
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Ευρωπαϊκή 
Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των 
Κτιρίων αποτελεί µια µεγάλη πρόκληση για 
την αναµόρφωση του Ευρωπαϊκού κτιριακού 
τοµέα προς µια καλύτερη ενεργειακή 
απόδοση, αυξανόµενη χρήση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µείωση 
των εκποµπών καυσαερίων, 
 
Θεωρώντας ότι τα δηµοτικά κτίρια θα πρέπει 
να αποτελέσουν/γίνουν λαµπρά 
παραδείγµατα και έχοντας συνειδητοποιήσει 
το πόσο αναγκαίο είναι να βασιστούµε στους 
πολίτες µας ώστε να επιτύχουµε τους 
αντικειµενικούς στόχους µας, 
 
Θεωρώντας σηµαντική την επίσπευση της 
εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 
σχετικά µε την Ενεργειακή Απόδοση των 
Κτιρίων – διευρύνοντάς την µε 
περιβαλλοντικές διαστάσεις – µέσω µιας 
εθελοντικής πρωτοβουλίας, 
 

Η συµµετοχή µας στην Display µας 
επιτρέπει : 
 
 
να συγκρίνουµε τα κτίρια του ∆ήµου µας 
µεταξύ τους και να συγκρίνουµε τα κτίρια 
µας µε αυτά άλλων δηµοτικών αρχών, 
 
να ανταλλάξουµε εµπειρίες µε άλλες 
Ευρωπαϊκές αρχές. 
 
 
 
    

    

    

    

    

    

    

Για να εξασφαλίσουµε την επιτυχία και την 
κοινή Ευρωπαϊκή φύση της Ευρωπαϊκής 
Καµπάνιας “Display”, δεσµευόµαστε να 
συµµορφωθούµε µε τους παρακάτω 
κανόνες: 
 
να προβάλουµε στους κατοίκους την 
απόδοση – σχετικά µε την ενεργειακή 
κατανάλωση, τις εκποµπές CO2 και την 
κατανάλωση νερού – το λιγότερο: 
• 5 δηµοτικών κτιρίων  

(τοπικές αρχές < 50,000 κατοίκων) 
• 10 δηµοτικών κτιρίων (τοπικές αρχές  

µεταξύ 50,000 και 100,000 κατοίκων) 
• 20 δηµοτικών κτιρίων 

 (τοπικές αρχές > 100,000 κατοίκων) 
 
να παρέχουµε στον Energie-Cités τα σχετικά 
γενικά δεδοµένα της τοπικής αρχής µας που 
είναι απαραίτητα για την αφίσα και την 
επίσηµη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής 
Καµπάνιας “Display®”, 
 
να προβάλουµε τις αφίσες Display® σε 
καθένα από τα αξιολογούµενα κτίρια σε 
ευκρινείς σηµεία ορατά από το κοινό, 
 
να ξεκινήσουµε µια καµπάνια πληροφόρησης 
και ευαισθητοποίησης που θα απευθύνεται 
στους χρήστες των σχετικών κτιρίων, 
 
να πληρώνουµε µια ετήσια εισφορά για την 
χρήση των επικοινωνιακών βοηθειών και 
εργαλείων των υπολογιστικών εργαλείων και 
την επικοινωνία µέσω  του Display (Τα µέλη 
του Energie-Cités συµµετέχουν δωρεάν) 
 
Σε ανταπόδοση ο Energie-Cités 
δεσµεύεται: 
 
να παρέχει στην τοπική αρχή µας ένα 
υπολογιστικό εργαλείο βασισµένο στον 
ιστοχώρο καθώς και ένα εγχειρίδιο σχετικά µε 
το εργαλείο αυτό, 
 
να καταστήσει ικανή την τοπική αρχή µας να 
παράγει µία αφίσα Display για το καθένα από 
τα επιλεγµένα κτίρια (PDF file), 
 
να παρέχει επιπλέον πληροφορίες για την 
εφαρµογή της Display κατόπιν αιτήµατος της 
τοπικής αρχής µας, 
 
να µας κρατά τακτικά ενήµερους σχετικά µε 
την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Καµπάνιας 
Display”, 
 
να εκδώσει την εργασία µας µέσω της 
επίσηµης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής 
Καµπάνιας “Display®”.www.display-
campaign.org 

(Να κάνετε δύο αντίγραφα και να τα επιστρέψετε στον: Energie-Cités / 2 chemin de Palente / F-25000 Besançon) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Νοµικός αντιπρόσωπος της τοπικής αρχής του: Προς αποδοχή 

………………………………………………...……                   Energie-Cités 

Κος / Κα:……………………………………………                  Gérard MAGNIN 

  
 

Θέση:………………………………………………                   Γενικός ∆ιευθυντής 
 

Μέρα, σφραγίδα και υπογραφή                                            Μέρα, σφραγίδα και υπογραφή 

αποφασίζουµε να συµµετάσχουµε 
στην «Display – Την Κλιµατική 
Καµπάνια του Energie-Cités για τα 
Ευρωπαϊκά ∆ηµοτικά Κτίρια» 

Χάρτα 
DISPLAY 


