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Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ 

Πεξίιεςε 

Πεξίιεςε 

 

Ζ απνγξαθή ησλ ηειηθψλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ γηα ηνλ κεηέπεηηα ππνινγηζκφ 

ησλ εθπνκπψλ     ζε επίπεδν δήκσλ, είλαη ζχλζεηε δηαδηθαζία ιφγσ ηεο έιιεηςεο, 

δηαζπνξάο θαη δπζθνιίαο αλάθηεζεο θάπνησλ ζηνηρείσλ. Οη παξαδνρέο είλαη 

αλαπφθεπθηεο, κε ζπλέπεηα ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ λα δηαθέξεη απφ ηνκέα ζε 

ηνκέα ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

 

ηελ εξγαζία, παξνπζηάδεηαη έλα αλαιπηηθφ πξφηππν πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηεο 

θαηαγξαθήο ησλ θαηαλαιψζεσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Χο βάζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ πνπ παξέρεη ηφζν ηηο απαξαίηεηεο ηερληθέο νδεγίεο φζν θαη ηα 

θίλεηξα ζε δήκνπο λα ζηεξίμνπλ ηέηνηεο κειέηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

ιεθζνχλ απνθάζεηο εθηέιεζεο δξάζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη ε θπξηφηεξε επξσπατθή θίλεζε ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη νπνίεο δεζκεχνληαη εζεινληηθά λα 

απμήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Δμάιινπ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ πξάζηλε αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ νθείινπλ λα δηαρεηξηζηνχλ νη Γήκνη γηα 

ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ηνπο. 

 

Ζ επνπηεία ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ αλάπηπμε 

δξάζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Φαλεξψλεη ηε θχζε ησλ εθπνκπψλ 

ηνπ     θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν βνεζά ζηελ επηινγή νξζψλ δξάζεσλ. ηελ εξγαζία, 

έγηλε απνγξαθή εθπνκπψλ ζηνλ Γήκν θαθίσλ θαη πξνηάζεθαλ κέηξα κείσζήο ηνπ. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά:  

χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, Απνγξαθή Δθπνκπψλ, πιινγή Δλεξγεηαθψλ Γεδνκέλσλ, 

ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα (ΓΑΔ), Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Κιηκαηηθή 

Αιιαγή, Γήκνο θαθίσλ. 



Sustainable Energy Action Plan of Sfakia 

Abstract 

Abstract 

 

Inventories of final energy consumption to calculate local     emissions, is a 

complex process because of the difficulty of recovery, dispersion, and even lack of 

data. Assumptions are unavoidable, for this reason the quality of results be different 

for each sectors that consumes energy. 

 

This Thesis presents an analytical model to approach the issue of energy consumption 

in rural areas. The Covenant of Mayors provides both technical guidance and 

incentives to local authorities to support such studies, which are necessary to develop 

their Sustainable Energy Action Plans. 

 

The Covenant of Mayors is the mainstream European movement involving local and 

regional authorities, voluntarily committing to increasing energy efficiency and use of 

renewable energy sources on their territories. Moreover, authorities must manage the 

emphasis on sustainable development both at national and European level, to improve 

their territories.  

 

The inventory of energy consumption is the first step in promoting actions towards 

sustainable development. It provides knowledge of the nature of the entities emitting 

    in the municipality’s territory, and will thus help select the appropriate actions. 

In this Thesis, there are proposals to reduce emissions in the municipality of Sfakia, 

in which the emissions inventoried. 

 

Key Words:  

Covenant of Mayors, Baseline Emission Inventory (BEI), Energy Data Collection, 

Sustainable Energy Action Plan (SEAP), Climate Change, Sustainable development, 

Municipality of Sfakia. 
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1.1 Αντικεύμενο Διπλωματικόσ Εργαςύασ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε απμαλφκελε παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη 

ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηελ έληαζε  ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζψο θαη 

ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ηνπ πιαλήηε. Λφγσ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο έλαο κεγάινο αξηζκφο δηεζλψλ 

δξάζεσλ έρεη επηθεληξσζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο εμνηθνλφκεζεο θαη αεηθφξνπ 

ελέξγεηαο. 

Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005, είλαη έλα πξψην βήκα γηα 

ηελ αληηζηξνθή ηεο παγθφζκηαο αλνδηθήο ηάζεο ησλ εθπνκπψλ. Θεζπίδεη λνκηθά 

δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ πξσηνζηαηεί επί ρξφληα ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, έρεη ζέζεη ζηφρνπο θαη ιακβάλεη κέηξα ψζηε έσο 

ην 2020 λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20 % ζε ζρέζε κε ηα 

επίπεδα ηνπ 1990, λα εμαζθαιηζηεί φηη ην 20 % ηεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε ζα 

πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη επίζεο λα βειηηψζεη ηελ ελεξγεηαθή ηεο 

απφδνζε θαηά 20 % κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν παθέην απηφ κέηξσλ είλαη 

γλσζηφ σο 20 - 20 - 20. 

Ζ θπξηφηεξε επξσπατθή θίλεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο 

αξρέο είλαη ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Οη Γήκαξρνη, πνπ ππνγξάθνπλ ην χκθσλν, 

δεζκεχνληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θιίκα θαη ηελ 

ελέξγεηα γηα ην έηνο 2020, κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ 

επηθξάηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%, κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηε ρξήζε θαζαξφηεξεο ελέξγεηαο. Ζ 

ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Δλέξγεηα (ΓΑΔ), είλαη ε Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πκθψλνπ, ε απνγξαθή 

εθπνκπψλ ηνπ Γήκνπ θαθίσλ Κξήηεο θαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ ζηε θαηεχζπλζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

Αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη ε «αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο ρσξίο λα 

ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα θαιχςνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο». Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε έρεη ηξεηο ζπληζηψζεο, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πεξηβαιινληηθή, πνπ απαηηνχλ ηζφξξνπε πνιηηηθή ζπλεθηίκεζε. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ζπκπιεξψλεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ αξρή ηεο έληαμεο ησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκαηηζκψλ ζηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ αληίθηππν ζην 

πεξηβάιινλ. 

1.2 Φϊςεισ Υλοπούηςησ 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε 

ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ 2011 – Οθησβξίνπ 2011. Ζ πινπνίεζε ηεο ρσξίδεηαη ζε έμη 

θάζεηο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη επνπηηθά 

ζην ρήκα 1.1. 

Φάζε 1
ε
: Βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη επηζθφπεζε ππάξρνπζαο 

θαηάζηαζεο γηα ην χκθσλν ην Γεκάξρσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, κειεηήζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ 

δηαδηθαζία έληαμεο δήκνπ ζην χκθσλν, ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

έληαμε θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ, ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ 

επίπεδν ζε έξγα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαζψο θαη ζρέδηα δξάζεσλ 

Γήκσλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

Φάζε 2
ε
: Αλαδήηεζε Γήκνπ ζε γεσξγηθή πεξηνρή. 

ηε θάζε απηή, γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο ζπληάρζεθε έλα θείκελν πνπ θαλεξψλεη ηηο 

θχξηεο πηπρέο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ θαη ηελ ζπλδξνκή ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ζε πεξίπησζε πνιηηηθήο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα 

πξνζρψξεζε ζην χκθσλν. ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα ζπλάληεζεο κε Γεκάξρνπο 

κέζσ ηειεθψλνπ θαη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο ζηε πεξηνρή ηεο Κξήηεο. Ο Γήκνο 

θαθίσλ, κεηά απφ ζπδεηήζεηο, δέρζεθε λα ππνζηεξίμεη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ εθπνκπψλ ζηα φξηα ηνπ. 

