
μετριασμού μεταξύ τους, εξακολουθούν να υφίστανται αρκετά εμπόδια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Ένα
εμπόδιο είναι τα διαφορετικά επίπεδα στα οποία γίνονται αισθητές οι επιπτώσεις και τα οφέλη. Για τον
περιορισμό των εκπομπών, η μείωση των εκπομπών απαιτεί συλλογική δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης,
με μειωμένες εκπομπές σε μία χώρα που ενδεχομένως ωφελούν άλλους, ενώ τα οφέλη από τη δράση
προσαρμογής τείνουν να συσσωρεύονται σε τοπικό επίπεδο σύμφωνα με τις τοπικές παρεμβάσεις. Ένα άλλο θέμα
είναι τα διαφορετικά πλαίσια πολιτικής-οι δράσεις μετριασμού μπορούν να συμπεριληφθούν ευκολότερα σε
σχέδια που αφορούν την ενεργειακή διαχείριση, ενώ η προσαρμογή γίνεται καλύτερα κατανοητή όταν
ενσωματώνεται σε σχέδια σε διάφορους τομείς31.
Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής έχει ήδη καθιερωθεί για κάποιο χρονικό διάστημα ως πεδίο δράσης και
το πεδίο εφαρμογής του είναι σχετικά εδραιωμένο και σαφώς καθορισμένο vi, με τομεακή εστίαση (στην
παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας). Δεδομένου ότι, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι
ποσοτικοποιημένες, η πρόοδος προς τη μείωσή τους είναι απλή για παρακολούθηση. Αντίθετα, η προσαρμογή
του κλίματος είναι ένα νεότερο πεδίο δράσης (που θεσπίστηκε επίσημα στην Ευρώπη το 2013 με την υιοθέτηση
της Στρατηγικής της ΕΕ για την Προσαρμογή), το εγγενώς διαπερνά περισσότερους από ένα τομείς. Σε επίπεδο
πόλης, αυτό σημαίνει ότι προσφέρει μεγάλες δυνατότητες ολοκλήρωσης, επειδή η αποτελεσματική δράση της
προσαρμογής απαιτεί τη συμμετοχή πολλών διαφορετικών τμημάτων και επιστημονικών κλάδων. Ωστόσο, η
προσαρμογή συνεπάγεται επίσης μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, δεδομένου ότι ασχολείται με τους
προβλεπόμενους κινδύνους και την αποφυγή αρνητικών συνεπειών. Αυτό καθιστά δύσκολη τη μέτρηση των
επιπτώσεων.

vi For example, the Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC) has been established
since 2011, as a global reporting standard to help cities and communities consistently measure and report GHG
emissions. See more at http://old.iclei.org/activities/agendas/low-carbon-city/gpc.html

Τέλος, οι αρμοδιότητες για μετριασμό και προσαρμογή είναι πιθανό να ανήκουν στο ανθρώπινο δυναμικό των
διαφόρων τμημάτων του Δήμου. Αυτό σημαίνει ότι τα πειραματικά "σιλό" πρέπει να γεφυρωθούν για να φέρουν
μαζί τα δύο ρεύματα, τα οποία μπορεί να απαιτούν αλλαγές στη διαυπηρεσιακή δυναμική και τις διαδικασίες
εργασίας. Η κατανόηση και των δύο ροών δράσης ως μέρος ενός κοινού κύκλου επαναληπτικού
προγραμματισμού μπορεί να υποστηρίξει μια προσέγγιση, όπου ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δεν
πραγματοποιούνται ανεξάρτητα, αλλά καταβάλλονται προσπάθειες για την ενεργή ευθυγράμμισή τους. Οι
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των στρατηγικών προσαρμογής και του μετριασμού θα επιταχυνθούν και θα
αντιμετωπιστούν από κοινού κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού - είτε υπό τη μορφή συμβιβασμών,
συγκρούσεων, παράλληλων ωφελημάτων ή συνεργειών - αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του
ολοκληρωμένου σχεδίου για το κλίμα και την επίδειξη ευκαιριών.

16

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ , ΗΒ

ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ

Περιφέρεια: 55,500 km2 περιοχή υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο
Εργαλεία πολιτικής: Δημόσια Σύμβαση; Πρότυπα σχεδιασμού
Τομείς: Μείωση κινδύνου/καταστροφών; Ενέργεια
Ιστορικό:
Οι αυξανόμενες θερμοκρασίες αποτελούν απειλή για τους φορείς
εκμετάλλευσης μεταφοράς και διανομής ενέργειας, επηρεάζοντας τις
γραμμές ηλεκτρικής ενέργειας μειώνοντας τη θερμική τους απόκλιση
(δηλ. το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα σε δεδομένη θερμοκρασία) και
προκαλώντας τη διαστολή των γραμμών. Αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα αποκοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ρεύματος,
απώλειες εσόδων και αυξημένη πιθανότητα επαφής με παρακείμενα
στοιχεία (γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας και
πυρκαγιάς).
Χάρη σε μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από το UK Met Office (το
οποίο εντόπισε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παραγωγή
ενέργειας, τη μεταφορά και τη διανομή ενέργειας), οι βασικοί φορείς
διανομής ενέργειας και οι ενεργειακοί φορείς άρχισαν να αντιμετωπίζουν
Εικόνα: Stephan Köhler
αυτό το ζήτημα αυξάνοντας το ονομαστικό πρότυπο θερμοκρασίας
σχεδιασμού των γενικών γραμμών μεταφοράς.
Απόκριση:
 Αύξηση του ύψους των πυλώνων που υποστηρίζουν γραμμές μεταφοράς ενέργειας (κατά 0,5μ. για
μεγιστοποίηση της σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας του μέτρου).
 Εγκατάσταση αγωγών με όρια λειτουργίας υψηλότερης θερμοκρασίας.
 Εφαρμογή της χρήσης αγωγών χαμηλής καμπής.
Αποτελέσματα:
 Η ονομαστική θερμοκρασία σχεδιασμού ξύλου που χρησιμοποιείται σε νεοεισερχόμενους εναέριες
γραμμές αυξήθηκε από 50°C σε 55°C.
 Μέτρα που αναλαμβάνονται χωρίς να απαιτείται αύξηση των τελών χρήσης.
 Προσδοκίες ότι η επένδυση αυτή θα βελτιώσει τη συνολική ανθεκτικότητα του δικτύου με ένα
ελάχιστο κόστος.
 Η εφαρμογή νέων προτύπων σχεδιασμού είναι συνεχής και προληπτική διαδικασία.
Κόστη και Χρηματοδότηση:
 Το κόστος της προμήθειας ξύλινων πυλώνων άνω των 0,5μ. εξαρτάται από το ύψος του αρχικού
πυλώνα, αλλά μπορεί να είναι τόσο μικρό όσο περίπου £10 (περίπου €11) ανά πυλώνα.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής:
 Τα μέτρα προσαρμογής που εφαρμόζονται άμεσα στην ενεργειακή υποδομή μπορεί να οδηγήσουν
σε μειωμένους κινδύνους, όπως ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά, καθώς και η μείωση των
πλεονασμάτων ισχύος και οικονομικών απωλειών.
Πηγές:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/adapting-overhead-lines-in-response-to-increasingtemperatures-in-uk/#challenges_anchor
www.ouranos.ca/publication-scientifique/Case-Study-9-AN-final.pdf
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Κύκλος σχεδιασμού και εφαρμογής
Κατά τη διάρκεια της σύνταξης, το πρότυπο αναφοράς και οι κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από το
Συμφωνο των Δημάρχων δεν περιλαμβάνουν έναν ολοκληρωμένο κύκλο σχεδιασμού που να καλύπτει τόσο το
μετριασμό όσο και την προσαρμογή, αν και ακολουθεί έναν ευρύ κύκλο τριών φάσεων που ισχύουν και για τις
δύο ροές (βλ. Γράφημα 1).

