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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
Θ Ε.Ε. το 2008 ενζκρινε αρικμό μζτρων για τθν ενζργεια και το κλίμα, κζτοντασ ωσ 

βαςικό ςτόχο τθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το 

2020 και τθν αφξθςθ του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτο 20% τθσ 

ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ε.Ε. μζχρι το 2020. Στο ευρφτερο αυτό 

πλαίςιο, θ Ε.Ε. ανζπτυξε τθν πρωτοβουλία του «Συμφϊνου των Δθμάρχων»  

προκειμζνου να ενκαρρφνει και να υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν υλοποίθςθ αειφόρων ενεργειακϊν πολιτικϊν.  Κεωρείται ότι οι 

Τοπικζσ Αυτοδιοικιςεισ μποροφν να διαδραματίςουν ζνα κρίςιμο ρόλο ςτθν μείωςθ 

των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ δεδομζνου ότι το 80% τθσ ενεργειακισ 

κατανάλωςθσ και των εκπομπϊν CO₂  ςτθν Ευρϊπθ ςχετίηονται με αςτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

Το Μάρτιο του 2011, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακοίνωςε ζνα νζο ςχζδιο για τθν 

Ενεργειακι Απόδοςθ κακϊσ εκτιμάται ότι ο ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

κατά 20% μζχρι το 2020 δεν κα επιτευχκεί. Ζτςι εκφράηεται θ ανάγκθ να γίνουν 

εντατικότερεσ οι προςπάκειεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ενϊ επιβεβαιϊνεται ο 

ςθμαντικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ωσ παράδειγμα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για 

τουσ πολίτεσ και τουσ επαγγελματίεσ. Σε αυτό το ςχζδιο αναφζρεται ρθτά θ ςθμαςία 

του «Συμφϊνου των Δθμάρχων» για τθν υλοποίθςθ των πολιτικϊν εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ  και προαναγγζλλεται θ επζκταςθ των πρωτοβουλιϊν τθσ Ε.Ε. ςε επίπεδο 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ϊςτε να ενιςχυκοφν τα ποςοτικά αποτελζςματα για τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Επιπλζον, ενιςχφονται και άλλοι τομείσ του τοπικοφ φορζα με 

τθ δθμιουργία κζςεων απαςχόλθςθσ ςτον τομζα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Στο πλαίςιο αυτό οι Διμαρχοι τθσ Ευρϊπθσ, κατά τθν υπογραφι του Συμφϊνου, 

ςυμφωνοφν να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ Ε.Ε. για το 2020, μειϊνοντασ τισ 

εκπομπζσ CO₂  ςτισ επικράτειζσ τουσ κατά τουλάχιςτον 20% μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ 

Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΣΔΑΕ) ςε εκείνουσ τουσ τομείσ 

δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν εντολι τουσ. 

Το ΣΔΑΕ  είναι ζνα βαςικό ζγγραφο που παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο οι 

υπογράφοντεσ το «Σφμφωνο των Δθμάρχων» κα εκπλθρϊςουν τθ δζςμευςι τουσ ζωσ 

το ζτοσ 2020. Χρθςιμοποιεί τα αποτελζςματα τθσ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ 

(ΑΕΑ) για να προςδιορίςει τουσ βζλτιςτουσ τομείσ δράςθσ και τισ δυνατότθτεσ που 

υπάρχουν με ςκοπό τθν επίτευξθ του ςτόχου που ζχει κζςει ο διμοσ για τθ μείωςθ του 
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CO₂. Κακορίηει ςυγκεκριμζνα μζτρα μείωςθσ, μαηί με χρονοδιαγράμματα και 

κακοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ που μετατρζπουν τθ μακροπρόκεςμθ ςτρατθγικι ςε 

δράςθ. 

Ο Διμοσ  Κθβαίων ςε ςυνζχεια των αποφάςεων και δράςεων που ζχει υιοκετιςει για 

τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν αειφόρο ανάπτυξθ υπζγραψε το «Σφμφωνο των 

Δθμάρχων» ςτισ 19 Λουλίου 2013 και ξεκίνθςε να υλοποιεί τισ  δεςμεφςεισ που 

απορρζουν από αυτό. Στο «Σφμφωνο των Δθμάρχων» ςυμμετζχουν 116 διμοι από τθν 

Ελλάδα.  

Οι βαςικζσ δεςμεφςεισ  ενόσ διμου που ςυμμετζχει ςτο Σφμφωνο είναι: 

o Δθμιουργία μιασ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ (ΑΕΑ)  CO₂  θ οποία κα 

πρζπει να αντιςτοιχεί ςτα δεδομζνα τθσ τοπικισ κατάςταςθσ και να καλφπτει 

τουλάχιςτον τουσ τομείσ ςτουσ οποίουσ ο διμοσ  προτίκεται να 

δραςτθριοποιθκεί για να εκπλθρϊςει τον ςτόχο τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν. 

o Σφνταξθ του ΣΔΑΕ το οποίο πρζπει να υποβλθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 

επίςθμθ υπογραφι του Συμφϊνου. 

o Υλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων για τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO₂  

ειδικά ςτουσ τομείσ ευκφνθσ του διμου. 

o Σχεδίαςθ των απαραίτθτων δράςεων για τθν κινθτοποίθςθ τθσ τοπικισ 

κοινωνίασ. 

o Υποβολι «Ζκκεςθσ Αναφοράσ/Εφαρμογισ» ανά δφο ζτθ μετά τθν υποβολι του 

ΣΔΑΕ . 

 

Το «Σφμφωνο των Δθμάρχων» αποτελεί τθν ευκαιρία να ςυνδυαςτοφν όλεσ οι 

προςπάκειεσ  και επιδιϊξεισ του Διμου Κθβαίων κάτω από ζνα κοινό πρόγραμμα 

δράςθσ  ςε ςυνεργαςία με άλλουσ διμουσ τθσ Ε.Ε. υπό τθν αιγίδα τθσ Ε.Ε. 

Ο ςτόχοσ που κζτει το παρόν ΣΔΑΕ είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂  από τισ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του Διμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2014 μζχρι το 

2020. Θ μείωςθ των εκπομπϊν κα επιτευχκεί με δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ςε δφο 

άξονεσ: 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ  ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ δραςτθριότθτεσ, κτίρια και 

οχιματα, οικιακό και τριτογενι τομζα, ιδιωτικζσ μεταφορζσ. 
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 Ραραγωγι ποςοςτοφ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται εντόσ του διμου 

από ΑΡΕ. 

 

2. ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ & ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΣΤΠΩΜΑ 

2.1 Σι είναι η κλιματική αλλαγή 
Οι κλιματικζσ ςυνκικεσ ςτθ Γθ κακορίηονται από μια ςυνεχι ροι ενζργειασ από τον 

ιλιο. Θ κερμικι ενζργεια του ιλιου, διαπερνά τθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ και κερμαίνει 

τθν επιφάνεια τθσ. Πςο αυξάνει θ κερμοκραςία τθσ επιφάνειασ, θ Γθ ςτζλνει, υπό τθ 

μορφι υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, κερμικι ενζργεια πίςω ςτθν ατμόςφαιρα. Ζνα μζροσ 

αυτισ τθσ ενζργειασ απορροφάται από αζρια (τα λεγόμενα «αζρια του κερμοκθπίου»), 

όπωσ το διοξείδιο του άνκρακα, μεκάνιο, υποξείδιο του αηϊτου και υδρατμοί, 

παγιδεφοντασ ζτςι τθν ενζργεια και διατθρϊντασ τθ μζςθ κερμοκραςία τθσ Γθσ ςτουσ 

περίπου 15°C. Αυτά τα επίπεδα κερμοκραςίασ είναι απαραίτθτα για τθ διατιρθςθ τθσ 

ηωισ για ανκρϊπουσ, φυτά και ηϊα. Δίχωσ αυτά τα αζρια, θ κερμοκραςία τθσ Γθσ κα 

ζφτανε ςτουσ -18°C, «παγϊνοντασ» τισ περιςςότερεσ μορφζσ ηωισ. 

Το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) είναι το πιο ςθμαντικό από τα αζρια που διατθροφν τα 

επικυμθτά επίπεδα κερμοκραςίασ ςτθ Γθ. Οι διεργαςίεσ εκπομπισ και απορρόφθςθσ 

CO2 που προκφπτουν ςτθ φφςθ αποτελοφν τον φυςικό κφκλο του αερίου και είναι 

υπεφκυνεσ για τθ διατιρθςθ τθσ ιςορροπθμζνθσ ςυγκζντρωςθσ του CO2 ςτθν 

ατμόςφαιρα. Μζςω τθσ αποςφνκεςθσ φυτϊν, θφαιςτειακϊν εκριξεων, τθσ αναπνοισ 

ηωικϊν οργανιςμϊν, ελευκερϊνεται CO2 ςτθν ατμόςφαιρα το οποίο απορροφάται εκ 

νζου μζςω τθσ φωτοςφνκεςθσ και τθσ διάλυςθσ του ςτο νερό (π.χ. ςτουσ ωκεανοφσ). 

Θ φφςθ ζχει προνοιςει για τθν ςχεδόν τζλεια διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ εκπεμπόμενου 

CO2 και τθσ αντίςτοιχθσ ποςότθτασ που απορροφάται. Ακόμα, όμωσ, και μικρζσ αλλαγζσ 

οφειλόμενεσ ςε ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ είναι δυνατό να επθρεάςουν αυτι τθν 

εφκραυςτθ ιςορροπία. 

2.2 Σι προκαλεί την κλιματική αλλαγή 
Θ αιτία τθσ κλιματικισ αλλαγισ είναι θ υπερβολικι χριςθ ορυκτϊν πόρων, όπωσ είναι ο 

άνκρακασ και ο λιγνίτθσ, το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο, θ καφςθ των οποίων 

απελευκερϊνει τεράςτιεσ ποςότθτεσ CO2 ςτθν ατμόςφαιρα. Με αυτό τον τρόπο θ 

«κουβζρτα» των αερίων του κερμοκθπίου που καλφπτει τθ Γθ ςυγκρατεί ολοζνα και 
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περιςςότερθ ενζργεια θ οποία, με τθ ςειρά τθσ, αυξάνει τθν μζςθ κερμοκραςία του 

πλανιτθ. 

Θ ανκρϊπινθ παρζμβαςθ ςτον φυςικό κφκλο του CO2 τα τελευταία 150 χρόνια ζχει 

υπάρξει κακοριςτικι. Θ απερίςκεπτθ καφςθ ορυκτϊν καυςίμων αλλά και οι 

κτθνοτροφικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυμβάλουν ςτθν εκπομπι μεκανίου, ςε ςυνδυαςμό 

με τθν αποψίλωςθ των δαςϊν τα οποία απορροφοφν τα αζρια του κερμοκθπίου, ζχουν 

διαταράξει ανεπανόρκωτα τισ ιςορροπίεσ ςτον κφκλο του CO2. 

Θ μεγάλθ ποςότθτα CO2 που πλζον ςυγκεντρϊνεται ςτθν ατμόςφαιρα, ζχει ςυμβάλει 

ςτθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ, ενϊ θ ταχφτθτα με τθν οποία ςυντελείται 

αυτι θ αφξθςθ είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ από οποιαδιποτε φυςικι διεργαςία. Το 

αποτζλεςμα είναι θ αδυναμία των φυςικϊν ςυςτθμάτων να προςαρμοςτοφν ςτα νζα 

δεδομζνα. 

Είναι ςαφζσ πωσ θ αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ κερμοκραςίασ δε ςθμαίνει απαραίτθτα πιο 

ηεςτό κλίμα για όλουσ, ςε όλεσ τισ περιοχζσ του κόςμου. Κακϊσ ο πλανιτθσ 

κερμαίνεται, μεταβάλει το κλιματικό ςφςτθμα, ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ εμφάνιςθσ 

ακραίων και απρόβλεπτων καιρικϊν φαινομζνων. Το αποτζλεςμα; Άλλεσ περιοχζσ κα 

είναι πιο ηεςτζσ, άλλεσ πιο κρφεσ, ενϊ ανάλογα κα επθρεαςτοφν και τα επίπεδα 

υγραςίασ του πλανιτθ – άλλοτε δθμιουργϊντασ ςυνκικεσ ξθραςίασ, άλλοτε 

υπερβολικά μεγάλεσ ποςότθτεσ βροχόπτωςθσ. 

  2.3 Επιπτώςεισ τησ κλιματικήσ αλλαγήσ 
Ο περιοριςμόσ τθσ αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ ςτουσ 2°C, ζχει αναγνωριςτεί από το 

ςφνολο τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, αλλά και από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, ωσ 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να αποφφγουμε τισ χειρότερεσ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ. 

Ιδθ παρατθροφμε ςοβαρζσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτα οικοςυςτιματα και ςτουσ 

ανκρϊπινουσ πλθκυςμοφσ – όπωσ θ τιξθ των καλάςςιων πάγων ςτθν Αρκτικι – ακόμα 

και με τθ ςθμερινι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτουσ 0,8 °C ςε ςφγκριςθ με τα 

προβιομθχανικά επίπεδα. Αυτζσ κα μποροφςαν να προκαλζςουν κετικζσ 

ανατροφοδοτιςεισ που κα επιφζρουν ακόμα μεγαλφτερθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και 

περαιτζρω δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτα οικοςυςτιματα του πλανιτθ. 

Θ 4θ Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ (AR4) τθσ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

προβλζπει επιπλζον: 
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 Μζςα ςτισ επόμενεσ δεκαετίεσ, τα αποκζματα νεροφ που είναι αποκθκευμζνα ςτουσ 

παγετϊνεσ και ςτισ χιονιςμζνεσ περιοχζσ κα μειωκοφν προκαλϊντασ ελλείψεισ νεροφ ςε 

περιςςότερο από 1 δισ ανκρϊπουσ. 

 Το 20% με 30% όλων των ηωντανϊν οργανιςμϊν ςτον πλανιτθ κα αντιμετωπίηουν 

αυξθμζνο κίνδυνο εξαφάνιςθσ, αν θ άνοδοσ τθσ μζςθσ παγκόςμιασ κερμοκραςίασ 

ξεπεράςει τουσ 1,5-2,5°C. 

 · Σε χαμθλότερα γεωγραφικά πλάτθ, και κυρίωσ ςε ξθρζσ και τροπικζσ περιοχζσ, ακόμα 

και μικρζσ αυξιςεισ τθσ κερμοκραςίασ τθσ τάξθσ των 1°C - 2°C, αναμζνεται να αυξιςουν 

τον κίνδυνο λιμϊν. 

 Μετά το 2080 πολλά εκατομμφρια ανκρϊπων αναμζνεται να επθρεαςτοφν από 

πλθμμφρεσ ςτα ςπίτια και τισ επιχειριςεισ τουσ εξαιτίασ τθσ ανόδου τθσ ςτάκμθσ τθσ 

κάλαςςασ κάκε χρόνο. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίςκονται πυκνοκατοικθμζνεσ περιοχζσ, 

κακϊσ και περιοχζσ που βρίςκονται ςε χαμθλό υψόμετρο με περιοριςμζνεσ ικανότθτεσ 

προςαρμογισ. 

2.4 Επιπτώςεισ ςτην Ελλάδα 
Ο πλοφτοσ τθσ Ελλάδασ ςυνδζεται αναπόςπαςτα με τισ κλιματικζσ τθσ ςυνκικεσ. Το 

ηεςτό ξθρό καλοκαιρινό κλίμα ςε ςυνδυαςμό με τα χιλιάδεσ χιλιόμετρα ακτογραμμϊν 

μαγνθτίηουν τουρίςτεσ από όλο τον κόςμο. Τα ηεςτά καλοκαίρια, ςε ςυνδυαςμό με τουσ 

ιπιουσ υγροφσ χειμϊνεσ, ευνοοφν τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ ωσ αναπόςπαςτο κομμάτι 

τθσ οικονομίασ. Κάτω από τισ ίδιεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ, χιλιάδεσ εκτάρια δάςουσ 

καλφπτουν τθν χϊρα και φιλοξενοφν μια μεγάλθ βιοποικιλότθτα. Σιμερα αυτόσ ο 

φυςικόσ πλοφτοσ βρίςκεται κάτω από μεγάλθ πίεςθ, εξαιτίασ τθσ αφξθςθσ του 

πλθκυςμοφ και τθσ άναρχθσ ανάπτυξθσ. Θ υπερκζρμανςθ του πλανιτθ κα προκαλζςει 

ακόμα μεγάλεσ πιζςεισ ςτθ χϊρα μασ. Μελζτθ του ΟΘΕ δείχνει πωσ θ Ελλάδα, όπωσ και 

ολόκλθρθ θ Μεςόγειοσ ςυγκαταλζγεται ανάμεςα ςτα 18 «καυτά» ςθμεία του πλανιτθ, 

τα οποία κα αντιμετωπίςουν τα μεγαλφτερα προβλιματα εξαιτίασ τθσ εντεινόμενθσ 

αλλαγισ του κλίματοσ. 

Σφμφωνα με τα αποτελζςματα ερευνϊν θ ιδθ υπάρχουςα δυςφορία των κατοίκων ςτισ 

πόλεισ πρόκειται να εντακεί. Οι κάτοικοι πόλεων όπωσ θ Κεςςαλονίκθ, θ Ράτρα, θ 

Λαμία και θ Λάριςα κα υπόκεινται μζχρι και ςε 20 περιςςότερεσ θμζρεσ καφςωνα. 

Ραράλλθλα, ςε Λαμία, Λάριςα, Βόλο, Κεςςαλονίκθ και Ακινα, θ ςυνολικι βροχόπτωςθ 

κα μειωκεί, αλλά αναμζνεται να αυξθκοφν κατά 10-20% οι ακραίεσ βροχοπτϊςεισ. Με 

άλλα λόγια φαίνεται πωσ αυξάνεται ο κίνδυνοσ τόςο για πλθμμυρικά επειςόδια όςο και 

για εξάπλωςθ πυρκαγιϊν ςτα περιαςτικά δάςθ. 
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Σθμαντικά κα επθρεαςτοφν και οι τουριςτικοί προοριςμοί τθσ χϊρασ μασ. Από 5 ωσ και 

15 περιςςότερεσ κα είναι οι μζρεσ με καφςωνα ςτουσ υπό εξζταςθ τουριςτικοφσ 

νομοφσ, ενϊ κα αυξθκοφν περαιτζρω και οι νφχτεσ όπου θ κερμοκραςία δεν κα πζφτει 

κάτω από τουσ 20oC, κυρίωσ ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ, όπωσ θ όδοσ και τα Χανιά. 

Οι δζκα μεγαλφτεροι αγροτικοί νομοί τθσ χϊρασ κα δεχκοφν επίςθσ μεγάλθ πίεςθ από 

τθν κλιματικι αλλαγι, με αποτζλεςμα να αυξθκοφν οι μζρεσ καφςωνα, οι ςυνεχόμενεσ 

θμζρεσ χωρίσ βροχι, να μειωκοφν οι χειμερινζσ βροχοπτϊςεισ και ςυνεπϊσ να αυξθκεί 

κατά πολφ ο κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. Για παράδειγμα, ςτθν Εφβοια αναμζνονται 

περιςςότερεσ από 25 επιπλζον ξθρζσ θμζρεσ ςε ςχζςθ με ςιμερα, οι Σζρρεσ και θ 

Λάριςα κα ηιςουν 20 περιςςότερεσ μζρεσ καφςωνα, ενϊ ςτο Θράκλειο και τθν Ρζλλα οι 

βροχοπτϊςεισ το χειμϊνα κα μειωκοφν κατά 15%. Ραρουςιάηεται επίςθσ αυξθμζνοσ 

κίνδυνοσ για ερθμοποίθςθ νζων εκτάςεων και μείωςθ ςτθ διακεςιμότθτα νεροφ. 

Θ κλιματικι αλλαγι αναμζνεται να κζςει ςε μεγάλθ δοκιμαςία και τουσ Εκνικοφσ 

Δρυμοφσ, κακϊσ προβλζπεται αφξθςθ των θμερϊν με υψθλό ρίςκο εμφάνιςθσ 

πυρκαγιάσ ςε όλουσ τουσ Δρυμοφσ τθσ χϊρασ. 

Τζλοσ, ςε ςχετικι τθσ ζκκεςθ που δθμοςιεφτθκε το 2011, θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

επιςθμαίνει πωσ το οικονομικό κόςτοσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ για τθ χϊρα μασ είναι 

εξαιρετικά υψθλό: ςτο δυςμενζςτερο ςενάριο, το ςυνολικό κόςτοσ για τθν ελλθνικι 

οικονομία ωσ το 2100 ανζρχεται ςτα 701 δισ ευρϊ, ποςό υπερδιπλάςιο του εκνικοφ μασ 

χρζουσ το 2009. Οι ςυντάκτεσ τθσ Ζκκεςθσ ςθμειϊνουν πωσ θ υιοκζτθςθ πολιτικϊν που 

προςτατεφουν το κλίμα είναι θ οικονομικότερθ επιλογι που διακζτουμε. Εφόςον θ 

Ελλάδα μειϊςει δραςτικά τισ εκπομπζσ, ςτο πλαίςιο αντίςτοιχθσ παγκόςμιασ 

προςπάκειασ, το ςυνολικό κόςτοσ μειϊνεται κατά €265 δισ, ςτα €436 δισ. 

2.5 Η έννοια του ανθρακικού αποτυπώματοσ 
Το Ανθρακικό Αποτφπωμα υπολογίηει το ςφνολο των εκπομπϊν 

αερίων του κερμοκθπίου οι οποίεσ προκαλοφνται άμεςα ι 

ζμμεςα από ζνα άτομο, οργανιςμό, εκδιλωςθ ι προϊόν. Το 

αποτφπωμα λαμβάνει υπόψθ και τα ζξι αζρια  του κερμοκθπίου 

του Ρρωτοκόλλου του Κιότο:  Διοξείδιο του Άνκρακα (CO₂), 

Μεκάνιο (CH₄), Μονοξείδιο του Αηϊτου (N₂O), 

Υδροφκοράνκρακεσ (HFCs), Υπερφκοράνκρακεσ (PFCs) και 

Εξαφκοριοφχο κείο (SF6). Ζνα  ανκρακικό αποτφπωμα μετριζται ςε τόνουσ  ιςοδφναμου 

του διοξειδίου του άνκρακα (tCO₂e). Το ιςοδφναμο του διοξειδίου του άνκρακα 
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επιτρζπει  τα διαφορετικά αζρια του κερμοκθπίου να είναι ςυγκρίςιμα μεταξφ τουσ ςε 

μια βάςθ υπολογιςμοφ θ οποία ωσ μονάδα μζτρθςθσ  ζχει τθ μια μονάδα διοξειδίου 

του άνκρακα. Το ιςοδφναμο του  διοξειδίου του άνκρακα (CO₂e) υπολογίηεται αν 

πολλαπλαςιάςουμε τισ εκπομπζσ  κακενόσ από τα ζξι αζρια του κερμοκθπίου με το 

Δυναμικό Κζρμανςθσ  του Ρλανιτθ  εντόσ περιόδου 100 ετϊν. 

Για τθν απλοποίθςθ των εκκζςεων υπολογιςμοφ, εκφράηεται ςε όρουσ  ςυνολικοφ 

βάρουσ του διοξειδίου του άνκρακα ι του ιςοδφναμου του και των  υπολοίπων αερίων 

του κερμοκθπίου, τα οποία απελευκερϊνονται ςτο περιβάλλον. 

Το ατομικό Ανθρακικό Αποτφπωμα κακορίηεται από τα ακόλουκα: 

 Ποζό και είδος ενέργειας ποσ καηαναλώνει ηο άηομο ζηην οικία ηοσ 

(ηλεκηριζμός, πεηρέλαιο, σγραέριο κλπ.) 

 Τρόπο μεηακίνηζης (ΜΜΜ, ασηοκίνηηο, δίκσκλο κλπ.) 

 Ποζόηηηα ζκοσπιδιών και επίπεδα ανακύκλωζης. 

 Δίδος και πλήθος οικιακών ζσζκεσών. 

 Δίδος ένδσζης. 

 Δίδος θαγηηού ποσ καηαναλώνει. 

Το Ανθρακικό Αποτφπωμα επιχειριςεων και οργανιςμϊν κακορίηεται από τα 

ακόλουκα: 

 Είδοσ επιχείρθςθσ. 

 Ρλικοσ εργαηομζνων. 

 Είδοσ και ποςότθτα ενζργειασ που καταναλϊνει. 

 Εξοπλιςμόσ επιχείρθςθσ. 

 Ρλικοσ και είδοσ οχθμάτων επιχείρθςθσ κακϊσ και αρικμόσ – τρόποσ 

μετακινιςεων. 

 

  2.6 Κατηγοριοποιήςεισ  εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα (CO₂) 
Στθν Εικόνα 2-1 που ακολουκεί απεικονίηονται οι κατθγοριοποιιςεισ των εκπομπϊν 

διοξειδίου του άνκρακα: 
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Εικόνα 2-1: Κατθγοριοποίθςθ εκπομπϊν CO₂ 

 

Στθν Εικόνα 2-2  απεικονίηεται ςφμφωνα με ζρευνα του ΥΡΕΚΑ (2012) το ποςοςτό των 

εκπομπϊν CO₂ ςτθν Ελλάδα. 

 

Εικόνα 2-2: Εκπομπζσ CO₂  ςτθν Ελλάδα 
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

3.1 Κτιριακόσ Σομέασ 

Ο κτιριακόσ τομζασ  ςτθν Ελλάδα ευκφνεται για το ζνα τρίτο περίπου των εκπομπϊν του  

διοξειδίου του άνκρακα και για το 40% περίπου τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

Συγκεκριμζνα, οι εκπομπζσ CO₂ που οφείλονται ςτον κτιριακό τομζα αυξάνονται με 

ετιςιο ρυκμό τθσ τάξθσ του 4%. Τα κτίρια ςτθν Ελλάδα αντιπροςωπεφουν περίπου το 

36% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ ςε ενζργεια γεγονόσ που ςθματοδοτεί τον ςθμαντικό ρόλο 

του κτιριακοφ τομζα ςτο ςυνολικό ενεργειακό ιςοηφγιο αλλά αναδεικνφει και το 

τεράςτιο περικϊριο μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και τθσ βελτίωςθσ των 

ενεργειακϊν επιδόςεων ςτον τομζα αυτό. 

Αν και το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων δαπανάται 

για τθν κζρμανςθ, θ ςυνεχϊσ αυξανόμενθ χριςθ κλιματιςτικϊν δθμιουργεί ςθμαντικά 

προβλιματα φορτίου αιχμισ ςτθν χϊρα, διογκϊνει το οικονομικό κόςτοσ των 

νοικοκυριϊν και αυξάνει και τα λειτουργικά κόςτθ των κτιρίων που ζχουν εμπορικι 

χριςθ. Μάλιςτα θ ελλιπισ προςταςία των κτιρίων από το εξωτερικό περιβάλλον αλλά 

και ο μθ βζλτιςτοσ από ενεργειακι άποψθ ςχεδιαςμόσ των υπό καταςκευι κτιρίων 

όπου απουςιάηει θ ενεργειακι και περιβαλλοντικι προςταςία αυτϊν ζχουν ςαν 

αποτζλεςμα: 

 Τθν υπζρμετρθ αφξθςθ του ενεργειακοφ ιςοηυγίου τθσ Ελλάδασ. 

 Τθν οικονομικι εξουκζνωςθ των πολιτϊν με χαμθλά ειςοδιματα. 

Σφμφωνα με τθν Eurostat θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά νοικοκυριό ςτθν 

Ελλάδα ανζρχεται ςτα 61 GJ ι 1,46Toe. Ζρευνεσ ζχουν καταλιξει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ 

ενεργειακι κερμικι κατανάλωςθ ςτθν Ελλάδα είναι κατά πολφ μεγαλφτερθ από χϊρεσ 

τθσ Βόρειασ Ευρϊπθσ. 

Σφμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Ρεριβάλλοντοσ οι κατοικίεσ ςτθν Ελλάδα 

παράγουν περίπου 12 με 13 τόνουσ CO₂ ανά κάτοικο ςε ετιςια βάςθ. Θ τιμι αυτι είναι 

ςυγκριτικά μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι οποιαςδιποτε άλλθσ Μεςογειακισ 

χϊρασ, γεγονόσ που αποδεικνφει ότι οι κατοικίεσ ςτθν Ελλάδα είναι πολφ ενεργοβόρεσ 

και παρουςιάηουν μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε ςχζςθ με τισ κατοικίεσ ςε άλλα 

κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. όπωσ φαίνεται και ςτθν Εικόνα 3-1. 
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Εικόνα 3-1: Εκπομπζσ CO₂ ανά κάτοικο ςε χϊρεσ τθσ Ε.Ε. (Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρεριβάλλοντοσ) 

Πςον αφορά τα κτίρια που δεν χρθςιμοποιοφνται ωσ κατοικίεσ ςτθν Ελλάδα αυτά 

αντιπροςωπεφουν το 5% του ςυνόλου των κτιρίων. Από αυτά το 57% είναι κτίρια 

γραφείων και εμπορικισ χριςθσ, το 19% είναι εκπαιδευτικά κτίρια, το 16% είναι 

ξενοδοχεία και το 18% νοςοκομεία και ιδιωτικζσ κλινικζσ. 

Θ ενεργειακι κατανάλωςθ των κτιρίων γραφείων ςτθν Ελλάδα εξαρτάται από το ζτοσ 

καταςκευισ, τον τρόπο χριςθσ και τισ υπάρχουςεσ ενεργειακζσ εγκαταςτάςεισ. Τα κτίρια 

αυτά ταξινομοφνται ςτισ ακόλουκεσ τρείσ ενεργειακζσ κατθγορίεσ: 

 Το τυπικό ενεργειακό κτίριο 

 Το βζλτιςτο ενεργειακό κτίριο  

 Το πακθτικό ενεργειακό κτίριο 

Ζνα τυπικό ενεργειακό κτίριο με κλιματιςμό καταναλϊνει 138 kWh / m² ςε ετιςια βάςθ 

εκ των οποίων οι 35 kWh / m² αντιςτοιχοφν ςτον κλιματιςμό και οι 85 kWh / m² ςτθν 

κζρμανςθ. Θ μζςθ κατανάλωςθ των μθ κλιματιηόμενων κτιρίων γραφείων είναι τθσ τάξθσ 

των 75 kWh / m² ςε ετιςια βάςθ εκ των οποίων οι 57 kWh / m² αντιςτοιχοφν ςτθν 

κζρμανςθ. 

Θ ενεργειακι κατανάλωςθ ενόσ τυπικοφ ςχολείου ςτθν Ελλάδα είναι τθσ τάξθσ των 68 

kWh / m² από τισ οποίεσ οι 55 kWh / m² αντιςτοιχοφν ςτθν κζρμανςθ. Αντίςτοιχα θ 

ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ ενεργειακι κατανάλωςθ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
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νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων ςτθν Ελλάδα που αφορά τθν κζρμανςθ είναι τθσ τάξθσ των 81 

kWh / m², 221 kWh / m² και 420 kWh / m². 

Με βάςθ τα παραπάνω αποδεικνφεται ότι τα κτίρια του τριτογενι τομζα ςτθν Ελλάδα 

παρουςιάηουν πολφ υψθλζσ τιμζσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ γεγονόσ που οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι το περικϊριο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ είναι πολφ υψθλό. 

4. ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΡΟΛΛΤΛΚΘ ΚΑΛ ΝΟΜΟΚΕΤΛΚΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΣΤΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 Εθνική ενεργειακή πολιτική 
Ο τομζασ τθσ ενζργειασ αποτελεί τον πυλϊνα τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ που επθρεάηει 

και τουσ υπόλοιπουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. Αυτό ςθμαίνει ότι ο ςχεδιαςμόσ τθσ εκνικισ 

ενεργειακισ πολιτικισ κα πρζπει να αποτελζςει τον οδικό χάρτθ για τθν εξζλιξθ του 

ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ςτθν Ελλάδα λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ περιβαλλοντικζσ 

επιδράςεισ τθσ ενζργειασ. 

Θ κλιματικι αλλαγι κζτει επιτακτικά τθν ανάγκθ εξορκολογιςμοφ του ενεργειακοφ 

ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ και τθν ςτροφι προσ ζνα μοντζλο όπου κα είναι πρϊτοσ ςτόχοσ 

θ επίτευξθ χαμθλϊν εκπομπϊν CO₂. Τα ηθτιματα που αφοροφν τθν αςφάλεια του 

ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ κυριαρχοφν τα τελευταία χρόνια ςε παγκόςμιο επίπεδο, 

αναδεικνφοντασ τισ επιλογζσ που αφοροφν ςτθ μζγιςτθ αξιοποίθςθ εγχϊριων πθγϊν 

ενζργειασ αλλά και ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Στο πλαίςιο αυτό, θ Ε.Ε. ζχει κζςει ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ και πολιτικζσ που 

προςανατολίηονται ςτθν μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. Θ εκνικι 

ενεργειακι πολιτικι υλοποιείται ςε πλιρθ εναρμόνιςθ με τισ πολιτικζσ τθσ Ε.Ε., 

λαμβάνοντασ όμωσ υπόψθ και τισ εκνικζσ μασ ιδιαιτερότθτεσ. 

Ωςτόςο, θ αφξθςθ των τιμϊν των καυςίμων και θ οικονομικι κρίςθ των τελευταίων 

ετϊν επθρεάηουν άμεςα και δραςτικά τθν ενεργειακι κατανάλωςθ. Αυτό απεικονίηεται 

ςτθν Εικόνα 4-1 που ακολουκεί, όπου θ τελικι κατανάλωςθ αρχίηει να μειϊνεται από το 

2007 και μετά καταλιγοντασ ςε ςυνολικι μείωςθ τθσ τάξθσ του 12% για τθν περίοδο 

2007 – 2010, προςεγγίηοντασ τα επίπεδα των αρχϊν τθσ προθγοφμενθσ δεκαετίασ. 
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Εικόνα 4-1: Τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα για τθν περίοδο 1990 – 2010 

Οι προκλιςεισ για τθν εκνικι ενεργειακι πολιτικι ςυμπίπτουν με τισ προκλιςεισ τθσ 

ευρωπαϊκισ ενεργειακισ πολιτικισ και είναι οι ακόλουκεσ: 

 Αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ. 