Φάζε 3
ε
: Αλαιπηηθή αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ραξαθηεξηζηηθψλ Γήκνπ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξίηεο θάζεο, κε ηε βνήζεηα θνξέσλ θαη ειεθηξνληθήο 

αλαδήηεζεο, ζπιιέρηεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία πνπ θαλεξψλνπλ ηα ελεξγεηαθά 

θαη θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ. 
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Φάζε 4
ε
: Καηαγξαθή ηειηθψλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαγξαθήο ε παξνπζία ζηνλ Γήκν ήηαλ επηηαθηηθή γηα ηε 

ζπιινγή ησλ θαηαλαιψζεσλ ηνπ, σο νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ έξεπλα δελ 

ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, αληιήζεθαλ ζηνηρεία κεηά απφ 

επηθνηλσλία, κεηαμχ άιισλ, κε ην Σκήκα Πεηξειατθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο, ηα ΚΣΔΛ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη ηε Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ 

Ννκνχ Υαλίσλ. Σέινο, θάπνηεο θαηαλαιψζεηο θαηαγξάθεθαλ απφ ειεθηξνληθή έξεπλα 

θαη θπξίσο απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή. 

Φάζε 5
ε
: Δπεμεξγαζία θαηαγξαθψλ θαη πξνηάζεηο δξάζεσλ Γήκνπ γηα ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε. 

Αθνχ επεμεξγάζηεθαλ νη ηειηθέο θαηαλαιψζεηο, κειεηήζεθαλ νη ππάξρνπζεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δηεξεπλήζεθαλ κεηά απφ ζπδεηήζεηο κε θνξείο νη αλάγθεο, νη 

δπλαηφηεηεο, θαη νη πξννπηηθέο ηνπ Γήκνπ, δεκηνπξγήζεθαλ νη βάζεηο γηα πξνηάζεηο 

εθηθηψλ δξάζεσλ απφ ηε πιεπξά ηνπ Γήκνπ, πνπ σο ζηφρν έρνπλ ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ    . 

Φάζε 6
ε
: πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο. 

ηε ηειεπηαία θάζε παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη πξννπηηθέο ηνπ 

πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ ζηνλ Γήκν θαθίσλ αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή. 
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ρήκα 1.1 Φάζεηο Οινθιήξσζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

1.3 Δομό Εργαςύασ 

Σν πξψην θεθάιαην είλαη κηα εηζαγσγηθή καηηά ζηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Δπηπιένλ, 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ δνκή ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαπηχζζνληαη νη θπξηφηεξνη ηνκείο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Δηζαγσγηθά, γίλεηαη αλαθνξά ζε πξνζπάζεηεο κε ζεζκηθφ 

ραξαθηήξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, θαη ζηηο ζπλέρεηα 

αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα νινθιεξσζνχλ γηα λα εληαρζεί 

θάπνηνο Γήκνο ζην χκθσλν. Σέινο, παξνπζηάδεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη θαη γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε δξάζεσλ ζε Γήκνπο 

ηεο Δπξψπεο. 

Φάζε 1ε 
• Δπηζθόπεζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο πκθώλνπ ησλ Γεκάξρσλ 

Φάζε 2ε 
• Αλαδήηεζε Γήκνπ ζε γεσξγηθή πεξηνρή 

Φάζε 3ε 
• Αλαιπηηθή αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ραξαθηεξηζηηθώλ Γήκνπ 

Φάζε 4ε 
• Καηαγξαθή ηειηθώλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ 

Φάζε 5ε 

• Δπεμεξγαζία θαηαγξαθώλ θαη πξνηάζεηο δξάζεσλ Γήκνπ γηα ηελ 
αεηθόξν αλάπηπμε 

Φάζε 6ε 
• πκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθέο 
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ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχνληαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ θαθίσλ. Γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ ελέξγεηα, ζηνλ πξσηνγελή, δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο θαη 

ζε θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

ην ηέηαξην θεθάιαην, αλαιχνληαη νη κέζνδνη αλά ηνκέα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε απνγξαθή ησλ ηειηθψλ θαηαλαιψζεσλ κε κηθξή 

απφθιηζε. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ     ζε θάζε ηνκέα θαη 

ζπλνιηθά. 