Γράφημα 1: Ο κύκλος της εφαρμογής, παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων του ΣΔΕΑΚ σύμφωνα με το Σύμφωνο των
Δημάρχων
Πηγή: Covenant of Mayors for Climate and Energy – Europe Office.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το Διεθνές Συμβούλιο για Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες (ICLEI) για Πράσινες
Κλιματικές Πόλεις (GCC), το οποίο προωθεί την ανάπτυξη ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για το κλίμα
(συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΕΑΚ) μέσω ενός κύκλου κατανεμημένου σε εννέα βήματα (βλ. Γράφημα 2). Ενώ
ο κύκλος περιλαμβάνει περισσότερα βήματα από αυτά του Συμφώνου, είναι ευρέως συμβατά μεταξύ τους και
μπορούν να υπάρχουν αλληλεπικαλύψεις, όπως φαίνεται στο Γράφημα 3.
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Γράφημα 2: Κύκλος σχεδιασμού των Πράσινων Κλιματικών πόλεων
Πηγή: ICLEI World Secretariat. This product is licensed by ICLEI under an International Creative Commons license CC BY-NC-ND 4.0

Γράφημα 3: Σύγκριση κύκλου σύμφωνα με το Σύμφωνο των Δημάρχων και του Διεθνούς Συμβούλιου για Περιβαλλοντικές
Πρωτοβουλίες

19

Ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείτε, η συντονισμένη δράση παραμένει ζωτικής σημασίας για να
διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες σε ένα τμήμα ή τομέα δεν υπονομεύουν άλλο. Δεν είναι ρεαλιστικό να εργάζονται
όλοι σε όλα τα τμήματα όλη την ώρα, αλλά μπορεί να είναι πιο λογικό να συγκεντρωθούν όλα τα τμήματα μόνο κατά
την ανάπτυξη του σχεδίου. Για το λόγο αυτό, εξετάζουμε παρακάτω δύο καθοριστικά βήματα για αποτελεσματική
συνεργασία, καθένα από τα οποία μπορεί να βρει ξεκάθαρα το ρόλο του, τόσο στο πλαίσιο των κύκλων του Συμφώνου
όσο και του Διεθνούς Συμβούλιου για Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες: 1) δημιουργώντας μια οργανωτική δομή για το
ΣΔΕΑΚ και 2) πως δίνετε προτεραιότητα στις δράσεις (μέρος του Βήματος 4 του Συμφώνου και Φάση 1 του Διεθνούς
Συμβούλιου για Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες).

Ρύθμιση (ή προσαρμογή) της οργανωτικής δομής του ΣΔΑΕΚ
Η αφετηρία για ένα επιτυχημένο και βιώσιμο ΣΔΕΑΚ είναι ο εντοπισμός οργανωτικών ρόλων και ευθυνών. Αν και
μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα δομή, μπορεί να φανεί χρήσιμο να προσαρμοστεί μια ήδη υφιστάμενη οργανωτική
δομή που δημιουργήθηκε για έναν σχετικό σκοπό (π.χ. ομάδα διαχείρισης ενέργειας, μονάδα περιβαλλοντικής
διαχείρισης ή τοπική ομάδα συντονισμού) για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποδοτικού ΣΔΕΑΚ. Εάν ο φορέας έχει
ήδη ΣΔΑΕ, πιθανόν να υπάρχουν ήδη σχετικές ομάδες διευθύνσεων και εργασίας που θα μπορούσαν να
ενεργοποιηθούν εκ νέου. Ωστόσο, η σύνθεσή τους, το εύρος εργασίας και η ηγεσία ενδέχεται να χρειαστούν
ενημέρωση για τη βελτίωση της ενσωμάτωσης των διαδικασιών μετριασμού και προσαρμογής. Ως εκ τούτου, ίσως
είναι χρήσιμο να εξετάσετε τα ακόλουθα 32:

1. Έχει οριστεί εσωτερικός διαχειριστής ΣΔΕΑΚ για να υποστηρίξει τη διαδικασία;
Ο υπεύθυνος του ΣΔΕΑΚ θα πρέπει να είναι άτομο με εμπειρία στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, με εξειδίκευση στο
μετριασμό, επικοινωνία και διασύνδεση μεταξύ των κλάδων, καθώς θα είναι υπεύθυνος/η για τη διατήρηση της
επικοινωνίας με τα σχετικά τμήματα. Ενώ ο υπεύθυνος ενέργειας ή παρόμοια θέση, μπορεί να οδηγήσει στην
ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΑΕ, το ευρύτερο πεδίο του ΣΔΕΑΚ απαιτεί να επεκτείνουν την επισκόπηση και την
προβολή τους ή να υποστηρίζονται από άλλο άτομο (π.χ. συν-ηγέτες, με εμπειρογνωμοσύνη προσαρμογής και
μετριασμού αντίστοιχα - αν και αυτό μπορεί να μην είναι εφικτό για μικρότερους δήμους με πολύ περιορισμένους
πόρους). Πρέπει να έχουν υποστήριξη από τους τοπικούς πολιτικούς ηγέτες (π.χ. απόφαση του Συμβουλίου για την
έγκριση του διορισμού), καθώς και τις απαραίτητες δεξιότητες, χρόνο και πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων
τους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού για κατ' εξουσιοδότηση καθήκοντα.

2. Υπάρχει ήδη Διευθύνουσα Επιτροπή για την πολιτική για το κλίμα;
Η Διευθύνουσα Επιτροπή θα αποτελείται πιθανότατα από πολιτικούς και ανώτερα στελέχη. Η αποστολή της πρέπει να
είναι η παροχή στρατηγικής κατεύθυνσης και η απαραίτητη πολιτική υποστήριξη στη διαδικασία καθώς και η
ενσωμάτωση της πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος σε διάφορα τμήματα ή ακόμη και σε συναφείς εξωτερικούς
οργανισμούς.

3. Υπάρχει ήδη Ομάδα Εργασίας;
Εάν υπάρχει ήδη μια ομάδα εργασίας (μόνιμη ή ad hoc) που συντονίζει τις δραστηριότητες και τις συμμετοχές των
ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τη διαχείριση της ενέργειας και την παρακολούθηση της μείωσης των εκπομπών,
θα ήταν λογικό να συνεχιστεί η εντολή της. Ωστόσο, η εστίασή πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τη διάσταση
της προσαρμογής. Εκτός από την παρακολούθηση των εκπομπών, η ομάδα αυτή θα προσπαθήσει επίσης να
κατανοήσει τα ευάλωτα σημεία της πόλης στην αλλαγή του κλίματος από πολλαπλές τομεακές προοπτικές και να
παράσχει αντίστοιχα δεδομένα. Στην ιδανική περίπτωση, θα επιδιώξει επίσης την ενσωμάτωση (ή ολοκλήρωση) της
δράσης της προσαρμογής σε άλλες υπάρχουσες πολιτικές, σχέδια και δημοτικούς στόχους.
Αυτό σημαίνει ότι τα προηγούμενα μέλη της Ομάδας Εργασίας ΣΔΕΑ πρέπει να επεκτείνουν τις γνώσεις τους για να
συμπεριλάβουν την προσαρμογή, τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με τους τομείς
εμπειρογνωμοσύνης τους στον τομέα της ενέργειας και το μετριασμό τους, καθώς και να δημιουργήσουν περιθώρια
για συναδέλφους από άλλα τμήματα (όπως πολεοδομία, πάρκα και αναψυχή, δημόσιες υπηρεσίες ή διαχείριση
έκτακτων περιστατικών) για να ενταχθούν στην ομάδα και να συμβάλλουν με γνώσεις.
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Γράφημα 4: Οργανόγραμμα μιας πιθανής οργανωτικής δομής για ολοκληρωμένη δράση για το κλίμα