 Ουςιαςτικι αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που προκφπτουν και αφοροφν το 

περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι. 

 Βιϊςιμθ ανάπτυξθ και προςταςία του καταναλωτι. 

 Λειτουργία εςωτερικισ αγοράσ ενζργειασ. 

Θ αντιμετϊπιςθ των παραπάνω απαιτεί τθν φπαρξθ ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ και 

επιλογι εκείνων των δράςεων που κα οδθγιςουν ςτθν αναμόρφωςθ του ενεργειακοφ 

τομζα ϊςτε να μειωκεί θ χριςθ του πετρελαίου, να προωκθκεί θ βζλτιςτθ αξιοποίθςθ 

των εγχϊριων πθγϊν ενζργειασ, να μεγιςτοποιθκεί θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και να 

εξαςφαλιςτεί ο εφοδιαςμόσ και θ αποδοτικι χριςθ του φυςικοφ αερίου. 

Θ εκνικι ενεργειακι πολιτικι οφείλει όχι μόνο να ανταποκρίνεται αλλά και να μθν 

αποκλίνει από τουσ ςτόχουσ και τισ δεςμεφςεισ ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ και τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO₂. Θ ςταδιακι απεξάρτθςθ από τισ 

ειςαγωγζσ πετρελαίου κεωρείται επιβεβλθμζνθ κακϊσ θ χριςθ πετρελαίου ςθμαίνει και 

υψθλζσ εκπομπζσ αζριων ρφπων που καταλιγουν ςε ςθμαντικι περιβαλλοντικι 

επιβάρυνςθ. 

Θ μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από το πετρζλαιο πρζπει όμωσ να ςυνοδευκεί και από τθν 

ενίςχυςθ του εφοδιαςμοφ με φυςικό αζριο το οποίο αναμζνεται να ειςχωριςει 
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ςθμαντικά ςε όλουσ ςχεδόν τουσ τομείσ τθσ τελικισ κατανάλωςθσ αλλά και ςτον τομζα 

θλεκτριςμοφ τα επόμενα χρόνια μζςω των επεκτάςεων ςτα δίκτυα μεταφοράσ και 

διανομισ. Αυτό απαιτεί τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςε υποδομζσ και τθν ςυμμετοχι ςε 

διακρατικά ζργα ενίςχυςθσ και καταςκευισ αγωγϊν φυςικοφ αερίου οι οποίοι 

διερχόμενοι από τθν Ελλάδα κα αναδείξουν τθν Ελλάδα ςε ενεργειακό κόμβο. 

Θ ςταδιακι απεξάρτθςθ από ειςαγόμενουσ ενεργειακοφσ πόρουσ μπορεί να 

πραγματοποιθκεί μζςω τθσ ανάπτυξθσ και τθσ βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ όλων των 

τεχνολογιϊν ΑΡΕ. Θ αξιοποίθςθ του εγχϊριου δυναμικοφ ΑΡΕ ενιςχφει τόςο τθ 

διαφοροποίθςθ του εκνικοφ ενεργειακοφ μίγματοσ, όςο και τθν αςφάλεια του 

ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, ενιςχφοντασ παράλλθλα τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ μασ 

οικονομίασ. 

Θ εκμετάλλευςθ των εγχϊριων αποκεμάτων υδρογονανκράκων αποτελεί προτεραιότθτα 

για τθν μείωςθ τθσ εξάρτθςθσ από ειςαγόμενα καφςιμα, ενϊ θ ολοκλιρωςθ των μελετϊν 

για τθν ζρευνα και εκμετάλλευςι τουσ ςε ςυγκεκριμζνεσ τθσ χϊρασ αναμζνεται να 

δϊςουν τα απαραίτθτα ςτοιχεία για τισ δυνατότθτεσ κάλυψθσ των ενεργειακϊν αναγκϊν 

από τα εγχϊρια αποκζματα. Ο Ν.4001/2011 προωκεί και ρυκμίηει τα κζματα τθσ 

αναηιτθςθσ, ζρευνασ και εκμετάλλευςθσ των υδρογονανκράκων τθσ χϊρασ. 

Κεμελιϊδθ πρόκλθςθ και ςτόχο αποτελεί για τθν εκνικι ενεργειακι πολιτικι θ 

υλοποίθςθ μζτρων και δράςεων  που θ εφαρμογι τουσ κα οδθγιςει ςε «πραγματικι» 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα προζλκει από τθν βελτίωςθ τθσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν μεταβολι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των 

καταναλωτϊν. 

Ο κτιριακόσ τομζασ είναι ζνασ τομζασ που παρουςιάηει όπωσ αναφζραμε υψθλό 

περικϊριο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και αφορά τόςο τα νζα κτίρια όςο και τα παλιά 

μζςω τθσ ενεργειακισ τουσ αναβάκμιςθσ. 

Άλλοσ τομζασ όπου μπορεί να επιτευχκεί υψθλό περικϊριο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

είναι ο τομζασ των μεταφορϊν, με τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ των ΜΜΜ, τθ χριςθ νζων 

καυςίμων, τθν αντικατάςταςθ παλαιάσ τεχνολογίασ οχθμάτων με νζα κακϊσ και μζςω 

τθσ βελτίωςθσ και του εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν και των οχθμάτων. 

4.2 χεδιαςμόσ για το ενεργειακό ςύςτημα μέχρι το 2020 
Θ Ελλάδα με το Ν.3851/2010 ο οποίοσ είναι εναρμονιςμζνοσ με τθν Οδθγία 2009/28/ΕΚ 

ζχει κακορίςει τθν ςυμμετοχι των ΑΡΕ μζχρι το 2020 ςε 20% ςτθν ακακάριςτθ τελικι 
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κατανάλωςθ ενζργειασ και 40% ςτθν παραγωγι θλεκτριςμοφ. Στθν Εικόνα 4-2 που 

ακολουκεί απεικονίηονται τα ποςοςτά διείςδυςθσ ΑΡΕ. 

 

   Εικόνα 4-2: Ροςοςτά διείςδυςθσ ΑΡΕ ςτθν Ελλάδα μζχρι το 2020. 

Θ επίτευξθ του ποςοςτοφ τάξθσ 40% που αφορά τθν ςυμμετοχι των ΑΡΕ ςτθν 

θλεκτροπαραγωγι μζχρι το 2020 απαιτεί τθν ολοκλιρωςθ των αναγκαίων εργαςιϊν 

επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ του θλεκτρικοφ δικτφου που αφορά τθ διαςφνδεςθ των 

νθςιϊν και τθν ενίςχυςθ του θπειρωτικοφ δικτφου αλλά και τθ βελτίωςθ του κεςμικοφ 

και κανονιςτικοφ πλαιςίου λειτουργίασ των μονάδων ΑΡΕ. 

Ιδθ θ ελλθνικι πολιτεία ζχει προχωριςει ςε νομοκετικζσ παρεμβάςεισ που 

αποςκοποφν ςτθν αντιμετϊπιςθ των εμποδίων και ςτθν επιτάχυνςθ τθσ αδειοδοτικισ 

διαδικαςίασ των ζργων ΑΡΕ, ενϊ ζχει προχωριςει και ο ςχεδιαςμόσ για τθν ανάπτυξθ 

του ςυςτιματοσ μεταφοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Επίςθσ θ επίτευξθ του ςτόχου (20%) ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ 

ενζργειασ για κζρμανςθ και ψφξθ βαςίηεται ςτθν προϊκθςθ τόςο ςυγκεκριμζνων 

εργαλείων και μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ που αφοροφν ςυςτιματα και τεχνολογίεσ ΑΡΕ, 

όςο και ςτθ διαμόρφωςθ του απαραίτθτου κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν χριςθ αυτϊν 

των ςυςτθμάτων κυρίωσ ςτον κτιριακό τομζα. 
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Ο ςτόχοσ (10%) ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτισ μεταφορζσ αναμζνεται να επιτευχκεί με τθν 

χριςθ βιοκαυςίμων και τθν αφξθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ ςτον τομζα των μεταφορϊν και 

ιδιαίτερα ςτα μζςα ςτακερισ τροχιάσ. 

Εδϊ κα πρζπει μα ςθμειωκεί ότι θ κζςπιςθ εκνικοφ ενδεικτικοφ ςτόχου για 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζχρι το 2016 (9% τθσ μζςθσ κατανάλωςθσ τθσ περιόδου 2001 

– 2005) με τον Ν.3855/2010, ςυμβάλλει προσ τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ με τθν 

κζςπιςθ και εφαρμογι μζτρων βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ που 

περιλαμβάνονται ςτον νόμο αυτό. 

4.3 Οικονομική κρίςη και Ενεργειακή Πολιτική 
Θ επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ  ςτθν Ελλάδα με βάςθ τισ πρόςφατεσ 

εκτιμιςεισ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για το 2020 

κατά 1,2Mtoe αλλά και τθσ ηιτθςθσ του θλεκτριςμοφ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ 

μείωςθ ςε απόλυτα μεγζκθ και τθσ αναγκαίασ ιςχφοσ των ΑΡΕ κατά 1.300MW για τθν 

επίτευξθ του ςτόχου 20 – 20 – 20. Αντίκετα ζχουμε αφξθςθ των εκπομπϊν CO₂ από τον 

ενεργειακό τομζα θ οποία οφείλεται ςτθν μεγαλφτερθ παραγωγι από λιγνιτικοφσ 

ςτακμοφσ. 

Θ μείωςθ τθσ απαιτοφμενθσ ιςχφοσ των ΑΡΕ  αφορά κυρίωσ ςτθν αιολικι ενζργεια 

αφοφ τα Φ/Β αντί να μειϊνονται αυξάνονται από 2,2GW ςε 2,5GW ςφμφωνα με τισ 

προβλζψεισ μζχρι το ζτοσ 2020. Επιπλζον ζνασ άλλοσ παράγοντασ που αναμζνεται να 

κακορίςει τισ εξελίξεισ ςτθν επόμενθ δεκαετία είναι θ τιμι των δικαιωμάτων των 

εκπομπϊν. Στισ πιο πρόςφατεσ εκτιμιςεισ θ τιμι είχε λθφκεί να υπερβαίνει τα 20 ευρϊ 

/ tonCO₂ γεγονόσ που ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ τιμισ του θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ μετά το 2012.  Ωςτόςο μζχρι το 2020 οι προβλζψεισ από εξειδικευμζνουσ 

φορείσ καταλιγουν ςε μικρότερεσ τιμζσ  ςτθν περίπτωςθ που θ δζςμευςθ τθσ Ε.Ε. για 

μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ παραμείνει ςτο 20% και δεν ανακεωρθκεί ςτο 30% όπωσ 

αναμζνεται μετά και τθν εκδιλωςθ τθσ 15θσ Οκτωβρίου 2015. 

4.4 Ευρωπαΰκή τρατηγική 2020  
Ππωσ και οι περιςςότερεσ περιοχζσ του κόςμου, θ Ευρϊπθ διανφει περίοδο αλλαγϊν. Θ 

παγκόςμια οικονομικι κρίςθ αναχαίτιςε τθν οικονομικι και κοινωνικι πρόοδο πολλϊν 

ετϊν. Ταυτόχρονα γίνονται εντονότερεσ διάφορεσ μακροπρόκεςμεσ προκλιςεισ όπωσ θ 

παγκοςμιοποίθςθ και θ πίεςθ ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ.  

Για τθν αντιμετϊπιςθ των ηθτθμάτων αυτϊν, θ Ε.Ε. και τα κράτθ μζλθ τθσ 

δρομολόγθςαν το 2010 μια ςτρατθγικι για διατθριςιμθ ανάπτυξθ τθν επόμενθ 
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δεκαετία: τθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020».  Θ Ευρϊπθ ζχει κζςει πζντε φιλόδοξουσ 

ςτόχουσ  μεταξφ των οποίων είναι το κλίμα – ενζργεια που πρζπει να επιτευχκοφν μζχρι 

το 2020. Για το κλίμα – ενζργεια ο ςτόχοσ είναι: 

 θ μείωςθ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου κατά 20% ι και 30% ςε 

ςχζςθ με τα επίπεδα του 1990  

 να καλυφκεί το 20% των ενεργειακϊν αναγκϊν από τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ και 

 να αυξθκεί θ ενεργειακι απόδοςθ κατά 20% 

Κάκε χϊρα τθσ Ε.Ε. ζχει υιοκετιςει τουσ δικοφσ τθσ ςτόχουσ  ςε κάκε τομζα, ενϊ οι 

θγζτεσ τισ  Ε.Ε.  ζχουν ςυμφωνιςει ςε μια ςειρά ςυγκεκριμζνων δράςεων ςε ευρωπαϊκό 

και εκνικό επίπεδο. Επίςθσ ζχουν εντοπίςει τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ δράςθσ που 

πιςτεφουν ότι μποροφν να γίνουν νζοι μοχλοί για τθν τόνωςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

απαςχόλθςθσ.  Για τον τομζα κλίμα – ενζργεια  ζχει κεςπιςτεί θ «εμβλθματικι 

πρωτοβουλία» Μια Ευρϊπη που χρηςιμοποιεί αποδοτικά τουσ πόρουσ θ οποία 

ςτοχεφει ςτθν αποςφνδεςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ από τθν χριςθ πόρων. Στθρίηει 

τθν μετάβαςθ ςε μια οικονομία χαμθλϊν εκπομπϊν άνκρακα, τθν αυξθμζνθ χριςθ των 

ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, τθν ανάπτυξθ πράςινων τεχνολογιϊν και τον 

εκςυγχρονιςμό του τομζα των μεταφορϊν και προωκεί τθν ενεργειακι απόδοςθ. 

Θ «εμβλθματικι πρωτοβουλία» Μια Ευρϊπη που χρηςιμοποιεί αποδοτικά τουσ πόρουσ 

τθσ ςτρατθγικισ  Ευρώπη 2020 τονίηει τθν ανάγκθ για επείγουςα και ςθμαντικι 

μετάβαςθ προσ μια αποδοτικι χριςθ των φυςικϊν μασ πόρων. Αυτό ιςχφει τόςο για τουσ 

καταναλωτζσ όςο και για τουσ παραγωγοφσ ςε όλουσ τουσ τομείσ, όπωσ θ ενζργεια, οι 

μεταφορζσ, το κλίμα, το περιβάλλον, θ γεωργία, θ αλιεία και θ περιφερειακι πολιτικι. 

 

Εικόνα 4-3: Αφξθςθ του μεριδίου των ΑΡΕ ςτο 20% 
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Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υπζβαλε πρόταςθ για τθν αναμόρφωςθ των παρωχθμζνων 

κανόνων ςχετικά με τθν φορολογία των ενεργειακϊν προϊόντων ςτθν Ε.Ε. Στόχοσ των 

νζων προτεινόμενων κανόνων είναι θ μεταρρφκμιςθ του ςυςτιματοσ φορολογίασ των 

ενεργειακϊν προϊόντων, ϊςτε να απαλειφκοφν οι ανιςορροπίεσ και να ςυνυπολογίηονται 

οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα αλλά και το ενεργειακό περιεχόμενο. Οι νζοι 

κανόνεσ αποςκοποφν επίςθσ ςτθν προϊκθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθσ 

κατανάλωςθσ φιλικότερων προσ το περιβάλλον προϊόντων, κακϊσ και ςτθν αποτροπι 

των ςτρεβλϊςεων του ανταγωνιςμοφ ςτθν ενιαία αγορά. 

 

Εικόνα 4-4: Βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 20% 

 

4.5 Εθνικό χέδιο Δράςησ 20 – 20 – 20 
Το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ εκπονικθκε ςτο πλαίςιο εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ενεργειακισ Ρολιτικισ ςε ςχζςθ με τθ διείςδυςθ των ΑΡΕ, τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

και τον περιοριςμό των εκπομπϊν αερίων ρφπων του κερμοκθπίου. Ειδικότερα για το 

ςφνολο των κρατϊν – μελϊν τθσ Ε.Ε., μζχρι το 2020 προβλζπεται: 

 20% μείωςθ των εκπομπϊν των αερίων του κερμοκθπίου ςε ςχζςθ με τα 

επίπεδα του 1990 ςφμφωνα με τθν οδθγία 2009/29/ΕΚ, 

 20% διείςδυςθ των ΑΡΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

ςφμφωνα με τθν οδθγία 2009/28/ΕΚ και 

 20% εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ. 

Ειδικά για τθν Ελλάδα, ο ςτόχοσ για τισ εκπομπζσ αερίων ρφπων του κερμοκθπίου είναι 

μείωςθ κατά 4% ςτουσ τομείσ εκτόσ εμπορίασ ςε ςχζςθ με τα επίπεδα του 2005, και 18% 

διείςδυςθ των ΑΡΕ ςτθν ακακάριςτθ τελικι κατανάλωςθ. 
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Εικόνα 4-5: Εκνικοί δεςμευτικοί ςτόχοι & εκτίμθςθ διείςδυςθσ ΑΡΕ 

Θ Ελλθνικι κυβζρνθςθ ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ ςυγκεκριμζνων αναπτυξιακϊν και 

περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν, με το Νόμο 3851/2010 προχϊρθςε ςτθν αφξθςθ του εκνικοφ 

ςτόχου ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο 20%, ο οποίοσ και 

εξειδικεφεται ςε 40% ςυμμετοχι των ΑΡΕ ςτθν θλεκτροπαραγωγι, 20% ςε ανάγκεσ 

κζρμανςθσ  - ψφξθσ και 10% ςτισ μεταφορζσ. 

Επιπρόςκετα, ςε ςχζςθ με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ θ Ελλάδα ζχει ιδθ καταρτίςει το 

1ο Σχζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ όπου προβλζπεται 9% εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτθν τελικι κατανάλωςθ μζχρι το ζτοσ 2016 ςφμφωνα και με τθν οδθγία 

2006/32/ΕΚ, ενϊ πρόςφατα και με το Νόμο 3855/2010, ο οποίοσ προςτίκεται και ςτον 

πρόςφατο κανονιςμό που αφορά τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των κτιρίων – ΚΕΝΑΚ, 

προχωρά ςτθν ανάπτυξθ μθχανιςμϊν τθσ αγοράσ και εφαρμογισ ςυγκεκριμζνων μζτρων 

και πολιτικϊν που αποςκοποφν ςτθν επίτευξθ του ςυγκεκριμζνου εκνικοφ ςτόχου για 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Οι εκνικοί ενεργειακοί ςτόχοι για το 2020, όπωσ περιγράφονται από το παρόν ςχζδιο 

δράςθσ, αλλά και όπωσ ζχουν διαμορφωκεί από τισ πρόςφατεσ νομοκετικζσ 

παρεμβάςεισ και τα αντίςτοιχα εκνικά προγράμματα διαμορφϊνουν ζνα ιςχυρά 

αναπτυξιακό πλαίςιο μζςα ςτο οποίο θ Ελλάδα καλείται να αξιοποιιςει τισ δυνατότθτεσ 

που τθσ προςφζρει το φυςικό δυναμικό που διακζτει ςε τεχνολογίεσ ΑΡΕ & ΕΞΕ και να 

διαμορφϊςει ζνα νζο μοντζλο «πράςινθσ» ανάπτυξθσ. Ραράλλθλα θ επίτευξθ αυτϊν των 

ςτόχων κα ςυνειςφζρει ςτθν αςφάλεια ενεργειακοφ εφοδιαςμοφ, ςτθ βζλτιςτθ 
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αξιοποίθςθ των φυςικϊν πόρων και ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ βαςικϊν 

κλάδων τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ. 

Θ επίτευξθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςτθν θλεκτροπαραγωγι (40%) μζχρι το 

2020, κα επιτευχκεί μόνο με τθ ςυνδυαςτικι εφαρμογι κεςμικϊν, κανονιςτικϊν, 

οικονομικϊν και τεχνολογικϊν μζτρων που ζχουν ωσ βαςικό ςτόχο τθν αξιοποίθςθ του 

οικονομικοφ δυναμικοφ ανάπτυξθσ μεγάλων ζργων ΑΡΕ, τθν ολοκλιρωςθ των αναγκαίων 

εργαςιϊν επζκταςθσ και αναβάκμιςθσ του θλεκτρικοφ δικτφου και ςτθ ςταδιακι 

ανάπτυξθ ενόσ διεςπαρμζνου τρόπου παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ρροφανϊσ αυτό 

απαιτεί τθν αντιμετϊπιςθ ποικίλων εμποδίων, που ζχουν ιδθ εντοπιςτεί και ςχετίηονται 

με κακυςτεριςεισ ςτθν αδειοδότθςθ ζργων ΑΡΕ, ςε αςάφειεσ κεμάτων χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και ςτθν ελλιπι ενθμζρωςθ των πολιτϊν αναφορικά με τισ 

εφαρμογζσ ζργων ΑΡΕ. Επίςθσ θ Ελλάδα παρουςιάηει τθν ιδιομορφία φπαρξθσ και ενόσ 

μθ πλιρουσ διαςυνδεδεμζνου θλεκτρικοφ ςυςτιματοσ, κακϊσ πολλά νθςιά αποτελοφν 

αυτόνομα δίκτυα. 

Αντίςτοιχα, για τθν ικανοποίθςθ των εκνικϊν ςτόχων ςυμμετοχισ των ΑΡΕ ςε κζρμανςθ 

– ψφξθ και μεταφορζσ, προβλζπεται αξιοποίθςθ όλων των κεςμικϊν αλλαγϊν που ζχουν 

ιδθ υλοποιθκεί ι δρομολογοφνται ϊςτε να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ μζςω 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ  και υιοκζτθςθσ πολιτικϊν ορκολογικισ χριςθσ 

ενζργειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. Ραράλλθλα, θ ανάπτυξθ ςυγκεκριμζνων τεχνολογιϊν, 

όπωσ οι αντλίεσ κερμότθτασ κακϊσ και θ ενίςχυςθ και περαιτζρω ανάπτυξθ εφαρμογϊν 

από κερμικά θλιακά ςυςτιματα και βιομάηα τόςο ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα, όςο 

και ςτθ βιομθχανία απαιτείται ϊςτε να μπορζςουν να ικανοποιθκοφν οι ςυγκεκριμζνοι 

εκνικοί ςτόχοι. 

Ειδικά για τα βιοκαφςιμα, θ προςπάκεια εντοπίηεται ςτθν αξιοποίθςθ του εγχϊριου 

δυναμικοφ για τθν παραγωγι βιο-ντιηελ μζςω ενεργειακϊν καλλιεργειϊν, κακϊσ και 

ςτθν ανάπτυξθ των απαραίτθτων δικτφων διαχείριςθσ τθσ βιομάηασ για ενεργειακι 

χριςθ. 

Συγκεκριμζνα οι εκνικοί ςτόχοι για το 2020, αναμζνεται να ικανοποιθκοφν για τθ μεν 

θλεκτροπαραγωγι με τθν ανάπτυξθ περίπου 13.300MW από ΑΡΕ, όπου ςυμμετζχουν το 

ςφνολο των τεχνολογιϊν με προεξζχουςεσ τα αιολικά πάρκα με 7.500MW, 

υδροθλεκτρικά με 3.000MW και τα θλιακά με περίπου 2.500MW, ενϊ για τθ κζρμανςθ 

και ψφξθ με τθν ανάπτυξθ αντλιϊν κερμότθτασ, των κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων, 

αλλά και των εφαρμογϊν βιομάηασ. 
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Οι ςχετικοί ςτόχοι και ςυνειςφορά των επιμζρουσ τεχνολογιϊν ΑΡΕ, ανάλογα με τθν 

εξζλιξθ τθσ αγοράσ και τθν ζγκαιρθ ι όχι αντιμετϊπιςθ ιδθ εντοπιςμζνων προβλθμάτων 

δφναται να τροποποιθκοφν – όπωσ προβλζπεται και από τθν οδθγία τθσ Ε.Ε. – ανά τακτά 

χρονικά διαςτιματα (διετία), κακϊσ κα αναπτυχκεί ζνα εκνικό ςφςτθμα 

παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ επίτευξθσ αυτϊν των ςτόχων το οποίο κα αναγνωρίηει 

ζγκαιρα τισ όποιεσ αδυναμίεσ και αςτοχίεσ και κα προτείνει ςυγκεκριμζνεσ διορκωτικζσ 

δράςεισ τεχνολογικοφ ι κεςμικοφ χαρακτιρα, ϊςτε τελικά οι εκνικοί ςτόχοι που 

ςχετίηονται με τθ μείωςθ των εκπομπϊν αζριων ρφπων του κερμοκθπίου και περαιτζρω 

διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτθν τελικι κατανάλωςθ να επιτευχκοφν.   

4.6 Νομοθετικό πλαίςιο ςτην Ελλάδα 
Θ Ελλάδα μζςα από το εκνικό ενεργειακό ςφςτθμα ζχει τθ δυνατότθτα να 

διαφοροποιθκεί ςθμαντικά τα επόμενα χρόνια εκπλθρϊνοντασ τισ δεςμεφςεισ τθσ 

ευρωπαϊκισ ενεργειακισ πολιτικισ, ικανοποιϊντασ τισ δεςμεφςεισ τθσ ευρωπαϊκισ 

ενεργειακισ πολιτικισ και ταυτόχρονα προωκϊντασ βζλτιςτεσ τεχνολογικζσ λφςεισ και 

επιλογζσ ϊςτε να επιτφχει εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μείωςθ των ςυνολικϊν 

ενεργειακϊν δαπανϊν. Το νομοκετικό πλαίςιο ςτθν Ελλάδα απαρτίηεται από τα 

ακόλουκα: 

 Ν. 3468/2006 Ραραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ και Συμπαραγωγι 

Θλεκτριςμοφ και Κερμότθτασ Υψθλισ Απόδοςθσ. 

 Ν. 3423/2005 Ειςαγωγι ςτθν ελλθνικι αγορά των Βιοκαυςίμων και άλλων 

ανανεϊςιμων καυςίμων. 

 Ν. 3661/2008 Μζτρα για τθν μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων 

και άλλεσ διατάξεισ. 

 Ν. 3851/2010 Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των ΑΡΕ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

κλιματικισ αλλαγισ. 

 Ν. 3855/2010 Μζτρα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά τθν 

τελικι χριςθ, ενεργειακζσ υπθρεςίεσ  και άλλεσ διατάξεισ. 

 ΚΥΑ Δ6/Β/14826  Μζτρα για τθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμόςιο και ευρφτερο δθμόςιο τομζα. 

 ΚΥΑ Δ6/Β/3155 Ζνδειξθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τισ οικιακζσ 

κλιματιςτικζσ ςυςκευζσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία τθσ Επιτροπισ των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων 2002/31/ΕΚ και ςε εφαρμογι του ΡΔ 180/1994. 

 ΚΥΑ Δ6/13897  Ζνδειξθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τουσ οικιακοφσ 

λαμπτιρεσ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία τθσ Επιτροπισ των Ευρωπαϊκϊν 
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Κοινοτιτων 98/11/ΕΚ τθσ 27θσ Λανουαρίου 1998 και ςε εφαρμογι του ΡΔ 

180/1994. 

 ΚΥΑ Δ6/Β/5825 – ΚΕΝΑΚ Ζγκριςθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων. 

 Εγκφκλιοσ 22 Γ.Γ.Δ.Ε. 

 

5. ΠΡΑΙΝΗ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 
 

5.1 Ειςαγωγή 

Θ πρόοδοσ και θ ανάπτυξθ τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ και κοινωνίασ ςτθρίχκθκε ςτθν 

εκμετάλλευςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και ςτθν εκτεταμζνθ χριςθ των φυςικϊν 

πόρων. Οι κυβερνιςεισ αναπτυςςόμενων αλλά και αναπτυγμζνων χωρϊν επεδίωκαν 

υψθλοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ και τθν χωρίσ περιοριςμοφσ αφξθςθ του 

ΑΕΡ, γεγονόσ που οδιγθςε ςτθν διατάραξθ τθσ ιςορροπίασ των ςχζςεων ανκρϊπου και 

περιβάλλοντοσ. 

Οι ςθμαντικότερεσ απειλζσ που δζχτθκε το περιβάλλον με τθν εφαρμογι αυτισ τθσ 

πολιτικισ είναι: 

 Ανκρωπογενείσ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου που προκαλοφν 

υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. 

 Αφξθςθ αποβλιτων που οδθγοφν ςε απϊλεια βιοποικιλότθτασ και ςε μείωςθ 

γονιμότθτασ των εδαφϊν. 

 Συμμόρφωςθ ςτισ μεταφορζσ κυρίωσ εντόσ των αςτικϊν περιοχϊν. 

Στθ δεκαετία του 1980 άρχιςε να αναγνωρίηεται ότι κα ζπρεπε να ακολουκθκεί ζνα νζο 

μοντζλο ανάπτυξθσ όπου το περιβάλλον και θ ποιότθτα δεν κα είναι απλά κάποιεσ από 

τισ παραμζτρουσ αλλά ο βαςικόσ άξονασ του αναπτυξιακοφ ςχεδίου μιασ χϊρασ. Θ 

περιβαλλοντικι διάςταςθ κα ζπρεπε να ενςωματωκεί ςε όλεσ τισ πλευρζσ τθσ 

οικονομικισ πολιτικισ και ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ τθσ γεωργίασ, τθσ ενζργειασ και των 

μεταφορϊν, οι οποίεσ ςυνδζονται με πολφ ςθμαντικζσ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. 

Αυτό βζβαια ςυνεπάγεται μια οικονομικι επιβάρυνςθ, το αποκαλοφμενο εξωτερικό 

κόςτοσ που αν ενςωματωκεί ςτθν αναπτυξιακι διαδικαςία και ςτισ τιμζσ τότε 

δθμιουργοφνται οικονομικζσ προχποκζςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν 

ςυνεπειϊν. Θ ανάπτυξθ γίνεται βζβαια πιο ακριβι αλλά και πιο δίκαιθ. 
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Οι υποςτθρικτζσ όμωσ και του παραδοςιακοφ μοντζλου ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ 

προβάλλουν το επιχείρθμα ότι οι εξωτερικζσ επιβαρφνςεισ και κατά ςυνζπεια και το 

κόςτοσ τουσ είναι πρακτικά αδφνατο να αποτιμθκοφν αλλά και ότι θ εφαρμογι 

προχωρθμζνων περιβαλλοντικϊν μζτρων διογκϊνει υπερβολικά το κόςτοσ και αποτελεί 

τροχοπζδθ για τθν ανάπτυξθ. Αντίκετα οι επιςτιμονεσ που προτείνουν νζα μοντζλα 

οικονομικισ ανάπτυξθσ χωρίσ επιδείνωςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων, 

εκτιμοφν ότι τα αυςτθρά περιβαλλοντικά πρότυπα δθμιουργοφν κίνθτρα για τθν 

επιχειρθματικότθτα και επομζνωσ θ προςταςία του περιβάλλοντοσ βελτιϊνει τθν 

ανταγωνιςτικότθτα των δυναμικϊν τομζων τθσ οικονομίασ. 

Θ αντιπαράκεςθ ανάμεςα ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ανάπτυξθ 

παραμζνει ενεργι, ζχει αλλάξει όμωσ μορφι. Κανείσ πλζον δεν αμφιςβθτεί τθν 

αναγκαιότθτα μιασ περιβαλλοντικισ πολιτικισ εφόςον ενςωματϊνεται όχι μόνο 

οικολογικόσ αλλά και οικονομικόσ και κοινωνικόσ προβλθματιςμόσ. Θ πιο ςφγχρονθ 

κριτικι προσ τθν περιβαλλοντικι πολιτικι εςτιάηεται ςτθν περιοριςμζνθ 

αποτελεςματικότθτα των νομοκετικϊν παρεμβάςεων, ςτθ μειωμζνθ ςυμμετοχι των 

ενδιαφερομζνων και του κοινοφ ςτθ λιψθ των αποφάςεων και ςτθν άνιςθ επιβάρυνςθ 

του κόςτουσ  από τθν ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ νομοκεςίασ ςε 

ανομοιόμορφεσ οικονομίεσ. 

5.2  Οριςμοί και Ιςτορικό 
Ρράςινθ ανάπτυξθ είναι ο ςχεδιαςμόσ τθσ χριςθσ γθσ που περιλαμβάνει κεϊρθςθ των 

περιβαλλοντικϊν ςυνεπειϊν τθσ ανάπτυξθσ ςε επίπεδο κοινότθτασ ι περιφζρειασ, 

κακϊσ επίςθσ και ζννοιεσ πράςινθσ οικοδόμθςθσ  ςτθ ςυγκεκριμζνθ τοποκεςία και 

περιλαμβάνει τθν πολεοδομία, τον περιβαλλοντικό ςχεδιαςμό, τθν αρχιτεκτονικι και 

τθν οικοδόμθςθ τθσ κοινωνίασ. 

Θ αειφόροσ ι βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι μια κεωρία χριςθσ πόρων. Ορίηεται ωσ θ 

ανάπτυξθ που «καλφπτει τισ ανάγκεσ του ςιμερα χωρίσ να ςτερεί τθν δυνατότθτα ςτισ 

μελλοντικζσ γενιζσ να καλφψουν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ». 

Ρράςινεσ Επιχειριςεισ: Είναι οι επιχειριςεισ που κεωροφν τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ ςυνιςτϊςα των μακροχρόνιων επιχειρθςιακϊν τουσ ςτόχων, είτε 

προωκϊντασ οικο-αποδοτικζσ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ είτε εμπορευόμενεσ 

προϊόντα ι υπθρεςίεσ που διαςφαλίηουν τθν αειφόρο ανάπτυξθ.  

