Benchmarking impacts & results
of sustainable energy action

Περίληψη
Ακόµη και µετά την έναρξη της εφαρµογής των µέτρων Σ∆ΑΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν
άλλες σηµαντικές ευθύνες που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις (ΤΑ).
Μεταξύ των πιο κρίσιµων, αλλά πολύ συχνά παραµεληµένων, είναι η ανάγκη θέσπισης
ισχυρών πλαισίων Παρακολούθησης και Αναφοράς (Π&Α). Παρόλο που είναι υποχρεωτικά
(ανά διετία) για τους υπογράφοντες του Συµφώνου, τα καθήκοντα αυτά δεν πρέπει να
θεωρούνται απλώς ως τυπικές υποχρεώσεις από την κορυφή προς τα κάτω (top-down),
αλλά θα πρέπει να θεωρούνται ως πολύτιµα εργαλεία, εξυπηρετώντας πολλαπλούς
σκοπούς των ∆ήµων.
Τα βασικά πρακτικά οφέλη που αποκοµίζονται από τα ισχυρά συστήµατα Π&Α αφορούν
στον κυκλικό χαρακτήρα της προσαρµοστικής διαχείρισης προγραµµάτων. Μόλις
ολοκληρωθεί η φάση υλοποίησης, τα αποτελέσµατα λαµβάνονται υπόψη στις δράσεις
επανεξέτασης, οι οποίες µε τη σειρά τους συµβάλλουν στην αναγνώριση των αναγκών και
των χαρακτηριστικών των τυχόν επακόλουθων ενεργειών ή/και διορθώσεων. Σε πιο
πρακτικό επίπεδο, αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να γίνουν υπολογισµοί σχετικά µε τη συµβολή
των µέτρων σύµφωνα µε συγκεκριµένους δείκτες. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να
καθορίσουν καλύτερα την πραγµατική κατάσταση των εφαρµοζόµενων δράσεων, όπως
περιγράφεται σε µια ειδική έκθεση η οποία παρουσιάζει τα κυριότερα αποτελέσµατα που
πρέπει να παρουσιαστούν σε πολιτικούς, πολίτες και σε άλλους ενδιαφερόµενους.
Αυτό τροφοδοτεί ένα δευτερεύον, αλλά σηµαντικό πλεονέκτηµα που έχει αποκτήσει
οποιοσδήποτε ∆ήµος ο οποίος ακολουθεί αυστηρά ένα σχήµα Π&Α. Συγκεκριµένα, τέτοιοι
∆ήµοι θεωρούνται αξιόπιστοι από άλλους ∆ήµους, πολίτες και τοπικούς φορείς, οι οποίοι
τους θεωρούν φερέγγυους ως εταίρους και παρόχους πληροφοριών. Προωθώντας την
επιτυχία τους, αποκτούν περισσότερο κύρος µέσα στην κοινότητα, ειδικά όταν τα
προγραµµατισµένα µέτρα πραγµατικά επιτυγχάνουν. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι ακόµα
και αν τα αποτελέσµατα δεν καταλήξουν να είναι τόσο ισχυρά όσο θα ήταν επιθυµητό,
εφόσον αναφερθούν ως «απογοητευτικά», τότε οι ΤΑ εξακολουθούν να παρουσιάζουν µια
ισχυρή εικόνα διαφάνειας και εµπιστοσύνης, χαρακτηριστικά που δύσκολα κατακτώνται.
Το έργο MAYORS IN ACTION χρησιµοποιεί ένα ευρύ πλαίσιο Π&Α για την υποστήριξη των
ΤΑ που επιθυµούν να αποκοµίσουν τα παραπάνω οφέλη. Το έργο αξιοποιεί την εξέχουσα
θέση που κατέχουν οι Συντονιστές και οι Υποστηρικτές (Σ&Υ) στην ιεραρχία του Στ∆. Η
στενή σχέση τους µε τις τοπικές αρχές στο πλαίσιο του Στ∆ αξιοποποιείται για τη διεξαγωγή
διαδραστικών προγραµµάτων κατάρτισης, ειδικά εστιασµένων σε πρακτικά ζητήµατα και
εργαλεία που σχετίζονται µε τα σχήµατα Π&Α.
Το έργο λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι, αν και η Π&Α έχει συχνά παραβλεφθεί στο
σχεδιασµό της δράσης, αυτό δεν γίνεται λόγω έλλειψης προθυµίας από τους ∆ήµους. Αυτό
συνήθως οφείλεται στην ανεπάρκεια σε ανθρώπινο δυναµικό, οικονοµική υποστήριξη ή / και
τεχνική ικανότητα να αναλάβει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και να συντάξει τις δικές
του εκθέσεις. Παρόλα αυτά, πολλές ΤΑ κατάφεραν να βρουν προστιθέµενη αξία στην
εκµάθηση του τρόπου µε τον οποίο µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα κατάλληλα συστήµατα
Π&Α, διότι βοηθούν να ξεπεραστούν τα κενά γνώσης τους, ώστε να είναι σε θέση να
αντέξουν µακροπρόθεσµα. Ως εκ τούτου, το έργο MAYORS IN ACTION θεωρεί την
κατάσταση αυτή ως ευκαιρία να εισαγάγει αποτελεσµατικές λύσεις, οι οποίες πραγµατικά
διευκολύνουν τους ∆ήµους καθώς και τους Σ&Υ που τους υποστηρίζουν, να εφαρµόσουν
αξιόπιστα σχήµατα Π&Α σε όλη την Ευρώπη.

www.mayorsinaction.eu
@mayorsinaction | #mayorsinaction

3