4. Πρέπει οι εσωτερικές διαδικασίες εργασίας να αλλάξουν για να οικοδομηθεί η συνεργασία;
Τόσο η πολιτική διευθύνουσα επιτροπή όσο και η διατομεακή ομάδα εργασίας χρειάζονται ξεχωριστούς ηγέτες, αλλά
είναι σημαντικό να επικοινωνούν τακτικά και να συνεργάζονται σε καίρια σημεία. Κάθε ομάδα χρειάζεται σαφώς
καθορισμένους στόχους και ευθύνες, καθώς και τακτικό, συντονισμένο χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων και σύστημα
αναφοράς. Το ίδιο ισχύει και εάν απαιτούνται περισσότερες από μία ομάδες εργασίας για τη διαχείριση τμημάτων του
σχεδίου σύμφωνα με συγκεκριμένους τομείς εμπειρογνωμοσύνης.
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5. Ποιες είναι οι απαραίτητες βάσεις για τη συμμετοχή του κατάλληλου συνδυασμού
προσωπικού και δεξιοτήτων;
Δεν υπάρχει ορθός τύπος για τη σύνθεση της ομάδας εργασίας, αλλά θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει ποικιλία
δεξιοτήτων και εμπειριών που υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων από διαφορετικά τμήματα. Μπορεί
ακόμη και να συμπεριλάβει εξωτερικούς αντιπροσώπους εάν αυτοί εργάζονται σε συνεργασία με την πόλη ή με άλλο
τρόπο ασκούν άμεση επιρροή στην πολιτική (βλ. Πίνακα 3 παρακάτω για τις προτεινόμενες υπηρεσίες και τις
εξωτερικές ομάδες). Όσο περισσότεροι άνθρωποι απαρτίζουν την ομάδα, τόσο πιο εκτεταμένο το ΣΔΕΑΚ που θα
προκύψει, αλλά να έχετε κατά νου ότι αυτό αυξάνει επίσης τις προκλήσεις του προγραμματισμού και της διαχείρισης
συναντήσεων.
Τμήματα

Εξωτερική Ομάδα

Γεωργία
Διαχείριση παράκτιας ζώνης
Επικοινωνίες
Οικονομική ανάπτυξη, πολιτισμός και τουρισμός

Ακαδημαϊκά ιδρύματα
Επιχειρηματικός τομέας
Γειτονικές κοινότητες
Δίκτυα

Ενέργεια
Μηχανική
Αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
Περιβάλλον
Οικονομία και διοίκηση
Πυροσβεστική Υπηρεσία
Νοικοκυριά
Νομικές υπηρεσίες
Πάρκα και αναψυχή
Σχεδιασμός και ζώνωση
Αστυνομία
Διαχείριση λιμανιών
Δημόσια υγεία
Μεταφορές
Νερό
Απόβλητα
Tourism

Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί
Περιφερειακή και/ή κυβέρνηση (κράτος)
Κάτοικοι και κοινωνία
Επιστημονικοί σύμβουλοι

Πίνακας 3: Πιθανοί συμμετέχοντες της Ομάδας του ΣΔΕΑΚ
Πηγή: Changing Communities: Changing Climate - Guide and Workbook for Municipal Climate Adaptation. (ICLEI Canada, n.d.)
Διαθέσιμο σε: www.icleicanada.org/resources/item/3-changing-climate-changing-communities

Ο καθορισμός της κεντρικής ομάδας θα πρέπει να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας χαρτογράφησης των
ενδιαφερομένων μερών, για παράδειγμα με τη χρήση της προσέγγισης "Σφαίρες επιρροής" (βλ. Γράφημα 5). Εξετάστε
τις ακόλουθες ερωτήσεις:
 Ποιες πληροφορίες χρειάζεστε; Ποιος έχει αυτές τις πληροφορίες;
 Ποιες είναι οι περιοχές στις οποίες έχετε επιρροή;
 Ποιος είναι άμεσα υπεύθυνος για τις αποφάσεις σε σχετικούς τομείς;
 Ποιος μπορεί να παρεμποδίσει μια απόφαση εάν δεν εμπλέκεται;
Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, πρέπει να ανατεθούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες/ρόλοι σε βασικούς φορείς προκειμένου
να διασφαλιστεί η ισχυρή συμμετοχή στη διαδικασία του ΣΔΕΑΚ. Η προετοιμασία ενός διαγράμματος ροής, που
υποδεικνύει τις διάφορες αλληλεπιδράσεις μεταξύ τμημάτων και φορέων, μπορεί να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό
οποιωνδήποτε προσαρμογών που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη συνεργασία.
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Γράφημα 5: Σφαίρες Επιρροήςvii.
Πηγή: RAMSES Transition Handbook and Training Package (itself adapted from ICLEI Canada’s Changing Climate, Changing
Communities : Guide and Workbook for Municipal Climate Adaptation).

Μια στρατηγική επικοινωνίας και εμπλοκής ενδέχεται να χρειαστεί για να προσεγγίσει το ανθρώπινο δυναμικό, του
οποίου η συμβολή θα μπορούσε να ωφελήσει το σχέδιο. Μπορεί να εντοπιστούν κενά ή ελλείψεις πόρων όταν η
εξωτερική υποστήριξη μπορεί να αποδειχθεί επωφελής, όπως από μια τοπική/περιφερειακή υπηρεσία ενέργειας, μια
εταιρική σχέση με ένα κοντινό πανεπιστημιακό τμήμα ή από έναν καθορισμένο συντονιστή του Συμφώνου.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το RAMSES Transition Handbook and Training Package παρέχει μια σειρά επτά φύλλων εργασίας που
έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ενός σχεδίου προσαρμογής. Το φύλλο εργασίας 1
περιλαμβάνει τη «χαρτογράφηση και εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών», η οποία ισχύει στην πραγματικότητα
για το ευρύτερο πλαίσιο του ΣΔΕΑΚ, συμπεριλαμβανομένης του μετριασμού, και όχι μόνο την προσαρμογή.

vii Along with a few colleagues, you can use this approach to brainstorm potential stakeholders. Place yourselves in the centre of the
diagram and start working your way outwards. The people and groups that you would place in the inner circle, i.e. where a direct
influence/impact relationship exists with you and your department, are likely needed on your team – others you might need to
engage in different ways and/or less frequently.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ, ΓΑΛΛΙΑ
Περιοχή: Alpine Space; Μεσόγειος
Εργαλεία Πολιτικής: Ευαισθητοποίηση; Δημόσια Σύμβαση
Τομείς: Ενέργεια; Νερό; Πολιτική Προστασία και έκτακτη ανάγκη
Ιστορικό:
Η υδροηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό στοιχείο της
σύνθεσης των ενεργειακών πηγών στη Γαλλία,
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% της εγκατεστημένης
δυναμικότητας. Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ένταση των
κατακρημνισμάτων και οι συνεχείς (ακραίες) πλημμύρες
μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην υποδομή των
υδροηλεκτρικών σταθμών και να απειλήσουν τις κατάντη
κοινότητες. Το κλειδί του πιάνου (που ονομάζεται έτσι
λόγω της ομοιότητάς της με τα πλήκτρα πιάνου)
εφαρμόστηκε στο φράγμα Malarce προκειμένου να
αυξηθεί η μέγιστη χωρητικότητα εκφόρτισης,
προστατεύοντας τόσο την πηγή ενέργειας από ζημιές όσο
και τις πλησιέστερες κοινότητες από τις πλημμύρες.
Εικόνα: Pexels.com / Frans Van Heerden