Θ αειφόροσ ανάπτυξθ εναρμονίηει τα κζματα τθσ φζρουςασ ικανότθτασ των φυςικϊν 

ςυςτθμάτων με τισ κοινωνικζσ προκλιςεισ που αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα. Θ 
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αειφορία ζχει ςθμαντικι κοινωνικι διάςταςθ που βαςίηεται ςτθν αλλθλεγγφθ μεταξφ 

των ςθμερινϊν ανκρϊπων αλλά και μεταξφ των γενεϊν. Θ αειφόροσ ανάπτυξθ τθσ 

Ευρϊπθσ, ςτο πλαίςιο τθσ ςτρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ ορίηεται κυρίωσ με οικονομικά 

και κοινωνικά κριτιρια, με βάςθ τθν εδραιωμζνθ πεποίκθςθ ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ 

αποτελεί προχπόκεςθ για τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και των 

περιβαλλοντικϊν πιζςεων. Ωςτόςο υπάρχει κάποια απόςταςθ μεταξφ αειφορίασ και 

πράςινθσ ανάπτυξθσ. 

Χαρακτθριςτικό είναι το ηιτθμα τθσ ενεργειακισ ςτρατθγικισ. Θ αειφόροσ ανάπτυξθ 

κεωρείται ςυμβατι με κάκε πθγι ενζργειασ που εξαςφαλίηει περιβαλλοντικι 

προςταςία. Αντίκετα θ πράςινθ ανάπτυξθ προωκεί κυρίωσ τθν παραγωγι από ΑΡΕ 

κακϊσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Οι ςυνιςτϊςεσ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

απεικονίηονται ςτθ Εικόνα 5-1: 

 

   Εικόνα 5-1: Συνιςτϊςεσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

 

5.3 Προώποθέςεισ τησ αειφόρου ανάπτυξησ 
Θ ζννοια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ χαρακτθρίηεται από κάποιεσ αναγκαίεσ και 

αλλθλζνδετεσ προχποκζςεισ οι οποίεσ είναι: 



[28] 
 

 Περιοριςμόσ τησ επιβάρυνςησ του περιβάλλοντοσ: Βαςικι επιδίωξθ είναι θ 

επίτευξθ οικονομικισ ανάπτυξθσ χωρίσ επιδείνωςθ περιβαλλοντικϊν 

προβλθμάτων. Ο περιοριςμόσ τθσ επιβάρυνςθσ επιτυγχάνεται όταν θ 

ανάπτυξθ απεξαρτάται από τισ ειςροζσ ενζργειασ και πρϊτων υλϊν. Αυτό 

προωκείται με τθ κζςπιςθ υποχρεϊςεων για τουσ χριςτεσ ϊςτε να κάνουν 

λογικι χριςθ των πόρων κακϊσ επίςθσ και με τθν καινοτομία που οδθγεί ςε 

κακαρότερεσ τεχνολογίεσ παραγωγισ. 

 Εξοικονόμηςη: Επιδίωξθ αποτελεί θ αλλαγι του ςπάταλου τρόπου ηωισ με 

ςυγκράτθςθ τθσ υπερβολικισ κατανάλωςθσ πόρων. Αυτό απαιτεί 

ευαιςκθτοποίθςθ / εκπαίδευςθ των πολιτϊν ζτςι ϊςτε να αναπτφςςουν 

περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ και να ςυμπεριφζρονται περιςςότερο 

ορκολογικά. Αποτελεςματικι εξοικονόμθςθ μπορεί να επιτευχκεί με 

τεχνολογικζσ βελτιϊςεισ και καινοτομίεσ ςτον αγροτικό τομζα, τα κτίρια , τον 

τομζα των μεταφορϊν, τα προϊόντα κλπ. 

 Αξιοποίηςη τησ τεχνολογίασ: Θ τεχνολογία μπορεί να μετατραπεί από 

ςθμαντικό μζροσ του προβλιματοσ ςε κακοριςτικό ςτοιχείο τθσ λφςθσ. Είναι 

αναγκαία ςιμερα θ άμεςθ τεχνολογικι αντιμετϊπιςθ των παγκόςμιων 

περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων κακϊσ χάρθ ςτθ χριςθ βελτιωμζνων και 

αποδοτικότερων τεχνολογιϊν μποροφν να επιτευχκοφν χαμθλότερεσ ειςροζσ 

υλικϊν και ενζργειασ και χαμθλότερεσ εκπομπζσ ρφπων. 

 Δημιουργία απαςχόληςησ: Θ χριςθ οικονομικϊν εργαλείων για τθν 

ταυτόχρονθ επίτευξθ περιβαλλοντικϊν και κοινωνικϊν ςτόχων παρουςιάηει 

πολλζσ δυνατότθτεσ, ενϊ οι δραςτθριότθτεσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

δθμιουργοφν πολλζσ κζςεισ εργαςίασ. 

 Παρεμβατιςμόσ: Θ ολοκλθρωμζνθ περιβαλλοντικι πολιτικι με νομοκετικι, 

διοικθτικι, επιςτθμονικι/τεχνολογικι, οικονομικι και ιδεολογικι διάςταςθ 

απαιτεί δθμόςια παρζμβαςθ από το κράτοσ ι διακρατικοφσ οργανιςμοφσ 

αλλά και από τθν κοινωνία των πολιτϊν. Οριςμζνα περιβαλλοντικά 

προβλιματα χρειάηονται οργανωμζνθ διαχείριςθ του χϊρου από τθν 

πολιτεία. Τα οικονομικά εργαλεία αποτελοφν ςθμαντικό τρόπο παρζμβαςθσ 

για τθν προϊκθςθ τθσ πράςινθσ ανάπτυξθσ αλλά και τθσ απαςχόλθςθσ. 
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5.4 Ελλάδα και αειφόροσ ανάπτυξη  
  Με βάςθ το κυβερνθτικό ςχζδιο δράςθσ, θ πράςινθ ανάπτυξθ είναι θ μόνθ εφικτι και 

βιϊςιμθ λφςθ για τον τόπο γιατί υπθρετεί τον άνκρωπο και τισ πραγματικζσ του 

ανάγκεσ, ςζβεται το περιβάλλον και το αντιμετωπίηει ωσ αναπτυξιακό απόκεμα και όχι 

ωσ αναπτυξιακό βαρίδι. Τα ςχζδια δράςθσ για τθν πράςινθ ανάπτυξθ αναλφονται ςε 

τρία βαςικά ςκζλθ και είναι τα εξισ: 

 Κλίμα και ενζργεια. Στόχοσ είναι να μειωκοφν οι εκπομπζσ αερίων 

φαινομζνου κερμοκθπίου κατά 65% μζχρι το 2050 με ενδιάμεςουσ 

δεςμευτικοφσ ςτόχουσ προόδου. 

 Αλλαγζσ ςε ςυςτήματα παραγωγήσ και κατανάλωςησ. Αςφαλι και ποιοτικά 

αγροτικά προϊόντα, διεφρυνςθ και αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν που 

παρζχονται ςτον τουριςμό. 

 Οικονομία ςτουσ φυςικοφσ πόρουσ και «πράςινεσ» υποδομζσ τησ χϊρασ. Το 

νερό αποτελεί εκνικό κζμα και κα πρζπει να διαχειρίηεται τθ ηιτθςθ του 

νεροφ παρά να ενιςχφει τθν προςφορά του. Διαχείριςθ των αποβλιτων ωσ 

ζνα από τα κεντρικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλιματα. Ρράςινεσ 

υποδομζσ ςυνεπάγεται εφαρμογι ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν, ενίςχυςθ των 

μαηικϊν μζςων μεταφορϊν για κακαρζσ και φιλικζσ ςτο περιβάλλον 

μεταφορζσ με περιοριςμό των εκπομπϊν. 

 

Θ πράςινθ ανάπτυξθ αναμζνεται να αποφζρει ωσ το 2020 ςτθν Ελλάδα μεγάλο αρικμό 

κζςεων εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςτουσ τομείσ τθσ ενζργειασ, των καταςκευϊν, 

τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ γεωργίασ με τθν προχπόκεςθ ότι υλοποιοφνται άμεςα οι 

επιβαλλόμενεσ επενδφςεισ. Θ επιλογι αυτι όχι μόνο εγγυάται μια διζξοδο από τθν 

οικονομικι κρίςθ αλλά αποτελεί και τθν μόνθ δυνατι επιλογι για τθν καταπολζμθςθ 

των κλιματικϊν αλλαγϊν και τθν υπζρβαςθ τθσ περιβαλλοντικισ κρίςθσ. 
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Εικόνα 5-2: Ρράςινεσ κζςεισ εργαςίασ μζχρι το 2020 

6. ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΔΗΜΟΤ ΘΗΒΑΙΩΝ 
 

6.1  Γενική περιγραφή Δήμου Θηβαίων 
Ο Διμοσ Κθβαίων είναι διμοσ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Βοιωτίασ, τθσ Ρεριφζρειασ 

Στερεάσ Ελλάδασ που ςυςτάκθκε με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ. Ρροζκυψε από τθν 

ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων διμων Κιβασ, Κίςβθσ, Βαγίων και Ρλαταιϊν. Θ ζκταςθ 

του νζου Διμου είναι 830,112 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ο πλθκυςμόσ του 36.540 

κάτοικοι ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. Ζδρα του νζου διμου ορίςτθκε  θ Κιβα. 

Ο Διμοσ Κθβαίων διαιρείται ςε 4 Δθμοτικζσ ενότθτεσ (Κιβασ, Βαγίων, Κίςβθσ και 

Ρλαταιϊν), οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτουσ 4 καταργθκζντεσ διμουσ. Θ Δθμοτικι ενότθτα 

Κιβασ διαιρείται ςε 6 Τοπικζσ κοινότθτεσ, θ Δθμοτικι ενότθτα Βαγίων ςε 1 Δθμοτικι 

κοινότθτα, θ Δθμοτικι ενότθτα Κίςβθσ ςε 5 Τοπικζσ κοινότθτεσ και θ Δθμοτικι ενότθτα 

Ρλαταιϊν ςε 5 Τοπικζσ κοινότθτεσ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτα διαμερίςματα των 

καταργθκζντων διμων. Τοπικζσ ζδρεσ αυτϊν ορίςτθκαν οι Κιβα, Βάγια, Δομβραίνα και 

Ρλαταιζσ. 

Ο Διμοσ Κθβαίων βρίςκεται ςτθν νοτιοανατολικι «περι-ακθναϊκι» (ςτθν ακτίνα 

επιρροισ τθσ πρωτεφουςασ ι τθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ τθσ Ακινασ) περιοχι τθσ 

Ρεριφζρειασ Στερεάσ Ελλάδασ και του Νομοφ, δεν γειτνιάηει άμεςα με τθν Ακθναϊκι 

Μθτρόπολθ, αποτελεί όμωσ, μαηί με το γειτονικό Διμο Χαλκίδασ, ζνα από τουσ δφο 

εγγφτερουσ αςτικοφσ Διμουσ / πόλεισ τθσ Ακθναϊκισ Μθτρόπολθσ. Θ ευρφτερθ περιοχι 

επιρροισ του Διμου, κακορίηεται από τθν ζλξθ και το ρόλο τθσ πόλθσ τθσ Κιβασ ςτουσ 

περιμετρικοφσ τθσ Διμουσ του Νομοφ Βοιωτίασ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/Δημοτική_ενότητα
http://el.wikipedia.org/wiki/Κοινότητα_(τοπική_αυτοδιοίκηση)
http://el.wikipedia.org/wiki/Κοινότητα_(τοπική_αυτοδιοίκηση)
http://el.wikipedia.org/wiki/Κοινότητα_(τοπική_αυτοδιοίκηση)
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Θ πόλθ τθσ Κιβασ απζχει από τθν Ακινα 90 περίπου χλμ. μζςω τθσ από βορρά 

ςφνδεςισ τθσ διά του ΡΑΚΕ και 70 χλμ. μζςω τθσ από νότια ςφνδεςισ τθσ διά τθσ ΡΕΟ 

Κιβα - Ελευςίνα. Από τισ ακτζσ του Ευβοϊκοφ απζχει 22 χλμ, και του Κορινκιακοφ 

Κόλπου 22 χλμ. 

Ο Νομόσ Βοιωτίασ, ςτον οποίο ανικει γεωγραφικά ο Διμοσ Κθβαίων, ςυγκεντρϊνει 

ποςοςτό 1,1% του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ και παράγει το 2% του ακακάριςτου εγχϊριου 

προϊόντοσ (το 7ο υψθλότερο ΑΕΡ Νομοφ τθσ χϊρασ). Αντίκετα, ζχει χαμθλότερθ του 

μζςου όρου αναλογία μακθτϊν Δθμοτικοφ ανά 1.000 κατοίκουσ (55 ζναντι μζςου όρου 

Ελλάδασ 58).  

Θ ςυμμετοχι του νομοφ ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ δεν μεταβάλλεται τα τελευταία χρόνια. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, θ μεταποίθςθ αποτελεί το 57% του προϊόντοσ του Νομοφ. Ο Νομόσ 

Βοιωτίασ ζχει τθν υψθλότερθ ςυμμετοχι ςε ςχζςθ με τουσ άλλουσ νομοφσ τθσ 

επικράτειασ ςτο ςυνολικό ΑΕΡ τθσ χϊρασ. Αντίςτοιχα, ςτο Νομό Βοιωτίασ παράγεται το 

13% τθσ ςυνολικισ μεταποιθτικισ παραγωγισ τθσ χϊρασ που είναι το τρίτο μεγαλφτερο 

παραγόμενο προϊόν μετά τθν Ακινα και τθ Κεςςαλονίκθ. 

Το κατά κεφαλιν προϊόν του νομοφ φκάνει τισ 34.000 ευρϊ, 78% υψθλότερο του μζςου 

όρου τθσ Ελλάδασ (145% του μζςου όρου τθσ ΕΕ-25), εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ 

ςυγκζντρωςθσ βιομθχανιϊν ςτθν περιοχι. 

Διαφορετικι εμφανίηεται θ κατάςταςθ από τθν εξζταςθ των υπόλοιπων δεικτϊν 

ευθμερίασ. Στουσ κατοίκουσ του Νομοφ Βοιωτίασ αναλογοφν μόνο 20 αυτοκίνθτα ανά 

100 κατοίκουσ, όταν ο μζςοσ όροσ τθσ χϊρασ είναι 39. Θ μζςθ αποταμιευτικι κατάκεςθ 

ανά κάτοικο ςτο νομό φκάνει τισ 7.400 ευρϊ, ενϊ το δθλωκζν ειςόδθμα ανά 

φορολογοφμενο είναι ςτα 12.700 ευρϊ. Επίςθσ, οι φορολογοφμενοι του Νομοφ 

πλιρωςαν κατά μζςο όρο για φόρο ειςοδιματοσ 796 ευρϊ, ζναντι μζςου όρου χϊρασ 

1.222 ευρϊ. Ραρουςιάηει τζλοσ, ζναν από τουσ χαμθλότερουσ δείκτεσ οικοδομικισ 

δραςτθριότθτασ. Το 2006 ο δείκτθσ αυτόσ ιταν 0,9 νζεσ κατοικίεσ ανά 100 κατοίκουσ 

(1,1 ο μζςοσ όροσ τθσ επικράτειασ).  

Θ περιοχι κατατάςςεται τρίτθ ςτθν παραγωγι ντομάτασ με 10% τθσ παραγωγισ τθσ 

χϊρασ και αντίςτοιχα τρίτθ ςτθν παραγωγι βαμβακιοφ με 9%. Ζχει υψθλότερο του 

μζςου όρου, ποςοςτό ανεργίασ, 10,9% το 2006 με 8,9% ςτο ςφνολο τθσ επικράτειασ. 

Σιμερα, λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, οι παραπάνω δείκτεσ ζχουν διαφοροποιθκεί, 

όπωσ για παράδειγμα θ ανεργία που ζχει αυξθκεί.  
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6.2 Πληθυςμιακά  χαρακτηριςτικά 
Ο πλθκυςμόσ του Διμου Κθβαίων, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ Απογραφισ 

Ρλθκυςμοφ 2011, ανζρχεται ςε 36.540 άτομα εκ των οποίων 19.600 άντρεσ και 16940 

γυναίκεσ. Ο πλθκυςμόσ αυτόσ αποτελεί το 31,04% του πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφερειακισ 

Ενότθτασ Βοιωτίασ και το 6,68% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ Ρεριφζρειασ Στερεάσ 

Ελλάδασ. Ο ςυνολικόσ πραγματικόσ πλθκυςμόσ του Διμου Κθβαίων από τθν απογραφι 

του  2001 είναι 37,524 άτομα. Ο πραγματικόσ πλθκυςμόσ του Διμου παρουςιάηει 

ςτακερι μείωςθ ανά απογραφι. 

Ρίνακασ 6-1: Ρλθκυςμιακά μεγζκθ Διμου Κθβαίων 

ΔΘΜΟΣ 
ΚΘΒΑΛΩΝ 

1991 2001 2011 

ΡΑΓΜΑΤΛΚΟΣ 
ΡΛΘΚΥΣΜΟΣ 

38293 37524 36540 

ΡΛΘΚΥΣΜΛΑΚΘ 
ΡΥΚΝΟΤΘΤΑ 

46,13 
45,20

4 
44,01

8 

Πηγή: Απογραφές ΕΣΥΕ 

Θ πόλθ τθσ Κιβασ ςυγκεντρϊνει πλθκυςμό 21.929 κατοίκουσ, δθλαδι το 60,77% του 

πλθκυςμοφ του Διμου. Ακολουκοφν θ τοπικι κοινότθτα Βαγίων με 11,53%. 

 

Ρίνακα 6-2: Ρλθκυςμιακι κατανομι ανά Δθμοτικι Ενότθτα 

Δθμοτικι Ενότθτα Τοπικι Κοινότθτα Ρλθκυςμόσ 

Δ.Ε. ΚΘΒΑΛΩΝ ΔΚ Κθβαίων 21.929 

ΤΚ  Αμπελοχωρίου 285 

ΤΚ Ελεϊνοσ 741 

ΤΚ. Μουρικίου 593 

ΤΚ. Νεοχωρακίου 521 

ΤΚ. Υπάτου 374 

Δ.Ε. ΚΛΣΒΘΣ ΤΚ  Δομβραίνθσ 1.087 

ΤΚ  Ελλοπίασ 547 

ΤΚ  Κίςβθσ 309 

ΤΚ Ξθρονομισ 546 

ΤΚ. Ρροδρόμου 787 
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Δ.Ε. ΡΛΑΤΑΛΩΝ ΤΚ. Καπαρελλίου 1.478 

ΤΚ. Λεφκτρων 936 

ΤΚ. Λουτουφίου 307 

ΤΚ.Μελιςςοχωρίου 594 

ΤΚ Ρλαταιϊν 890 

Δ.Ε. ΒΑΓΛΩΝ ΤΚ .Βαγίων 4.162 

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 

 

 

      Διάγραμμα 6-1: Ρλθκυςμιακι κατανομι ανά Δθμοτικι Ενότθτα 

 

   Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 

 

6.3 Γεωγραφικά χαρακτηριςτικά 
Σφμφωνα με το Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ ο διμοσ Κθβαίων ςυνορεφει με τουσ διμουσ 

Λεβαδζων, Αλιάρτου, Ορχομενοφ και Τανάγρασ από το νομό Βοιωτίασ, με το διμο 

Χαλκιδζων από το νομό Ευβοίασ και με το διμο Μάνδρασ-Ειδυλλίασ από το νομό 

Αττικισ. 

 

 

 

Γ.Δ. ΠΛΑΤΑΙΩΝ

12%

Γ.Δ. ΘΙΣΒΗΣ

9%

Γ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ

12%

Γ.Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ

67%

Γ.Δ. ΘΗΒΑΙΩΝ Γ.Δ. ΠΛΑΤΑΙΩΝ Γ.Δ. ΘΙΣΒΗΣ Γ.Δ. ΒΑΓΙΩΝ

http://el.wikipedia.org/wiki/Πρόγραμμα_Καλλικράτης
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Λεβαδέων
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Αλιάρτου
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Ορχομενού
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Τανάγρας
http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Βοιωτίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Χαλκιδέων
http://el.wikipedia.org/wiki/Νομός_Ευβοίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Δήμος_Μάνδρας_-_Ειδυλλίας
http://el.wikipedia.org/wiki/Αττική
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Ρίνακασ 6-3: Γεωγραφικά χαρακτθριςτικά 

Δθμοτικι Ενότθτα Τοπικι Κοινότθτα 
Αςτικά και 

Αγροτικά 

Ορεινά 

θμιορεινά 

και  πεδινά 

Μζςοσ 

ςτακμικόσ 

υψομζτρου 

Δ.Ε. ΚΘΒΑΛΩΝ ΤΚ Κθβαίων ΑΣ Ρ 180 

ΤΚ  Αμπελοχωρίου ΑΓ Ρ 300 

ΤΚ Ελεϊνοσ ΑΓ Ρ 190 

ΤΚ. Μουρικίου ΑΓ Θ 160 

ΤΚ. Νεοχωρακίου ΑΓ Ρ 310 

ΤΚ. Υπάτου ΑΓ Ρ 204 

Δ.Ε. ΚΛΣΒΘΣ ΤΚ  Δομβραίνθσ ΑΓ Θ 151 

ΤΚ  Ελλοπίασ ΑΓ Θ 250 

ΤΚ  Κίςβθσ ΑΓ Θ 158 

ΤΚ Ξθρονομισ ΑΓ Θ 145 

ΤΚ. Ρροδρόμου ΑΓ Ο 209 

Δ.Ε. ΡΛΑΤΑΛΩΝ ΤΚ. Καπαρελλίου ΑΓ Θ 305 

ΤΚ. Λεφκτρων ΑΓ Ρ 353 

ΤΚ. Λουτουφίου ΑΓ Ρ 350 

ΤΚ.Μελιςςοχωρίου ΑΓ Ρ 310 

ΤΚ Ρλαταιϊν ΑΓ Θ 382 

Δ.Ε. ΒΑΓΛΩΝ ΤΚ .Βαγίων ΑΣ Ρ 220 

Πηγή: Απογραφή ΕΣΥΕ 

Ππωσ φαίνεται και ςτον παραπάνω πίνακα ο Διμοσ παρουςιάηει εδαφικι ομοιομορφία 

μια και είναι κυρίωσ πεδινόσ. Μόνο θ δθμοτικι ενότθτα Κίςβθσ μπορεί να 

χαρακτθριςτεί θμιορεινι, με εξαίρεςθ τθν τοπικι κοινότθτα του Ρροδρόμου που είναι 

ορεινι. 

 

6.4 Υυςικό περιβάλλον 
Το φυςικό περιβάλλον του Διμου Κθβαίων μπορεί να χαρακτθριςτεί ωσ πλοφςιο και 

ποικιλόμορφο. Στισ παραγράφουσ που ακολουκοφν παρουςιάηεται το φυςικό 

περιβάλλον που βρίςκεται εντόσ και ςτισ παρυφζσ του Διμου, με ςτόχο τθν όςο το 

δυνατό πλθρζςτερθ παρουςίαςι του. 
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Το κλίμα τθσ Βοιωτίασ χαρακτθρίηεται θπειρωτικό με ψυχροφσ χειμϊνεσ και κερμά 

καλοκαίρια ςτο ΒΔ τμιμα του νομοφ, με ελάχιςτεσ βροχοπτϊςεισ ςτα νοτιοανατολικά 

και περιςςότερεσ ςτα βορειότερα. 

Θ Βοιωτία, ςτθν οποία βρίςκεται ο Διμοσ Κιβασ, είναι περιοχι πεδινι και πολφ 

εφφορθ. Θ κατανομι του εδάφουσ ςε κατθγορίεσ ζχει ωσ εξισ: 

• 40% πεδινό 

• 38% θμιορεινό και 

• 22% ορεινό 

Οι μεγαλφτερεσ πεδιάδεσ είναι τθσ Κιβασ, τθσ Χαιρϊνειασ και τθσ Κωπαΐδασ (που 

ςχθματίςτθκε φςτερα από τθν αποξιρανςθ τθσ ομϊνυμθσ λίμνθσ). Οι πεδιάδεσ αυτζσ 

βρζχονται από μικροφσ ποταμοφσ και χειμάρουσ, κυριότεροι από τουσ οποίουσ είναι ο 

Αςωπόσ, ςτα δυτικά του νομοφ, που πθγάηει από τον Κικαιρϊνα και χφνεται ςτον 

Ευβοϊκό κόλπο, ο Βοιωτικόσ Κθφιςόσ που χφνεται ςτθν Υλίκθ λίμνθ, και ο Λιβαδόςτρασ 

που χφνεται ςτον Κορινκιακό κόλπο. Μικρότεροι ποταμοί είναι οι παραπόταμοι του 

Κθφιςοφ, Μόρνοσ και Μζλασ. 

Θ κυριότερθ πεδιάδα είναι θ κλειςτι πεδιάδα των Κθβϊν (Αόνιον πεδίον), που 

εκτείνεται μεταξφ τθσ λίμνθσ Υλίκθσ και τθσ πόλθσ των Κθβϊν (νοτίωσ τθσ Υλίκθσ και 

βορείωσ τθσ πόλθσ των Κθβϊν). 

Τα κυριότερα όρθ είναι το Προσ Κτυπάσ ςτα ΒΑ τθσ πόλθσ των Κθβϊν με υψθλότερθ 

κορυφι τα Αμπζλια (836μ.) ςτο όποιο ανικει και το Φπατον όροσ (746μ.). Στα Ανατολικά 

τθσ πόλθσ εκτείνεται το όροσ Τεφμθςςοσ με υψθλότερθ κορυφι το Ψιλωμα (612 μ.) και 

ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό το τεχνθτό Δάςοσ του Μοςχοποδίου, πνεφμονα αναψυχισ και 

πολιτιςτικϊν εγκαταςτάςεων (κζατρο, Ναόσ Ηωοδόχου Ρθγισ κλπ.) τθσ πόλθσ τθσ 

Κιβασ. Στα Δυτικά τθσ πόλθσ αναπτφςςονται επίςθσ χαμθλοί μαλακοί λόφοι. 

Το ςφνολο τθσ πόλθσ και των ορεινϊν περιοχϊν ανατολικά και δυτικά τθσ αποτελεί 

χωρο-φράγμα μεταξφ τθσ μεγάλθσ πεδιάδασ των Κθβϊν ςτα βόρειά του και τθσ παρα-

κθβαϊκισ πεδιάδασ (Βάγια κλπ.) ςτα νότιά του. 

Αυτό το ανάγλυφο του εδάφουσ δθμιουργεί τρεισ κφριεσ επί μζρουσ λεκάνεσ απορροισ 

υδάτων με τα εξισ ςυλλεκτιρια ρεφματα : 

 Καλαμίτθ (Λςμθνόσ Ροταμόσ) με τελικό αποδζκτθ τθν Υλίκθ 

 Καναβάρι (Κεςπιεφσ Ροταμόσ) με τελικό αποδζκτθ τθν Υλίκθ 
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 Αςωπό με τελικό αποδζκτθ τον Ευβοϊκό κόλπο  

Οι λίμνεσ Υλίκθ και Ραραλίμνθ είναι οι κυρίαρχοι υδάτινοι όγκοι τθσ περιοχισ μελζτθσ, 

με εκτάςεισ 2.400 Θα και 1.700  αντιςτοίχωσ και απζχουν περίπου 10 χλμ. Από τθν πόλθ 

τθσ Κιβασ. Οι λίμνεσ αποτελοφν ενδιάμεςθ περιοχι ςτο κλιμακωτό φυςικό ςφςτθμα 

«Κωπαϊδα – Υλίκθ – Ευβοϊκόσ Κόλποσ (Βόρειοσ)». 

 

Ρροβλιματα φπανςθσ 

Τα προβλιματα ρφπανςθσ ςτον Διμο Κθβαίων είναι αρκετά και επικεντρϊνονται ςτα 

εξισ κζματα: 

 Ελλείψεισ ςε Υποδομζσ Αποχζτευςθσ 

 Ζλλειψθ ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων κφρια ςτισ λοιπζσ 

κατθγορίεσ εκτόσ των αςτικϊν 

 Ζλλειψθ επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα 

 Ζλλειψθ επιμόρφωςθσ και εκπαίδευςθσ ςε αγροτικά κζματα και 

τεχνολογίεσ υποδομϊν δθμιουργοφνται προβλιματα ρφπανςθσ που 

ςυςχετίηονται με: 

 Τθ ρφπανςθ των υπόγειων υδάτων  

 Τθ νιτροποίθςθ και υποβάκμιςθ των εδαφϊν  

 

Στον πίνακα που ακολουκεί, παρουςιάηεται ςυνοπτικά το ςφνολο των ςτοιχείων ςχετικά 

με το Φυςικό Ρεριβάλλον του Διμου Κθβαίων. 

Ρίνακασ 6-4: Στοιχεία αποτφπωςθσ φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

ΦΥΣΛΚΟΛ ΡΟΟΛ – ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΡΑΝΣΘΣ – ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΔΛΚΤΥΩΝ 

 Ονομαςία Ζκταςθ 
(ςτρ.) 

Ρθγι Άντλθςθσ Στοιχείων 

Βιότοποι Λίμνεσ Ραραλίμνθ & 
Υλίκθσ (Corine) 

143918 
Διμοσ Κθβαίων 

Κορυφζσ Προυσ 
Κικαιρϊνασ (Corine) 

25977 
Διμοσ Κθβαίων 

Δάςθ Δάςοσ Μοςχοποδίου 
(Ρεριαςτικό) 

 
Διμοσ Κθβαίων 
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ΦΥΣΛΚΟΛ ΡΟΟΛ – ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΡΑΝΣΘΣ – ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΔΛΚΤΥΩΝ 

Δάςθ Ελικϊνα  Διμοσ Κθβαίων 

Υπατο Οροσ  Διμοσ Κθβαίων 

 Δάςοσ Κικαιρϊνα  Διμοσ Κθβαίων 

Ρεδιάδεσ Βαγίων - Κθβϊν-
Ραρακθβαικό πεδίο 

 
Διμοσ Κθβαίων 

Κθβϊν - Κθβαικό 
Ρεδίο 

- 
Διμοσ Κθβαίων 

Μικρό τμιμα 
Κωπαίδασ 

- 
Διμοσ Κθβαίων 

Λίμνεσ 
(περιλαμβάνονται 
και λίμνεσ από 
φράγματα) 

Υλίκθ 19441 Διμοσ Κθβαίων 

Ραραλίμνθ 11856 Διμοσ Κθβαίων 

Βοςκότοποι ΑΜΡΕΛΟΧΩΛ 
70,5 Διμοσ Κθβαίων 

 ΒΑΓΛΑ 10.314 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΔΟΜΒΑΛΝΑ 17.522,5 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΕΛΕΩΝΑΣ 9.276 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΕΛΛΟΡΛΑ 5.407,5 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΚΘΒΑ 5.556 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΚΛΣΒΘ 6.663 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΚΑΡΑΕΛΛΛ 6.948,5 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΛΕΥΚΤΑ 13.588,5 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΜΟΥΛΚΛ 11.047,5 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΝΕΟΧΩΑΚΛ 267 
Διμοσ Κθβαίων  

 ΞΘΟΝΟΜΘ 3.186 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΡΛΑΤΑΛΕΣ 2.184 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΥΡΑΤΟΝ 2.169 
Διμοσ Κθβαίων 

 ΧΩΣΤΛΑ 134.600 
Διμοσ Κθβαίων 
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ΦΥΣΛΚΟΛ ΡΟΟΛ – ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΡΑΝΣΘΣ – ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΔΛΚΤΥΩΝ 

Ορεινοί Πγκοι Ελικϊνασ (Μοτςάρα) Διμοσ Κθβαίων 

Κικαιρϊνασ Διμοσ Κθβαίων 

Φπατο Διμοσ Κθβαίων 

 Ονομαςία χλμ Ρθγι Άντλθςθσ Στοιχείων 

Ακτζσ Αγ. Νικολάου  Διμοσ Κθβαίων 

Αλυκισ  Διμοσ Κθβαίων 

Αγ. Λωάννθ  Διμοσ Κθβαίων 

Σαράντι  Διμοσ Κθβαίων 

Αγ. Βαςιλείου  Διμοσ Κθβαίων 

Καλαμακίου  Διμοσ Κθβαίων 

Λιβαδόςτρασ  Διμοσ Κθβαίων 

 Ονομαςία χλμ Ρθγι Άντλθςθσ Στοιχείων 

Ροτάμια Κθφιςςόσ Βοιωτίασ  Διμοσ Κθβαίων 

Αςωπόσ  Διμοσ Κθβαίων 

Λιβαδόςτρασ  Διμοσ Κθβαίων 

Άςκρθσ  Διμοσ Κθβαίων 

 Ορυκτοί Ρόροι 

Ονομαςία 

Μεταλλεία 

Ονομαςία 

Ορυκτοί Ρόροι – 
Μεταλλεία 

Βωξίτεσ Ελικϊνα  

 Ονομαςία Κωδικόσ Ζκταςθ (ςτρ.) 

Ρεριοχζσ Natura Λίμνεσ Υλίκθ και Ραραλίμνθ – 
Σφςτθμα Βοιωτικοφ Κθφιςοφ 

GR2410001 11.606,50 

 

6.5 Οικιςτικό – ανθρωπογενέσ περιβάλλον 
Θ διάρκρωςθ των δομικϊν ςυςτθμάτων του χϊρου και θ χριςθ τθσ γθσ ςτο Διμο 

Κθβαίων ακολουκεί γενικά τα παραδοςιακά πρότυπα του ελλθνικοφ και γενικότερα του 

Μεςογειακοφ ευρωπαϊκοφ νότου με παρεκκλίςεισ που ανταποκρίνονται ςτισ τάςεισ 
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εξζλιξθσ αυτϊν των προτφπων κάτω από τισ πιζςεισ των ςφγχρονων μεταβολϊν τθσ 

παραγωγισ και τθσ αςτικοποίθςθσ. 

