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Εθνικός Σσντονιστής τοσ Σσμυώνοσ των Δημάρτων το ΤΕΕ 
 
Σν Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ) αλαγλωξίζηεθε θαη επίζεκα Δζληθόο πληνληζηήο 
ηνπ πκθώλνπ ηωλ Γεκάξρωλ, ζύκθωλα κε ζύκβαζε πνπ ππνγξάθζεθε κεηαμύ ηνπ ΣΔΔ θαη 
ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Δλέξγεηαο ηεο Δπξωπαϊθήο Δπηηξνπήο. Σν ύκθωλν ηωλ Γεκάξρωλ 
(ηΓ) είλαη κία πξωηνβνπιία ηεο ΔΔ, πνπ μεθίλεζε ην 2008 κε ζθνπό λα επαηζζεηνπνηήζεη θαη 
λα ζπκπεξηιάβεη ηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηνπο απινύο πνιίηεο ζηνπο δηακνξθωηέο 
πνηνηηθόηεξνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξώπε, κέζω ηεο εθαξκνγήο ηεο Δπξωπαϊθήο 
Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο.  
 
Ο νξηζκόο ηνπ ΣΔΔ ωο Δζληθνύ πληνληζηή είλαη κηα ζεκαληηθή αλαγλώξηζε γηα ην έξγν πνπ 
πξνζθέξεη ην ΣΔΔ ζηελ πξνώζεζε ηωλ αξρώλ θαη πξαθηηθώλ ηνπ πκθώλνπ ηωλ 
Γεκάξρωλ.  
 
Με ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο απηήο, ην ΣΔΔ επηζεκνπνίεζε ηηο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ήδε 
αλαιάβεη θαη πινπνηεί, ππνζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα 15 Γήκωλ (ΦΑΡΑΛΩΝ, ΑΛΙΜΟΤ, 
ΠΔΝΣΔΛΗ, ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΑΝΑΓΡΑ, ΣΡΙΠΟΛΗ, ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ, 
ΔΡΡΩΝ, ΙΝΣΙΚΗ, ΑΛΜΩΠΙΑ, ΠΑΣΜΟΤ, ΒΙΑΝΝΟΤ, ΑΝΩΓΔΙΩΝ) λα εθαξκόζνπλ ηηο 
αξρέο ηνπ ηΓ θαη λα επηηύρνπλ 20% κείωζε  εθπνκπώλ  έωο ην 2020.  
  
Δπηπιένλ ε ππνγξαθή απηήο ηεο ύκβαζεο ζωξαθίδεη ζεζκηθά ην ΣΔΔ, ώζηε λα ζηεξίμεη ηηο 
πξνζπάζεηεο ηωλ Γήκωλ πνπ ζπληνλίδεη ωο πξνο: 
 

- Σε δηαζύλδεζε ηωλ ππνζηεξηδόκελωλ Γήκωλ κε ηνπο Παξόρνπο Δλέξγεηαο (ΓΔΗ, 
ΓΔΠΑ, ΓΔΦΑ, ΔΛΠΔ), ώζηε λα κπνξέζνπλ λα δηεμάγνπλ έξεπλεο γηα ηελ 
ππάξρνπζα θαηάζηαζε εθπνκπώλ (ΒΑΔ) θαη λα πξνρωξήζνπλ ζηηο κειέηεο θαη ζηηο 
δξάζεηο βειηίωζεο ηεο (ΓΑΔ), έωο ην 2020.  

 
- Σελ θαζνδήγεζε ηωλ ππνζηεξηδόκελωλ Γήκωλ γηα ηελ εμεύξεζε ηξόπωλ 

ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ ΓΑΔ.  
 

- Σελ θαζνδήγεζε ηωλ ππνζηεξηδόκελωλ Γήκωλ ζηελ πινπνίεζε ηωλ ΓΑΔ.  
 

- Να πξνβάιεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηωλ Γήκωλ απηώλ, ώζηε λα ελδηαθεξζνύλ θαη άιινη 
Γήκνη λα εληαρζνύλ ζην ύκθωλν ηωλ Γεκάξρωλ. 

 
- Να παξαθνινπζεί θαη λα αλαθέξεη ζε ηαθηά δηαζηήκαηα ηελ πξόνδν ηωλ Γήκωλ ζηελ 

Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή Δλέξγεηαο 
 

- Να ζπλεξγαζηεί κε ηνπο άιινπο Δζληθνύο πληνληζηέο ηνπ ηΓ, ώζηε λα ελδπλακωζεί 
θαη λα πνιιαπιαζηαζηεί ην βέιηηζην απνηέιεζκα.      

 
Ο Ρόινο ηνπ ΣΔΔ, ωο ηερληθνύ πκβνύινπ ηεο Πνιηηείαο, θαη ηωλ Μεραληθώλ, ωο ηωλ θύξηωλ 
επηζηεκόλωλ ηεο παξαγωγήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Υώξαο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 
Κπβέξλεζεο λα ηνπο απνκεηώζεη, ζα ζπλερηζζνύλ κε ακείωηε έληαζε. 

 

Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΣΔΔ 