Απόκριση:
• Από το 2003 έως το 2005, η μεγάλη γαλλική επιχείρηση EDF ανέπτυξε σε συνεργασία με την ευρύτερη
υδροηλεκτρική κοινότητα ένα νέο σύστημα (το φράγμα PK) με μια σειρά δεξαμενών εισόδου και εξόδου για
την αύξηση της επιφάνειας ροής του νερού και με τον τρόπο αυτό μείωσε τις συνέπειες των συχνών /
ακραίων πλημμυρών.
 Το 2012, στο έκτο φράγμα της Γαλλίας, Malarce εγκαταστάθηκε η μη κατοχυρωμένη με δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας (έτσι άλλα φράγματα παγκοσμίως μπορούν να το χρησιμοποιήσουν).
 Τα συστήματα φρακτών PK αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό συστατικό του συνολικού σχεδιασμού
φράγματος, χωρίς σαφή αρνητική επίδραση. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών δεν είναι ζωτικής
σημασίας για την εφαρμογή.
Αποτελέσματα:
 Αύξηση της μέγιστης χωρητικότητας εκκένωσης κατά περίπου 600m3/s σε συνολικά 4600m3/s.
 10 φράγματα στη Γαλλία εγκατέστησαν την τεχνολογία PK, 30 ακόμη παγκοσμίως εγκατέστησαν αυτό το
σύστημα, και περισσότερα κατασκευάζονται για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για την προστασία
των υποδομών και της κοινότητας.
 Χαμηλή συντήρηση και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από την ανάγκη για πρόσθετη ανθρώπινη λειτουργία,
καθιστώντας την ιδανική λύση για τη μείωση του κινδύνου καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Κόστη και χρηματοδότηση:
 Το κόστος εξαρτάται από διάφορους παράγοντες (π.χ. υπάρχουσα δομή φράγματος, τοποθεσία, έκταση
ροής ύδατος και προσβασιμότητα), αν και το κόστος εγκατάστασης μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 200.000 και
μερικών εκατομμυρίων ευρώ. Ανεξάρτητα από αυτό, θεωρείται σχετικά φθηνό μέτρο προσαρμογής με
ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Παρόλα αυτά, οι φάσεις έγκρισης, υλοποίησης και κατασκευής μπορούν να
είναι μακροχρόνιες διαδικασίες, εν μέρει επειδή δεν υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία/χρηματοδότηση για την
τεχνολογία των φραγμάτων PK και επομένως εξακολουθεί να εξαρτάται από τους ιδιοκτήτες του φράγματος
εάν θα το εφαρμόσουν.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής:
 Το φράγμα Malarce αποτελεί ζωτική πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της
περιοχής, το οποίο είναι πλέον σε θέση να αντιμετωπίσει τις πλημμύρες που προκύπτουν από έντονες
βροχοπτώσεις και κλιματικές αλλαγές, μειώνοντας επίσης τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κατάντη
κοινότητες.
Πηγές:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/fd
www.hydropower.org/blog/climate-resilience-case-study-piano-key-weirs
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Δράσεις Προτεραιότητας
Υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και την ιεράρχηση πιθανών δράσεων μετριασμού
και προσαρμογής. Είναι σημαντικό ότι, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιείται, είναι απαραίτητη μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση μιας δράσης που ωφελεί μια άλλη.
Μια πιθανότητα είναι να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου και τρωτότητας για τον
καθορισμό προτεραιοτήτων - όχι μόνο για την προσαρμογή, αλλά και για το μετριασμό. Συγκεκριμένα, μια ποσοτική
αξιολόγηση, που έχει ως αποτέλεσμα χάρτες κατανομής κινδύνου και ευπάθειας, αποτελεί εξαιρετικά πολύτιμο
εργαλείο για τον εντοπισμό ενδιάμεσων σημείων κινδύνου και τη στόχευση της δράση σε κάθε ροή. Όσον αφορά τα
μέτρα μετριασμού, μια τέτοια χαρτογράφηση προσανατολισμένη στην προσαρμογή μπορεί επίσης να συνδυάζεται
αποτελεσματικά με ένα παρόμοιο εργαλείο με γνώμονα τον μετριασμό (π.χ. πλατφόρμα θέρμανσης και ψύξης Petaviii)
και να χρησιμεύει στον προσδιορισμό των βασικών ενεργειακών υποδομών ή των δυνητικών πηγών εφοδιασμού σε
κίνδυνο, και που χρειάζονται προστασία.
Οι τοπικές αρχές που έχουν αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, συμμετέχουν στο έργο Compete4SECAP,
έχουν ήδη εντοπίσει τα βασικά ενεργειακά περιουσιακά τους στοιχεία (π.χ. δίκτυο οδικού φωτισμού, δημοτικά
οχήματα, δημόσια κτίρια και ακόμη μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)33. Με ένα αποτελεσματικό Σύστημα
Διαχείρισης Ενέργειας μπορεί να είναι εύκολο να εντοπιστούν τα δημοτικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρειάζονται
περισσότερες ενεργειακές παρεμβάσεις ή/και είναι πιο κρίσιμα για τις επιχειρήσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει να
θεωρείται ως προτεραιότητα η αποφυγή κάθε κλιματικού κινδύνου.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το Έργο Compete4SECAP έχει αναπτύξει τον Οδηγό για τις Τοπικές
Αρχές για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ), τον οποίο μπορείτε να βρείτε
ηλεκτρονικά στη βιβλιοθήκη του έργου. Αυτός ο εύχρηστος οδηγός περιγράφει
βήμα-βήμα πώς ένας Δήμος μπορεί να εφαρμόσει το διεθνές πρότυπο για το ΣΔΕ
(ISO 50001), σχεδιασμένο αρχικά για τη βιομηχανία και για εμπορική χρήση, και
προσαρμόστηκε στο επίπεδο των Δήμων. Στο πλαίσιο του ΣΔΕΑΚ, το ΣΔΕ μπορεί να
υποστηρίξει τον προγραμματισμό και την ιεράρχηση των μέτρων ΣΔΕΑΚ, να
βοηθήσει την παρακολούθηση ως εργαλείο για την αξιολόγηση της ενεργειακής
απόδοσης και να ενημερώνεται μία φορά, για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη
εξοικονόμηση ενέργειας και να εντοπίσει αλληλεπιδράσεις με την προσαρμογή.
Ο οδηγός είναι διαθέσιμος διαδικτυακά (στα αγγλικά και οχτώ άλλες γλώσσες).