Ζτςι ςε γενικζσ γραμμζσ θ διάρκρωςθ του χϊρου και θ χριςθ τθσ γθσ ανταποκρίνεται 

ςτο ςυμπαγζσ πρότυπο ανάπτυξθσ τθσ κατοίκθςθσ και των οικιςμϊν με βάςθ τουσ 

ςυνεκτικοφσ πυρινεσ των «ιςτορικϊν» οικιςμϊν τθσ περιοχισ (Κιβα και οικιςμοί πριν το 

1923) και τα δίκτυα επικοινωνίασ τουσ μεταξφ και με τον «ζξω» απ’ αυτοφσ ευρφτερο 

χϊρο (Ακινα – Χαλκίδα – Λιβαδειά – Λαμία κλπ.). 

Στο πρότυπο αυτό, γφρω από τουσ οικιςμοφσ επικρατεί θ γεωργικι δραςτθριότθτα και 

οι φυςικζσ, ορεινζσ «δαςικοφ τφπου» ι υδάτινεσ, περιοχζσ. Θ ςθμαντικότερθ 

παρζκκλιςθ ςτο γενικό αυτό κανόνα αφορά τισ εκτεταμζνεσ γραμμικζσ αναπτφξεισ 

βιομθχανικϊν παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων κατά μικοσ των «εκνικϊν οδικϊν αξόνων» 

που ςυνδζουν τθν περιοχι με τθν Ακινα και αποτελοφν τουσ εφκολουσ διαδρόμουσ 

«διάχυςθσ» τθσ Μθτροπολιτικισ Ακινασ και ιδιαίτερα των αξόνων που ςυγκλίνουν ςτθν 

πόλθ τθσ Κιβασ. 

Το οικιςτικό ςφςτθμα του Διμου λειτουργεί με αςτικό κζντρο τθν πόλθ τθσ Κιβασ και 

περιφερειακοφσ όλουσ τουσ λοιποφσ οικιςμοφσ. Θ λειτουργία των οικιςμϊν ςε ςχζςθ με 

τθν πόλθ τθσ Κιβασ εμφανίηει μικρζσ διαφοροποιιςεισ και τείνει να εξελίςςεται ςε 

προαςτιακοφ τφπου λειτουργία. Οι κυριότεροι άξονεσ ανταλλαγϊν οικονομικϊν ι 

κοινωνικϊν ι «τόπου κατοικίασ – τόπου εργαςίασ», είναι: 

 Ο παραδοςιακόσ άξονασ Κιβα – Λιβαδειά που αφορά τθ γεωργικι 

δραςτθριότθτα και τθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ «Ρεδιάδα Κωπαϊδασ – 

Ρεδιάδα Κθβϊν» και τουσ ςθμαντικοφσ πόρουσ γεωργικισ γθσ και 

υδάτινου δυναμικοφ (Βοιωτικόσ Κθφιςςόσ – Υλίκθ και Ραραλίμνθ» και 

του άξονα Κιβα – Κίςβθ που αφορά τθ βιομθχανικι δραςτθριότθτα 

ςτθν περιοχι τθσ Κιβασ. 

 Ο αναδυόμενοσ άξονασ Κιβα – Χαλκίδα με κζντρο τθ διαχείριςθ τθσ 

εντεινόμενθσ εξάπλωςθσ τθσ μεγάλθσ βιομθχανικισ ςυγκζντρωςθσ ςτα 

«Οινόφυτα – Σχθματάρι» και προσ τισ περιοχζσ «ιτςϊνασ – Υπάτου και 

Κιβασ», ωσ και τισ πολλαπλζσ νζεσ ςχζςεισ «τόπου κατοικίασ – τόπου 

εργαςίασ» που τείνουν να αναπτυχκοφν. 

 Ο παραδοςιακόσ αναπτυξιακόσ άξονασ «Κιβα – Ελευςίνα», που αν και 

εξαςκζνιςε τθν προθγοφμενθ δεκαετία λόγω τθσ «αποβιομθχάνιςθσ» 

που τον χαρακτιριςε, ςιμερα εξελίςςεται ταχφτατα και ςυγκεντρϊνει 
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ςθμαντικζσ «μοντζρνεσ» βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ ενϊ ταυτόχρονα 

λειτουργεί ωσ άξονασ επικοινωνίασ πόλεων και περιφερειϊν αλλά και 

βιομθχανικϊν περιοχϊν (Ελευςίνα – Κίςβθ – Κιβα – Χαλκίδα) με 

παράκαμψθ τθσ κεντρικισ Ακινασ από τα δυτικά. 

Θ κυρίαρχθ χριςθ γθσ ςτο Διμο είναι θ γεωργικι χριςθ και μάλιςτα οι ετιςιεσ 

καλλιζργειεσ που καταλαμβάνουν το ςφνολο των πεδινϊν εκτάςεων και τουσ μαλακοφσ 

λόφουσ του Διμου ιδιαίτερα ςτο Κθβαϊκό Ρεδίο και επεκτείνονται ςταδιακά ςτισ 

χαμθλζσ υπϊρειεσ του όρουσ Φπατο και το Μοςχοπόδι. 

Θ αφξθςθ τθσ οικιςτικισ χριςθσ είναι αιςκθτι και αφορά κυρίωσ τισ βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ και μεγάλεσ αποκικεσ ι logistics και γίνεται εισ βάροσ τθσ πεδινισ 

γεωργικισ γθσ «υψθλισ παραγωγικότθτασ». 

Θ ζλλειψθ ςτον πολεοδομικό ιςτό τθσ πόλθσ ενόσ μεγάλου κεντρικοφ ελεφκερου χϊρου 

είναι ζντονα αιςκθτι. Αναπλθρϊνεται εν μζρει από τον πεηόδρομο τθσ οδοφ 

Επαμεινϊνδα και εν δυνάμει αναμζνεται θ εκτόνωςθ του προβλιματοσ με τθν 

αναμενόμενθ ανάπλαςθ που κα προκφψει από τθν υλοποίθςθ των προγραμματιςμζνων 

παρεμβάςεων μερικισ ανάδειξθσ του αρχαιολογικοφ ιςτορικοφ κζντρου τθσ Καδμείασ 

(οικοδομικά τετράγωνα από τθν οδό Οιδίποδοσ μζχρι το Αμφείο μεταξφ των οδϊν 

Επαμεινϊνδα και Ρινδάρου) και διαςφνδεςισ του με τουσ μείηονεσ απαλλοτριωμζνουσ 

ι προσ απαλλοτρίωςθ χϊρουσ του ςυνόλου τθσ περιοχισ τθσ Καδμείασ.  

7. ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΦΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΘΗΒΑΙΩΝ 
Θ αποςτολι του Διμου Κθβαίων αλλά και κάκε Διμου τθσ χϊρασ είναι «Η 

διακυβζρνηςη των τοπικών υποθζςεων και παροχή δημόςιων αγαθών και υπηρεςιών 

για την ικανοποίηςη αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορζων με απώτερο ςκοπό 

τη βιώςιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη τησ περιοχήσ του». Θ γενικά 

διατυπωμζνθ αποςτολι του Διμου, αποτελεί βαςικό ςυςτατικό του οράματοσ που ζχει 

θ Δθμοτικι Αρχι για τον Διμο: 

Πραμα τθσ, είναι θ Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου που θα ςυμβάλει 

ςτην αυτόνομη διακυβζρνηςη των τοπικϊν υποθζςεων, ςτην παροχή υψηλήσ 

ποιότητασ δημόςιων αγαθϊν, ςτην ικανοποίηςη των αναγκϊν των κατοίκων και ςτη 

δημιουργία τησ ςφγχρονου διοικητικοφ περιβάλλοντοσ. 

Το Πραμα και οι Αρχζσ τθσ, αποτελοφν τον οδθγό τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και του Διμου 

ωσ οργανιςμοφ, τόςο ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό για το μζλλον του τόπου, όςο και ςτθν 
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κακθμερινι προςπάκεια λειτουργίασ των υπθρεςιϊν, ςε ζνα δφςκολο και ςυνεχϊσ 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αρχζσ τθσ είναι: 

 Ο Σεβαςμόσ και θ Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

 Ο ςεβαςμόσ των δθμοτϊν και των αναγκϊν τουσ. 

 Θ διατιρθςθ και προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ.  

 Θ ορκολογικι διαχείριςθ των οικονομικϊν του Διμου. 

 Θ δθμιουργία αναπτυξιακϊν προοπτικϊν για τθν ευρφτερθ περιοχι του 

Διμου. 

Το όραμα και οι αρχζσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, εξυπθρετοφνται από τθσ κατευκυντιριεσ 

πολιτικζσ επιλογζσ. Θ φιλοςοφία, οι αξίεσ και οι γενικζσ αρχζσ για τον τρόπο 

προςζγγιςθσ τθσ αποςτολισ και του οράματοσ του Διμου, ο τρόποσ διαχείριςθσ των 

ςχζςεων με τθσ πολίτεσ για τον τρόπο διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων και 

για τον τρόπο διαχείριςθσ των πόρων του Διμου ςυνοψίηονται τθσ ακόλουκεσ 

κατευκυντιριεσ αρχζσ: 

 Εκμετάλλευςθ  περιφερειακϊν πόρων και δυνατοτιτων. 

 Υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων. 

 Ρροϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν. 

 Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τθ περιφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ, τουσ 

όμορουσ διμουσ και τουσ τοπικοφσ φορείσ. 

 Σεβαςμόσ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 Ανταπόκριςθ τθσ ανάγκεσ και ςτα αιτιματα των πολιτϊν. 

 Διαφάνεια και χρθςτι διαχείριςθ.  

 Λςόρροπθ ανάπτυξθ των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων. 

 Εκςυγχρονιςμό τθσ λειτουργίασ του Διμου. 

 

7.1 Η ςτρατηγική του Δήμου Θηβαίων 
Θ ςτρατθγικι του Διμου Κθβαίων αποτελεί ςυνεκτικό ςφνολο ςτόχων και πολιτικϊν 

που αποςκοποφν ςτθν εκπλιρωςθ τθσ αποςτολισ και ςτθν επίτευξθ του οράματόσ του. 

Ζτςι, για τθ διαμόρφωςθ τθσ ςτρατθγικισ απαιτείται από τθ μια πλευρά ο 

προςδιοριςμόσ των κρίςιμων ηθτθμάτων τοπικισ ανάπτυξθσ που κα αντιμετωπίςει ο 

Διμοσ και από τθν άλλθ πλευρά θ  διαμόρφωςθ των κατάλλθλων εςωτερικϊν 

ςτρατθγικϊν επιλογϊν που κα διαςφαλίςουν τθν επιτυχι προςζγγιςθ των γενικϊν 

ςτόχων τοπικισ ανάπτυξθσ. 
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Θ φιλοςοφία, οι αξίεσ και οι γενικζσ αρχζσ για τον τρόπο προςζγγιςθσ τθσ αποςτολισ 

και του οράματοσ, για τον τρόπο διαχείριςθσ των ςχζςεων με τθσ πολίτεσ, για τον τρόπο 

διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων και για τον τρόπο διαχείριςθσ των πόρων 

του Διμου περνάνε μζςα από: 

 Κινθτοποίθςθ περιφερειακϊν πόρων και δυνατοτιτων.  

 Υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων.  

 Ρροϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν. 

 Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τθσ Ρεριφζρεια Στερεάσ Ελλάδασ αλλά και 

όλουσ τθσ τοπικοφσ φορείσ. 

 Σεβαςμόσ των αρχϊν τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 Λςόρροπθ ανάπτυξθ των δθμοτικϊν ι τοπικϊν κοινοτιτων  

 

7.2 SWOT ANALYSIS Δήμου Θηβαίων 

ΛΣΧΥΑ ΣΘΜΕΛΑ ΑΔΥΝΑΜΛΕΣ 

Ευνοϊκι γεωγραφικι κζςθ του διμου. Ανικανοποίθτεσ ςε  μεγάλο βακμό ανάγκεσ ςε 
περιβαλλοντικά ζργα και δράςεισ. 

Φπαρξθ πλοφτου φυςικϊν πόρων. Ελλιπισ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των 
κατοίκων  

Υιοκζτθςθ προγραμμάτων ευαιςκθτοποίθςθσ 
των πολιτϊν για τθν εξοικονόμθςθ φυςικϊν 
πόρων. 

Ανεπαρκισ αξιοποίθςθ τθσ ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ 

Υιοκζτθςθ περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν για 
τθν προςταςία των φυςικϊν πόρων (π.χ. 
εφαρμογι αρχϊν βιοκλιματικισ, 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ). 

Ζλλειψθ εξειδικευμζνου προςωπικοφ του 
διμου που μπορεί να ςυμβάλλει ςθμαντικά 
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων 20-20-20. 

Συνεργαςία με όμορουσ Διμουσ και τθσ Φορείσ 
για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Υςτζρθςθ ςε διαδικαςίεσ και κεςμοφσ δθμόςιασ 
διαβοφλευςθσ για τθν υλοποίθςθ δράςεων 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και περιβαλλοντικϊν 
πολιτικϊν.  

ΕΥΚΑΛΛΕΣ ΑΡΕΛΛΕΣ 

Αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ και του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ ωσ ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. 

Ζλλειψθσ κακοριςμοφ ηωνϊν ανάπτυξθσ και 
υποδοχισ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων και 
τθσ κατοικίασ, ςτο ςφνολο του Διμου. 

Δυνατότθτεσ δικτφωςθσ -  ςυνεργαςίασ Εγκατάςταςθ μεγάλου αρικμοφ ανεμογεννθτριϊν 
ςε δαςικζσ περιοχζσ και φωτοβολταϊκϊν ςτον 
αγροτικό χϊρο . 

Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν 
ενζργεια και το περιβάλλον 

Δεν υπάρχουν διακζςιμοι ίδιοι πόροι για 
υλοποίθςθ περιβαλλοντικϊν παρεμβάςεων 
λόγω οικονομικισ κρίςθσ. 

Ανάπτυξθ πολιτικϊν προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ και εξοικονόμθςθσ 

Θ ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου χωροταξικοφ και 
πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ προκαλεί ςθμαντικά 
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ενζργειασ. προβλιματα ςτον αςτικό χϊρο. 

Διεφρυνςθ τθσ χριςθσ ΑΡΕ Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και απειλι κλιματικισ 
αλλαγισ. 

Συμμετοχι ςε χρθματοδοτοφμενα 
προγράμματα από τα ταμεία τθσ Ε.Ε.  

Θ οικονομικι κρίςθ και θ μείωςθ των 
επιδοτιςεων 

Αξιοποίθςθ των καλϊν πρακτικϊν που 
εφαρμόςτθκαν ςε άλλα ευρωπαϊκά κράτθ 
για εξοικονόμθςθ ενζργειασ και προςταςία 
του περιβάλλοντοσ.  

Ζλλειψθ προςωπικοφ ςτο διμο. 

Σφνδεςθ του χωραταξικοφ ςχεδιαςμοφ με 
τθν αειφόρο ανάπτυξθ. 

Θ λιψθ αποφάςεων για ενεργειακά ηθτιματα 
και χρθματοδοτοφμενα προγράμματα γίνεται ςε 
κεντρικό – εκνικό επίπεδο, όπου ο διμοσ ζχει  
ελάχιςτθ πρόςβαςθ. 

 Δεν εφαρμόηεται Σφςτθμα Διαςφάλιςθσ 
Ροιότθτασ ςτο Διμο.  

 

7.3 υνολικόσ ςτόχοσ μείωςησ CO₂ 
Ο ςτόχοσ που κζτει το ΣΔΑΕ του Διμου Κθβαίων είναι θ επίτευξθ μιασ μείωςθσ 

τουλάχιςτον κατά 20% των εκπομπϊν CO₂ από τα επίπεδα του ζτουσ 2014 μζχρι το ζτοσ 

2020. Το ΣΔΑΕ περιγράφει αναλυτικά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ για το ζτοσ ςτόχο 

κακϊσ και τισ παρεμβάςεισ  και πρωτοβουλίεσ που μποροφν να υλοποιθκοφν και 

αναλθφκοφν προκειμζνου ο διμοσ να επιτφχει τον ςτόχο μείωςθσ των εκπομπϊν CO₂ 

που ζκεςε ςυνειςφζροντασ ζτςι ςτον γενικότερο ςτόχο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ και τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Θ επίτευξθ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν CO₂ κατά 20% κα επιτευχκεί μζςα από 

μια ςειρά δράςεων που περιλαμβάνουν: 

o Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια και ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ. 

o Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον δθμοτικό οδοφωτιςμό. 

o Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα. 

o Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τριτογενι τομζα. 

o Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον αγροτικό τομζα. 

o Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον τομζα των μεταφορϊν. 

o Αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ. 

o Δράςεισ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν. 

Από τθν  απογραφι των ρφπων που αναφζρεται ςτο κεφάλαιο 9 προκφπτει ότι θ 

ςυνειςφορά του διμου ςτουσ εκλυόμενουσ ρφπουσ ωσ καταναλωτισ ενζργειασ είναι 
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ςχετικά περιοριςμζνθ. Ωςτόςο, θ επίτευξθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ κατά τθ λειτουργία των δθμοτικϊν κτιρίων και ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, 

του δθμοτικοφ οδοφωτιςμοφ και του ςτόλου οχθμάτων του διμου αποτελεί 

προτεραιότθτα για το ΣΔΑΕ. 

Επίςθσ από τθν απογραφι προκφπτει το ςυμπζραςμα ότι θ επίτευξθ του ςτόχου 

μείωςθσ των εκπομπϊν CO₂  εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςε κατοικίεσ  και κτίρια του τριτογενι τομζα αλλά και ςτισ ιδιωτικζσ και 

εμπορικζσ μεταφορζσ. Για τον λόγο αυτό ο Διμοσ Κθβαίων κα αναλάβει δράςεισ 

ευαιςκθτοποίθςθσ και ενεργοποίθςθσ των δθμοτϊν του ςχετικά με τισ τεχνολογικζσ και 

χρθματοδοτικζσ δυνατότθτεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των οικιϊν, των 

επαγγελματικϊν ςτεγϊν  και των οχθμάτων τουσ. 

Τζλοσ θ αφξθςθ τθσ διείςδυςθσ των ΑΡΕ ςτο ενεργειακό μίγμα του διμου κα 

ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν μείωςθ των εκπομπϊν CO₂  ανά μονάδα ενζργειασ 

ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν επίτευξθ του ςτόχου του ΣΔΑΕ.      

 

7.4 Οι ςτόχοι του Δήμου για το έτοσ 2020 
Με τθν υπογραφι του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ του 

ΣΔΑΕ ο Διμοσ Κθβαίων δθλϊνει τθν επικυμία του να: 

 Συνδράμει ςτθν προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

μζςω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO₂ εντόσ των ορίων του. 

 Επιδείξει τθν αφοςίωςι του ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 

ορκολογικι χριςθ των πόρων. 

 Συμβάλλει ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενεργοποίθςθ των δθμοτϊν του ςτθν 

μείωςθ των ρφπων και ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

 Αποκομίςει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ. 

  Αποκτιςει πρόςβαςθ ςε εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

χρθματοδότθςθσ. 

 Βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ και εργαςίασ των δθμοτϊν του. 

 Αποκομίςει οφζλθ από τθν ςυνεργαςία με άλλουσ διμουσ εντόσ και εκτόσ 

Ελλάδοσ που ςυμμετζχουν ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων. 

Ο βαςικόσ ςτόχοσ  που κζτει το Σφμφωνο των Δθμάρχων και το ΣΔΑΕ είναι θ μείωςθ των 

εκπομπϊν CO₂ εντόσ των ορίων του διμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2014 ζωσ το 

2020. Ο ςτόχοσ αυτόσ κα επιτευχκεί μζςω των παρακάτω ειδικότερων ςτόχων: 
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 Μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ μζςω τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ / κατανάλωςθσ 

πετρελαίου ςε δθμοτικά κτίρια, ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ, μεταφορζσ και 

δθμοτικό οδοφωτιςμό ζωσ το ζτοσ 2020. 

 Μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ μζςω τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ/κατανάλωςθσ 

πετρελαίου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα ζωσ το ζτοσ 2020. 

 Αφξθςθ του ποςοςτοφ χριςεωσ ΑΡΕ και βελτίωςθσ του ενεργειακοφ μίγματοσ 

του Διμου Κθβαίων ζωσ το ζτοσ 2020. 

Θ ανταποδοτικότθτα ανάπτυξθσ ενόσ ΣΔΑΕ, εφόςον υλοποιθκεί ςωςτά, είναι ιδιαιτζρωσ 

ελκυςτικι κακϊσ εκτόσ των περιβαλλοντικϊν ωφελθμάτων εξαςφαλίηονται και 

οικονομικοί πόροι.  

 

7.5 Οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα 
Από τα αποτελζςματα τθσ SWOT Analysis που παρουςιάςτθκε ςτθν ενότθτα 7.2  

διαπιςτϊκθκαν προβλιματα ςτθν οργανωτικι δομι του διμου τα οποία ςχετίηονται με 

τθν πρόςφατθ διοικθτικι μεταρρφκμιςθ. Επιπλζον διαπιςτϊκθκε θ ανεπαρκισ 

ςτελζχωςθ του διμου και θ ζλλειψθ εξειδικευμζνου υπαλλθλικοφ προςωπικοφ. 

Ζτςι λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω χαρακτθριςτικά  τθσ οργανωτικισ δομισ του 

διμου και βάςει παραδειγμάτων οργανωτικϊν δομϊν για τθν εκπόνθςθ ΣΔΑΕ άλλων 

διμων προτείνεται θ υλοποίθςθ τθσ δομισ τθσ Εικόνασ 7-1.     
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Εικόνα 7-1: Οργανωτικι δομι για τθν εκπόνθςθ του ΣΔΑΕ 

 

Θ οργανωτικι δομι που απεικονίηεται ςτθν Εικόνα 7-1 απαρτίηεται από τισ ακόλουκεσ 

ομάδεσ: 

Κατευκυντιρια Επιτροπι: Θ επιτροπι αυτι ςυγκροτείται από τουσ ανϊτερουσ 

διαχειριςτζσ του διμου και ζχει ωσ επικεφαλι τον Διμαρχο. Σκοπόσ τθσ 

Κατευκυντιριασ Επιτροπισ είναι ο κακοριςμόσ ςτρατθγικϊν ςτόχων, θ παροχι 

πολιτικισ ςτιριξθσ τθσ διαδικαςίασ και θ λιψθ των τελικϊν αποφάςεων. 

Συντονιςτικι Επιτροπι ΣΔΑΕ: Θ επιτροπι αυτι αποτελείται από εξειδικευμζνο τεχνικό 

προςωπικό και εξωτερικοφσ ςυμβοφλουσ και ζχει ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ, τον 

ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των διεργαςιϊν για τθν επιτυχι εκπόνθςθ του ΣΔΑΕ. Επίςθσ 

επιβλζπει τθν αποτελεςματικι εφαρμογι του ΣΔΑΕ, κατευκφνει τισ ομάδεσ εργαςίασ 

και φροντίηει για τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ τθσ Κατευκυντιριασ Επιτροπισ 

ςχετικά με τθν πορεία τθσ εφαρμογισ, για τυχόν παρεκκλίςεισ κ.α. 

Ομάδεσ Εργαςίασ: Οι Ομάδεσ Εργαςίασ αποτελοφνται από τεχνικό προςωπικό του 

διμου και εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ αν αυτό είναι απαραίτθτο και ζχουν τθν ευκφνθ τθσ 

εκπόνθςθσ ςυγκεκριμζνων δράςεων του ΣΔΑΕ ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. 

 

Ομάδεσ 
Εργαςίασ

Επικεφαλισ: 
Υπεφκυνοσ 

ΣΔΑΕ

Επικεφαλισ: 
Διμαρχοσ 
Κθβαίων

Κατευκυντιρια 
Επιτροπι

Συντονιςτικι 
Επιτροπι ΣΔΑΕ

Ομάδα 
Εργαςίασ 1

Ομάδα 
Εργαςίασ 2

Συντονιςτικι 
Επιτροπι ΣΔΑΕ

Ομάδα 
Εργαςίασ 3
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7.6 Ενεργή ςυμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων και πολιτών 
Θ επιτυχία του ΣΔΑΕ τόςο ςτα πλαίςια τθσ εκπόνθςισ του, όςο και κατά τθν εφαρμογι 

και ανακεϊρθςι του βαςίηεται ςε πολφ μεγάλο βακμό ςτθν ςυμμετοχι των δθμοτϊν 

και των ενδιαφερόμενων φορζων. Θ ενεργοποίθςθ των πολιτϊν και των 

ενδιαφερόμενων φορζων κα επιτευχκεί  μζςα από τθν διεξαγωγι εκδθλϊςεων  κακϊσ 

και τθ διάχυςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ΣΔΑΕ. Επίςθσ 

κατά τθ διάρκεια εκπόνθςθσ και εφαρμογισ του ΣΔΑΕ κα διεξαχκοφν ζρευνεσ που 

αποςκοποφν ςτθν ςυςτθματικι αποτφπωςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ ομάδων 

πλθκυςμοφ και ςτθ διαμόρφωςθ ςτοχευμζνων δράςεων και πολιτικϊν για τθν 

ενκάρρυνςθ τθσ βελτίωςθσ αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ. 

Οι δθμότεσ, οι επιχειριςεισ, οι φορείσ και οι βιομθχανίεσ που εδρεφουν ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι του διμου κα ενθμερωκοφν για τουσ ςτόχουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε 

τοπικό επίπεδο, για τισ προβλεπόμενεσ δράςεισ επίτευξθσ των ςτόχων αυτϊν κακϊσ και 

για μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που οι ίδιοι κα μποροφςαν να υιοκετιςουν και να 

εφαρμόςουν ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ τόςο ςτον 

οικιακό όςο και ςτον τριτογενι τομζα κακϊσ και ςτισ ιδιωτικζσ εφαρμογζσ. 

Θ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ςτιριξθσ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

οφείλεται ςτουσ εξισ λόγουσ: 

 Αυξάνεται θ διαφάνεια και θ δθμοκρατικότθτα τθσ διαδικαςίασ. 

 Θ ευρεία ςυναίνεςθ βελτιϊνει τθν ποιότθτα, αποδοχι, αποτελεςματικότθτα 

και νομιμότθτα του ΣΔΑΕ. 

 Θ αίςκθςθ ςυμμετοχισ ςτο ςχεδιαςμό αυξάνει τθν μακροπρόκεςμθ αποδοχι, 

βιωςιμότθτα και υποςτιριξθ των ςτρατθγικϊν και των δράςεων που 

απορρζουν από το ΣΔΑΕ. 

Ωσ ενδιαφερόμενοι φορείσ ορίηονται εκείνοι οι οποίοι: 

 Θ ςυμμετοχι και ανάμειξθ τουσ είναι απαραίτθτθ για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του 

ΣΔΑΕ. 

 Τα ςυμφζροντά τουσ επθρεάηονται από τισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. 

 Οι δραςτθριότθτζσ τουσ επθρεάηουν τισ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ. 

 Κατζχουν πλθροφορίεσ και πόρουσ που είναι απαραίτθτοι για τθν εκπόνθςθ και 

υλοποίθςθ του ΣΔΑΕ.  

Ειδικότερα για το Διμο Κθβαίων αναγνωρίςτθκαν ωσ ενδιαφερόμενοι φορείσ οι 

ακόλουκοι: 
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 Θ Δθμοτικι Αρχι 

 Το Δθμοτικό Συμβοφλιο 

 Εκπρόςωποι περιφερειακϊν αρχϊν 

 Ραραγωγοί και προμθκευτζσ θλεκτρικισ ενζργειασ 

 Επιμελθτιρια και επαγγελματικζσ ενϊςεισ 

 Φορείσ ςυγκοινωνιϊν του Διμου Κθβαίων 

 Σφλλογοι Ρολιτϊν 

 Ρολίτεσ με ειδικζσ γνϊςεισ ςε κζματα που ςχετίηονται με το ΣΔΑΕ 

 Σφμβουλοι – Επιςτιμονεσ – Τεχνικοί 

Στον Ρίνακα  7-1 που ακολουκεί παρουςιάηονται οριςμζνοι από τουσ βαςικοφσ ρόλουσ 

των ενδιαφερόμενων φορζων ανά ςτάδιο υλοποίθςθσ του ΣΔΑΕ: 

         Ρίνακασ  7-1: όλοι των ςυμμετεχόντων ςτο ΣΔΑΕ ανά ςτάδιο υλοποίθςθσ 
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Ο Διμοσ Κθβαίων προτίκεται να ενιςχφςει τθν ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων 

μζςω των ακόλουκων δράςεων: 

o Σχεδίαςθ και ανάπτυξθ διαδικτυακοφ τόπου όπου κα παρζχεται δθμόςια 

πρόςβαςθ ςτισ δράςεισ που ζχουν υλοποιθκεί ι πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτα 

πλαίςια του ΣΔΑΕ. 

o Δθμοςίευςθ ςτον προαναφερόμενο διαδικτυακό τόπο των ςτοιχείων που 

αφοροφν το ανκρακικό αποτφπωμα του διμου. 

o Δθμιουργία διαδικτυακοφ forum όπου κα ςυηθτοφνται και κα παρουςιάηονται 

κζματα που ςχετίηονται με τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

o Ρραγματοποίθςθ θμερίδων για ενθμζρωςθ των πολιτϊν όςων αφορά τθν 

υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

o Διαμεςολάβθςθ του διμου για τθν ςυμμετοχι των δθμοτϊν ςε 

χρθματοδοτοφμενα προγράμματα για εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

o Ρραγματοποίθςθ διαδικτυακϊν ερευνϊν για τθν αποτφπωςθ απόψεων και 

ιδεϊν που αφοροφν τεχνικζσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

o Γνωςτοποίθςθ των δράςεων μζςω των Μ.Μ.Ε. 
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8. ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ ΟΛΚΛΑΚΟΥ & ΤΛΤΟΓΕΝΘ ΤΟΜΕΑ 
Ο Διμοσ Κθβαίων ςτο πλαίςιο τθσ ςφνταξθσ του ΣΔΑΕ πραγματοποίθςε με τθν χριςθ 

ερωτθματολογίου ζρευνα που είχε ωσ ςτόχο τθν αποτφπωςθ τθσ ενεργειακισ 

ςυμπεριφοράσ, τθσ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ και τθσ προκυμίασ των κατοίκων του 

διμου να εφαρμόςουν ςυγκεκριμζνεσ απλζσ δράςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Συγκεκριμζνα, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ ςχεδιάςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο 

για κάκε τομζα, τον οικιακό και τον τριτογενι τομζα. Τα ερωτθματολόγια αναρτικθκαν 

ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου όπου μποροφςε θ υποβολι τουσ να γίνει θλεκτρονικά για 

διάςτθμα 50 εργάςιμων θμερϊν ενϊ παράλλθλα ενθμερϊκθκαν για τθν ανάρτθςθ αυτι 

όλα τα ςχολεία του Διμου Κθβαίων προκειμζνου να δοκεί μεγαλφτερθ βαρφτθτα ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ νζασ γενιάσ. 

Θ ανάρτθςθ του ερωτθματολόγιου που αφοροφςε τον τριτογενι τομζα δθμοςιοποιικθκε 

με τθν βοικεια των εκπροςϊπων του εμπορικοφ τομζα του Διμου. Επιπλζον 

διευκρινίςτθκε ότι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι ανϊνυμα και εμπιςτευτικά κακϊσ και 

ότι θ ςυμπλιρωςι τουσ είναι προαιρετικι. 

  

Θ ζρευνα πραγματοποιικθκε το διάςτθμα 22/9/2015 ζωσ 12/11/2015 και ιταν 

διαδικτυακι. Συνολικά υποβλικθκαν 100 απαντθμζνα ερωτθματολόγια του οικιακοφ 

τομζα και 17 του τριτογενι τομζα. Εδϊ κα πρζπει να τονιςκεί ότι αφενόσ οι πολίτεσ και 

επαγγελματίεσ του διμου κλικθκαν να απαντιςουν με ειλικρίνεια και ςτο μζτρο του 

εφικτοφ και αφετζρου θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των δφο ερωτθματολογίων 

πραγματοποιικθκε χωρίσ να αμφιςβθτείται αυτό το γεγονόσ. 
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Τζλοσ πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ ζρευνα πραγματοποιικθκε ςε περίοδο οικονομικισ 

κρίςθσ και γενικότερθσ πολιτικισ αςτάκειασ, καταςτάςεισ που ενδζχεται να επθρζαςαν 

τθν ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν απάντθςθ των ερωτθματολογίων. 

Ακολουκεί θ παράκεςθ των δφο ερωτθματολογίων: 

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΓΛΑ ΤΟΝ ΟΛΚΛΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Ο Διμοσ Κθβαίων ςτα πλαίςια τθσ ςφνταξθσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 

για τθν ςυμμετοχι ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων πραγματοποιεί ζρευνα ενεργειακισ 

ςυμπεριφοράσ των κατοίκων του διμου. Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι ανϊνυμα και κα 

παραμείνουν εμπιςτευτικά. 

