ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌς
« Η ΚΑΘΑΡΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΆΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ»
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αποδέχθηκε μία ομάδα 17
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs), που
στοχεύουν στην εξαφάνιση της φτώχειας, στην προστασία του πλανήτη και την
εξασφάλιση της ευημερίας για όλους, στο πλαίσιο ενός νέου σχεδίου για την
βιώσιμη ανάπτυξη με την ονομασία «Σχέδιο 2030 για την Βιώσιμη Ανάπτυξη». Σε
αυτή την ομάδα κάθε ένας από τους 17 στόχους έχει τους ιδιαίτερους στόχους
(συνολικά 169 επί μέρους στόχοι), που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030.
Ο Έβδομος Στόχος (SDG7) αποσκοπεί στην εξασφάλιση πρόσβασης σε προσιτή,
αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους μέχρι το 2030. Λαμβάνοντας
υπόψη τις παγκοσμίως αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητας και
της συμμετοχής του άνθρακα και των υγρών καυσίμων στις ανθρωπογενείς
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), η προώθηση του SDG7, στην οποία
περιλαμβάνεται η χρήση ΑΠΕ, βιοκαυσίμων και φυσικού αερίου, αποτελεί το κύριο
μέσο για την κορύφωση των εκπομπών GHG στο προσεχές μέλλον και μείωση του
ρυθμού αύξησης της Κλιματικής Αλλαγής.
Ας σημειωθεί ότι το ποσοστό εκπομπών που προήλθε από τον τομέα ενέργειας στην
Ελλάδα το 2015 ήταν 74.2% ενώ στην ΕΕ 78%.

ΣΚΟΠΌς
Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η δημιουργική και καινοτόμος κινητοποίηση των
νέων, σε εθνική και διεθνή κλίμακα, σε δράσεις προώθησης του 7ου Στόχου
Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7), που σχετίζονται με τις πρωτοβουλίες του Ακαδημαϊκού
Κόμβου του ΟΗΕ για τον SDG7 (United Nations Academic Impact Hub for SDG7) και
οδηγούν σε μετρήσιμες μειώσεις εκπομπών GHG.
Ως τελικώς επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι η «αύξηση της φιλοδοξίας» των
τοπικών κοινωνιών για επιτάχυνση του «πράσινου» μετασχηματισμού των τοπικών
οικονομιών (SDG7), ως προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης και υποστήριξης των
προσπαθειών αντιμετώπισης της Κλιματικής Αλλαγής (SDG13).

ΣΤΌΧΟΙ
Ο Διαγωνισμός, με την συνδρομή των συμμετεχουσών ομάδων, επιδιώκει τους
ακόλουθους στόχους, με την συμμετοχή της Τοπικής και Περιφερειακής
Αυτοδιοίκησης:
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1. Την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών και ιδιωτικών κτηρίων, σε στάθμη
«ευφυούς κτηρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» (Smart Zero
Energy Building, SZEB),
2. Την αντιμετώπιση της Ενεργειακής Ένδειας (Energy Poverty) με βιώσιμο
τρόπο, με χρήση «ευφυών συστημάτων»,
3. Την αλλαγή χρήσης καυσίμου από πετρέλαιο σε Φυσικό Αέριο και ΑΠΕ,
4. Την αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού με LED,
5. Την εισαγωγή καινοτόμων «ευφυών συστημάτων» ενεργειακής διαχείρισης
στις εγκαταστάσεις των Δήμων και των Περιφερειών.

ΟΡΓΆΝΩΣΗ
Η ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού ανήκει στην Ένωση Ελλήνων
Φυσικών (ΕΕΦ) η οποία ορίζει και την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού (ΟΕΔ)
στην οποία μετέχει και ένα μέλος από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και
Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
με την διπλή ιδιότητα του τελευταίου ως συντονιστού του Δικτύου για την πράσινη
ενέργεια του BSEC (BSEC – GEN) και του UNAI Hub for SDG7.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌς
Η ΕΕΦ καλεί τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στη ΜΕ και στα ΑΕΙ να δηλώσουν
συμμετοχή στην ΟΕΔ, ως συντονιστές των ομάδων νέων (μαθητών
Λυκείου/φοιτητών/σπουδαστών) τις οποίες αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν
στους Δήμους, τις Περιφέρειες ή στους χώρους εργασίας τους.
Η ΟΕΔ εξετάζει και συγκροτεί ένα αρχικό κατάλογο Συντονιστών στους οποίους
προωθεί περαιτέρω οδηγίες και το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό.
Τα βραβεία του Διαγωνισμού διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, που αντιστοιχούν
στις δύο φάσεις του διαγωνισμού: α) αυτής της προετοιμασίας και κατάρτισης ενός
πλήρους και υλοποιήσιμου σχεδίου δράσης, υποστηριζόμενου από τον αντίστοιχο
Δήμο ή Περιφέρεια (πρώτη φάση) και β) αυτής της υλοποίησης και παρουσίασης
των αποτελεσμάτων της δράσης, εκφρασμένων σε ποσότητες μείωσης εκπομπών
CO2, όπως προσδιορίζεται στο κεφάλαιο των κανόνων συμμετοχής του διαγωνισμού
(δεύτερη φάση).
Για τις Ομάδες και τους Συντονιστές, που θα βραβεύονται, θα καλύπτονται τα έξοδα
μετακίνησης και διαμονής στα «Θερινά Σχολεία» του διαγωνισμού, με την
επιφύλαξη της συγκέντρωσης των αναγκαίων ποσών από χορηγίες προς τον
Διαγωνισμό.
Βραβευμένα Σχέδια Δράσης (πρώτη φάση) και Αποτελέσματα Μείωσης Εκπομπών
των υλοποιημένων Σχεδίων Δράσης (δεύτερη φάση) θα διαχέονται στις χώρες του
Εύξεινου Πόντου, μέσω του BSEC – GEN και διεθνώς μέσω του UNAI Hub SDG7.
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Εκπρόσωποι των βραβευμένων Ομάδων θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε
διεθνείς συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και ανάληψης κοινής δράσης με
ομάδες από άλλους διεθνείς οργανισμούς (BSEC, UNAI hub SDG7, UNEP, κλπ.), με
την προϋπόθεση εξασφάλισης των αναγκαίων δαπανών από εθνικές χορηγίες ή
διεθνή προγράμματα.

ΥΠΟΒΟΛΉ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΉ: Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, μαζί με τα αναγκαία έγγραφα,
υποβάλλονται ταχυδρομικώς με συστημένες επιστολές προς την ΕΕΦ και
ηλεκτρονικώς, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης:






Αρχική Υποβολή (στοιχεία σχολείου-θεματική
συμμετέχοντες): 15/12/2020
Περίληψη Εργασίας: 15/2/2021
Πλήρης Υποβολή Εργασίας: 15/4/2021
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων: 15/6/2021
Απονομή Βραβείων: 15/9/2021

και

τίτλος

πρότασης-

ΔΟΜΉ: Το κύριο τμήμα της πρότασης περιέχει τα ακόλουθα μέρη: Θεματική περιοχή
έργου - Τίτλο (Ελληνικά και Αγγλικά) - Εκτεταμένη Περίληψη (Ελληνικά και Αγγλικά)
(1 σελίδα) - Περιγραφή του έργου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑς
ΕΕΦ – eef.athens@gmail.com
ΚΕΠΑ – pkonidar@kepa.uoa.gr
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