
 

 

CHARTER 
el 

Θεωρώντας ότι η τοπική αρχή μας έχει ήδη υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων με στόχο να υπερβεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης "3x20" (μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης και 
20% το μερίδιο  της ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα) ή έχει θέσει φιλόδοξους ενεργειακούς και 
κλιματικούς στόχους σε τοπικό επίπεδο, 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχική προσέγγιση είναι αναγκαία για την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών για την επίτευξη αυτών των 
στόχων, 

Η Τ ΟΠΙΚΗ ΜΑΣ  ΑΡΧΗ ΔΕΣ ΜΕ Υ ΕΤ ΑΙ  Τ ΗΝ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟ   

ΕΕΜΜΠΠΛΛΟΟΚΚΗΗ  (( EE NN GG AAGG EE ))  ΚΑΙ  ΝΑ  Κ ΑΝΕΙ  Τ Η  Δ ΙΑΦ ΟΡΑ Γ ΙΑ  Τ ΗΝ 

ΕΝΕΡ ΓΕ ΙΑ  ΚΑ Ι  Τ Ο  ΚΛ Ι ΜΑ Σ Τ ΗΝ Ε ΥΡΩ Π Η !  

Με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία EE NN GG AA GG EE, η τοπική μας αρχή μπορεί να: 

► έχει πρόσβαση στην αφίσα EE NN GG AA GG EE (POSTER TOOL) που επιτρέπει τη παραγωγή δημιουργικών αφισών οι οποίες εμφανίζουν τους 

συμμετέχοντες και τα πειστήρια και τις μαρτυρίες τους, σχετικές με τις ενεργειακές τους δραστηριότητες, 

► μοιράζεται και να επωφελείται από τις τοπικές εμπειρίες και δικτύωση με άλλες ευρωπαϊκές τοπικές αρχές.  

 

Με την ένταξη στην Ευρωπαϊκή εκστρατεία EE NN GG AA GG EE η τοπική μας αρχή 

δεσμεύεται: 

► να μοιραστεί το Σύμφωνο των Δημάρχων ή των τοπικών ενεργειακών και 

κλιματικών στόχων σε τοπικό επίπεδο, μέσω: 

▪ την εφαρμογή της τοπικής συμμετοχικής εκστρατείας ENGAGE, 

▪ την εμφάνιση των αφισών του ENGAGE, που απαιτεί για κάθε συμμετέχοντα να 

υπογράψει μία αίτηση συγκατάθεσης, 

▪ την προώθηση του ENGAGE μέσω τοπικών εκδηλώσεων (“ENGAGE days”) 

–  οι οποίες είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε άλλες υπάρχουσες τοπικές 

εκδηλώσεις, 

▪ τη διοργάνωση εκδηλώσεων μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της τοπικής 

αρχής 

► να κινητοποιήσει όλους τους φορείς: δημοτικούς λειτουργούς, κοινωνικών 

εταίρων και θεσμικών παραγόντων και πολιτών, 

► την παρακολούθηση ορισμένων συμμετεχόντων και την αξιολόγηση της 

ενεργειακής τους κατανάλωσης ώστε να αποδείξουν ότι η συμμετοχικές 

εκστρατείες οδηγούν σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και σε μετρήσιμα 

αποτελέσματα: 

 Δημοτικοί 

λειτουργοί 

Θεσμικοί 

εταίροι 

Πολίτες 

Ποσοστό 

συμμετεχόντων που 

θα αξιολογηθεί 

25-50% 15-20% 10-20% 

► να καταβάλλει το ετήσιο τέλος των 1000 € για τη χρήση του εργαλείου ENGAGE 

και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Ως συντονιστής της εκστρατείας  EE NN GG AA GG EE, 

Energy Cities δεσμεύεται: 

► να παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε τοπική 

αρχή να κατεβάσει ένα αρχείο PDF για κάθε 

αφίσα ENGAGE που θα δημιουργηθεί, 

► να παρέχει σε κάθε τοπική αρχή όλες τις 

σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για 

να διεκπεραιωθεί η συμμετοχική εκστρατεία 

ENGAGE όταν ζητηθεί, 

► να προωθήσει την εκστρατεία ENGAGE μέσω 

της επίσημης ιστοσελίδας 

www.citiesengage.eu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Να γίνει σε 3 αντίγραφα και να επιστραφεί:  Energy Cities / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon: 

► Νόμιμος εκπρόσωπος της Τοπικής Αρχής: 

_______________________________________ 

κος/κα: _________________________________ 

Θέση:__________________________________ 

Ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή 

► Υπεύθυνος Έργου : 

κος/κα: ____________________________ 

Θέση :_____________________________ 

Email : ____________________________ 

Tel : ______________________________ 

► Για έγκριση:  

 

Energy Cities 

Jean-Pierre VALLAR, General Secretary 

 

Ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή 

 

http://www.citiesengage.eu/