Ροιόσ είναι ο τφποσ τθσ κατοικίασ ςτθν οποία ηείτε;  

o Μονοκατοικία  

o Ρολυκατοικία  

Αν ηείτε ςε πολυκατοικία πόςα διαμερίςματα ζχει αυτι;  

o 2  

o 3 - 5  

o Ρεριςςότερα από 10  

Ρόςουσ ορόφουσ ζχει το κτίριο τθσ κατοικίασ;  

o Μόνο ιςόγειο  

o Ζναν όροφο  

o Δφο ορόφουσ  

o Τρείσ ορόφουσ  

o Τζςςερισ ορόφουσ  

o Ρζντε ορόφουσ  

Ροιο είναι το ςυνολικό εμβαδόν ( m² ) τθσ κατοικίασ;  

 

Ρόςα δωμάτια ζχει θ κατοικία ςασ;  

Ρόςα άτομα μζνουν ςτθν κατοικία ςασ;  

o 1  

o 2  
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o 3  

o 4  

o 5  

o Ρεριςςότερα από 5  

Αναφζρετε το ζτοσ καταςκευισ τθσ κατοικίασ/πολυκατοικίασ  

 

Αναφζρετε το ετιςιο κόςτοσ (€) κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ  

Αναφζρετε το ετιςιο κόςτοσ (€) κατανάλωςθσ πετρελαίου  

Αναφζρετε το ετιςιο κόςτοσ (€) κατανάλωςθσ ξφλου  

Ζχει θ κατοικία ςασ πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Αν διακζτει πιςτοποιθτικό τι κατθγορίασ είναι;  

o Α+  

o Α  

o Β+  

o Β  

o Γ  

o Δ  

o Ε  

o Η  

o Θ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ρόςο ετϊν είςτε;  

o 18 - 25  

o 26 - 39  

o 40 - 54  

o 55 - 64  
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o Άνω των 65  

Ροιο είναι το μορφωτικό ςασ επίπεδο;  

o Γυμνάςιο  

o Λφκειο  

o ΤΕΛ/ΑΕΛ  

o Μεταπτυχιακό / Διδακτορικό  

Κλείνετε τα φϊτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περιςςότερο από δφο (2) 

λεπτά;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κάνετε χριςθ λαμπτιρων φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτθν οικία ςασ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Αν ναι, ποιο είναι περίπου το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων 

που χρθςιμοποιείτε;  

o 0 - 25%  

o 26 - 50%  

o 51 - 75%  

o 76 - 100%  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κάνετε χριςθ τεχνθτοφ φωτιςμοφ ακόμθ και αν επαρκεί ο φυςικόσ φωτιςμόσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ζχετε κλειςτά τα παράκυρα όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ;  



[54] 
 

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Λαμβάνετε μζριμνα για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα - 

καυςτιρα;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΑΥΤΟΝΟΜΘ ΚΕΜΑΝΣΘ  

Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε τον κερμοςτάτθ για τθν κζρμανςθ;  

o 18 - 19°C  

o 20 - 21°C  

o 22 - 23°C  

o 24 - 25°C  

o Άνω των 25°C  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΑΥΤΟΝΟΜΘ ΚΕΜΑΝΣΘ  

Κλείνετε τα παράκυρα όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΟ  

υκμίηετε τθν κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ πάνω από τουσ 25°C το καλοκαίρι;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΟ  

Κλείνετε το κλιματιςτικό ςτα δωμάτια όταν δεν υπάρχουν άνκρωποι;  
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o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΟ  

Κλείνετε τα παρακυρόφυλλα και τισ κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το φωσ του ιλιου 

το καλοκαίρι;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα και τισ κουρτίνεσ για να ειςζλκει το φωσ του ιλιου το 

χειμϊνα;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι κλάςθ των θλεκτρικϊν / θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 

όταν τα αγοράηετε;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν θ ςυςκευι που αγοράςατε πρόςφατα;  

o A++  

o Α+  

o Α  

o B  

o C  

o D  

o E  

o F  

o G  
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o H  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κλείνετε από το διακόπτθ τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κλείνετε εγκαίρωσ τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Διακζτετε θλιακό κερμοςίφωνα;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ελζγχετε αν θ κατςαρόλα που μαγειρεφετε ζχει το ίδιο μζγεκοσ με το μάτι τθσ 

θλεκτρικισ κουηίνασ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Φροντίηετε το πλυντιριο ροφχων / πιάτων να είναι καλά γεμάτο πριν το κζςετε ςε 

λειτουργία;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ροια είναι θ ςυνθκζςτερθ κερμοκραςία πλφςθσ ςτο πλυντιριο ροφχων;  

o 30°C  

o 40°C  
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o 60°C  

o 90°C  

o ΔΞ / ΔΑ  

 
 

ΕΩΤΘΜΑΤΟΛΟΓΛΟ ΓΛΑ ΤΟΝ ΤΛΤΟΓΕΝΘ ΤΟΜΕΑ 

Ο Διμοσ Κθβαίων ςτα πλαίςια τθσ ςφνταξθσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 

για τθν ςυμμετοχι ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων πραγματοποιεί ζρευνα ενεργειακισ 

ςυμπεριφοράσ των επαγγελματιϊν του διμου. Τα ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι ανϊνυμα 

και κα παραμείνουν εμπιςτευτικά. 

 

1. ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ - ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘΣ  

Κατθγορία επιχείρθςθσ 

o Γραφείο  

o Συςτεγαςμζνα Γραφεία  

o Φροντιςτιριο  

o Εμπορικι Επιχείρθςθ  

o Ξενοδοχείο  

o Καφζ/Μπαρ/Αναψυκτιριο  

o Εςτίαςθ  

o Βιοτεχνία  

o Βιομθχανία  

o Αγροτικι  

o Διαγνωςτικό Κζντρο  

o Λδιωτικι κλινικι  

o Λατρείο  

o Τράπεηα  

Ζτθ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ  

Χϊροσ εγκατάςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ  

o Κτίριο  

o Συγκρότθμα κτιρίων  
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o Διαμζριςμα  

o Κατάςτθμα  

Συνολικό εμβαδόν ςυμπεριλαμβανομζνου βοθκθτικϊν χϊρων που 

θλεκτροδοτοφνται ι κερμαίνονται  

Αρικμόσ υπαλλιλων / εργαηομζνων ςε θμεριςια βάςθ  

Αρικμόσ πελατϊν / επιςκεπτϊν ςε θμεριςια βάςθ.  

Ωράριο λειτουργίασ  

Ϊρεσ ανά θμζρα 

Ωράριο λειτουργίασ  

Θμζρεσ ανά ζτοσ 

Συνολικι ετιςια κατανάλωςθ (kWh) θλεκτρικισ ενζργειασ  

Συνολικό ετιςιο κόςτοσ (€) θλεκτρικισ ενζργειασ  

Συνολικι ετιςια κατανάλωςθ (lt) πετρελαίου  

Συνολικό ετιςιο κόςτοσ (€) πετρελαίου  

Συνολικι ετιςια κατανάλωςθ (kgr) πζλλετ  

Συνολικό ετιςιο κόςτοσ (€) πζλλετ  

Συνολικι ετιςια κατανάλωςθ (kgr) ξφλου  

Συνολικό ετιςιο κόςτοσ (€) ξφλου  

Διακζτει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ ο χϊροσ όπου ςτεγάηεται θ 

επιχείρθςθ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Τι κατθγορίασ είναι το πιςτοποιθτικό;  

o Α+  

o Α  

o Β+  

o Β  
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o Γ  

o Δ  

o Ε  

o Η  

o Θ  

o ΔΞ / ΔΑ  

2. ΕΝΕΓΕΛΑΚΘ ΣΥΜΡΕΛΦΟΑ ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ  

Κλείνετε τα φϊτα ςε χϊρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται; 

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κάνετε χριςθ λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτθν επιχείρθςι ςασ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ροιό είναι το ποςοςτό χριςθσ των λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ ςε ςχζςθ με 

το ςφνολο των λαμπτιρων που χρθςιμοποιείτε;  

o 0 - 25%  

o 25 - 50%  

o 50 - 75%  

o 75 - 100%  

Κάνετε χριςθ τεχνθτοφ φωτιςμοφ ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι 

φυςικό φωτιςμό;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κλείνετε τα παράκυρα όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ;  

o ΝΑΛ  
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o ΟΧΛ  

o ΟΧΛ ΚΕΜΑΝΣΘ  

Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΑΥΤΟΝΟΜΘ ΚΕΜΑΝΣΘ  

Ροιά είναι θ κερμοκραςία που επιλζγετε ςτο κερμοςτάτθ για τθν κζρμανςθ;  

o 18 - 19°C  

o 20 - 21°C  

o 22 - 23°C  

o 24 - 25°C  

o Άνω των 25°C  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΑΥΤΟΝΟΜΘ ΚΕΜΑΝΣΘ  

Κλείνετε τα παράκυρα όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΚΛΛΜΑΤΛΣΜΟ  

υκμίηετε τθν κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ άνω των 25°C το καλοκαίρι;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΟ  

Κλείνετε τον κλιματιςμό ςτουσ χϊρουσ όπου δεν υπάρχουν άνκρωποι;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΩ ΚΛΛΜΑΤΛΣΤΛΚΟ  

Κλείνετε παρακυρόφυλλα και κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το φωσ του ιλιου το 

καλοκαίρι;  
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o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα και τισ κουρτίνεσ για να ειςζλκει το φωσ του ιλιου τον 

χειμϊνα;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ / κλάςθ των θλεκτρικϊν / 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν που αγοράηετε;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν θ ςυςκευι που αγοράςατε πρόςφατα;  

o Α++  

o Α+  

o Α  

o Β  

o C  

o D  

o E  

o F  

o G  

o H  

o ΔΞ / ΔΑ  

Κλείνετε από το διακόπτθ και δεν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ τισ 

θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Χρθςιμοποιείτε θλιακό κερμοςίφωνα;  
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o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Διακζτει θ επιχείρθςι ςασ εγκατάςταςθ ΑΡΕ;  

o Φωτοβολταϊκά  

o Θλιακι  

o Γεωκερμία  

o Βιομάηα  

o Συμπαραγωγι Θλ. / Κερμ.  

o Μικρό Υ/Θ  

o Αιολικι  

o ΔΕΝ ΔΛΑΚΕΤΕΛ  

Εφόςον διακζτει, επιλζξτε το ποςοςτό τθσ κατανάλωςθσ (θλεκτρικό / κερμικό) που 

καλφπτει  

o 0 - 25%  

o 25 - 50%  

o 50 - 75%  

o 75 - 100%  

Εφαρμόηετε ςτθν επιχείρθςι ςασ κάποιο ςφςτθμα / πρότυπο περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Ζχετε οργανϊςει - ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ ενεργειακισ & περιβαλλοντικισ 

εκπαίδευςθσ - ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Διακζτει θ επιχείρθςι ςασ ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ;  



[63] 
 

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Σε περίπτωςθ που διακζτει δϊςτε μια ςυνοπτικι περιγραφι.  

 

Ζχετε λάβει πρόςφατα κάποια μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθν επιχείρθςι 

ςασ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Σε περίπτωςθ που ζχετε λάβει δϊςτε μια ςυνοπτικι περιγραφι των μζτρων  

 

Είςτε διατεκειμζνοι να λάβετε ςτο άμεςο μζλλον μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςτθν επιχείρθςι ςασ;  

o ΝΑΛ  

o ΟΧΛ  

o ΔΞ / ΔΑ  

Αν ναι, τι φψουσ επζνδυςθ υπολογίηετε να κάνετε;  

Ροια κίνθτρα πιςτεφετε ότι πρζπει να δοκοφν ςτον τριτογενι τομζα για τθν 

υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ;  

Δϊςτε μια ςυνοπτικι περιγραφι. 
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8.1 Οικιακόσ Σομέασ 
Στθν ενότθτα αυτι γίνεται ανάλυςθ των αποτελεςμάτων που προζκυψαν από τθν 

επεξεργαςία των απαντιςεων. Τα αποτελζςματα παρζχουν πλθροφορίεσ για τα 

χαρακτθριςτικά του δείγματοσ που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, τα χαρακτθριςτικά των 

κατοικιϊν, τισ καταναλϊςεισ καυςίμου που χρθςιμοποιοφν για κζρμανςθ και τθν 

ενεργειακι ςυμπεριφορά των δθμοτϊν ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ 

οικίασ τουσ. 

8.1.1 Ανάλυςη δείγματοσ ςυμμετεχόντων ςτην έρευνα 

Θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των πολιτϊν που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα ανικει ςτθν 

θλικιακι ομάδα 40 – 54 ετϊν και με επίπεδο μόρφωςθσ των ςυμμετεχόντων 57,6% να 

είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΛ / ΤΕΛ. 

Γράφθμα 8-1 
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8.1.2 τοιχεία κτιρίων και καταναλωτών 

Το 52,70% των κατοικιϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα διαμζνει ςε μονοκατοικία και 

το 47,30% ςε πολυκατοικία. 

Γράφθμα 8-2 

 

 

Γράφθμα 8-3 
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Γράφθμα 8- 4 

 

 

 

 

Επίςθσ από τθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι θ πλειοψθφία των κατοικιϊν (67%) δεν 

διακζτει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ. 

Γράφθμα 8-5 
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8.1.3 Ενεργειακή ςυμπεριφορά πολιτών 

Το τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου που ςυμπλθρϊκθκε από τουσ κατοίκουσ του 

Διμου Κθβαίων αφορά ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά τουσ προκειμζνου να 

προςεγγιςτεί θ αποδοτικότθτα των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για 

τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και να ςχεδιαςτοφν  καλφτερα οι μελλοντικζσ παρεμβάςεισ 

των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Διμου ϊςτε οι πολίτεσ να ενθμερωκοφν και να 

ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινι προςπάκεια για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Στα 

γραφιματα που ακολουκοφν απεικονίηονται οι απαντιςεισ τουσ: 

Γράφθμα 8-6 
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Γράφθμα 8-7 

 

Γράφθμα 8-8 
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Γράφθμα 8-9 
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Γράφθμα 8-10 

 

 
 Γράφθμα 8-11 
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Γράφθμα 8-12 

 

Γράφθμα 8-13 
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Γράφθμα 8-14 

 

 

Γράφθμα 8-15 
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Γράφθμα 8-16 

 

 

Γράφθμα 8-17 
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Γράφθμα 8-18 

 

 

Γράφθμα 8-19 
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Γράφθμα 8-20 

 

 

Γράφθμα 8-21 
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Γράφθμα 8-22 

 
 

 

Γράφθμα 8-23 
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Γράφθμα 8-24 

 

 

Γράφθμα 8-25 
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Οι απαντιςεισ των κατοίκων του Διμου Κθβαίων ςτισ ερωτιςεισ τθσ ζρευνασ που 

πραγματοποιικθκε υπζδειξαν ςε γενικζσ γραμμζσ: 

 Τθν κετικι τάςθ των κατοίκων όςον αφορά τθν ςυμπεριφορά τουσ ςε κζματα 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και περιβαλλοντικισ ευαιςκθςίασ με αρκετά ωςτόςο 

περικϊρια βελτίωςθσ. 

 Τθν προκυμία τουσ για λιψθ περαιτζρω ςχετικϊν δράςεων. 

Εξετάηοντασ με προςοχι τα γραφιματα που παρατζκθκαν ςτισ προθγοφμενεσ ςελίδεσ 

του ΣΔΑΕ μποροφμε να εξάγουμε τα ακόλουκα ςυμπεράςματα: 

 Θ πλειοψθφία των κατοικιϊν δεν διακζτει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 Ρερίπου 1 ςτουσ 5 πολίτεσ αφινει τα φϊτα αναμμζνα ςε δωμάτια που δεν 

χρθςιμοποιεί. 

  Ρερίπου 1 ςτουσ 15 δεν κάνει χριςθ λαμπτιρων φωτιςμοφ χαμθλισ 

κατανάλωςθσ ςτθν οικία του. Ριο ςυγκεκριμζνα το 23% περίπου των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα χρθςιμοποιεί από κακόλου ζωσ 50% λαμπτιρεσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και το υπόλοιπο 73% περίπου δθλϊνει ότι ζχει 

αντικαταςτιςει (ςχεδόν ι πλιρωσ) τουσ παλιοφσ ενεργοβόρουσ λαμπτιρεσ με 

νζουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Το 73% των πολιτϊν λαμβάνει μζριμνα για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του 

ςυςτιματοσ λζβθτα – καυςτιρα ενϊ υπάρχει και ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 11% 

περίπου που δεν διακζτει αυτόνομθ κζρμανςθ και δεν είναι ςτθν αρμοδιότθτά 

του θ ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα – καυςτιρα. 

 Το 42% διλωςε ότι ρυκμίηει το κερμοςτάτθ για τθν κζρμανςθ ςτουσ 20: C. 

 Το 31% περίπου δθλϊνει ότι ρυκμίηει το καλοκαίρι τθν κερμοκραςία του 

κλιματιςτικοφ πάνω από τουσ 25: C ενϊ το 57% περίπου ρυκμίηει το κλιματιςτικό 

ςε κερμοκραςία μικρότερθ των 25: C. Επίςθσ υπάρχει ζνα ςθμαντικό ποςοςτό 

τθσ τάξθσ του 12% που δεν διακζτει κλιματιςτικό. 

 Το 83% κλείνει το κλιματιςτικό ςτα δωμάτια όταν δεν υπάρχουν άνκρωποι. 

 Ρερίπου 1 ςτουσ 10 πολίτεσ δεν λαμβάνει υπόψθ του τθν ενεργειακι κλάςθ των 

ςυςκευϊν όταν τα αγοράηει, ενϊ από αυτοφσ που απάντθςαν κετικά το 78% 

γνωρίηει τθν ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν που αγόραςε πρόςφατα. 

 Το 38% των πολιτϊν δεν κλείνει από το διακόπτθ τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ που 

διακζτει. 

 Το 83% των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα κλείνει εγκαίρωσ τον θλεκτρικό 

κερμοςίφωνα. 
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 Επίςθσ 1 ςτισ 2 κατοικίεσ δεν διακζτει θλιακό κερμοςίφωνα. 

 Το 85% φροντίηει να είναι καλά γεμάτο το πλυντιριο ροφχων / πιάτων πριν το 

κζςει ςε λειτουργία. 

 Το 47% επιλζγει ωσ κερμοκραςία πλφςθσ των ροφχων τουσ 40: C και το 38% τουσ 

60: C. 

 

8.2 Σριτογενήσ Σομέασ  
Εδϊ γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των ερωτθματολογίων 

που ςυγκεντρϊκθκαν και αφοροφν τον τριτογενι τομζα. Στο γράφθμα που ακολουκεί 

απεικονίηεται θ κατθγορία των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. 

Γράφθμα 8-26 

 

Εδϊ κα πρζπει να επιςθμανκεί θ ςυμμετοχι ςε ποςοςτό 29% τθσ βιομθχανίασ μιασ και 

εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του διμου υπάρχουν αρκετζσ βιομθχανικζσ μονάδεσ. 

Επίςθσ θ πλειοψθφία των επιχειριςεων είναι εγκατεςτθμζνθ ςε κτίρια όπωσ φαίνεται 

ςτο γράφθμα που ακολουκεί. 
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Γράφθμα 8-27 

 Θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα επιχειριςεων δεν διακζτει 

πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ και μάλιςτα υπάρχει ζνα ποςοςτό τθσ τάξθσ του 

6% περίπου που δεν γνωρίηει τι είναι το πιςτοποιθτικό αυτό. 

Γράφθμα 8-28 

 

 

Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο που προζκυψε από τθν ζρευνα είναι ότι από αυτοφσ που 

απάντθςαν ότι θ επιχείρθςι τουσ διακζτει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ μόνο 
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το 25% γνϊριηε ότι αυτό ιταν κατθγορίασ Β ενϊ οι υπόλοιποι δεν γνϊριηαν τθν 

κατθγορία του πιςτοποιθτικοφ. 

Γράφθμα 8-29 

 

8.2.1 Ενεργειακή ςυμπεριφορά επιχειρήςεων 

Στα γραφιματα που ακολουκοφν απεικονίηεται θ ενεργειακι ςυμπεριφορά των 

επιχειρθματιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτα γεωγραφικά και διοικθτικά όρια του 

Διμου Κθβαίων. 

Γράφθμα 8-30 
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Γράφθμα 8-31 

 

Γράφθμα 8-32 
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Γράφθμα 8-33 

 

Γράφθμα 8-34 
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Γράφθμα 8-35 

 

Γράφθμα 8-36 
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Γράφθμα 8-37 

 

Γράφθμα 8-38 
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Γράφθμα 8-39 

 

 Γράφθμα 8-40 

 



[87] 
 

Γράφθμα 8-41 

 

Γράφθμα 8-42 
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Γράφθμα 8-43 

 

Γράφθμα 8-44 
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Γράφθμα 8-45 

 

Γράφθμα 8-46 
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Γράφθμα 8-47 

 

Γράφθμα 8-48 

 

Πςοι απάντθςαν  ότι θ επιχείρθςι τουσ διακζτει ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

τουσ ηθτικθκε να δϊςουν μια ςυνοπτικι περιγραφι αυτϊν των ςυςτθμάτων θ οποία 

και ακολουκεί: 

 Κουφϊματα αλουμινίου με διπλά τηάμια. 

 Εςωτερικι επζνδυςθ με γυψοςανίδεσ. 

 Επιδαπζδια κζρμανςθ  - Διπλοί υαλοπίνακεσ. 
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 Αντλία κερμότθτασ. 

 

 

Γράφθμα 8-49 

 

Πςοι ζλαβαν μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τουσ ηθτικθκε να αναφζρουν τα μζτρα 

αυτά τα οποία είναι τα ακόλουκα: 

 Αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν με LEDs. 

 Εγκατάςταςθ και χριςθ διαφόρων μθχανθμάτων inverter αντί για ςτακερϊν 

ςτροφϊν. 

 Εκτεταμζνθ χριςθ λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ. 
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Γράφθμα 8-50 

 

Πςοι απάντθςαν κετικά τουσ ηθτικθκε να δθλϊςουν το φψοσ τθσ επζνδυςθσ που 

υπολογίηον να κάνουν και το ελάχιςτο ποςό που δθλϊκθκε είναι το ποςό των 500 ευρϊ 

και το μζγιςτο το ποςό των 30.000 ευρϊ. 

Επίςθσ ςτθν ερϊτθςθ «Ροια κίνθτρα πιςτεφετε ότι πρζπει να δοκοφν ςτον τριτογενι 

τομζα για τθν υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ;» οι απαντιςεισ που 

δόκθκαν ιταν οι ακόλουκεσ: 

 Να δοκεί επιδότθςθ ςε ςυνδυαςμό με φορολογικζσ απαλλαγζσ. 

 Να δοκοφν οικονομικά κίνθτρα και χρθματοδότθςθ ςτο 100%. 

 Να «τρζξει» πρόγραμμα ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ για τον τριτογενι τομζα. 

 Να γίνει μείωςθ τθσ φορολογίασ των κερδϊν που προκφπτουν από τθν 

ΡΑΣΛΝΘ παραγωγι ενζργειασ. 

Ππωσ προκφπτει από τισ απαντιςεισ που ςυλλζχκθκαν κα πρζπει να υπάρξει μεγαλφτερθ 

ευαιςκθτοποίθςθ του τριτογενι τομζα για τα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και να 

δοκεί ζμφαςθ ςτο γεγονόσ ότι οι αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ μεταφράηονται άμεςα ςε 

εξοικονόμθςθ κόςτουσ για τθν επιχείρθςθ και ςε βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. 

Επίςθσ από τθν προςεκτικι παρατιρθςθ των γραφθμάτων εξάγονται τα ακόλουκα 

ςυμπεράςματα: 

 Το 69% των ερωτθκζντων χρθςιμοποιεί τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν 

υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό. 
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 Το 87% χρθςιμοποιεί λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ. 

 1 ςτουσ 2 επαγγελματίεσ ρυκμίηει τον κερμοςτάτθ για τθν κζρμανςθ πάνω 

από τουσ 21: C  το χειμϊνα. 

 Το 62% ρυκμίηει τθν κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ κάτω από 25: C το 

καλοκαίρι. 

 Το 87% λαμβάνει υπόψθ τθν ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν που αγοράηει . 

 Σε αντίκεςθ με τον οικιακό τομζα το 78% του τριτογενι τομζα γνωρίηει τθν 

ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν που αγόραςε πρόςφατα όπου μάλιςτα το 

57% αυτϊν αντιςτοιχεί ςτθν κλάςθ Α+. 

 Το 53% ωςτόςο των ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα δεν κλείνει από το διακόπτθ 

και αφινει ςε κατάςταςθ αναμονισ τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ. 

 Θ πλειοψθφία των επιχειριςεων δεν διακζτει εγκατάςταςθ ΑΡΕ εκτόσ από μια 

που διακζτει εγκατάςταςθ βιομάηασ. 

 Το 63% των ερωτθκζντων δεν ζχει οργανϊςει – ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ 

ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ 

εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ. 

 Το 73% των επιχειριςεων δεν διακζτει κάποιο ςφςτθμα εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ. 

 Μόνο το 56% των επιχειριςεων είναι διατεκειμζνο να λάβει ςτο άμεςο μζλλον 

μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

Σε ςυνζχεια των παραπάνω κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι από τισ κατ’ ιδίαν 

ςυναντιςεισ με τουσ επιχειρθματίεσ διαπιςτϊκθκε θ ζλλειψθ γνϊςθσ για τθν υιοκζτθςθ 

εξειδικευμζνων δράςεων – μζτρων που μποροφν να εφαρμόςουν ςτθν επιχείρθςι τουσ 

για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Τζλοσ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι ιδιαιτερότθτεσ και οι περιοριςμοί που υπάρχουν 

όςον αφορά τθν υιοκζτθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τον τριτογενι τομζα 

όπωσ: 

 Οι επιχειριςεισ όπωσ τα εμπορικά καταςτιματα που ζχουν επαφι με κοινό 

ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν περιςςότερο φωτιςμό από τον απαιτοφμενο και 

ρυκμίηουν το ςφςτθμα κζρμανςθσ τον χειμϊνα και τον κλιματιςμό το καλοκαίρι 

ςε μεγαλφτερεσ και μικρότερεσ κερμοκραςίεσ αντίςτοιχα με αποτζλεςμα τθν 

μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ενζργειασ. 
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 Ο τφποσ και θ δραςτθριότθτα μιασ επιχείρθςθσ είναι πικανόν να απαιτεί τθν 

χριςθ επιπλζον φωτιςμοφ ι κζρμανςθσ ι ψφξθσ με αποτζλεςμα τθν 

μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ενζργειασ. 

 Θ μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν και θ αδυναμία των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων για δανειςμό ωσ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ 

κρίςθσ δρουν αποτρεπτικά ςτισ επενδφςεισ για εφαρμογι μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

8.3 υμπεράςματα  

Από τθν προςεκτικι μελζτθ και ανάλυςθ των απαντιςεων προκφπτει το ςυμπζραςμα 

τόςο οι πολίτεσ όςο και οι επαγγελματίεσ που ηουν και δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο 

Κθβαίων είναι ςχετικά ενθμερωμζνοι και ευαιςκθτοποιθμζνοι για ηθτιματα που 

αφοροφν τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Ωςτόςο θ οικονομικι φφεςθ που μαςτίηει τθν χϊρα αποτελεί τροχοπζδθ ςτισ 

επενδφςεισ και ςτθν υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ παρόλα τα άμεςα 

οικονομικά οφζλθ από τθν μείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ για τθν κατανάλωςθ 

ενζργειασ ςε μια επιχείρθςθ ι ςτθν κατοικία. Πμωσ δεν πρζπει να παραβλεφκεί ότι εν 

μζςω οικονομικισ κρίςθσ θ λιψθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ αποτελεί ζνα 

βαςικό εργαλείο εξοικονόμθςθσ κόςτουσ και οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικό αλλά 

και ςε εκνικό επίπεδο. Αυτό ςθμαίνει ότι θ προβολι δράςεων και μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ χαμθλοφ κόςτουσ από πλευράσ διμου είναι πολφ ςθμαντικι 

και κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ. 

Ο Διμοσ Κθβαίων ςκοπεφει να δϊςει ιδιαίτερο βάροσ ςτθν προβολι και υλοποίθςθ 

από τουσ δθμότεσ του μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κακϊσ και ςτθν 

ευαιςκθτοποίθςθ και ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτισ δράςεισ του διμου. Συγκεκριμζνα 

προτίκεται ο διμοσ να παρζμβει με διαδικαςίεσ ανοικτοφ διαλόγου και μια ςειρά 

δράςεων αρχίηοντασ από τα ςχολεία τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και το διαδίκτυο ϊςτε να προωκιςει τθν ιδζα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, 

τθσ χριςθσ ΑΡΕ και τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO₂ που κα οδθγιςει ςτθν υιοκζτθςθ 

μζτρων ςχετικϊν με τουσ ςτόχουσ που κζτει το Σφμφωνο των Δθμάρχων. Ειδικότερα ο 

Διμοσ Κθβαίων ςκοπεφει να: 

 Ρροωκιςει με δράςεισ ενθμζρωςθσ τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

μθδενικοφ, χαμθλοφ και μεςαίου κόςτουσ. 
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 Ρροβάλλει τισ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΡΕ που κα 

εφαρμόςει ςτα δθμοτικά κτίρια, ςτισ δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ και ςτο 

δθμοτικό οδοφωτιςμό προκειμζνου να ενθμερωκοφν οι δθμότεσ για τα οφζλθ 

που προκφπτουν από αυτζσ. 

 Ρροβάλλει και να προωκιςει τισ εκνικζσ πρωτοβουλίεσ και τα αντίςτοιχα 

χρθματοδοτικά εργαλεία που ςτοχεφουν ςτθν εφαρμογι μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ςτισ ΑΡΕ. 

 Να ςυνεργαςτεί ςτενότερα και πιο οργανωμζνα με τουσ διάφορουσ 

επαγγελματικοφσ φορείσ, ακλθτικοφσ και πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο διμο ϊςτε να πολλαπλαςιάςει τθ διάχυςθ των 

παραπάνω αποτελεςμάτων ςτουσ πολίτεσ και ςτουσ επαγγελματίεσ που ηουν 

και δραςτθριοποιοφνται ςτο διμο. 

    

9. ΒΑΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO₂ 
 

9.1 Μεθοδολογία απογραφήσ βαςικών εκπομπών 
Στο κεφάλαιο 2 ζγινε μια ςφντομθ περιγραφι του γενικοφ πλαιςίου αποτίμθςθσ του 

ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ και παράλλθλα δόκθκαν περιγραφζσ οριςμζνων 

ενδεικτικϊν εργαλείων αποτίμθςθσ. Θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ του ανκρακικοφ 

αποτυπϊματοσ που επιλζχκθκε ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του οδθγοφ 

ανάπτυξθσ Σχεδίων Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ  βαςίηεται ςτουσ ςυντελεςτζσ 

εκπομπϊν τθσ  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2006). Θ επιλογι τθσ 

προαναφερόμενθσ μεκοδολογίασ για τον υπολογιςμό του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ 

του Διμου Κθβαίων βαςίηεται ςτα ακόλουκα κριτιρια: 

 Ριςτι τιρθςθ των Ευρωπαϊκϊν οδθγιϊν όπωσ αυτζσ αναφζρονται ςτο Σφμφωνο 

των Δθμάρχων. 

 Ευκολία ςτθν κατανόθςθ και τθν μετζπειτα εφαρμογι από μθ ειδικοφσ / 

επιςτιμονεσ. 

 Ευρεία χριςθ των ςυντελεςτϊν εκπομπϊν και από άλλουσ διμουσ εντόσ και 

εκτόσ Ελλάδασ. 
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9.2  Έννοιεσ και παραδοχέσ  
Ακολουκεί θ παρουςίαςθ των βαςικϊν εννοιϊν και παραδοχϊν που κα βοθκιςουν 

ςτθν κατανόθςθ του υπολογιςμοφ του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ από τον αναγνϊςτθ. 

Συγκεκριμζνα: 

Ζτοσ αναφοράσ: Ωσ ζτοσ αναφοράσ ορίηεται το ζτοσ με το οποίο κα ςυγκρικεί ο ςτόχοσ 

μείωςθσ των εκπομπϊν του 2020. Για τθν ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ωσ ζτοσ αναφοράσ 

ορίςτθκε το 2014 κακϊσ δεν υπιρχαν αναλυτικά και αξιόπιςτα ςτοιχεία καταναλϊςεων 

ενζργειασ, καυςίμων κλπ. Για προθγοφμενα ζτθ. Θ επιλογι ενόσ πρόςφατου ζτουσ 

αναφοράσ εξαςφαλίηει από τθν μια μεριά τθν ποιότθτα των δεδομζνων που κα 

ςυλλεχκοφν και από τθν άλλθ αυξάνει τθ δυςκολία εφαρμογισ και τιρθςθσ των 

δεςμεφςεων μείωςθσ του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ. 

Δεδομζνα δραςτθριότθτασ: Τα δεδομζνα δραςτθριότθτασ ποςοτικοποιοφν το μζγεκοσ 

τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ ςτα όρια τθσ περιοχισ που εξετάηεται. Ενδεικτικά 

παραδείγματα είναι: 

 Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια. 

 Θ κατανάλωςθ πετρελαίου κζρμανςθσ ςτισ οικίεσ. 

Συντελεςτζσ Εκπομπϊν: Οι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν είναι ςυντελεςτζσ οι οποίοι 

ποςοτικοποιοφν τισ εκπομπζσ ανά δραςτθριότθτα. Οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 

υπολογίηονται πολλαπλαςιάηοντασ τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι κάκε δραςτθριότθτασ με 

το μζγεκοσ τθσ δραςτθριότθτασ. Ενδεικτικά παραδείγματα ςυντελεςτϊν εκπομπϊν: 

 Ροςότθτα CO₂ που εκπζμπεται ανά MWh πετρελαίου που καταναλϊνεται. 

 Ροςότθτα CO₂ που εκπζμπεται ανά MWh θλεκτριςμοφ που καταναλϊνεται. 