Παρόλο που η χωρική αναγνώριση της κατανομής των κινδύνων είναι σημαντική για τον προσδιορισμό του που θα
πρέπει να ενεργήσει, πρέπει επίσης να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις δράσεις προτεραιότητας. Πολλοί
παράγοντες θα επηρεάσουν αυτές τις αποφάσεις και θα πρέπει να καθοριστούν κατάλληλα κριτήρια για να ληφθούν
υπόψη. Τα κριτήρια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν απλοποιημένα, μετρήσιμα, διαθέσιμα και συναφή, ώστε να
επιτυγχάνονται οι επιθυμητοί στόχοι. Τα κριτήρια κατανομής θα μπορούσαν να είναι μια βασική λίστα ελέγχου ή μια
περίπλοκη ανάλυση αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίωνix, η οποία θα διερευνά διάφορες «οδούς» για τη δράση για το
κλίμα. Οποιαδήποτε και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος, ο αντίκτυπος μιας συγκεκριμένης ενέργειας στα
αποτελέσματα μετριασμού ή/και προσαρμογής θα πρέπει να είναι ένα από τα κριτήρια, αφού είναι πιθανό να δοθεί
προτεραιότητα σε δράσεις που αποφέρουν συνέργειες και πολλαπλά ωφελήματα σε ποικίλες ροές, π.χ. τη βελτίωση
της ικανότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υποδομών στις μεταφορές για να ανταπεξέλθουν σε
δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή να επενδύσουν σε αστικά δάση που λειτουργούν ως συλλέκτες άνθρακα και
ταυτόχρονα μειώνουν την αστική θερμότητα.

viii

Heat Roadmap Europe’s Peta (Pan-European Thermal Atlas) is a free, online mapping platform with useful demand and supply
information across Europe. Available here: www.heatroadmap.eu/peta4
ix Multi-criteria decision analysis involves evaluating a problem according to multiple (potentially conflicting) criteria in order to
arrive at a preferred solution.
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ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το εργαλείο AMIA του δικτύου C40 δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις να εντοπίζουν διαφορετικά είδη
πιθανών αλληλεπιδράσεων μεταξύ μέτρων προσαρμογής και μετριασμού, υπογραμμίζοντας τις ευκαιρίες
συνέργειας και συνδυασμών, καθώς και προειδοποίηση για αντισταθμίσεις και δυνητικές επενδύσεις. Το εργαλείο
είναι πιο χρήσιμο από τη στιγμή που έχετε ήδη αναπτύξει μια προκαταρκτική λίστα με τις πιθανές ενέργειες που
θέλετε να διερευνήσετε περαιτέρω.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΘΡΑΚΑ : ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ , ΙΣΠΑΝΙΑ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ

