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Σύντομη παρουσίαση



REMIDA Προέλευση
Τοπική Αυτοδιοίκηση

Αναγκαιότητα να ευθυγραμμίζεται  με τους στόχους 
των πολιτικών ΑΠΕ / ΕΕ

Η έλλειψη οικονομικών και τεχνικών πόρων / 
ικανοτήτων

Αυξημένη συνείδηση για την προώθηση της βιώσιμης 
ανάπτυξης

Ανεπαρκής ευαισθητοποίηση του κοινού / ζήτησης  
λύσεων ΕΕ και ΑΠΕ

Η έλλειψη τεχνογνωσίας και εμπειριών  σε ΕΕ και 
ΑΠΕ μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων 

Ενεργητικό
Καλές πρακτικές σε ορισμένες περιοχές της 

Μεσογείου 

Διαθεσιμότητα και  προσφορά τεχνολογικών  
λύσεων στον τομέα των ΕΕ και ΑΠΕ

Ενδιαφερόμενοι φορείς /πολίτες



REMIDA Στόχοι και βασικές πτυχές

στόχος:
να ενθαρρύνει τη ζήτηση για λύσεις Ε.Ε. και ΑΠΕ και  να 
στηρίξει την ανάπτυξη των έξυπνων ενεργειακών 
αλυσίδων και κοινοτήτων

Η εισαγωγή της ενεργειακής 
απόδοσης και των ανανεώσιμων 
ως  πτυχών του πολεοδομικού 
σχεδιασμού και της ανάπτυξης

Παροχής στην τοπική αυτοδιοίκηση  
στρατηγικών εργαλείων ανάπτυξης (SEAP 
ΣΔΕΑ) και  

δημιουργίας και δοκιμής νέων λύσεων στον 
τομέα των συμπράξεων Δημόσιου  Ιδιωτικού 
Τομέα και Καταναλωτών (ΣΔΙΚΤ)

μέσω

Εισαγωγή των μοντέλων  ΣΔΙΚΤ 
στον στρατηγικό σχεδιασμό για την 
τοπική ενέργεια και τις άλλες 
αναπτυξιακές πολιτικές



REMIDA Δράσεις

3. Εκτίμηση του 
ενεργειακού 
συστήματος 

να έχουμε μια σαφή εικόνα του στόχου από  ενεργειακή άποψη 

να διδαχθούμε από μελέτες περιπτώσεων σχετικά με: την ενεργειακή 
βελτιστοποίηση στον αστικό σχεδιασμό, τα σχήματα  ΣΔΙΤ και οι ΣΔΙΤ  

καινοτόμο ζήτηση

5. Πιλοτικές δράσεις

να ξεκινήσει η υλοποίηση μιας παρέμβασης του ΣΔΑΕ

4. Εργαλεία για 
έξυπνες ενεργειακές 

αλυσίδες και 
κοινότητες

να δώσουν προτεραιότητα σε πιθανές παρεμβάσεις για την ΕΕ / ΑΠΕ στον 
αστικό / χωροταξικό σχεδιασμό

την απόκτηση των αναγκαίων «τεχνικά» πληροφοριών / δεδομένων σε 
τοπικό επίπεδο για τα επόμενα ΣΔΑΕ / πιλοτικές δράσεις

ανταλλαγή εμπειριών σε διακρατικό επίπεδο και ενεργοποίηση δεσμών με 
άλλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

να συνοψιστούν τα διδάγματα από την ΣΔΑΕ 

στόχοιΠακέτα Εργασίας

να καταστεί έτοιμη για  επενδύσεις η παρέμβαση (νέο σχήμα ΣΔΙΚΤ 
επενδύσεις και λειτουργικές εκτιμήσεις και επενδυτικό σχέδιο)

να εκτιμηθούν τα κρίσιμα σημεία των πιλότων



REMIDA Δράσεις

3. Εκτίμηση του 
ενεργειακού 
συστήματος Εκπομπές CO2

Εγχειρίδιο με μελέτες περιπτώσεων 
καλών πρακτικών

5. Πιλοτικές δράσεις

Σχήματα ΣΔΙΚΤ

4. Εργαλεία για 
έξυπνες ενεργειακές 

αλυσίδες και 
κοινότητες

Αξιολόγηση / χάρτης της κατανάλωσης ενέργειας και της παραγωγής

Αξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου και των μέτρων στήριξης

 περιφερειακά και διεθνή εργαστήρια

Κύρια αποτελέσματαΠακέτα Εργασίας

Επενδυτικές & επιχειρησιακές εκτιμήσεις

Επενδυτικά σχέδια

Χάρτης πορείας και η υπογραφή του Συμφώνου των 
Δημάρχων

ΣΧΕΑ

τελική αξιολόγηση



REMIDA δράσεις

Πληροφόρηση,  ευαισθητοποίηση και  κεφαλαιοποίηση

 να εξασφαλιστεί η καλή ορατότητα του έργου σε 
τοπικό και διακρατικό επίπεδο

στήριξη της τεχνικής δραστηριότητας και  
διασφάλιση της βιωσιμότητάς της

να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για θέματα του 
έργου

Στόχοι

να  συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς και οι 
πολίτες

Κύρια αποτελέσματα

Επικοινωνιακό σχέδιο

Υλικό διάδοσης & ιστοσελίδα

Ανοιχτές ημερίδες και διασκέψεις 
εναρξης /λήξης

Δελτία τύπου, άρθρα κλπ.

Φόρουμ

Βάση δεδομένων ενδιαφερομένων



REMIDA Δήμος Παλλήνης
 Μάρκετ Παλλήνης

Ένταξη ενεργειακών 
προϊόντων για 

διαδικτυακές μαζικές 
παραγγελίες με έκπτωση

http://www.marketpallinis.gr/



REMIDA Δήμος Παλλήνης
 Φόρουμ

Ένας εικονικός χώρος για 
την ανταλλαγή απόψεων 
μεταξύ των πολιτών  και 

των ενδιαφερομένων 
φορέων ,της  ομάδα 

εργασίας κ.α.

http://remidaforum.erfc.gr
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