Στόχοσ Μείωςθσ: Ο ςτόχοσ μείωςθσ είναι το ποςοςτό μείωςθσ των ςυνολικϊν εκπομπϊν 

CO₂ ςε ςφγκριςθ με το ζτοσ αναφοράσ. Ωσ ελάχιςτοσ ςτόχοσ μείωςθσ μζχρι το 2020 

ορίηεται το 20%. Ο ςτόχοσ μείωςθσ μπορεί να οριςτεί είτε ωσ «απόλυτθ μείωςθ», είτε ωσ  

«κατά κεφαλι μείωςθ». Στθ ςυγκεκριμζνθ μελζτθ ο ςυνολικόσ ςτόχοσ μείωςθσ του CO₂ 

για το Διμο Κθβαίων κα εκφραςτεί ωσ απόλυτθ μείωςθ, ενϊ το ποςοςτό μείωςθσ 

αναλφεται ςτο ςχετικό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) του διμου. 

9.3  υντελεςτέσ εκπομπών 
Ο οδθγόσ ςφνταξθσ του ΣΔΑΕ αναφζρεται ςτθν χριςθ δφο διαφορετικϊν προςεγγίςεων 

για τθν επιλογι των ςυντελεςτϊν εκπομπϊν: 
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Ρρότυποι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ IPCC Οι πρότυποι 

ςυντελεςτζσ βαςίηονται ςτθν περιεκτικότθτα ςε άνκρακα του κάκε καυςίμου, ςτο 

πλαίςιο τθσ απογραφισ των αερίων του κερμοκθπίου τθσ United Nations Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC) και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Σφμφωνα με 

τθν προςζγγιςθ αυτι το διοξείδιο του άνκρακα (CO₂) είναι το πιο ςθμαντικό αζριο του 

κερμοκθπίου και δεν απαιτείται ο υπολογιςμόσ αερίων όπωσ το μεκάνιο (CH₄) ι το 

υποξείδιο του αηϊτου (N₂O). Επιπλζον οι εκπομπζσ CO₂ από τθν χριςθ πιςτοποιθμζνθσ 

«πράςινθσ» ενζργειασ κεωροφνται μθδενικζσ. Θ μονάδα αναφοράσ εκπομπϊν που 

χρθςιμοποιείται ςε αυτι τθν περίπτωςθ είναι οι Εκπομπζσ CO₂ (tCO₂). 

Συντελεςτζσ Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ (ΑΚΗ) Οι ςυντελεςτζσ ΑΚΗ λαμβάνουν υπόψθ 

ολόκλθρο τον κφκλο ηωισ του ενεργειακοφ φορζα. Ζτςι πζρα από τισ εκπομπζσ που 

προζρχονται από τθν καφςθ, προςμετροφνται και οι εκπομπζσ που προζρχονται από 

όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ όπωσ για παράδειγμα θ εξόρυξθ, θ εφοδιαςτικι 

αλυςίδα και θ τελικι απόκεςθ – διάκεςθ. Επιπλζον λαμβάνονται υπόψθ και αζρια του 

κερμοκθπίου πζραν του CO₂. Στθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ οι εκπομπζσ CO₂  από τθν 

χριςθ βιομάηασ και πιςτοποιθμζνθσ «πράςινθσ» ενζργειασ κεωροφνται μεγαλφτερεσ 

του μθδενόσ. Θ μονάδα αναφοράσ εκπομπϊν που χρθςιμοποιείται ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ είναι Εκπομπζσ ιςοδφναμου CO₂ (tCO₂-equivalent). 

Για τον υπολογιςμό του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ του Διμου Κθβαίων επιλζγεται να 

γίνει χριςθ τθσ πρϊτθσ προςζγγιςθσ θ οποία αναφζρεται ςτθν χριςθ πρότυπων 

ςυντελεςτϊν εκπομπϊν. Οι ςυντελεςτζσ αυτοί προζρχονται από τθν IPCC και θ επιλογι 

αυτισ τθσ μεκόδου γίνεται γιατί προςφζρει καλφτερθ κατανόθςθ από τουσ 

εμπλεκόμενουσ παράγοντεσ, μεγαλφτερθ ευκολία ςτθν εφαρμογι και καλφτερθ 

δυνατότθτα ςφγκριςθσ λόγω τθσ ςυχνισ χριςθσ αυτισ από τθν επιςτθμονικι κοινότθτα. 

9.4  Προςδιοριςμόσ των ορίων του  ςυςτήματοσ ανάλυςησ  
Τα όρια του ςυςτιματοσ ανάλυςθσ προςδιορίηονται από τα γεωγραφικά όρια του 

Διμου Κθβαίων όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Ρρόγραμμα «Καλλικράτθσ»  (Εικόνα 9-1). 
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Εικόνα 9-1. Τα γεωγραφικά όρια του Διμου Κθβαίων 

Ο υπολογιςμόσ του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ του Διμου Κθβαίων για το 2014 το 

οποίο ζχει επιλεγεί ωσ ζτοσ αναφοράσ, αφορά τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα 

λόγω κατανάλωςθσ ενζργειασ και καυςίμων ςτισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

 Δθμοτικά κτίρια. 

 Δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 Δθμοτικόσ φωτιςμόσ. 

 Δθμοτικά οχιματα. 

 Οικιακόσ τομζασ. 

 Τριτογενισ τομζασ. 

 Δθμόςιεσ μεταφορζσ. 

 Λδιωτικά οχιματα. 

Επίςθσ ςτα όρια του Διμου Κθβαίων δεν υφίςταται ςφςτθμα 

τθλεκζρμανςθσ/τθλεψφξθσ/ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ – κερμικισ ενζργειασ (ΣΘΚ) και 

κατά ςυνζπεια δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον υπολογιςμό άμεςεσ ι ζμμεςεσ εκπομπζσ 

που προκφπτουν από αυτζσ. 

Επίςθσ ςτθν παροφςα μελζτθ δεν ςυμπεριλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

 Τομείσ οι οποίοι αποκλείονται βάςει του οδθγοφ «ΡΩΣ ΝΑ ΑΝΑΡΤΥΞΕΤΕ ΕΝΑ 

ΣΧΕΔΛΟ ΔΑΣΘΣ ΑΕΛΦΟΟΥ ΕΝΕΓΕΛΑΣ (ΣΔΑΕ)». 

 Δεδομζνα και ςτοιχεία τα οποία αφοροφν δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ 

που εμπεριζχουν υψθλό  βακμό αβεβαιότθτασ όπωσ για παράδειγμα δθμοτικά 

κτίρια που δεν διατθροφν ανεξάρτθτο αρχείο καταναλϊςεων και τα οποία 

βρίςκονται ςε απομακρυςμζνεσ κοινότθτεσ του Διμου. 
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9.5  υντελεςτέσ εκπομπών για το Δήμο Θηβαίων 

9.5.1  Ηλεκτρική ενέργεια 

Στον πίνακα 9-1 που ακολουκεί απεικονίηεται ο πρότυποσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν CO₂ 

που προκφπτει από τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν Ελλάδα αλλά και για 

τθν Ε.Ε. ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ IPCC. Οι ςυγκεκριμζνοι ςυντελεςτζσ προτείνονται να 

χρθςιμοποιοφνται ωσ γενικι αρχι. Σε περίπτωςθ τοπικισ θλεκτροπαραγωγισ ο 

ςυγκεκριμζνοσ πρότυποσ ςυντελεςτισ αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τθν εξίςωςθ 

που ακολουκεί. 

Ρίνακασ 9-1 Εκνικόσ και Ευρωπαϊκόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τθν Θ/Ε 

Χϊρα Ρρότυποσ Συντελεςτισ Εκπομπϊν (tCO₂/MWhe) 

Ελλάδα 1,149 

Ε.Ε. 0,460 

 

     
                                       

   
  

 

Ππου: 

EFE (Local Emission Factor): τοπικόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τθν θλεκτρικι ενζργεια 

(t/MWh). 

TCE (Total Electricity Consumption): ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από 

τον ΟΤΑ (MWh). 

LPE (Local Electricity Production): τοπικι θλεκτροπαραγωγι (MWh). 

GEP (Green Electricity Purchase): αγορά πράςινθσ θλεκτρικισ ενζργειασ από τον ΟΤΑ 

(MWh). 

NEEFE (National or European Emission Factor for Electricity): εκνικόσ ι ευρωπαϊκόσ 

ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τθν θλεκτρικι ενζργεια (t/MWh). 

CO₂LPE (CO₂ Emissions due to Local Production): εκπομπζσ CO₂ από τθν τοπικι 

παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ (t). 

CO₂GEP (CO₂ Emissions due to Green Energy Production): εκπομπζσ CO₂ από τθν 

παραγωγι πιςτοποιθμζνθσ πράςινθσ θλεκτρικισ ενζργειασ (t). 
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Οι τυπικοί αυτοί ςυντελεςτζσ βαςίηονται ςτισ οδθγίεσ IPCC του 2006 και αναφζρονται 

ςτον οδθγό ανάπτυξθσ του Σχεδίου Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) του Συμφϊνου 

των Δθμάρχων. 

Συνεπϊσ κακϊσ ςτα όρια του Διμου Κθβαίων υφίςταται τοπικι θλεκτροπαραγωγι από 

ΑΡΕ κα πρζπει να υπολογιςτεί ο τοπικόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν, ο οποίοσ 

αντικατοπτρίηει τα οφζλθ περιοριςμοφ του CO₂ από τθν θλεκτροπαραγωγι από ΑΡΕ. 

Στθν περίπτωςθ του Διμου Κθβαίων για το ςυγκεκριμζνο ζτοσ αναφοράσ ο πρότυποσ 

ςυντελεςτισ εκπομπϊν ςε tCO₂/MWhe είναι: 

     
                           

   
   

                  

   
    

 
                           

      
= 0,393 

 

Οι εκπομπζσ CO₂  από τθν τοπικι παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ 

κεωρικθκαν μθδενικζσ ςφμφωνα με τον οδθγό. 

9.5.2 Καύςιμα 

Ο υπολογιςμόσ των εκπομπϊν CO₂ που προζρχεται από τθν καφςθ διαφόρων καυςίμων κα 

πραγματοποιθκεί με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ που παρατίκενται ςτον πίνακα 9-2 που 

ακολουκεί. 

Ρίνακασ 9-2. Συντελεςτζσ Εκπομπϊν CO₂ 

Τυπικι Ονομαςία 
IPCC 

tCO₂/MWh 

Βενηίνθ κινθτιρων 0,249 

Ρετρζλαιο Κζρμανςθσ 0,267 

Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 0,267 

Ξφλο 0,403 
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9.6 Παραγωγή και κατανάλωςη ενέργειασ ςε κτίρια 

9.6.1 Ηλεκτρική ενέργεια 

9.6.1.1 Σοπική ηλεκτροπαραγωγή 

Ακολουκϊντασ τισ οδθγίεσ του οδθγοφ για τθν εκπόνθςθ του ΣΔΑΕ τα κριτιρια για να 

ςυμπεριλθφκεί θ παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από ΑΡΕ ι ΣΘΚ ςτουσ υπολογιςμοφσ 

πρζπει να αποτελεί: 

 Εγκατάςταςθ - μονάδα που δεν περιλαμβάνεται ςτο ευρωπαϊκό ςφςτθμα 

εμπορίασ δικαιωμάτων εκπομπισ αερίων του κερμοκθπίου. 

 Εγκατάςταςθ – μονάδα με κερμικι ιςχφ μζχρι και 20 MW ςτθν περίπτωςθ 

ςτακμϊν βιομάηασ ι μζχρι και 20MWe ονομαςτικισ ιςχφοσ ςτθν περίπτωςθ 

λοιπϊν μονάδων ΑΡΕ όπωσ για παράδειγμα αιολικό πάρκο, φωτοβολταϊκόσ 

ςτακμόσ κλπ. 

Τα κριτιρια αυτά προκφπτουν από τθν παραδοχι ότι οι μικρότερεσ εγκαταςτάςεισ – 

μονάδεσ καλφπτουν κυρίωσ τισ τοπικζσ ανάγκεσ ςε θλεκτρικι ενζργεια ςε αντίκεςθ με 

τισ μεγαλφτερεσ εγκαταςτάςεισ – μονάδεσ που παράγουν θλεκτρικι ενζργεια θ οποία 

κυρίωσ προμθκεφει το ςφςτθμα τθσ χϊρασ. Εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του Διμου 

Κθβαίων για το ζτοσ αναφοράσ 2014 λειτουργοφςαν τοπικζσ μονάδεσ 

θλεκτροπαραγωγισ από φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα. Τα ςτοιχεία για τθν 

λειτουργία των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων προιλκαν από τον ΔΕΔΔΘΕ και τθν ΑΕ, 

ενϊ για τθν λειτουργία των αιολικϊν ςυςτθμάτων από τθν ΑΕ και το Εκνικό 

Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Ενζργεια του ΥΡΕΚΑ. 

Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των φωτοβολταϊκϊν διαςυνδεδεμζνων ςυςτθμάτων που 

λειτουργοφςαν το ζτοσ αναφοράσ 2014 ιταν ςυνολικά 38.718,97 kWp όπωσ φαίνεται 

και ςτον πίνακα 9-3 που ακολουκεί. 

Ρίνακασ  9-3. Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 

Διαςυνδεδεμζνα Συςτιματα 
Εγκατεςτθμζνθ Λςχφσ 

(kWp) 

Φωτοβολταϊκά ειδικοφ προγράμματοσ ςτεγϊν 

(<10kWp) 
20,00 

Φωτοβολταϊκά μζχρι 100kWp 298,97 

Φωτοβολταϊκά από 100kWp μζχρι 1MWp 1.400,00 

Φωτοβολταϊκά άνω του 1MWp 37.000,00 

Σφνολο 38.718,97 
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Για τον υπολογιςμό τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ λαμβάνεται υπόψθ θ 

θλιακι ακτινοβολία τθσ περιοχισ. Θ μζςθ ετιςια παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια 

εκτιμάται ςε 1.470 kWh/kWp θ οποία αντιςτοιχεί ςε 56.917  MWh. 

Πςον αφορά τθν παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια από τα αιολικά ςυςτιματα για το 

ζτοσ 2014 αυτι εκτιμάται ςτισ 129,75 MWh.  

Συνεπϊσ θ ςυνολικι παραγόμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςτο Διμο Κθβαίων υπολογίηεται 

ςτισ 57.046,75 MWh.  

9.6.1.2 Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςε δημοτικά κτίρια και ςχολεία 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ των δθμοτικϊν κτιρίων 

αντλικθκαν δεδομζνα από τουσ εκκακαριςτικοφσ λογαριαςμοφσ που αποςτζλλει θ 

Δ.Ε.Θ.  ςτο Διμο.  Ζτςι για το 2014 υπολογίςκθκε ότι θ κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια ιταν 500.000 kWh και ςτα ςχολεία ιταν  450.000 kWh. 

Ππωσ προκφπτει θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ των δθμοτικϊν κτιρίων 

και ςχολείων του Διμου Κθβαίων υπολογίςκθκε ςτισ 950 MWh.   

9.6.1.3 Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςτισ δημοτικέσ εγκαταςτάςεισ  

Στθν ενότθτα αυτι υπολογίηονται οι ενεργειακζσ καταναλϊςεισ των εγκαταςτάςεων – 

υποδομϊν φδρευςθσ και αποχζτευςθσ του Διμου Κθβαίων. Τα ςτοιχεία των ενεργειακϊν 

καταναλϊςεων για τισ ςυγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ προιλκαν από τα ςτοιχεία τθσ ΔΕΥΑ 

του διμου και παρουςιάηονται ςτον πίνακα 9-4 που ακολουκεί. 

Ρίνακασ  9-4. Καταναλϊςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων 

Α/Α Περιγραφή εγκατάςταςησ Κατανάλωςη (kWh) 

1 Αντλιοςτάςια νερού 1.000.000 
2 Αντλιοςτάςια ακαθάρτων 700.000 
3 Βιολογικόσ Καθαριςμόσ 200.000 
4   

Συνολική κατανάλωςη 1.900.000 
 

Ππωσ προκφπτει θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτισ δθμοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ του Διμου Κθβαίων υπολογίςτθκε ςτισ 1.900 MWh. 

9.6.1.4 Κατανάλωςη Ηλεκτρικήσ Ενέργειασ ςτο δημοτικό φωτιςμό 

Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ είναι 413,724 kW. Ο Διμοσ 

Κθβαίων διακζτει διαδικτυακι εφαρμογι ςτθν οποία ζχει γίνει αποτφπωςθ του 
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δικτφου οδοφωτιςμοφ. Με βάςθ τθν αποτφπωςθ προκφπτει ότι ο διμοσ διακζτει 

1.913 λαμπτιρεσ τφπου Na των 250-150-125-70W, και 724 λαμπτιρεσ οικονομίασ 

(θλεκτρονικοί) των 25W. 

Για τισ ανάγκεσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ εκτιμάται ότι καταναλϊνονται 5.050 MWh/y. 

 

9.6.1.5 Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςτον οικιακό τομέα 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που αφορά τον οικιακό 

τομζα αντλικθκαν ςτοιχεία από το Εκνικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Ενζργεια του 

ΥΡΕΚΑ . Τα ςτοιχεία που αντλικθκαν αναφζρονται ςε εκνικζσ καταναλϊςεισ και ζγινε 

αναγωγι ςτα όρια του Διμου Κθβαίων. Θ αναγωγι των ςτοιχείων ςε επίπεδο διμου 

πραγματοποιικθκε βάςει του αρικμοφ των νοικοκυριϊν ςτο διμο και ςτθν χϊρα 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ, Θ ςυνολικι κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ του οικιακοφ τομζα υπολογίςκθκε ςτισ 78.769 MWh. 

9.6.1.6 Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ ςτον τριτογενή τομέα 

Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον τριτογενι τομζα προιλκε 

από δεδομζνα που προιλκαν από το ΔΕΔΔΘΕ για το ςφνολο των καταναλϊςεων εντόσ 

του Διμου Κθβαίων. Ζτςι προκφπτει ότι θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον 

τριτογενι τομζα για το ζτοσ 2014 ιταν 68 MWh. 

9.6.2 Καύςιμα 

9.6.2.1 Κατανάλωςη πετρελαίου ςε δημοτικά κτίρια 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου των δθμοτικϊν κτιρίων αντλικθκαν 

ςτοιχεία από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου. Στον πίνακα 9-5 που ακολουκεί 

απεικονίηονται οι ςυνολικζσ ετιςιεσ καταναλϊςεισ πετρελαίου για το ςφνολο των 

δθμοτικϊν κτιρίων. 

Ρίνακασ 9-5. Συνολικζσ ετιςιεσ καταναλϊςεισ πετρελαίου δθμοτικϊν κτιρίων 

Α/Α 
Κτιριακζσ 

Υποδομζσ 

Συνολικζσ 

Ροςότθτεσ  

(lt) 

Συντελεςτισ 

Μετατροπισ 

(kWh/L) 

Συνολικι 

Κατανάλωςθ 

(kWh) 

Συνολικι 

Κατανάλωςθ 

(MWhe) 

1 

Νθπιαγωγεία – 

Δθμοτικά 

ςχολεία (29) 

71.800 10,00 718.000 718 

2 
Γυμνάςια – 

Λφκεια (11) 
63.500 10,00 635.000 635 
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3 
Ακλθτικζσ 

Εγκαταςτάςεισ 
8.000 10,00 80.000 80 

4 Υπθρεςίεσ 30.100 10,00 301.000 301 

  

9.6.2.2 Κατανάλωςη πετρελαίου και ξύλου ςτον οικιακό τομέα 

Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου και ξφλου ςτον οικιακό τομζα βαςίςκθκε 

ςτθν άντλθςθ δεδομζνων από το Εκνικό Ρλθροφοριακό Σφςτθμα για τθν Ενζργεια 

(Ε.Ρ.Σ.Ε. 2013). Εδϊ κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι τα διακζςιμα ςτοιχεία αναφζρονται ςε 

εκνικζσ καταναλϊςεισ και ςυνεπϊσ ζγινε αναγωγι ςτα όρια του Διμου Κθβαίων θ 

οποία πραγματοποιικθκε βάςει του αρικμοφ των νοικοκυριϊν ςτο Διμο Κθβαίων και 

ςτθν Ελλάδα ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ. Ζτςι 

υπολογίςκθκε ότι θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου του οικιακοφ τομζα του Διμου 

Κθβαίων είναι 76.678,11 MWh. 

Για τον υπολογιςμό κατανάλωςθσ ξυλείασ κεωρικθκε ότι θ ξυλεία αποτελεί ποςοςτό 

τθσ βιομάηασ που καταναλϊνεται πανελλαδικά κακϊσ δεν υπιρχαν αξιόπιςτα ςτοιχεία 

αποκλειςτικά για ξυλεία ςε επίπεδο διμου. Ζτςι θ ςυνολικι κατανάλωςθ ξυλείασ του 

οικιακοφ τομζα του Διμου Κθβαίων εκτιμικθκε ςτισ 23.941,71 MWh. 

9.6.2.3 Κατανάλωςη πετρελαίου ςτον τριτογενή τομέα  

Για τον τριτογενι τομζα ακολουκικθκε θ ίδια μεκοδολογία που ακολουκικθκε ςτον 

οικιακό τομζα. Θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου του τριτογενι τομζα για το Διμο 

Κθβαίων εκτιμικθκε ςτισ 8.468,49 MWh. 

9.7 Κατανάλωςη ενέργειασ ςτον τομέα των μεταφορών 

9.7.1 Δημοτικά οχήματα 

Ο Διμοσ Κθβαίων διακζτει δθμοτικά οχιματα για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν των 

υπθρεςιϊν του διμου και τα οποία διαφζρουν ςχετικά με τον τφπο και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ. Κατά τθν καταγραφι καταναλϊςεων καυςίμων τα διακζςιμα 

ςτοιχεία ςυνικωσ είναι διακζςιμα ςε μονάδεσ όγκου. Για τθν μετατροπι τουσ ςε 

ιςοδφναμεσ μονάδεσ ενζργειασ κα γίνει χριςθ των ςυντελεςτϊν μετατροπισ που 

απεικονίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί βάςει του Οδθγοφ Ανάπτυξθσ ΣΔΑΕ. 
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Ρίνακασ 9-6. Συντελεςτζσ Μετατροπισ για υγρά καφςιμα 

Είδοσ καυςίμου Συντελεςτισ Μετατροπισ (kWh/L) 

Βενηίνθ 9,2 

Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 10,0 

 

 Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα αναλυτικά ςτοιχεία καταναλϊςεων ανά 

όχθμα και χριςθ. 

Ρίνακασ  9-7. Καταναλϊςεισ Δθμοτικϊν Οχθμάτων 

Αρικμόσ 

Κυκλοφορίασ 

Μάρκα - 

Είδοσ 

Οχιματοσ 

Είδοσ 

καυςίμου 

Κατανάλωςθ 

(Λίτρα) 

Κατανάλωςθ 

(kWh) 

KHY-6267 (Κ) 
HYUNDAI - 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 1.300 11.960 

KHY-6270 
HYUNDAI - 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 1.100 10.120 

KHY-6272 
HYUNDAI - 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 1.200 11.040 

KHY-6276 
HYUNDAI - 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 810 7.452 

KHY-6299 VW - ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 1.530 14.076 

ΚΘΥ-6139 
HYUNDAI - 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 1.240 11.408 

BIZ-3840 
NEOPLAN - 
ΛΕΩΦΟΕΛΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 4.162 41.620 

ΚΘΥ-6287 
DAIMLER-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 
(ΚΛ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 13.346 133.460 

ΒΛΜ-9073 
IVECO-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 
(Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 7.944 79.440 

ΚΘΥ-6296 NISSAN - ΦΟΤΘΓΑΚΛ ΡΕΤΕΛΑΛΟ 6.358 63.580 

ΒΛΜ-7788 
IVECO-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 12.346 123.460 

ΚΘΥ-6273 
VOLVO-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 7.944 79.440 

ΚΘΥ-1034 
MERCEDES-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.786 57.860 

ΒΛΕ-9153 
NISSAN-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.610 56.100 

ΚΘΥ-1000 
MERCEDES-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 10.610 106.100 

ΚΘΥ-1001 
MERCEDES-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 9.610 96.100 

ΚΘΥ-6129 
MERCEDES-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.910 59.100 

ΚΘΥ-6126 
MERCEDES-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 6.910 69.100 

ΚΘΥ-6278 
DAIMLER-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 
(Β) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 3.900 39.000 

ΚΘΥ-6125 
MERCEDES-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.749 57.490 

ΚΘΥ-6293 
MITSUBISHI - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 1.406 14.060 
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BIM-9615 
IVECO-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.460 54.600 

ΚΘΘ-1836 
IVECO-
ΑΡΟΛΜΜΑΤΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.950 59.500 

ΚΘΥ-1048 
OPEL-ΦΟΤΘΓΑΚΛ 
ΘΛΕΚ/ΓΩΝ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 1.039 10.390 

ΜΕ-64515 
MITSUBISHI - 
ΚΑΛΑΚΟΦΟΟ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 1.340 13.400 

ΒΛΛ-117 APRILIA - ΜΟΤ/ΤΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 50 460 

ΚΘΥ-6298 
MAZDA - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ (Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 266 2.660 

ΘΤ-8675 
STEYER - ΦΟΤΘΓΟ 
(Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 905 9.050 

ΚΘΥ-6300 
MAZDA - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 370 3.700 

ΚΘΥ-6271 FORD - ΦΟΤΘΓΑΚΛ ΡΕΤΕΛΑΛΟ 405 4.050 

ΚΘΥ-6141 IVECO - ΦΟΤΘΓΟ ΡΕΤΕΛΑΛΟ 800 8.000 

ΚΘΥ-6146 
IVECO - ΦΟΤΘΓΟ 
(Β) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 759 7.590 

ΚΘΥ-6136 
IVECO - ΦΟΤΘΓΟ 
(ΚΛ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 800 8.000 

ΚΘΥ-1004 
NISSAN - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 1.800 16.560 

KHY-6149 
MITSUBISHI - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ (Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 200 2.000 

KHY-1044 
MERCEDES-
ΦΟΤΘΓΟ (Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 470 4.700 

ΚΘΥ-6295 
MERCEDES VITO 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ (Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 164 1.640 

ΚΘΥ-6266 
VOLVO-ΒΥΤΛΟ 
ΝΕΟΥ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 193 1.930 

ΚΘΘ-4460 OPEL ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ ΡΕΤΕΛΑΛΟ 72 720 

ΒΛΛ-114 APRILIA - ΜΟΤ/ΤΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 60 552 

ΒΛΛ-118 APRILIA - ΜΟΤ/ΤΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 20 184 

ΒΛΛ-115 APRILIA - ΜΟΤ/ΤΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 20 184 

ΚΘΥ-6140 
HYUNDAI - 
ΕΡΛΒΑΤΘΓΟ 

ΒΕΝΗΛΝΘ 1.100 10.120 

ΚΜ-5038 HONDA-ΜΟΤ/ΤΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 
30 

 
276 

ΜΕ-20232 JCB-ΕΚΣΚΦΕΑΣ ΝΕΚ. ΡΕΤΕΛΑΛΟ   440 4.400 

ΜΕ-61735 
CATERPILLAR-
ΕΡ.ΦΟΤΩΤΘΣ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 5.779 57.790 

ΜΕ-118247 
CATERPILLAR-
ΕΛ.ΦΟΤΩΤΘΣ (Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 2.066 20.660 

ΜΕ-55637 JCB-ΕΚΣΚΦΕΑΣ (Κ) ΡΕΤΕΛΑΛΟ 3.647 36.470 

ΜΕ-61738 
INTERNATIONAL-
ΣΥΜΡΛΕΣΤΘΣ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 1.157 11.570 

ΜΕ-61723 
KOMATSU-
ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ (ΚΛ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 1.000 10.000 

ΜΕ-86654 JCB-ΕΚΣΚΦΕΑΣ (ΚΛ) ΡΕΤΕΛΑΛΟ 283 2.830 

ΜΕ-61736 
ΘΒΜ-ΡΟΩΚΘΤΘΣ 
ΓΑΛΩΝ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 228 2.280 

ΜΕ-61737 JCB-ΕΚΣΚΦΕΑΣ ΡΕΤΕΛΑΛΟ 283 2.830 

ΜΕ-20209 
NABCO-
ΡΟΩΚΘΤΘΣ ΓΑΛΩΝ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 650 6.500 

ME-93832 DULEVO - ΣΑΩΚΟ ΡΕΤΕΛΑΛΟ 1.076 10.760 
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ΜΕ-56703 JCB-ΕΚΣΚΦΕΑΣ (Β) ΡΕΤΕΛΑΛΟ 75 750 

ΜΕ-74463 
FOREIL-
ΡΟΛΥΜΘΧΑΝΘΜΑ 
(Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 10 100 

ΜΕ-84935 
STEYER - 
ΡΥΟΣΒΕΣΤΛΚΟ (Κ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 18 180 

ΚΘΥ-6256 
NISSAN - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 60 600 

ΚΘΥ-6255 
MITSUBISHI - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ (Β) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 30 300 

ΒΛΕ-9568 
MAZDA - 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 40 400 

ΚΘΘ-4457 
MAZDA- 
ΦΟΤΘΓΑΚΛ 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 50 500 

ΚΘΘ-4458 
ISUZU- ΦΟΤΘΓΑΚΛ 
(ΚΛ) 

ΡΕΤΕΛΑΛΟ 40 400 

ΒΛΛ-116 APRILIA - ΜΟΤ/ΤΟ ΒΕΝΗΛΝΘ 42 386,40 

 

Στον πίνακα που ακολουκεί δίνεται το ςφνολο των καταναλϊςεων ανά κατθγορία 

καυςίμου. 

Ρίνακασ  9-8. Συνολικζσ καταναλϊςεισ δθμοτικϊν οχθμάτων ανά κατθγορία καυςίμου 

Κατανάλωςθ 

Βενηίνθσ (Λίτρα) 

Κατανάλωςθ 

Βενηίνθσ (kWh) 

Κατανάλωςθ 

Ρετρελαίου 

(Λίτρα) 

Κατανάλωςθ 

Ρετρελαίου (kWh) 

10.302 94.778,40 143.826 1.438.260 

 

Ππωσ προκφπτει από τον Ρίνακα 9-8 θ ιςοδφναμθ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

ανζρχεται για το πετρζλαιο ςτισ 1.438,26 MWh και για τθν βενηίνθ ςτισ 94,78 MWh. 

9.7.2 Δημόςιεσ Μεταφορέσ 

Οι δθμόςιεσ μεταφορζσ που λειτουργοφν εντόσ των ορίων του Διμου Κθβαίων είναι 

μόνο επίγειεσ. Συγκεκριμζνα υπάρχει το ΚΤΕΛ Επαρχίασ Κθβϊν Α.Ε. και ο 

ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ του ΟΣΕ. 

Από το ΚΤΕΛ Επαρχίασ Κθβϊν Α.Ε. ςυλλζχκθκαν ςτοιχεία ςχετικά με τα κακθμερινά 

δρομολόγια των λεωφορείων που εκτελοφν τα δρομολόγια Κιβα – Ακινα, Ακινα – 

Κιβα κακϊσ και δρομολόγια προσ τισ Δ.Ε. Βαγίων, Κίςβθσ και Ρλαταιϊν.  

Ωσ ςυντελεςτισ μζςθσ κατανάλωςθσ κα επιλεχκεί 0,35lt/km παρότι θ μζςθ 

κατανάλωςθ των οχθμάτων διαφζρει ανάλογα με τον αρικμό των επιβατϊν, τθν θλικία 

του οχιματοσ και τθν ποιότθτα του καυςίμου. Ωςτόςο οι λεπτομζρειεσ αυτζσ δεν 
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λαμβάνονται υπόψθ κατά τθν εκπόνθςθ του ΣΔΑΕ οπότε γίνεται θ παραδοχι ότι θ μζςθ 

κατανάλωςθ είναι ίςθ με 0,35lt/km. 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ εκτιμικθκε από τον υπολογιςμό των ετιςιων 

ςυνολικϊν διανυκζντων χιλιομζτρων εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του Διμου 

Κθβαίων. Ειδικότερα υπολογίςκθκε το ετιςιο πλικοσ δρομολογίων για κάκε διαδρομι 

του ΚΤΕΛ Επαρχίασ Κθβϊν Α.Ε. κακϊσ επίςθσ και θ απόςταςθ που διανφεται εντόσ των 

ορίων του Διμου. Πςον αφορά το ζτοσ, κεωρικθκε ότι αυτό ζχει 350 μζρεσ ζτςι ϊςτε 

να προςεγγιςκοφν και οι απϊλειεσ δρομολογίων λόγω εορτϊν και απεργιϊν. 