Πληθυσμός: 1.615 εκατομμύρια (2016)
Περιφέρειες: Νοτιο-δυτική Ευρώπη; Μεσόγειος
Εργαλεία Πολιτικής: Ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση; Δημόσια Σύμβαση; Πρότυπα κτηρίων; Κανονισμός για
σχεδιασμό χρήσεων γης
Τομείς: Βιοποικιλότητα; Δημόσια υγεία; Σχεδιασμός χρήσεων γης
Ιστορικό:
Η κλιματική αλλαγή προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας, ξηρασία και έντονο καύσωνα στη Βαρκελώνη, της
οποίας ο αυξημένος πληθυσμός, η πυκνή αστική δομή και η γεωγραφική της θέση μεγιστοποιεί την επίδραση
της θερμότητας και καθιστούν δύσκολη τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου. Ενώ η Βαρκελώνη έχει σχετικά
λίγα πάρκα και κήπους, η πόλη φιλοξενεί 311.000 δέντρα που διαχειρίζεται το Συμβούλιο. Σε συνεργασία με το
Σχέδιο για την Πράσινη Υποδομή και το Πρόγραμμα Βιοποικιλότητας 2020, η Βαρκελώνη εφαρμόζει επί του
παρόντος τα "Δέντρα για Ζωή. Ρυθμιστικό Σχέδιο δέντρων, Βαρκελώνη 2017-37 ".
Απόκλιση:
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης έχει εκπονήσει ένα 20ετές σχέδιο για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και
τη διατήρηση του αστικού δάσους του. Βασικοί στόχοι είναι:
 Αξιολόγηση ολόκληρου του πληθυσμού των δένδρων για υπηρεσίες και ευεργετικά αποτελέσματα, αλλά και
μειονεκτήματα όπως αλλεργίες και σκουπίδια.
 Χρήση ενός υπολογιστικού μοντέλου αστικών δασικών
επιπτώσεων για στατιστικά ποσοτικά προσδιορισμό των
δομών των αστικών δασών και των ωφελειών τους.
 Αξιολόγηση των δέντρων από πολιτιστικές, οικολογικές,
κλιματικές και οικονομικές προοπτικές.
 Εκπαίδευση και υποστήριξη της συνεργασίας
ιδιωτικών/δημόσιων οργανισμών και πολιτών, ιδιαίτερα
παιδιών, όσον αφορά την κληρονομιά και τις υπηρεσίες
των δέντρων
 Νέοι κανονισμοί για την προστασία των δέντρων.
Εικόνα: Dreamstime.com / Assignments
Αναμενόμενα αποτελέσματα:
 Αύξηση της κάλυψης της πόλης με δέντρα από 5% σε 30%.
 Φύτευση περισσότερων δέντρων ανθεκτικά στο κλίμα, αυξημένα από 30% σε 40% του αστικού δασικού
αποθέματος.
 Βελτίωση της βιοποικιλότητας των δένδρων έτσι ώστε κανένα από τα είδη να μην αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το 15% του αστικού δάσους.
Κόστη και Χρηματοδότηση:
 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός του σχεδίου 9,6 εκατομμύρια ευρώ/έτος, εκ των οποίων 8,3 εκατομμύρια
ευρώ /έτος προορίζονται για τη διαχείριση των δέντρων.
 Ο προϋπολογισμός δεν επικαλείται σημαντικές αλλαγές, αλλά δίνει έμφαση σε περιοχές που χρειάζονται
περαιτέρω επενδύσεις.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής:
 Οι πληθυσμοί των δένδρων λειτουργούν ως συλλέκτης άνθρακα και καταστέλλουν τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου από την ατμόσφαιρα.
 Τα δέντρα παρέχουν επίσης άμεσα οφέλη στην πόλη, μειώνοντας τις θερμοκρασίες και το ενεργειακό
κόστος, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και προστατεύοντας τους πολίτες από τις δυσμενείς κλιματικές
επιπτώσεις.
Πηγές:
https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/barcelona-trees-tempering-the-mediterranean-city-climate
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pla-director-arbrat-barcelona-ENG.pdf
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Χρηματοδότηση
Διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τον μετριασμό και την προσαρμογή
Μόλις προσδιοριστούν οι δράσεις προτεραιότητας, είναι σημαντικό να εξετάσουμε τη χρηματοδότηση - όχι μόνο όσον
αφορά το κόστος εκ των προτέρων, αλλά και το λειτουργικό κόστος μακροπρόθεσμα.
Οι δράσεις του ΣΔΕΑΚ μπορούν βεβαίως να χρηματοδοτηθούν μέσω του δημοτικού προϋπολογισμού, είτε μέσω
προϋπολογισμού που αφιερώνεται σε συγκεκριμένη δράση είτε ως μέρος ευρύτερων προγραμμάτων εργασίας, αλλά
δεν είναι η μόνη διαθέσιμη επιλογή. Στην πραγματικότητα, ορισμένα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν
αποτελεσματικότερα από άλλους (τοπικούς) ενδιαφερόμενους φορείς ή/και να χρηματοδοτηθούν μέσω των δικών
τους προϋπολογισμών (π.χ. επέκταση δικτύων εταιρειών τηλεθέρμανσης). Άλλες επιλογές κυμαίνονται από τα
παραδοσιακά έως τα πιο καινοτόμα (π.χ. μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που χρηματοδοτούνται μέσω λογαριασμών
κοινής ωφέλειας των καταναλωτών). Ένα καλό σημείο εκκίνησης για τις πόλεις που επιθυμούν να ερευνήσουν (νέες)
ευκαιρίες χρηματοδότησης είναι ο οδηγός διαλογικής χρηματοδότησης.
Εξίσου σημαντική είναι η διερεύνηση ευκαιριών πέραν της χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο. Πολλές χώρες
διαθέτουν σχετικούς περιφερειακούς ή/και εθνικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς οι οποίοι υποστηρίζουν τη δράση
για το κλίμα /την ενέργεια είτε γενικά είτε αποσκοπούν σε συγκεκριμένα μέτρα.
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Το έργο Compete4SECAP αναπτύσσει μια βιβλιοθήκη, αφιερωμένη στη
στήριξη των τοπικών αρχών για τη διερεύνηση και κατανόηση των ευκαιριών
χρηματοδότησης. Αυτό θα συμβάλει όχι μόνο στην ενοποίηση των χρήσιμων υλικών
και των συνδέσμων που προέρχονται από άλλες πρωτοβουλίες, αλλά και σε μια
σειρά ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που
υπογραμμίζουν συγκεκριμένες (δημοτικές) ενέργειες που έχουν εφαρμόσει
επιτυχώς μερικούς από τους πιο σχετικούς, αναδιαμορφώσιμους και καινοτόμους
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς,
• Χρηματοδότηση επί του λογαριασμού,
• Δάνεια με ευνοϊκούς όρους
• συνέργειες με τους συνεταιρισμούς κοινωνικής ευθύνης των
επιχειρήσεων,
• Χρηματοδότηση από το πλήθος,
• Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης,
• Προγράμματα επιχορηγήσεων της ΕΕ και τα ειδικά ταμεία,
• Διεθνείς τράπεζες.
Τα ενημερωτικά δελτία του έργου και άλλοι σχετικοί πόροι διατίθενται στην ενότητα Compete4SECAP για τη
χρηματοδότηση και τη χρηματοδότηση ευκαιριών.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4: ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ: BASEL, ΕΛΒΕΤΙΑ
Πληθυσμός: 171,017 (2017)
Περιφέρεια: Alpine spaces
Εργαλεία πολιτικής: Επιχορηγήσεις/Επιδοτήσεις; Πρότυπα κτηρίων; Ευαισθητοποίηση/Εκπαίδευση
Τομείς: Κτήρια; Δημόσια Υγεία; Ενέργεια
Ιστορικό:
Μεταξύ του 1970 και του 2007 παρατηρήθηκε αύξηση της
θερμοκρασίας κατά 1,5°C στην Ελβετία, με μελλοντικές
κλιματικές προβλέψεις που δείχνουν πιθανή περαιτέρω
αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2-2,5°C στην Ελβετία και
τις Άλπεις. Οι ανησυχίες σχετικά με το φαινόμενο της
θερμικής νησίδας και τα πιο ακραία γεγονότα
βροχοπτώσεων οδήγησαν σε μέτρα προσαρμογής για την
αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής. Ως εκ τούτου, από τη δεκαετία του 1990 η
Βασιλεία εφαρμόζει πρωτοβουλίες πράσινων υποδομών
για την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας για τους
πολίτες της, ταυτόχρονα με την προσπάθεια να μειωθούν
οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην πόλη.
Εικόνα: Dreamstime.com / | Fermate / Maren-Winter
Απόκλιση:
• Το 1990 η Βασιλεία εφάρμοσε νόμο για τη στήριξη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
• Τροποποίηση του νόμου περί οικοδομών και κατασκευών της Βασιλείας το 2002, με την οποία πρέπει να
γίνουν πράσινες νέες και ανακαινισμένες επίπεδες υποδομές.
• Παροχή σχετικών οδηγιών σχεδίασης.
• Προγράμματα παροχής κινήτρων και επιδοτήσεις για εγκατάσταση πράσινης υποδομής (1996-1997 και
2005-2006).
• Συνδυασμός οικονομικών κινήτρων και κανονισμών για κτίρια.
Αποτελέσματα:
• 1.711 έργα πράσινων υποδομών και 218 εντατικές πράσινες υποδομές στη Βασιλεία.
• Το 23% της επίπεδης επιφάνειας της Βασιλείας έχει πράσινες υποδομές (περίπου το 2006).
• Καθιερωμένες πρακτικές οικοδόμησης πράσινης υποδομής.
• Η τοποθέτηση πράσινων υποδομών είναι πλέον ρουτίνα για τις τοπικές κατασκευαστικές εταιρείες και δεν
φέρουν αντιρρήσεις για την εγκατάστασή τους από την αρχή.
• Η Βασιλεία έχει πλέον το υψηλότερο ποσοστό της κατά κεφαλήν πράσινων υποδομών ανά κάτοικο στον
κόσμο.
Κόστη και χρηματοδότηση:
• Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το 5% των λογαριασμών ενέργειας προορίζεται για το Ταμείο
Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο χρησιμοποιείται για τη στήριξη εκστρατειών και μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των πράσινων υποδομών.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής:
• Οι πράσινες υποδομές μειώνουν το φαινόμενο της αστικής θερμότητας και μειώνουν τις ενεργειακές
ανάγκες για ψύξη.
• Επιπλέον, οι πράσινες υποδομές επιβραδύνουν την απορροή όμβριων υδάτων, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα
και λειτουργούν ως μορφή δέσμευσης άνθρακα.
Πηγή:
Climate ADAPT website https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/green-roofs-in-basel-switzerlandcombining-mitigation-and-adaptation-measures-1
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4. Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων
του ΣΔΕΑΚ
Γιατί να υποβάλλονται εκθέσεις;
Το ΣΔΕΑΚ είναι ένα ζωντανό έγγραφο, δηλαδή πρέπει να εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, καθώς σημειώνεται
πρόοδος, καθώς και να ενσωματώνονται νέες γνώσεις, τεχνολογικές δυνατότητες και δυνατότητες χρηματοδότησης
καθώς καθίστανται διαθέσιμες34. Παρόλο που η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο προς
τις δεσμεύσεις σας στο πλαίσιο του Συμφώνου μπορεί να φανεί ένα επαχθές καθήκον, εξακολουθεί να αποτελεί
ουσιαστικό στοιχείο κάθε επιτυχημένου σχεδίου για να εξασφαλιστεί η μακροζωία του και να βοηθηθεί η μελλοντική
απόδειξη της συνάφειας του.
Στην πραγματικότητα, δεν χρειάζεται να θεωρηθεί αυτή η φάση ως σημαντική επιβάρυνση για τις πόλεις, αλλά ως μια
κρίσιμη φάση ενός ολοκληρωμένου κύκλου διαχείρισης, το οποίο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική εξέλιξη
μιας πόλης στο κλίμα/ενέργεια. Επιπλέον, αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η καθιέρωση ενός Ενεργειακού Συστήματός
Διαχείρισης μπορεί να προσφέρει στις πόλεις ένα ανεκτίμητο εργαλείο για τη σημαντική εξομάλυνση της
αποτελεσματικής παρακολούθησης και αναφοράς των επιτευγμάτων του ΣΔΕΑΚ (βλ. προηγούμενο κεφάλαιο
"Προτεραιότητα στις δράσεις"). Ακόμα κι αν αποφασίσετε να μην επωφεληθείτε από ένα Ενεργειακό Σύστημα
Διαχείρισης, μπορείτε ακόμα να θυμάστε ότι η παρακολούθηση και η αναφορά είναι ένα σημαντικό εργαλείο που
επιτρέπει να35:


Συγκρίνετε τις προβλεπόμενες επιπτώσεις από το στάδιο του σχεδιασμού σε ό, τι πραγματικά επιτυγχάνεται,
όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και τις προσπάθειες προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καθώς και άλλα συναφή
οφέλη για την ποιότητα του αέρα, υγεία, μείωση του κινδύνου, προστασία του περιβάλλοντος, οικονομική /
κοινωνική προστιθέμενη αξία κ.λπ. ·



Αναγνωρίστε την ανάγκη και να διευκολύνετε την εξακρίβωση τυχόν διορθωτικών μέτρων που πρέπει να
εφαρμοστούν, σε περίπτωση που ορισμένες ενέργειες δεν αποφέρουν τον αναμενόμενο αντίκτυπό τους.



Βοηθήστε να προσδιορίσετε την αιτία της μη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και, συνεπώς, να
κατανοήσετε και να ξεπεράσετε εμπόδια για την επίτευξή τους.



