
 
 

 

 

 

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Memorandum of understanding) 

 

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, και ο Δήμος Χερσονήσου συμφωνούν από 

κοινού όπως συνεργαστούν στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου Covenant Capacity: 

«Ανάπτυξη των ικανοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την προώθηση 

Τοπικών Ενεργειακών και Κλιματικών δράσεων - Από τον σχεδιασμό ως την δράση και την 

παρακολούθηση»
1
, για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας, σε συνέχεια 

της υπογραφής του «Συμφώνου των Δημάρχων».  

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία τοπικές 

και περιφερειακές αρχές δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και 

τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι 

υπογράφοντες του Συμφώνου σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 

καταρτίζοντας ένα λεπτομερές Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας.  

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, ως επίσημος περιφερειακό συντονιστής
2
 του 

«Συμφώνου των Δημάρχων» δεσμεύεται εθελοντικά να συμβάλλει στην προώθηση του 

Συμφώνου καθιστώντας διαθέσιμη την εμπειρογνωμοσύνη του στους Υπογράφοντες και 

παρέχοντας στις τοπικές αρχές καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη ΣΔΒΕ και την 

εφαρμογή πρακτικών και λύσεων για τη βιώσιμη ενέργεια και το κλίμα στην περιοχή  τους.  

Ειδικότερα, στα πλαίσια του Προγράμματος «Covenant Capacity», το Ενεργειακό Κέντρο 

Περιφέρειας Κρήτης, δεσμεύεται όπως υποστηρίξει τον υπογράφοντα Δήμο Χερσονήσου 

καθόλη τη διάρκεια εκπόνησης του ΣΔΒΕ συμβάλλοντας:  

                                                           
1 στο οποίο το Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχει ως εταίρος 
2 
ή αλλιώς «Συνδεδεμένος Εταίρος»  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%80%CE%B9%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7


 
 

 

 

 

 στην απόκτηση καλύτερης κατανόησης των τεχνικών σχεδιασμού βιώσιμης ενέργειας 

 στη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την υλοποίηση του ΣΔΒΕ  

 στην ανάπτυξη τοπικών δεξιοτήτων στον ενεργειακό σχεδιασμό και στη χρήση 

κατάλληλων εργαλείων ενεργειακού σχεδιασμού (χρήση εκπαιδευτικής πλατφόρμας) 

με τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) και γενικότερα  

 στην παροχή τεχνικής υποστήριξης και στην εμψύχωση των πολιτικών προϊσταμένων 

και των στελεχών του Δήμου που εμπλέκονται την κατάρτιση του ΣΔΒΕ.  

Ο Δήμος Χερσονήσου από την πλευρά του δεσμεύεται όπως:  

 προγραμματίσει τη διαδικασία έναρξης και υλοποίησης του ΣΔΒΕ  

 υποβάλει προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τυχόν τροποποίηση ή 

επικαιροποίηση του ΣΔΒΕ, και κοινοποιήσει την εν λόγω απόφαση στο Ενεργειακό 

Κέντρο Περιφέρεια Κρήτης
3
   

 ορίσει έναν υπεύθυνο επικοινωνίας που θα συνεργάζεται με το Ενεργειακό Κέντρο 

Περιφέρειας Κρήτης στην προσπάθεια συντονισμού των εκπαιδευτικών εργαστηρίων 

(workshops) και στην διάχυση των εργαλείων ενεργειακού σχεδιασμού στα στελέχη 

της Ενεργειακής Ομάδας του Δήμου.  

 

Οι Υπογράφοντες: 

 

O Προϊστάμενος Ενεργειακού Κέντρου 

Περιφέρειας Κρήτης 

Ο εκπρόσωπος του Δήμου Χερσονήσου 

 

 

 

Δρ Νικόλαος Ζωγραφάκης 

 

 

 

Κος Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης 

 

 

Γούρνες, 10/12/2012 
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http://www.simfonodimarxon.eu, κάθε Δήμος υποχρεούται να υποβάλλει το ΣΔΒΕ σε διάστημα 1 έτους από την λήψη της 

Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων».   

http://www.simfonodimarxon.eu/