Αναλυτικότερα οι εκτιμιςεισ απεικονίηονται ςτον Ρίνακα 9-9 που ακολουκεί: 

Ρίνακασ 9-9. Εκτίμθςθ ετιςιων διανυκζντων χιλιομζτρων του ΚΤΕΛ Κθβϊν εντόσ του Διμου 

Δρομολόγιο 

Ρλικοσ 

δρομολογίων (με 

επιςτροφι) 

Χιλιόμετρα ανά 

δρομολόγιο εντόσ 

του Διμου 

Συνολικά διανυκζντα 

χιλιόμετρα εντόσ του 

Διμου 

Κιβα – Ακινα - 

Κιβα 
5.600 40 224.000 

Κιβα – Δόμβραινα – 

Κιβα 
3.500 70 245.000 

Κιβα – Κεςπιζσ – 

Κιβα 
3.500 38 133.000 

Κιβα – Αςωπία – 

Κιβα 
1.400 45 63.000 

Κιβα – Μαυρομμάτι 

- Κιβα 
1.400 39 54.600 

Κιβα – Νεοχϊρι – 

Ραναγία - Κιβα 
1.400 22 30.800 

Κιβα – Ξθρονομι – 

Κιβα 
1.750 56 98.000 

Κιβα – Λεφκτρα – 

Λουτουφί - Κιβα 
1.400 38 53.200 

Κιβα – Μελιςςοχϊρι 

– Καπαρζλλι - Κιβα 
1.400 36 50.400 

Κιβα – Ερυκρζσ - 

Κιβα 
1.750 26 45.500 

Κιβα – Ρλαταιζσ - 1.050 36 37.800 
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Κιβα 

Κιβα – Νεοχωράκι - 

Κιβα 
1.400 22 30.800 

Κιβα – Βάγια – 

Λεοντάρι – Κιβα 
3.150 40 126.000 

Κιβα – Καλλικζα - 

Κιβα 
1.400 34 47.600 

Κιβα – Ελαιϊνασ - 

Κιβα 
350 32 11.200 

Κιβα – 

Δερβενοχϊρια - 

Κιβα 

700 64 44.800 

Κιβα – Υπάτο – 

Μουρίκι - Ρλατανάκι 
700 52 36.400 

Σφνολο 1.332.100 

 

Συνολικά για το ζτοσ 2014, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Επαρχίασ Κθβϊν διζνυςαν 

1.332.100 χιλιόμετρα και κατανάλωςαν 466.235 λίτρα πετρελαίου κίνθςθσ ι 4.662,35 

MWh.  

Στα όρια του Διμου Κθβαίων ςυμπεριλαμβάνεται και ζνα κομμάτι του ςιδθροδρομικοφ 

δικτφου τθσ χϊρασ και ςυγκεκριμζνα τθσ γραμμισ που ςυνδζει τθν Ακινα με τισ πόλεισ 

τθσ Κεςςαλίασ, τθσ Βορείου Ελλάδασ και τθσ Ευρϊπθσ. Το μικοσ τθσ γραμμισ εντόσ των 

ορίων του Διμου Κθβαίων είναι ίςο με 26 χιλιόμετρα περίπου βάςθ των πλθροφοριϊν 

που δόκθκαν από το Τμιμα Συντιρθςθσ Δικτφου του Οργανιςμοφ Σιδθροδρόμων 

Ελλάδοσ. Από το κομμάτι αυτό διζρχονται κακθμερινά ςυρμοί που εκτελοφν τα 

ακόλουκα δρομολόγια: 

 Ακινα – Λάριςα: 6 δρομολόγια και με τθν αντιςτροφι 12 δρομολόγια ςυνολικά. 

 Ακινα – Καλαμπάκα: 4 δρομολόγια και με τθν αντιςτροφι 8 δρομολόγια 

ςυνολικά. 

 Ακινα – Λιβαδειά: 1 δρομολόγιο και με αντιςτροφι 2 δρομολόγια ςυνολικά. 

Να ςθμειωκεί ότι λαμβάνουμε υπόψθ μόνο τα προαναφερόμενα δρομολόγια κακότι 

όλα τα υπόλοιπα που εκτελοφνταν για το ζτοσ 2014 ιταν δρομολόγια ανταπόκριςθσ 

μζςω αυτϊν. 
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Επομζνωσ ςυνολικά τα δρομολόγια που διζρχονται από το ςιδθροδρομικό δίκτυο ςε 

θμεριςια βάςθ είναι 22 το οποίο ςυνεπάγεται ότι τα διανυκζντα χιλιόμετρα είναι: 22 x 

26 = 572 χιλιόμετρα, το οποίο ςε ετιςια βάςθ μεταφράηεται ςε 350 x 572 = 200.200 

χιλιόμετρα. Ωσ μζςθ ενεργειακι κατανάλωςθ των τραίνων ελιφκθ θ τιμι των 16,66 

kWh/km βάςει τθσ οδθγίασ IC-8 τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ κακϊσ οι αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ του ΟΣΕ αδυνατοφςαν να μασ δϊςουν τθν μζςθ κατανάλωςθ των ςυρμϊν. 

Συνεπϊσ θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ των τραίνων που διζρχονται του 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου εντόσ των γεωγραφικϊν ορίων του διμου Κθβαίων 

υπολογίηεται ότι είναι: 200.200 km x 16,66 kWh/km = 3.335.332 kWh. 

Στον πίνακα που ακολουκεί απεικονίηεται το αποτζλεςμα τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ του τομζα των Δθμόςιων Μεταφορϊν: 

Ρίνακασ  9-10. Κατανάλωςθ Ενζργειασ Δθμόςιων Μεταφορϊν 

Είδοσ Μεταφορϊν 
Κατανάλωςθ Ρετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

(MWh) 

ΚΤΕΛ Επαρχίασ Κθβϊν 

Α.Ε. 
466.235 4.662,35 

ΟΣΕ  3.335,332 

Σφνολο 7.997,682 

 

9.7.3 Ιδιωτικήσ χρήςησ οχήματα 

Βάςει του Συμφϊνου των Δθμάρχων θ μζςθ κατανάλωςθ για επιβατικά οχιματα είναι 

0,096 lt/km για τθν βενηίνθ και 0,069 lt/km για το πετρζλαιο. Για τα φορτθγά 

αυτοκίνθτα θ μζςθ κατανάλωςθ είναι 0,298 lt/km και για τα δίκυκλα είναι 0,040 lt/km. 

Ο αρικμόσ των οχθμάτων που κυκλοφοροφςαν το ζτοσ 2011 εκτιμικθκε βάςει των 

ςτοιχείων τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ και ζγινε αναγωγι ςε επίπεδο διμου 

βάςει πλθκυςμιακϊν κριτθρίων. Συγκεκριμζνα υπολογίςκθκε ότι ςτο Διμο Κθβαίων 

κυκλοφοροφςαν 14.940 επιβατικά οχιματα, 5.890 φορτθγά και 3.750 δίκυκλα. 

Επίςθσ κεωρικθκε ότι τα επιβατικά αυτοκίνθτα καταναλϊνουν κατά 83% βενηίνθ και 

17% πετρζλαιο, τα φορτθγά 100% πετρζλαιο και τα δίκυκλα 100% βενηίνθ. Τα 

διανυκζντα χιλιόμετρα εντόσ του διμου εκτιμικθκε ότι είναι 5.000 km. Με βάςθ τα 

παραπάνω υπολογίςκθκε ότι θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ για τα βενηινοκίνθτα 
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επιβατικά οχιματα είναι 54.759,28 MWh, για τα πετρελαιοκίνθτα επιβατικά οχιματα 

είναι 8.762,31 MWh, για τα πετρελαιοκίνθτα φορτθγά είναι 87.761 MWh και για τα 

βενηινοκίνθτα δίκυκλα είναι 6.900 MWh. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω 

υπολογίςκθκε ότι θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ που αφορά τα ιδιωτικισ χριςθσ 

οχιματα είναι 158.182,59 MWh. 

9.8 Τπολογιςμόσ υνολικών Εκπομπών CO₂ ςτο Έτοσ Αναφοράσ 

Σε ςυνζχεια του υπολογιςμοφ των ενεργειακϊν καταναλϊςεων ανά τομζα που ζχει 

ςυμπεριλθφκεί ςτο ΣΔΑΕ του Διμου Κθβαίων ακολουκεί θ άκροιςθ τουσ προκειμζνου 

να υπολογιςτεί θ ςυνολικι Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ του διμου όπωσ 

απεικονίηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

Ρίνακασ  9-11. Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και εκπομπζσ CO₂ 

Τομζασ Κατανάλωςθσ Κατανάλωςθ Ενζργειασ 

(MWh) 

Εκπομπζσ CO₂ 

(tCO₂) 

Θλεκτρικι Ενζργεια 

Δθμοτικά Κτίρια + Εγκαταςτάςεισ 

+ Σχολεία 
2.850,00 1.120,05 

Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 5.050,00 1.984,65 

Οικιακόσ Τομζασ 78.769,00 30.956,22 

Τριτογενισ Τομζασ 68,00 26,72 

Ρετρζλαιο 

Δθμοτικά κτίρια + Εγκαταςτάςεισ 

+ Σχολεία 
1.734,00 462,98 

Οικιακόσ τομζασ 76.678,11 20.473,06 

Τριτογενισ τομζασ 8.468,49 2.261,09 

Δθμοτικά οχιματα 1.438,26 384,02 

Λδιωτικά Οχιματα 96.523,31 25.771,72 

Δθμόςιεσ Μεταφορζσ 7.997,682 2.135,38 

Βενηίνθ 
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Δθμοτικά οχιματα 94,78 23,60 

Λδιωτικά οχιματα 61.659,28 15.353,161 

Ξφλο 

Οικιακόσ τομζασ 23.941,71 9.648,51 

Σφνολο 110.601,161 

 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ για το Διμο Κθβαίων ανζρχεται ςε 365.272,622 

MWh ενϊ οι αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO₂ εκτιμικθκαν ςτουσ 110.601,161τόνουσ. 

10. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ 
Ακολουκοφν ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ μζτρων αειφόρου ενζργειασ/μείωςθσ των 

εκπομπϊν CO2 ςτο Διμο Κιβασ. Τα μζτρα αυτά είναι μεςοπρόκεςμα, με εφαρμογι 

μεταξφ 2016-2018 και μακροπρόκεςμα, με ορίηοντα το 2020. Στα περιςςότερα ζχει 

υπολογιςτεί το κόςτοσ και θ αποδοτικότθτα. Σε οριςμζνα δεν υπάρχει θ εκτίμθςθ αυτι, 

οπότε και εξαιροφνται ποςοτικά από τουσ υπολογιςμοφσ του ςυνολικοφ οφζλουσ για το 

Διμο. Τα μζτρα αυτά διακρίνονται ςτισ κατθγορίεσ που προδιαγράφονται από το 

Σφμφωνο των Δθμάρχων:  

 Δθμόςια κτίρια και δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ  

 Δθμοτικόσ φωτιςμόσ 

 Οικιακόσ τομζασ  

 Τριτογενισ τομζασ  

 Οχιματα  

 Μεταφορζσ  

 Δθμοτικζσ προμικειεσ 

 Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ  

 Βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ 

10.1 Δημόςια κτίρια και δημοτικέσ εγκαταςτάςεισ 
 

10.1.1 Ενεργειακή αναβάθμιςη Δημοτικών κτιρίων 

Αποτελεί μεςοπρόκεςμο μζτρο. Ρρόκειται για παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςε υφιςτάμενα δθμοτικά κτίρια. Οι μελζτεσ επικεντρϊνονται ςτθν ανακαταςκευι του 

κτιριακοφ κελφφουσ και ςτθν εφαρμογι τεχνικϊν αεριςμοφ. Συμπλθρωματικά 
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εξετάηονται οι υφιςτάμενεσ μθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ και προτείνονται μια ςειρά 

από επεμβάςεισ που αφοροφν τα ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ του κάκε κτιρίου. 

Από τισ πραγματοποιοφμενεσ παρεμβάςεισ θ εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια 

εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 332,770 kWh ετθςίωσ, ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 180 

τόνουσ ετθςίωσ. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ (2015-2020) ανζρχεται ςε 

1.996.620 kWh, ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂  ςε 1.080 τόνουσ 

 
ΚΣΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤ 

Βρίςκεται ςτο κζντρο του ιςτοφ τθσ πόλθσ επί τθσ οδοφ Κφπρου μεταξφ των Κεόδωρου 

Βριηάκι και Αγίου Νικολάου και απζναντι από τον ςτακμό των υπεραςτικϊν 

λεωφορείων. Θ προςβαςιμότθτα του είναι αρκετά καλι κακϊσ ο διερχόμενοσ 

επιςκζπτθσ από τθν κεντρικι οδό τθσ οπλαρχθγοφ Βόγλθ, ςυναντά τθν οδό Κφπρου 

όπου ςτθ ςυνζχεια προςεγγίηοντασ τθν οδό Αγίου Νικολάου κα περάςει μπροςτά από 

το Δθμαρχείο. 

Το κτίριο δεν εφάπτεται με κάποιο άλλο, ενϊ διακζτει και μεγάλο εξωτερικό χϊρο 

ςτάκμευςθσ. Αρχικϊσ το κτίριο είχε καταςκευαςκεί για να φιλοξενιςει το ΚΑΡΘ τθσ 

περιοχισ γι’ αυτό και ζχουν προβλεφκεί όλεσ εκείνεσ οι καταςκευζσ  (ράμπεσ, ιςόγειο 

ςυνεπίπεδο με τον δρόμο) που διευκολφνουν τθν προςβαςιμότθτα.  

Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 

 Αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ λζβθτα πετρελαίου με ςφςτθμα καφςθσ βιομάηασ 

(λζβθτασ βιομάηασ και δοχείο αδρανείασ). 

 Τοποκζτθςθ θλιοκερμικοφ ςυςτιματοσ με δοχείο αδρανείασ για τθν υποβοικθςθ 

τθσ κζρμανςθσ δεδομζνου ότι χρθςιμοποιοφνται  ιδθ τοπικζσ κλιματιςτικζσ 

μονάδεσ FCU  

 Διατιρθςθ και ςυντιρθςθ του δικτφου ςωλθνϊςεων και των μονάδων fan coil 

δαπζδου, όπωσ επίςθσ και δικτφου αεραγωγϊν και ςτομίων παροχισ αζρα 

 Διατιρθςθ και ςυντιρθςθ του δικτφου αεραγωγϊν και των ςτομίων παροχισ αζρα 

του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ των μεγάλων αικουςϊν. 

 
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ (BEMS) 
 
 Εγκατάςταςθ Κεντρικοφ Συςτιματοσ Ελζγχου για τθν ορκολογικι χριςθ του 

ςυςτιματοσ κλιματιςμοφ. 
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 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου ανοίγματοσ παρακφρων το οποίο κα 

κλείνει τισ εςωτερικζσ μονάδεσ κλιματιςμοφ ςε χϊρουσ με ανοικτά 

παράκυρα. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου των ςυνκθκϊν των εςωτερικϊν χϊρων και 

του περιβάλλοντοσ (κερμοκραςία, CO₂, κλπ) ϊςτε να ενεργοποιείται το 

ςφςτθμα αεριςμοφ ςφμφωνα με τισ προκακοριςμζνεσ απαιτιςεισ των χϊρων 

και να ενεργοποιοφνται καταρχιν οι ανεμιςτιρεσ οροφισ και ςτθ ςυνζχεια οι 

κλιματιςτικζσ μονάδεσ του χϊρου (FCU & VRV) εφόςον θ εςωτερικι 

κερμοκραςία υπερβεί ζνα προκακοριςμζνο όριο. 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ καταγραφισ ενεργειακϊν καταναλϊςεων και 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρουςίαςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ 

του κτιρίου και ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των υπαλλιλων του Διμου και των 

επιςκεπτϊν. 

 
Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

 
 Αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων παλαιάσ τεχνολογίασ από νζα τφπου 

LED χαμθλισ κατανάλωςθσ και μεγάλθσ απόδοςθσ και αντικατάςταςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ ψευδοροφισ για τθ τοποκζτθςθ των νζων φωτιςτικϊν, των 

εςωτερικϊν μονάδων και των ςτομίων κλιματιςμοφ και τθν όδευςθ των 

αεραγωγϊν αεριςμοφ. 

  Εγκατάςταςθ αυτόνομου φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 9,8kW.  

 

ΚΣΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤ ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ ΚΑΙ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ  

Νοτιοδυτικά και ςε ςυνζχεια του χωριοφ βρίςκεται το χωριό Δόμβραινα. Επί τθσ 

κεντρικισ οδοφ βρίςκεται ςτθν κεντρικι πλατεία βρίςκεται το πρϊθν κοινοτικό 

κατάςτθμα μαηί με το πνευματικό κζντρο του χωριό. Δεν παρατθροφνται δυςκολίεσ 

κατά τθν πρόςβαςθ ςτο κτίριο ενϊ και θ επιςκεψθμότθτά του κρίνεται ικανοποιθτικι. 

Θ ενεργειακι αναβάκμιςθ περιλαμβάνει: 

Επεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 
 

 Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ του κελφφουσ 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων  

 Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν ςτακερϊν ςκιάςτρων 

 
Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 
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 Αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ λζβθτα πετρελαίου με ςφςτθμα καφςθσ 

βιομάηασ (λζβθτασ βιομάηασ και δοχείο αδρανείασ). 

 
 
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ (BEMS) 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ καταγραφισ ενεργειακϊν καταναλϊςεων και 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρουςίαςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ του 

κτιρίου και ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των υπαλλιλων του Διμου και των 

επιςκεπτϊν. 

 
Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

 Αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων παλαιάσ τεχνολογίασ από νζα τφπου LED     

χαμθλισ κατανάλωςθσ και μεγάλθσ απόδοςθσ και αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ     

ψευδοροφισ για τθ τοποκζτθςθ των νζων φωτιςτικϊν, των εςωτερικϊν μονάδων 

και των  ςτομίων κλιματιςμοφ και τθν όδευςθ των αεραγωγϊν αεριςμοφ. 

 Εγκατάςταςθ αυτόνομου φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 9,8kW.  

 

ΚΣΙΡΙΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΤ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΤ 

Νοτιοδυτικά τθσ πόλθσ των Κθβϊν βρίςκεται το χωρίο Καπαρζλλι. Επί τθσ κεντρικισ 

οδοφ, μετά το κζντρο του χωριοφ και προσ τθν ζξοδο προσ Κιβα ςυναντάμε το κτίριο 

πολλαπλϊν χριςεων. Το χωριό προςεγγίηεται ακολουκϊντασ το δρόμο Κθβϊν – Κίςβθσ 

ακολουκοφμε ςτθ  ςυνζχεια τον δρόμο προσ Αμπελοχϊρι και Μελιςςοχϊρι και τελικϊσ 

προσ Καπαρζλλι. όπωσ και ςτα προθγοφμενα χωριά θ πρόςβαςθ και θ επίςκεψθ 

γίνονται απροβλθμάτιςτα. 

Επεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 

 Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ του κελφφουσ 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

 Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν ςτακερϊν ςκιάςτρων 

Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων 

 Αντικατάςταςθ του ςυμβατικοφ λζβθτα πετρελαίου με ςφςτθμα καφςθσ 

βιομάηασ (λζβθτασ βιομάηασ και δοχείο αδρανείασ). 

 

Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ (BEMS) 
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 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ καταγραφισ ενεργειακϊν καταναλϊςεων και 

θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρουςίαςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ του 

κτιρίου και ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των υπαλλιλων του Διμου και των 

επιςκεπτϊν. 

Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

 Αντικατάςταςθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων παλαιάσ τεχνολογίασ από νζα τφπου 

LED χαμθλισ κατανάλωςθσ και μεγάλθσ απόδοςθσ και αντικατάςταςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ ψευδοροφισ για τθ τοποκζτθςθ των νζων φωτιςτικϊν, των 

εςωτερικϊν μονάδων και των ςτομίων κλιματιςμοφ και τθν όδευςθ των 

αεραγωγϊν αεριςμοφ. 

  Εγκατάςταςθ αυτόνομου φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 9,8kW.  

 

10.1.2 Πρότυπη ενεργειακή αναβάθμιςη ςχολικών κτιρίων 

Αποτελεί μεςοπρόκεςμο μζτρο και αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των ςχολικϊν 

κτιρίων του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Κιβασ και ενόσ του Δθμοτικοφ 

Διαμερίςματοσ των Βαγίων.  

 
 4ο Γυμνάςιο 

Βρίςκεται επί τθσ οδοφ Αιςχφλου ςτο νότιο άκρο του ιςτοφ τθσ πόλθσ. Το 

προςεγγίηουμε διερχόμενοι τθν κεντρικι οδό Οπλαρχθγοφ Βόγλθ, που ςυνεχίηει 

νότια ςαν οδόσ Σοφοκλι όπου και ςυναντάμε τον τελευταίο δρόμο δεξιά (οδόσ 

Αιςχφλου). Ακολουκϊντασ τθν μετά από 150 μζτρα περίπου ςυναντάμε το 

ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτιριο αριςτερά μασ. Είναι χωροκετθμζνο ςε οικόπεδο 

που δεν περιβάλλεται από άλλεσ οδοφσ ενϊ είναι και αρκετά εκτεκειμζνο ςε 

καιρικά φαινόμενα. 

 6ο Δθμοτικό ςχολείο 

Βρίςκεται επί τθσ οδοφ Ροντίων ςτθν περιοχι ΤΑΞΛ νότια τθσ Κιβασ. Το 

προςεγγίηουμε από τθν περιφερειακι οδό και ςτθ διαςταφρωςθ με τθν οδό 

Λοξισ Φάλαγγασ βρίςκουμε τθν οδό Ροντίων θ οποία και μασ οδθγεί ςτθν 

ςυνοικία ΤΑΞΛ. Στθν είςοδο αυτισ και απζναντι από κενό οικοδομικό τετράγωνο 

βρίςκεται το ςχολείο. Ππωσ και τα προθγοφμενα δθμοτικά κτίρια πάνω ςε 

κεντρικό δρόμο και αυτό διευκολφνει ςθμαντικά τθν επιςκεψιμότθτα και τθν 

προςβαςιμότθτα. 

 3ο Γυμνάςιο και 3ο Λφκειο  
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Ζνα από τα μεγαλφτερα εκπαιδευτικά ςυγκροτιματα τθσ πόλθσ. Στθν είςοδο τθσ 

πόλθσ ερχόμενοι από Λειβαδιά και επί τθσ ςυμβολισ τθσ κεντρικισ οδοφ Αγίου 

Ακαναςίου με τθν οδό Καποδιςτρίου τοποκετείται το αναφερόμενο κτιριακό 

ςυγκρότθμα. Θ πρόςβαςι του είναι μζτρια δεδομζνου ότι θ οδόσ Καποδιςτρίου 

είναι ςτενόσ κατθφορικόσ δρόμοσ που δυςκολεφει τθν διζλευςθ μεςαίων 

οχθμάτων ενϊ και θ ςτάκμευςθ είναι αυτοκινιτων κεωρείται μζτρια. 

 5ο  Δθμοτικό ςχολείο 

Το 5ο δθμοτικό ςχολείο βρίςκεται ανατολικά τθσ πόλθσ των Κθβϊν και ςτθν 

ςυμβολι των Θςιόδου και Αναςταςίου Σιόμα. Θ πρόςβαςι του και θ 

επιςκεψιμότθτά του κεωρείται εξαιρετικι. Κατά τθν είςοδο ςτθν πόλθ ερχόμενοι 

από Ακινα και επί τθσ οδοφ Αυλίδοσ μετά από 200 μζτρα ςυναντάμε τθν οδό 

Θςιόδου θ οποία και μασ οδθγεί κατευκείαν ςτο ςχολικό αυτό ςυγκρότθμα.  

 

 5ο Γυμνάςιο 

Ρολφ κοντά ςτο προθγοφμενο κτιριακό ςυγκρότθμα βρίςκεται και το 5ο 

Γυμνάςιο. Διερχόμενοι τθν οδό Αυλίδοσ και ςυναντϊντασ τθν οδό Αγίων 

Κεοδϊρων μετά από 100 μζτρα περίπου ςυναντάμε το ςυγκεκριμζνο 

εκπαιδευτιριο. Βρίςκεται πολφ κοντά ςτο κζντρο τθσ πόλθσ πράγμα που 

ςυμβάλλει ςτθν καλι προςβαςιμότθτά του.  

 

 7ο και 8ο Δθμοτικά Σχολεία 

Από τα κεντρικότερα κτίρια τθσ πόλθσ. Χωροκετείται επί τθσ κεντρικισ οδοφ 

οπλαρχθγοφ Βόγλθ ςτθ διαςταφρωςθ με τθν οδό Κατςίνα. Ρροςεγγίηεται κατά 

τον ίδιο περίπου με το Δθμαρχείο ενϊ επιςκζψιμότθτά του κρίνεται εξαιρετικι 

 

 1ο Δθμοτικό Σχολείο Βαγίων 

Από τθν πόλθ τθσ Κιβασ και με κατεφκυνςθ προσ τθν Λειβαδιά, και ςτθ μζςθ 

περίπου τθσ απόςταςθσ μεταξφ Κιβασ – Αλιάρτου βρίςκεται το χωριό Βάγια. 

Μετά τθν είςοδο του χωριοφ από τθν περιφερειακι οδό και λίγο πριν το κζντρο 

βρίςκεται το δθμοτικό ςχολείο. Χαρακτθρίηεται από τθν εφκολθ προςβαςιμότθτά 

του. 

 

Η ενεργειακή αναβάθμιςη περιλαμβάνει: 

Επεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 

 Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτα αδιαφανι ςτοιχεία του κελφφουσ 
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 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

 Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν ςτακερϊν ςκιάςτρων 

 

 

Επεμβάςεισ ςτισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 

 Ενςωμάτωςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ενζργειασ (BEMS). 

 Αντικατάςταςθ λζβθτα κεντρικισ κζρμανςθσ με ςφςτθμα καφςθσ βιομάηασ 

(δοχεία αδρανείασ και λζβθτασ βιομάηασ). 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

 Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων φυςικοφ φωτιςμοφ ςε αίκουςεσ – γραφεία. 

 Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων κίνθςθσ ςε διαδρόμουσ – βοθκθτικοφσ χϊρουσ. 

 Εγκατάςταςθ νζων φωτιςτικϊν τφπου LED. 

 Εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανεμιςτιρων οροφισ και 

ςυντιρθςθ των υφιςταμζνων. 

 Εγκατάςταςθ Φ/Β για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 

Θ εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 1.153.520 kWh ετθςίωσ, 

ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 359,87 τόνουσ ετθςίωσ. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ (2015-2020) ανζρχεται ςε 6.921.120 kWh ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 

2.159,22 τόνουσ. 

 
10.1.3 Πρότυπη ενεργειακή αναβάθμιςη επιπλέον ςχολικών ςυγκροτημάτων 

Αποτελεί μακροπρόκεςμο μζτρο και αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τριϊν 

ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ τθσ πόλθσ τθσ Κιβασ και 

ενόσ του Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ των Βαγίων. 

 
 4ο Δθμοτικό ςχολείο 

Βρίςκεται επί τθσ οδοφ Αγ. Ακαναςίου ςτο βόρειο άκρο του ιςτοφ τθσ πόλθσ. Το 

προςεγγίηουμε διερχόμενοι τθν κεντρικι οδό Αγ. Ακαναςίου, μετά τθν είςοδο 

ςτθν πόλθ ερχόμενοι από τθν πόλθ τθσ Αλιάρτου. Είναι χωροκετθμζνο ςε 

οικόπεδο που δεν περιβάλλεται από άλλεσ οδοφσ ενϊ είναι και αρκετά 

εκτεκειμζνο ςε καιρικά φαινόμενα. 

 

 2ο Γυμνάςιο & 2ο Γενικό Λφκειο  
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Βρίςκεται επί τθσ οδοφ Αυλίδοσ ςε κεντρικό ςθμείο τθσ πόλθσ.  Ππωσ και τα  

προθγοφμενα ςχολικά κτίρια πάνω ςε κεντρικό δρόμο και αυτό διευκολφνει 

ςθμαντικά τθν επιςκεψιμότθτα και τθν προςβαςιμότθτα. 

 
 

 ΕΡΑΛ-ΣΕΣ-ΣΕΚ 

Βρίςκεται ςτθν ςυνοικία των Αγ. Κεοδϊρων.  

 
 

 2ο Δθμοτικό Σχολείο Βαγίων 

Από τθν πόλθ τθσ Κιβασ και με κατεφκυνςθ προσ τθν Λειβαδιά, και ςτθ μζςθ 

περίπου τθσ απόςταςθσ μεταξφ Κιβασ – Αλιάρτου βρίςκεται το χωριό Βάγια. Το 

κτίριο χωροκετείται ςε μικρι απόςταςθ από τθν κεντρικι πλατεία. 

Χαρακτθρίηεται από τθν εφκολθ προςβαςιμότθτα του. 

 

 
Η ενεργειακή αναβάθμιςη περιλαμβάνει: 

 
Επεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 
 

o Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτα αδιαφανι ςτοιχεία του κελφφουσ 

o Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

o Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν ςτακερϊν ςκιάςτρων 

 
 
 

Επεμβάςεισ ςτισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 
o Ενςωμάτωςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ενζργειασ (BEMS). 

o Αντικατάςταςθ λζβθτα κεντρικισ κζρμανςθσ με ςφςτθμα καφςθσ βιομάηασ 

(δοχεία αδρανείασ και λζβθτασ βιομάηασ). 

o Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

o Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων φυςικοφ φωτιςμοφ ςε αίκουςεσ – γραφεία. 

o Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων κίνθςθσ ςε διαδρόμουσ – βοθκθτικοφσ χϊρουσ. 

o Εγκατάςταςθ νζων φωτιςτικϊν τφπου LED. 

o Εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνων ςυςτθμάτων ανεμιςτιρων οροφισ και 

ςυντιρθςθ των υφιςταμζνων. 

o Εγκατάςταςθ Φ/Β για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 
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Θ εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 1.436.860 kWh ετθςίωσ, 

ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςε 435,33 τόνουσ ετθςίωσ. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ (2015-2020) ανζρχεται ςε 8.621.160 kWh ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 

ςε 2.611,98 τόνουσ. 

 

10.1.4. Ενεργειακή αναβάθμιςη Κλειςτού Γυμναςτηρίου 

Στθν Νότα είςοδο τθσ πόλθσ επί τθσ οδοφ 28θσ Οκτωβρίου και μετά τθν διαςταφρωςθ με 

τθν οδό Σοφοκλζουσ με κατεφκυνςθ προσ τθν περιφερειακι οδό ςυναντάμε το 

ακλθτικό κζντρο του διμου Κθβϊν. Θ επιςκεψιμότθτα και θ προςβαςιμότθτα του 

κρίνεται πολφ καλι δεδομζνου ότι γειτνιάηει με κεντρικό δρόμο (28θσ Οκτωβρίου) που 

οδθγεί ςτθν περιφερειακι οδό. Επίςθσ υπάρχει μεγάλοσ χϊροσ για τθν ςτάκμευςθ των 

αυτοκινιτων, διευκολφνοντασ ζτςι τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ. 

Η ενεργειακή αναβάθμιςη περιλαμβάνει: 
 

Επεμβάςεισ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 
 

• Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτα αδιαφανι ςτοιχεία του κελφφουσ 

• Αντικατάςταςθ κουφωμάτων 

• Τοποκζτθςθ εξωτερικϊν ςτακερϊν ςκιάςτρων 

 
Επεμβάςεισ ςτισ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ 

 
• Ενςωμάτωςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ ενζργειασ (BEMS). 

• Αντικατάςταςθ λζβθτα κεντρικισ κζρμανςθσ με ςφςτθμα καφςθσ βιομάηασ (δοχεία   

   αδρανείασ και λζβθτασ βιομάηασ). 

• Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ κεντρικισ κζρμανςθσ. 

• Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων φυςικοφ φωτιςμοφ ςε αίκουςεσ – γραφεία. 

• Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων κίνθςθσ ςε διαδρόμουσ – βοθκθτικοφσ χϊρουσ. 

• Εγκατάςταςθ νζων φωτιςτικϊν τφπου LED. 

• Εγκατάςταςθ Φ/Β για παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

• Εγκατάςταςθ θλιακοφ ςυςτιματοσ για παραγωγι ΗΝΧ. 

 Εγκατάςταςθ ςφγχρονων κεντρικϊν κλιματιςτικϊν μονάδων και ςφνδεςι τουσ με το 

υπάρχων δίκτυο αεραγωγϊν. 

 Εγκατάςταςθ εναλλακτϊν ανάκτθςθσ κερμότθτασ ςε όλεσ τισ κλιματιςτικζσ μονάδεσ. 

 Εγκατάςταςθ διατάξεων ελζγχου ςτροφϊν ςτουσ ανεμιςτιρεσ των κλιματιςτικϊν 

μονάδων. 
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 Εγκατάςταςθ υδρόψυκτου ψφκτθ νεροφ με υψθλι απόδοςθ και όχι αερόψυκτου. 

 Ανάκτθςθ ςθμαντικοφ μζρουσ τθσ απορριπτόμενθσ κερμότθτασ από τθ λειτουργία του 

υδρόψυκτου ψφκτθ για τθν προκζρμανςθ του νεροφ που πρόκειται να καταναλωκεί 

ωσ ηεςτό νερό χριςθσ (αποδυτιρια). 

 
Θ πραγματικι κατανάλωςθ καυςίμου αναμζνεται να είναι ςθμαντικά χαμθλότερθ από 

το 50% τθσ ςθμερινισ κατανάλωςθσ ςε ετιςια βάςθ κακϊσ: 

 με τθν επιςτζγαςθ κα μειωκοφν ςθμαντικά και οι κερμικζσ απϊλειεσ των ιδθ 

κερμαινόμενων χϊρων, 

 κα είναι ςθμαντικι θ ςυμβολι των εςωτερικϊν πθγϊν ενζργειασ (κεατζσ, 

φωτιςμόσ, ςυςκευζσ), 

Θ ςθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τθ κζρμανςθ των χϊρων κα 

ςυνοδευτεί από αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθ λειτουργία των 

ςυςτθμάτων (κλιματιςτικζσ μονάδεσ) και τθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ ψφξθσ – 

αφφγρανςθσ – αεριςμοφ κατά τθ κερινι περίοδο. Θ κατανάλωςθ όμωσ θλεκτρικισ 

ενζργειασ δε κα βαρφνει ιδιαίτερα το ενεργειακό ιςοηφγιο του κολυμβθτθρίου γιατί : 

 θ εγκατεςτθμζνθ θλεκτρικι ιςχφσ για τθ λειτουργία των κλιματιςτικϊν μονάδων 

τθσ αίκουςασ δεν είναι εξαιρετικά μεγάλθ (50 kW) 

 θ ψφξθ κα ενεργοποιείται πρακτικά για μικρι χρονικι περίοδο (15 Λουνίου – 15 

Σεπτεμβρίου) και κατά βάςθ μόνο τθν θμζρα 

 
Θ εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 538,96 kWh ετθςίωσ, ενϊ θ 

μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 163,14 τόνουσ ετθςίωσ. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ (2015-2020) ανζρχεται ςε 3.233,76 kWh ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 

978,84 τόνουσ. 