Προσδιορίστε νέες δυνατότητες δράσης, ανεξάρτητα από το εάν πρόκειται για μέτρα παρακολούθησης ή
καινοτομίας.



Ανακαλύψτε και να καταγράψετε ιστορίες επιτυχίας, συμπεριλαμβανομένων των παράλληλων ωφελημάτων
που προκύπτουν από τις ενέργειές, να τις μοιραστείτε με την τοπική κοινότητα και άλλες πόλεις, για να
ενθαρρύνετε την υιοθέτησή τους σε άλλα πλαίσια.

Υπάρχει χώρος στο σημερινό πρότυπο αναφοράς του Συμφώνου (προαιρετικά) να αναφέρουν ενέργειες προσαρμογής
που έχουν θετικό αντίκτυπο στο μετριασμό του κλίματος. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς, οι
μελλοντικές εκθέσεις θα απαιτήσουν τη συνέργεια, τις ανταλλαγές και τα συνολικά οφέλη των δράσεων μετριασμού
και προσαρμογής36.
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Το νέο Παγκόσμιο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς περιγράφει τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια για την αναφορά ΣΔΕΑΚ:
Στοιχείο αναφοράς

Απογραφή εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου
Αξιολόγηση κινδύνου και
ευπάθειας
Στόχοι και σκοποί
(μετριασμός και
προσαρμογή)
Σχέδιο δράσης για το
κλίμα (σχέδιο μετριασμού
και προσαρμογής ή
ολοκληρωμένο σχέδιο)
Σχέδιο πρόσβασης στην
ενέργεια
Έκθεση προόδου

Commit to join
GCoM (Year 0)

Έτος 1

Έτος 2

Υποβολή μέχρι το 2 έτος το αργότερο

Έτος 3

Έτος 4

Έτος 5

*

Υποβολή μέχρι το 2 έτος το αργότερο
Υποβολή μέχρι το 2 έτος το αργότερο

Υποβολή μέχρι το 3 έτος το αργότερο

Να καθοριστεί
*

* Κάθε δύο χρόνια μετά την υποβολή του σχεδίου δράσης για το κλίμα

Πίνακας 4: Το ΣΔΕΑΚ αναφέρει το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Κοινό Πλαίσιο Αναφοράς.
Πηγή: GCoM Office. (2018). GCoM Common Reporting Framework: Version 6.1.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εξετάστε τις ακόλουθες καλές πρακτικές για να υποστηρίξετε τη δική σας διαδικασία παρακολούθησης
και αναφοράς37:
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Αναθέστε σε ένα εμπειρογνώμονα να συντονίσει τη διαδικασία παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων
και, εάν κρίνεται απαραίτητο, δημιουργείστε μια ομάδα ή μια επιτροπή που θα συνεδριάζει περιοδικά.



Προσδιορίστε τα ακριβή δεδομένα που θα συλλεχθούν και τις συνεπείς μεθόδους συλλογής δεδομένων.



Προσδιορίστε πηγές δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ακριβών υπηρεσιών/ατόμων και εξωτερικών
ενδιαφερομένων, που θα είναι σε θέση να παρέχουν τα δεδομένα που χρειάζεστε.



Προσδιορίστε κατάλληλη συχνότητα παρακολούθησης (σε ετήσια βάση) για να υποστηρίξετε την υποβολή
εκθέσεων.



Βεβαιωθείτε ότι τα δεδομένα που συλλέγονται είναι αξιόπιστα και παραμένουν συγκρίσιμα με την πάροδο
του χρόνου.



Καθορίστε δείκτες παρακολούθησης και καθορίστε συγκεκριμένους δείκτες αναφοράς για να συγκρίνετε τις
επιδόσεις τους.



Σχεδιάστε ένα σχέδιο επικοινωνίας και δέσμευσης για να συνεργαστείτε και να επικοινωνήσετε με τους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους και να προσαρμόσετε τις πληροφορίες για να
απευθυνθείτε σε κάθε ακροατήριο.



Καθιέρωση στενών δεσμών μεταξύ των αποτελεσμάτων της έκθεσης παρακολούθησης και των κύκλων
σχεδιασμού του δημοτικού προϋπολογισμού, έτσι ώστε οι τυχόν προσαρμογές του σχεδίου δράσης να
μπορούν να ενσωματωθούν όπως είναι απαραίτητο με τον πιο απλοποιημένο τρόπο.



Εφαρμόστε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (βλ. Μέρος 3 και ανακαλύψτε περισσότερα στην ιστοσελίδα
του Compete4SECAP).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ALMADA, ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
Πληθυσμός: 174,030 (2011)
Περιοχή: Μεσόγειος
Εργαλεία Πολιτικής: Στρατηγικό σχέδιο (μακροπρόθεσμη τοπική στρατηγική και σχέδιο δράσης για το νερό/τα
υγρά απόβλητα) Δημόσιες συμβάσεις (κριτήρια επιλογής διαγωνισμού απαιτούν την παραγωγή ενέργειας
από βιοαέριο)
Τομείς: Ενέργεια; Διαχείριση νερού και υγρών αποβλήτων
Ιστορικό:
Η παράκτια πόλη Almada διαθέτει εκτεταμένη υπηρεσία επεξεργασίας λυμάτων, η οποία χειρίζεται σχεδόν όλα
τα απόβλητα που παράγονται στην πόλη, ως μέρος μιας δέσμευσης για έναν κύκλο νερού κλειστού βρόχου. Ο
σταθμός επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων Portinho da Costa διαδραματίζει βασικό ρόλο σε αυτό το
συνολικό σύστημα, εξυπηρετώντας επίσης τους ευρύτερους στόχους της στρατηγικής για την κλιματική αλλαγή.
Απόκλιση:
 Κατασκευάστηκε ένα σύστημα αναερόβιας
επεξεργασίας για την παραγωγή βιοαερίου από ιλύ
(ένα υποπροϊόν των πρωτογενών και δευτερογενών
σταδίων επεξεργασίας λυμάτων)
 Το βιοαέριο είναι χρήσιμο για τη μετατροπή της
θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας ενός
συστήματος συμπαραγωγής στο εργοτάξιο.
 Δύο είδη επεξεργασίας - φυσικοχημικά και
βιολογικά - επιτρέπουν την ευελιξία και το
πλεόνασμα, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα του
συστήματος.
Εικόνα: Pixabay.com / 后园 卓

Αποτελέσματα:
 Το σύστημα συμπαραγωγής παρέχει περίπου το 40% των ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης (περίπου
550MWh/έτος), που ισοδυναμεί με μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40% (180 τόνοι CO2).
 Λόγω της υψηλής συγκέντρωσης μεθανίου στο βιοαέριο, η απελευθέρωσή του στην ατμόσφαιρα θα ήταν
διαφορετικά εξαιρετικά επιβλαβής, με ένα δυναμικό αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη περίπου 21
φορές υψηλότερο από το CO2. Ως εκ τούτου, η χρήση του ως ενέργειας δεν είναι μόνο αποτελεσματική, αλλά
μειώνει σημαντικά τις εκπομπές.
 Ο κύκλος κλειστού βρόχου του νερού προστατεύει επίσης τις εκβολές του ποταμού Τάγους, οι οποίες
χρησιμεύουν ως σημαντικός οικότοπος και παρέχουν άλλες υπηρεσίες οικοσυστήματος.
Κόστη και χρηματοδότηση:
 Το σύστημα χρηματοδοτήθηκε από επιχορηγήσεις που εξασφαλίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.
 Τα 10 εκατομμύρια ευρώ που επενδυθήκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του εξοπλισμού
αναμένεται να ανακτηθούν κατά τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.
 Η εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων λόγω της μειωμένης χρήσης ενέργειας από φυσικό αέριο και
ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο (το 2011 συνολική εξοικονόμηση 55.322 ευρώ) υποστηρίζει περαιτέρω
μια τέτοια επένδυση.
Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής:

Η προσεκτική διαχείριση των υδάτινων πόρων και η διατήρηση της βιοποικιλότητας στις εκβολές του Τάγου
βελτιώνει την ικανότητα της περιοχής να αντιμετωπίσει τις κλιματικές επιπτώσεις, όπως οι πλημμύρες, η
ξηρασία και οι καταιγίδες, ενώ η επεξεργασία των λυμάτων μειώνει την πιθανότητα μελλοντικής έλλειψης
νερού.

Η σχετική παραγωγή ενέργειας από βιοαέριο μειώνει άμεσα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και
μειώνει την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών.
Πηγή:
http://old.iclei.org/fileadmin/PUBLICATIONS/Case_Studies/ICLEI_cs_189_Almada_UrbanLEDS_2016.pdf
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5. Τι ακολουθεί?
Αυτός ο οδηγός έδωσε μια πρώτη ματιά στην ανάπτυξη μιας ΣΔΑΕΚ, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση από
ΣΔΑΕ. Τα εργαλεία και οι παρακάτω πόροι προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες και μπορούν επίσης να βρεθούν
στη βιβλιοθήκη πόρων του Compete4SECAP.

Εργαλεία και πόροι
Τίτλος
Οδηγός «Πώς να αναπτύξετε
ένα σχέδιο δράσης για την
αειφόρο ενέργεια και το
κλίμα (ΣΔΕΑΚ)» - Μέρη 1, 2
και 3
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
για τις Κατευθυντήριες
Γραμμές Πληροφόρησης για
το Κλίμα και την Ενέργεια

Στόχος
Ανάπτυξη
ΣΔΑΕΚ

Ανάπτυξη
ΣΔΑΕΚ

Εργαλειοθήκη
μεθοδολογιών- Κλίμα και
Ενέργεια

Προσαρμογή
&
Μετριασμός

Καλές Πρακτικές

Προσαρμογή
&
Μετριασμός

AMIA (Ολοκληρωμένη
ανάλυση προσαρμογής και
μετριασμού)

Προσαρμογή
&
Μετριασμός

Εργαλείο υποστήριξης
αστικής προσαρμογής

Προσαρμογή

Ευρωπαϊκή τυπολογία
κινδύνου για το κλίμα

Προσαρμογή

IVAVIA (ανάλυση
επιπτώσεων και ευπάθειας
για υποδομές ζωτικής
σημασίας και οικιστικές
περιοχές)

Προσαρμογή

Βιβλιοθήκη επιλογών
προσαρμογής

Προσαρμογή

Μοντελο ωριμότητας της
ανθεκτικότητας

Προσαρμογή

Συμβολή στην αξιολόγηση
του κινδύνου για την
αλλαγή του κλίματος στις
πόλεις C40

Προσαρμογή
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Περίληψη
Το εγχειρίδιο του JRC για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια
και το κλίμα (ΣΔΕΑΚ) είναι ένας εμπεριστατωμένος οδηγός για τη δημιουργία μιας
ΣΔΕΑΚ. Το Μέρος 1 καλύπτει τη συνολική διαδικασία, το Μέρος 2 καλύπτει τις
δημοτικές εκτιμήσεις (π.χ. εκπομπές και κινδύνους), ενώ το Μέρος 3 καλύπτει τεχνικά
θέματα, μέτρα, πολιτικές και χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς.
Το Σύμφωνο έχει θεσπίσει κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων οι
οποίες παρέχουν καθοδήγηση βήμα προς βήμα: Το πρώτο βήμα καλύπτει τη
συμπλήρωση των προτύπων. Το βήμα ΙΙ αφορά τη μεταφόρτωση εγγράφων και το βήμα
ΙΙΙ εξηγεί το σύστημα ελέγχου για το μετριασμό.
Η εργαλειοθήκη μεθοδολογιών – Κλίμα και Ενέργεια του Διεθνούς Συμβουλίου για
Περιβαλλοντικές Πρωτοβουλίες καταρτίζεται, σε μορφή που μπορεί να αναζητηθεί,
πολυάριθμα ενεργειακά και κλιματικά μέσα (σε πολλές γλώσσες) από πολλαπλά
προγράμματα, ειδικά για μετριασμό.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων προσφέρει μια βάση δεδομένων για καλές πρακτικές
σχετικά με τις δράσεις για το κλίμα που εφαρμόζουν οι υπογράφοντες, οι συντονιστές
και οι υποστηρικτές, καθώς και παραδείγματα εγκεκριμένων σχεδίων δράσης από
ολόκληρη την Ευρώπη.
Το εργαλείο AMIA της C40 επιτρέπει στις πόλεις να εντοπίζουν μεθοδικά δυνητικές
αλληλεπιδράσεις μεταξύ μέτρων προσαρμογής και μετριασμού, υπογραμμίζοντας τις
ευκαιρίες και τις συγκρούσεις, και υποστηρίζοντας μελέτες περιπτώσεων που θα
καθοδηγήσουν τη λήψη αποφάσεων.
Το Εργαλείο Στήριξης της Προσαρμογής Αστικών Προσαρμογών του ClimateADAPT
περιγράφει όλα τα βήματα που απαιτούνται για την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας
στρατηγικής μόνο για την προσαρμογή σε σχέση με τα υλικά και τα εργαλεία
καθοδήγησης.
Η τυπολογία του ευρωπαϊκού κινδύνου για το κλίμα είναι ένας διαδραστικός
ηλεκτρονικός χάρτης που περιγράφει, συγκρίνει και αναλύει τους κινδύνους για το
κλίμα στην Ευρώπη, ιδιαίτερα χρήσιμος κατά τα πρώτα στάδια αξιολόγησης της
ευπάθειας και των κινδύνων.
Η IVAVIA είναι μια μεθοδολογία 7 στοιχείων για την αξιολόγηση των κινδύνων που
σχετίζονται με το κλίμα και των επιπτώσεών του. Παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τον
τρόπο συλλογής και δομής δεδομένων για την εκτίμησή, την ποσοτικοποίηση και
συνδυασμό δεικτών ευπάθειας, για αξιολόγηση κινδύνου και παρουσίαση
αποτελεσμάτων.
Η Βιβλιοθήκη Επιλογών Προσαρμογής είναι μια βάση δεδομένων που μπορεί να
αναζητηθεί με βασικά μέτρα προσαρμογής, ώστε να είναι δυνατή είτε μια βασική
ανασκόπηση των διαθέσιμων επιλογών είτε μια βαθύτερη ένδειξη μέσω της πλήρους
βάσης δεδομένων της.
Το μοντέλο ωριμότητας της ανθεκτικότητας είναι μια βάση δεδομένων για πολιτικές
που συμβάλλουν στον προσδιορισμό της "ωριμότητας" της πόλης. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια πολλαπλών φάσεων μιας διαδικασίας οικοδόμησης
ανθεκτικότητας, από μια βασική επισκόπηση μέχρι την υποβολή εκθέσεων, και είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για την εμπλοκή διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών.
Οι κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση κινδύνου για την κλιματική αλλαγή στις
πόλεις βοηθούν στη διεξαγωγή της εκτίμησης κινδύνου για το κλίμα, σύμφωνα με το
Πλαίσιο Συμφώνου των Δημάρχων και το Πλαίσιο Σχεδιασμού Δράσης για το Κλίμα.
Παρέχει τη μεθοδολογία και τα στοιχεία της προσέγγισής τους αξιολόγησης.
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