10.2 Δημοτικόσ φωτιςμόσ 

10.2.1 Ολοκληρωμένεσ παρεμβάςεισ μεςαίασ και μεγάλησ κλίμακασ 

Αποτελεί βραχυπρόκεςμο μζτρο που πρόκειται να υλοποιθκεί κατά κφριο λόγω μζςω 

ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ ςε ιδιϊτεσ με δζςμευςθ μζρουσ των ανταποδοτικϊν τελϊν 

από τθ ΔΕΘ. Επίςθσ κα αξιοποιθκοφν το πρόγραμμα ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ, και οι προςκλιςεισ 

του ΚΑΡΕ. Θ υλοποίθςθ αφορά ςτθν αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν φωτιςτικϊν και 

λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ και κοινοχριςτων χϊρων, με καινοφρια τεχνολογίασ LED, ςτο 

πολεοδομικό ςυγκρότθμα του Διμου Κιβασ  κακϊσ και ςτα Δθμοτικά Διαμερίςματα 

Μουρικίου, Υπάτου, Ελαιϊνα, Νεοχωρακίου και Αμπελοχωρίου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
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φωτιςτικϊν και λαμπτιρων κα προςεγγίςει τα 3000 τεμάχια, ενϊ το κόςτοσ 

αντικατάςταςθσ υπολογίηεται να προςεγγίςει τα 4.500.000,00 ευρϊ. 

Οι προτεινόμενεσ επεμβάςεισ επιδιϊκουν να βελτιϊςουν τισ ςυνκικεσ φωτιςμοφ, το 

Δείκτθ Χρωματικισ Απόδοςθσ του εκπεμπόμενου φωτόσ, να μειϊςουν τθ 

φωτορρφπανςθ και τθν απελευκεροφμενθ κερμότθτα και κυρίωσ να μειϊςουν τθν 

κατανάλωςθ ενζργειασ για φωτιςμό. 

Από τθσ πραγματοποιοφμενεσ παρεμβάςεισ θ εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια φκάνει 

ςτο 55% και εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 659.131,22 ΚWh ετθςίωσ, ενϊ θ μείωςθ των 

εκπομπϊν CO₂ ςε 744,81 τόνουσ ετθςίωσ. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ (2015-

2020) ανζρχεται ςε 3.954.787,32 kWh ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 4.468,86 

τόνουσ. 

10.3 Οικιακόσ τομέασ 

Με ςθμαντικά μζτρα προϊκθςθσ, κρατικζσ επιχορθγιςεισ και ζνα ολοκλθρωμζνο 

πρόγραμμα ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ο Διμοσ κζτει 

ωσ ςτόχο να υπάρξει ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ κατοικίεσ ςτο Διμο τθσ 

τάξθσ του 16%. Ο Διμοσ κα προςπακιςει να ςυνειςφζρει ςτθν περαιτζρω διείςδυςθ 

του προγράμματοσ αυτοφ, αλλά κα χρειαςτεί διεφρυνςθ του προγράμματοσ και 

μεγαλφτερθ προϊκθςθ και από τθν πολιτεία για τθν επίτευξθ του ςτόχου. Τα 

αναφερόμενα παρακάτω μζτρα κα ςυνειςφζρουν και αυτά ςτθν επίτευξθ του ςτόχου. 

Θ εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ με το ρυκμό αυτό υπολογίηεται ςε περίπου 

130.000.000 kWh, ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν ςε 72.200 τόνουσ CO₂.  

 

10.3.1 Εξοικονόμηςη ενέργειασ με έξυπνουσ μετρητέσ 

Ο Διμοσ ςτο πλαίςιο των νζων μζτρων και προςεγγίςεων κα προωκιςει τθν εφαρμογι 

ζξυπνων μετρθτϊν, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ κατοικίασ. Ζνασ ζξυπνοσ μετρθτισ είναι 

ςυνικωσ ζνασ θλεκτρονικόσ μετρθτισ που καταγράφει τθν κατανάλωςθ τθσ ενζργειασ 

ανά τακτά μικρά χρονικά διαςτιματα και κοινοποιεί τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ςε 

κατάλλθλο λογιςμικό για τθν παρακολοφκθςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και τθν 

τιμολόγθςθ τθσ από τουσ παρόχουσ ενζργειασ. Οι ευφυείσ μετρθτζσ επιτρζπουν τθν 

αμφίδρομθ επικοινωνία μεταξφ του μετρθτι και του κεντρικοφ ςυςτιματοσ. 

Τα ςθμαντικότερα οφζλθ τα οποία προκφπτουν από τθ χριςθ των ζξυπνων μετρθτϊν 

είναι θ καταγραφι τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε πραγματικό χρόνο και θ αποτφπωςθ 
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του προφίλ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε εικοςιτετράωρθ βάςθ. Με τον τρόπο αυτό ο 

καταναλωτισ ςυλλζγει ι λαμβάνει αναλυτικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με το προφίλ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ και αποκτά τθ δυνατότθτα να εφαρμόςει αποτελεςματικά 

προγράμματα ενεργειακισ διαχείριςθσ (όπωσ διαχείριςθ φορτίων), εντοπιςμόσ 

ενεργοβόρων ςυςκευϊν κλπ. Με τον τρόπο αυτό μποροφν να λθφκοφν ςειρά μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και περιςτολισ των ενεργειακϊν δαπανϊν, κυρίωσ με μζτρα 

μθδενικοφ ι χαμθλοφ κόςτουσ, θ οποία μπορεί να ανζλκει ςε ποςοςτό 5-10% τθσ 

ςυνολικισ κατανάλωςθσ. 

Επίςθσ, ςτα πλαίςια μίασ απελευκερωμζνθσ αγοράσ ενζργειασ, ο καταναλωτισ μπορεί 

να επιλζξει μεταξφ διαφόρων παρόχων και διαφοροποιθμζνων τιμολογίων ενζργειασ το 

πλζον κατάλλθλο τιμολόγιο το οποίο είναι το πλζον ςυμφζρον για το δικό του 

ενεργειακό προφίλ. 

 

10.3.2 Εξοικονόμηςη ενέργειασ με ορθολογική ενεργειακή ςυμπεριφορά 

μέςω ενημέρωςησ των δημοτών 

Θ εξοικονομοφμενθ ενζργειασ από τθν ενθμζρωςθ των Δθμοτϊν μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικι. Ο τρόποσ με τον οποίον κα προςεγγιςτοφν οι Δθμότεσ αναφζρεται 

ςτθν ενότθτα 7.6. 

10.4 Σριτογενήσ τομέασ 

Το μζτρο αυτό αφορά ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ του τριτογενι τομζα που δεν 

ανικουν ςτο Διμο. Ο Διμοσ εκτιμά το δυναμικό και κεωρεί ότι θ υλοποίθςθ 

παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και θ εφαρμογι ανανεϊςιμων πθγϊν 

ενζργειασ ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ που τίκενται είναι εφικτι με ςυνδυαςμζνεσ και 

ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ του κράτουσ, του διμου, τοπικϊν φορζων, επιχειρθματιϊν 

και ιδιωτϊν. Οι παρεμβάςεισ που προγραμματίηονται αφοροφν: 

 Εφαρμογι ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων μζςω των προγραμμάτων του ΕΣΡΑ 

2014-2020. 

 Εγκατάςταςθ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων ςε νοςοκομεία και ξενοδοχεία. 

 Ενεργειακι αναβάκμιςθ ςτα ςυςτιματα φωτιςμοφ. 

 Μικρά ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ. 

 Εκελοντικζσ ςυμφωνίεσ με μεγάλουσ καταναλωτζσ για παρεμβάςεισ ςτα κτίρια. 

Ο ςτόχοσ μείωςθσ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ ςτο Σχζδιο Δράςθσ του Διμου 

ανζχεται ςτο 19%, που αντιςτοιχεί ςε 80.000.000 kWh περίπου, με ςυνεπαγόμενθ 
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μείωςθ των εκπομπϊν ςε 90.200 τόνουσ CO₂. Μια πολφ χονδρικι εκτίμθςθ κόςτουσ 

ανζρχεται ςε 100-150 εκ. €. 

 

10.5 Οχήματα 
 

10.5.1 Δημοτικά οχήματα 

Το βραχυπρόκεςμο μζτρο του Διμου αφορά ςτθν προμικεια οχθμάτων 

αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ. Από τισ πραγματοποιοφμενεσ παρεμβάςεισ θ 

εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 470.984,71 kWh ετθςίωσ, 

ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 125,27 τόνουσ ετθςίωσ. 

Ο Διμοσ ζχει κζςει ωσ ςτόχο για το 2020 τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ των δθμοτικϊν 

οχθμάτων κατά ςυνολικά 30%. Αυτό κα επιτευχκεί με τθν αντικατάςταςθ του ςτόλου με 

οχιματα αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ (εξοικονόμθςθ ενζργειασ περίπου 18%) και με 

εκπαίδευςθ των οδθγϊν ςτθν οικολογικι οδιγθςθ (εξοικονόμθςθ περίπου 12%). Θ 

ςυνολικι εξοικονομοφμενθ ενζργεια ανζρχεται ςε 2.825.908,26 kWh και αντιςτοιχεί ςε 

μείωςθ 751,62 περίπου τόνων CO₂. 

10.5.2 Δημόςια οχήματα 

Για τισ αςτικζσ και υπεραςτικζσ ςυγκοινωνίεσ προτείνεται θ αντικατάςταςθ του 25% του 

ςτόλου των λεωφορείων μζχρι το 2020. Με τθν εφαρμογι ςχεδίου εξορκολογιςμοφ των 

αςτικϊν μεταφορϊν, τθ μείωςθ των επιβατοχιλιομζτρων και τθν αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ 

εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ τουλάχιςτον 20% ςτισ 

Δθμόςιεσ μεταφορζσ, που μπορεί να ανζλκει ςτισ 3.600.000 kWh και αντιςτοιχεί ςε 

μείωςθ 1.961,2 περίπου τόνων CO₂. 

10.5.3 Ιδιωτικά οχήματα 

Οι δράςεισ του Διμου ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ αφοροφν κυρίωσ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ 

και ςτθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν για τισ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ των οχθμάτων με 

εναλλακτικά καφςιμα, τθ χριςθ οχθμάτων με διπλό καφςιμο ι υβριδικϊν οχθμάτων και 

τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου και μείωςθ εκπομπϊν CO₂ που αυτά προςφζρουν. 

Κα πρζπει να γίνει ειδικι εκςτρατεία για τθν εφαρμογι τθσ οικολογικισ οδιγθςθσ (eco-

driving) και τθσ μειωμζνθσ χριςθσ των ιδιωτικϊν οχθμάτων για μικρζσ αποςτάςεισ 

εντόσ του Διμου.  
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10.6 Μεταφορέσ 

Ο Διμοσ Κθβαίων αναγνωρίηει ότι ο τομζασ των μεταφορϊν και ιδιαιτζρωσ των οδικϊν 

μεταφορϊν αποτελεί ζνα από τα βαςικότερα περιβαλλοντικά και ενεργειακά 

προβλιματα για το Διμο. 

Ο Διμοσ Κθβαίων επικυμεί να προωκιςει το βάδιςμα και τθ αφξθςθ των μετακινιςεων 

πεηϊν ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ, από και προσ ςθμεία 

με υψθλι επιςκεψιμότθτα, όπωσ ςθμεία τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, ακλθτικά κζντρα, 

υπθρεςίεσ κ.τ.λ. Επιπλζον κα προωκιςει τθν ποδθλαςία ωσ μζςο μετακίνθςθσ με ςτόχο 

τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςτάκμευςθσ και κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ. 

Επιπλζον, ο Διμοσ κα επεκτείνει τισ βραχυπρόκεςμεσ και μεςοπρόκεςμεσ δράςεισ του 

ςε ζνα πρόγραμμα που κα περιλαμβάνει μζτρα όπωσ: 

 τθ δθμιουργία δικτφου πεηοδρόμων ι διαπλάτυνςθ πεηοδρομίων ςτο κζντρο 

τθσ πόλθσ. 

 τθ δθμιουργία δικτφου ποδθλατοδρόμων ςτο εμπορικό τμιμα του Διμου. 

 τθ δθμιουργία μόνιμων υποδομϊν ευαιςκθτοποίθςθσ/εκπαίδευςθσ των 

πολιτϊν, π.χ. κυκλοφοριακά πάρκα. 

 τθ δθμιουργία μίασ δωρεάν υπθρεςίασ ςυγκοινωνιϊν (ποδιλατα), εντόσ τθσ 

πόλθσ, για τθν μετακίνθςθ των επιςκεπτϊν/τουριςτϊν. 

 

10.6.1 Πιλοτικό μέτρο αςτικήσ κινητικότητασ 

Αποτελεί μεςοπρόκεςμο μζτρο. Λαμβάνοντασ υπόψθ τα κυκλοφοριακά προβλιματα, ο 

Διμοσ κα προβεί ςε ιπιεσ παρεμβάςεισ ενθμζρωςθσ των μετακινοφμενων με μζτρα 

αφξθςθσ των μετακινιςεων πεηϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν καταςκευι ποδθλατοδρόμου 

κατά περίπου 1-1,5 km.  Θ δράςθ αυτι κα περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ παρεμβάςεισ: 

 Μελζτθ εφαρμογισ καταςκευισ ποδθλατόδρομου. 

 Καταςκευι ποδθλατόδρομου. 

 Βελτίωςθ προςβαςιμότθτασ ΜΜΜ. 

 Βελτίωςθ πεηοδρομίων. 

 Βελτίωςθ ςτάκμευςθσ. 

 Ανάπτυξθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ, με ςτόχο τθ βζλτιςτθ διαχείριςθ των 

μεταφορικϊν μζςων του διμου. 
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Το βραχυπρόκεςμο αυτό πρόγραμμα του Διμου αναμζνεται να οδθγιςει ςε 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ 120.600 kWh ετθςίωσ και μείωςθ εκπομπϊν CO₂ κατά 26,90 

τόνουσ από τα μζτρα ςτισ μεταφορζσ. Θ ςυνολικι εξοικονομοφμενθ ενζργεια ανζρχεται 

ςε 603.400 kWh και αντιςτοιχεί ςε μείωςθ 134,50 περίπου τόνων CO₂. 

10.7 Δημοτικέσ Προμήθειεσ 

Ππωσ αναφζρκθκε και ςτθν ενότθτα 8.1.5 τα επόμενα χρόνια προτείνεται ο Διμοσ 

Κθβαίων να ακολουκιςει και να ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ του κεςμικοφ 

πλαιςίου που απαιτεί τθν υιοκζτθςθ πράςινων προμθκειϊν από τουσ φορείσ του 

δθμόςιου τομζα, δίνοντασ το παράδειγμα και ςτθρίηοντασ τισ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ 

τθσ αγοράσ προϊόντων φιλικϊν προσ το περιβάλλον, βοθκϊντασ ζτςι ςτθν παροχι 

πλθροφοριϊν ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ.  

Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ προτείνονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ που ο Διμοσ 

Κθβαίων μπορεί να αναλάβει ςτα πλαίςια του «Συμφϊνου των Δθμάρχων» όπωσ 

παρουςιάηονται ςυγκεντρωτικά ςτον Ρίνακα 10-1. 

Ρίνακασ 10-1. Ρρογραμματιςμόσ δράςεων για Ρράςινεσ Ρρομικειεσ. 

Ρεριγραφι δράςθσ Αναμενόμενα οφζλθ 
Εκτιμϊμενο 

κόςτοσ 
Χρθματοδότθςθ 

Εκτιμϊμενοσ 
χρόνοσ 

υλοποίθςθσ 

Εκτιμϊμενθ 
μείωςθ 

εκπομπϊν 
CO2 

Επιμόρφωςθ τμιματοσ 
προμθκειϊν για 

πράςινεσ προμικειεσ 

Άμεςθ εφαρμογι 
μεκοδολογίασ πράςινων 

προμθκειϊν 
 

Μδιοι πόροι/ 
Ευρωπαϊκά 

προγράμματα 
2016-2020  

Χριςθ 
περιβαλλοντικϊν 

προδιαγραφϊν για 
προϊόντα που 

καταναλϊνουν 
ενζργεια 

Μείωςθ ενεργειακισ 
κατανάλωςθσ/ μείωςθ 
αποτυπϊματοσ CO2/ 

περιβαλλοντικά οφζλθ 

 
Μδιοι πόροι/ 
Ευρωπαϊκά 

προγράμματα 
2016 

26% κατά 
μζςο όρο για 

το ςφνολο 
των 

προμθκειϊν 

Δικτφωςθ με άλλεσ 
πόλεισ/οργανιςμοφσ 

Μείωςθ κόςτουσ και 
διαχείριςθσ 

προμικειασ/Απόκτθςθ 
και βελτίωςθ 
τεχνογνωςίασ 
εμπλεκομζνων 

υπθρεςιϊν του Διμου 

 
Μδιοι πόροι/ 
Ευρωπαϊκά 

προγράμματα 
2016  

 

10.8 Ανανεώςιμεσ Πηγέσ Ενέργειασ 
 

10.8.1 Υωτοβολταΰκά 

 



[127] 
 

10.8.1.1 Εγκαταςτάςεισ Δήμου Θήβασ 

Ο Διμοσ Κιβασ προγραμματίηει τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 

ςυνολικισ ιςχφοσ 200 kWp μζςω του ειδικοφ προγράμματοσ ανάπτυξθσ φωτοβολταϊκϊν 

ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ ςε δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων (ΦΕΚ Β’ 2317/10-8-2012). Το 

ζργο περιλαμβάνει τθν τοποκζτθςθ 18 Φ/Β ςυςτθμάτων ιςχφοσ 10KWp και 4 

ςυςτθμάτων ιςχφοσ 5KWp. Θ αναμενόμενθ παραγόμενθ ενζργεια κα είναι περίπου 

300.000 kWh, ενϊ θ εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν CO₂ είναι περίπου 339 τόνοι CO₂. 

Επίςθσ, ςτα πλαίςια τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των ςχολικϊν κτιρίων που 

αναφζρεται ςε προθγοφμενθ παράγραφο, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ αυτόνομων 

φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν κάλυψθ 

τμιματοσ των ενεργειακϊν απαιτιςεων των ςχολικϊν κτιρίων. Ειδικότερα, ςτα ςχολικά 

κτίρια κα τοποκετθκοφν 676 φωτοβολταϊκά πλαίςια ιςχφοσ 190 Wp το κακζνα, δθλαδι 

ςυνολικισ ιςχφοσ 128,44 kWp. Θ αναμενόμενθ παραγόμενθ ενζργεια είναι περίπου 

192.660 kWh, ενϊ θ εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν CO₂ είναι περίπου 217,7 τόνοι CO₂. 

Συνολικά μζχρι το 2020 κα ζχουν παραχκεί 1.970.640 kWh ενϊ κα ζχει επιτευχκεί 

μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ κατά 2.226,80 τόνουσ. 

 

10.8.1.2 Εγκαταςτάςεισ ιδιωτών φωτοβολταΰκών ςτέγησ 

Από τθν ζναρξθ εφαρμογισ (2010) του προγράμματοσ του Ειδικοφ Ρρογράμματοσ 

Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ ςε 

δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων, εντόσ των ορίων του Διμου Κιβασ και μζχρι τον Σεπτζμβριο 

του 2015 ζχουν ςυνδεκεί ςτο τοπικό δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα ςυνολικισ ιςχφοσ 1.437,32 kWp. Θ παραγόμενθ ενζργεια από ΑΡΕ 

ανζρχεται ςε 2.155.980 kWh, με ςυνεπαγόμενθ μείωςθ εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα κατά 2.436,25 tCO₂. Εκτιμοφμαι ότι ανάλογο ποςό ιςχφοσ δφναται να 

εγκαταςτακεί το διάςτθμα 2016-2020. Συνολικά μζχρι το 2020 κα ζχουν παραχκεί 

4.479.900 kWh ενϊ κα ζχει επιτευχκεί μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ κατά 5.062,28 

τόνουσ. Θ εκτίμθςθ αυτι προκφπτει από ςτοιχεία του Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ 

Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΔΕΔΔΘΕ) με εκτιμιςεισ και προβολι για τα 

επόμενα χρόνια.  
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10.8.1.3 Εγκαταςτάςεισ ιδιωτών φωτοβολταΰκών πάρκων 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του ΔΕΔΔΘΕ ςτα όρια του Διμου Κθβαίων θ παραγόμενθ 

ενζργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

Ρίνακασ 10.2 Ραραγόμενθ ενζργεια από φωτοβολταϊκά πάρκα 

ΕΤΟΣ ΑΚΟΛΣΤΛΚΙ ΛΣΧΥΣ(KW) ΡΑΑΓΟΜΕΝΘ ΕΝΕΓΕΛΑ(KWh) 

2007 99,72 149,58 

2008 3.578,43 5.367,645 

2009 3.875,72 5.813,58 

2010 39.813,6 59.720,4 

2011 51.067,26 76.600,89 

2012 78.560,04 117.840,06 

2013 89.559,14 134.338,71 

 

Με δεδομζνθ τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και τισ προοπτικζσ των επενδφςεων 

ςε ενζργεια μζχρι το 2020 εκτιμοφμαι ότι ςτο ςφςτθμα κα εγκακίςτανται κάκε χρόνο 

όχι περιςςότερα από 4.500 kWp που αντιςτοιχεί ςε παραγόμενθ ενζργεια 6.750.000 

kWh με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ κατά 7.627,5 τόνουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ζωσ το 2020 κα ζχει εξοικονομθκεί ενζργεια ίςθ με 33.750.000 kWh ενϊ κα ζχει 

επιτευχκεί μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ κατά 38.137,5 τόνουσ.  

 

10.9 Βιοκλιματικέσ παρεμβάςεισ 

10.9.1 Βιοκλιματικέσ αναβαθμίςεισ Δημόςιων χώρων 

Ζνασ από τουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ του Διμου είναι θ βιοκλιματικι αναβάκμιςθ των 

δθμόςιων χϊρων με ςτόχο τθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ, τθ 

κερμικι/οπτικι/ακουςτικι άνεςθ και βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του αςτικοφ χϊρου, που 

ςυνεπάγεται και τθ μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ ςτα παρακείμενα κτίρια, 

αλλά και τθν ενίςχυςθ του βαδίςματοσ και τθσ μείωςθσ των μετακινιςεων με ΛΧ. Θ 

αναβάκμιςθ των Δθμόςιων χϊρων ξεκινάει με παρεμβάςεισ ςε δυο πλατείεσ τθσ πόλθσ 

με μεγάλθ επιςκεψιμότθτα. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ αποτελοφν μεςοπρόκεςμο μζτρο. 

Θ αναβάκμιςθ κα επιδιωχκεί να γίνει ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΩ. 

Για τθ βιοκλιματικι αναβάκμιςθ των δφο πλατειϊν, προτείνεται θ χριςθ ψυχρϊν 

υλικϊν, θ αφξθςθ δενδροφφτευςθσ κακϊσ και θ χριςθ υφαςμάτινων ςτεγάςτρων. Θ 

οργάνωςθ του νζου ςυςτιματοσ φφτευςθσ κα ςυμβάλλει ςτθν αναβάκμιςθ του 
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δθμόςιου χϊρου ζτςι ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ Κιβασ με 

αειφόρο και βιϊςιμο τρόπο. Θ χριςθ ψυχρϊν υλικϊν προτείνεται ςτισ επιφάνειεσ των 

πλακϊν πεηοδρομίου και ςτθν άςφαλτο. Θ χριςθ των υλικϊν αυτϊν βρίςκει ακόμθ 

εφαρμογι ςτισ επιφάνειεσ των κτιρίων (ψυχρά επιχρίςματα) και του οδοςτρϊματοσ, 

ςυμβάλλοντασ ςθμαντικά ςτθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ κερμικισ νθςίδασ και 

ςτθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ τθσ περιοχι. Θ μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ του αζρα 

από τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ τθ κερμι περίοδο του ζτουσ ςυντελεί ςτθ βελτίωςθ 

των επιπζδων του δείκτθ τθσ κερμικισ άνεςθσ ςε ποςοςτό 64%. Θ εξοικονομοφμενθ 

ενζργεια ςτα γφρω κτίρια δεν ζχει αποτιμθκεί. 

Από τισ πραγματοποιοφμενεσ παρεμβάςεισ θ εξοικονομοφμενθ τελικι ενζργεια 

εκτιμάται ςυνολικά ςτισ 90.543 kWh ετθςίωσ, ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 

102,31 τόνουσ ετθςίωσ. Θ ςυνολικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ (2015-2020) ανζρχεται ςε 

452.715 kWh ενϊ θ μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ ςε 511,55 τόνουσ. 

11. ΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΜΕΛΩΣΘΣ ΕΚΡΟΜΡΩΝ CO₂ ΜΕΧΛ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

Στον πίνακα 11-1 που ακολουκεί απεικονίηονται οι τομείσ κατανάλωςθσ και το 

ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελοσ που προκφπτει για τον κάκε τομζα ςε ετιςια 

βάςθ με βάςθ τα όςα περιγράφθκαν ςτο Κεφάλαιο 10 του ΣΔΑΕ. 

 

Ρίνακασ 11-1. Συνολικό ετιςιο Ενεργειακό & Ρεριβαλλοντικό όφελοσ 

Τομζασ Κατανάλωςθσ Ετιςιο Ενεργειακό όφελοσ 

(kWh) 

Ετιςιο Ρεριβαλλοντικό 

Πφελοσ (Tco₂) 

Δθμοτικά Κτίρια 332,77 180 

Σχολικά Κτίρια 2.590.380 793,20 

Δθμοτικζσ 

Εγκαταςτάςεισ 
538,96 163,14 

Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 659.131,22 744,81 

Οικιακόσ Τομζασ 130.000.000 72.200 

Τριτογενισ Τομζασ 80.000.000 90.200 

Οχιματα 4.070.984,71 2.086,47 
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Μεταφορζσ 70.400 15,80 

Βιοκλιματικζσ 

Ραρεμβάςεισ 
90.543 102,31 

ΑΡΕ 2.648.640 2.992,95 

ΣΥΝΟΛΟ 220.130.950,66 169.478,68 

Συγκρίνοντασ τα αποτελζςματα αυτά με τισ εκτιμιςεισ που προζκυψαν ςτο Κεφάλαιο 9 

του ΣΔΑΕ προκφπτει ότι ο Διμοσ Κθβαίων μπορεί να επιτφχει τον ςτόχο που κζτει το 

Σφμφωνο των Δθμάρχων για μείωςθ των εκπομπϊν CO₂ κατά 20% μζχρι το ζτοσ 2020 

υλοποιϊντασ τα μζτρα και τισ δράςεισ που περιγράφονται αναλυτικά ςτο ΣΔΑΕ. 

Ο πίνακασ 11-2 που ακολουκεί απεικονίηει το ςφνολο των προτεινόμενων δράςεων και 

περιλαμβάνει τθν εκτιμϊμενθ δαπάνθ για κάκε δράςθ ξεχωριςτά. 

Ρίνακασ 11-2.  Συνοπτικόσ πίνακασ δράςεων 

ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΗ ΦΡΟΝΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Δημοτικά 

κτίρια 

Ενεργειακι 

αναβάκμιςθ 

τριϊν 

δθμοτικϊν 

κτιρίων 

2016 - 2020 850.000€ 

Ρρότυπθ 

ενεργειακι 

αναβάκμιςθ 

επτά ςχολικϊν 

κτιρίων. 

2016 - 2020 1.700.000€ 

Ρρότυπθ 

ενεργειακι 

αναβάκμιςθ 

τεςςάρων 

ςχολικϊν 

ςυγκροτθμάτων. 

2016 - 2020 1.200.000€ 
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Ενεργειακι 

αναβάκμιςθ 

Κλειςτοφ 

Γυμναςτθρίου. 

2016 - 2020 2.000.000€ 

Δημοτικόσ 

φωτιςμόσ 

Ολοκλθρωμζνεσ 

παρεμβάςεισ 

μεςαίασ και 

μεγάλθσ 

κλίμακασ 

2016 - 2020 4.500.000€ 

Οικιακόσ 

τομέασ 

Εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ με 

ζξυπνουσ 

μετρθτζσ. 

2016 - 2020 4.000.000€ 

Τριτογενήσ 

τομέασ 

Τριτογενισ 

τομζασ 
2016 - 2020 150.000.000€ 

Οχήματα 

Δθμοτικά 2016 - 2020 
600.000€ 

Δθμόςια 2016 - 2020 
750.000€ 

Λδιωτικά 2016 - 2020 
60.000€ 

Μεταφορέσ 

Ριλοτικό μζτρο 

αςτικισ 

κινθτικότθτασ 

2016 - 2020 1.000.000€ 

Δημοτικέσ 

προμήθειεσ 

Δθμοτικζσ 

προμικειεσ 
2016 - 2020 80.000€ 

Βιοκλιματικέσ 

παρεμβάςεισ 

Βιοκλιματικζσ 

αναβακμίςεισ 

δθμόςιων 

χϊρων 

2016 - 2020 
1.500.000€ 

Α.Π.Ε. 

Εγκαταςτάςεισ 

Διμου 
2016 - 2020 270.000€ 

Εγκαταςτάςεισ 2016 - 2020 
2.150.000€ 
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ιδιωτϊν 

φωτοβολταϊκϊν 

ςτζγθσ 

Εγκαταςτάςεισ 

ιδιωτϊν 

φωτοβολταϊκϊν 

πάρκων 

2016 - 2020 
27.000.000€ 

12. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΘΣ ΡΟΕΛΑΣ ΤΘΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ ΤΟΥ ΣΔΑΕ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ του ΣΔΑΕ αποτελεί μια ςθμαντικι 

διαδικαςία κακϊσ εξαςφαλίηει τθν ομαλι και αποτελεςματικι εφαρμογι δράςεων για 

τθν μείωςθ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και κατά ςυνζπεια των ιςοδφναμων 

εκπομπϊν CO₂. Για τον λόγο αυτό αποφαςίςκθκε θ επιλογι οριςμζνων δεικτϊν που 

ςχετίηονται με τθν ενεργειακι επίδοςθ του Διμου Κθβαίων. Οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ 

οι οποίοι απεικονίηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί επιλζχκθκαν ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ και προτάςεισ του Συμφϊνου των Δθμάρχων αλλά και των δεδομζνων που 

προζκυψαν ότι χρίηουν επεμβάςεων βάςει τθσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

για το Διμο Κθβαίων. 

Ζτςι λοιπόν ιδιαίτερθ βαρφτθτα κα δοκεί ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 

 Στθν προϊκθςθ των δράςεων και ςτθν ενθμζρωςθ των εμπλεκόμενων φορζων. 

 Στθν κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ. 

 Στον κτιριακό τομζα. 

 Στισ μεταφορζσ. 

 Στθν χριςθ Α.Ρ.Ε. 

Οι δείκτεσ αξιολόγθςθσ απεικονίηονται ςτον πίνακα 12-1 που ακολουκεί: 

Ρίνακασ 12-1. Δείκτεσ ελζγχου τθσ πορείασ εφαρμογισ του ΣΔΑΕ 

Δείκτθσ 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ 

Δείκτθ 

Στόχοσ 
Ρροτεινόμενθ 

πθγι ςτοιχείων 

Συνολικι κατανάλωςθ ρεφματοσ 

δθμοτικϊν κτιρίων 
MWh Μείωςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 
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Συνολικι κατανάλωςθ ρεφματοσ 

δθμοτικϊν εγκαταςτάςεων 
MWh Μείωςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Συνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου 

δθμοτικϊν κτιρίων 
MWh Μείωςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ 

δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων 
MWh Μείωςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Συνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ για δθμοτικό φωτιςμό  
MWh Μείωςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Ροςοςτό αντικατάςταςθσ 

λαμπτιρων από LED 
- Αφξθςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Συνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ κατοικιϊν 
MWh Μείωςθ ΔΕΔΔΘΕ 

Συνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 

ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. ςε δθμοτικά 

κτίρια 

MWh Αφξθςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Συνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 

ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. ςε κατοικίεσ 
MWh Αφξθςθ ΔΕΔΔΘΕ 

Συνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 

ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. ςτον  τριτογενι 

τομζα 

MWh Αφξθςθ ΔΕΔΔΘΕ 

Ρλικοσ εκδθλϊςεων που αφοροφν 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ 

κοινοφ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

- Αφξθςθ Υπθρεςίεσ  Διμου 

Αρικμόσ κατοίκων που ςυμμετείχαν 

ςτισ ςχετικζσ εκδθλϊςεισ 
- Αφξθςθ 

Διοργανωτισ του 

γεγονότοσ 

Αρικμόσ επιβατϊν ςτισ δθμόςιεσ 

ςυγκοινωνίεσ 
- Αφξθςθ Εκνικζσ Στατιςτικζσ 

Συνολικι κατανάλωςθ καυςίμων ςε 

ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ μεταφορζσ 
MWh Μείωςθ 

Εκνικζσ Στατιςτικζσ – 

Ράροχοι 
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Συγκοινωνιϊν 

Ρλικοσ διζλευςθσ οχθμάτων από 

το κζντρο τθσ πόλθσ 
- Μείωςθ Υπθρεςίεσ Διμου 

 

Εδϊ κα πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι ςυγκεκριμζνοι δείκτεσ ενδζχεται να 

τροποποιθκοφν με τθν προςκικθ επιπλζον δεικτϊν ανάλογα με τισ ανάγκεσ του Διμου 

και τθν ανακεϊρθςθ των ςτόχων, διαδικαςία θ οποία κα πρζπει να πραγματοποιείται 

ςυχνά. 