ην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη δξάζεηο, ελαξκνληζκέλεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ θαθίσλ ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ νη ππνινγηζκέλεο 

εθπνκπέο ηνπ. 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαζψο θαη νη 

πξννπηηθέο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ ζηνλ Γήκν θαθίσλ αιιά θαη ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή. 
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2.1 Γενικϊ  

Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη κηα πξσηνβνπιία πνπ εκπιέθεη Δπξσπατθνχο 

Γήκνπο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη Γήκαξρνη, πνπ ππνγξάθνπλ ην 

χκθσλν, δεζκεχνληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 

θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ην έηνο 2020, κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% (1). 

Ζ ζπκκεηνρή ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ απνηειεί κηα επθαηξία πξνθεηκέλνπ νη 

ηνπηθέο αξρέο λα εληζρχζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     ζηελ πεξηνρή ηνπο, λα επσθειεζνχλ απφ ηελ επξσπατθή ππνζηήξημε θαη 

αλαγλψξηζε θαη λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο κε Δπξσπαίνπο νκνιφγνπο. 

Οη πφιεηο πνπ πξνζρσξνχλ ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ απηνχ κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπηθψλ ρεδίσλ Γξάζεο 

Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο. 

Αλαθνξηθά, ζηηο 9 Μαξηίνπ 2007 ε Δπξσπατθή Έλσζε πηνζέηεζε ηε δέζκε κέηξσλ 

«Δλέξγεηα γηα έλα κεηαβαιιφκελν θφζκν», αλαιακβάλνληαο κηα κνλνκεξή δέζκεπζε 

γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% έσο ην 

2020, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20% θαη ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κίγκα 

ζε 20%. 

Δίλαη θαλεξφ πσο ν ζηφρνο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ εκπεξηέρεη ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έρεη ζεζπίζεη ε Δπξσπατθή Έλσζε. θνπφο ηνπ πκθψλνπ ινηπφλ είλαη λα 

θηλεηνπνηεζνχλ νη ηνπηθέο  θαη πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 

παξαπάλσ ζηφρνη. Άιισζηε, ε δέζκεπζε ηεο ΔΔ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζα 

κπνξέζεη λα πινπνηεζεί επθνιφηεξα κε ηε ζπλδξνκή ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ, ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ ελψζεψλ ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ βέβαηα αλαγλσξίδεηαη φηη νη ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο κνηξάδνληαη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αχμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε κε ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο θαη φηη νθείινπλ λα αλαιάβνπλ 

ηε δέζκεπζε απηή, αλεμαξηήησο ησλ δεζκεχζεσλ άιισλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ. 
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2.2 Ιςτορικό Αναδρομό 

Τπάξρνπλ αδηάζεηζηα ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ην θιίκα ηεο Γεο γίλεηαη ζεξκφηεξν. 

χκθσλα κε ηε Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αιιαγή ηνπ 

Κιίκαηνο (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ εθαηνληάδεο θνξπθαίνη εκπεηξνγλψκνλεο απφ νιφθιεξε ηελ πθήιην, ην 

2005 ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε ήηαλ θαηά 0,76°C πςειφηεξε εθείλεο ηεο 

πξνβηνκεραληθήο επνρήο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη θαηά 0,2°C πεξίπνπ αλά 

δεθαεηία. Ζ πξνεγνχκελε δεθαεηία ήηαλ ε ζεξκφηεξε απφ ην 1880 πνπ άξρηζε ε 

αμηφπηζηε θαηαγξαθή ζηνηρείσλ. 

Έρνπλ ζπλαθζεί δχν ζεκαληηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο: ε ζχκβαζε-πιαίζην ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηηο θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) 

ηνπ 1992 θαη ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ηνπ 1997. Καη νη δχν βαζίδνληαη ζηελ αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη βηνκεραληθέο ρψξεο ζα πξέπεη λα πξσηνζηαηήζνπλ ζηνλ 

αγψλα ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, δεδνκέλνπ φηη επζχλνληαη γηα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εθπνκπψλ απφ ηελ επνρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαη δηαζέηνπλ 

πεξηζζφηεξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο. 

 Ζ UNFCCC, ε νπνία έρεη επηθπξσζεί απφ 193 ρψξεο θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

ζεζπίδεη έλα πιαίζην δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, κε απψηεξν ζηφρν λα απνηξέςεη ηηο 

επηθίλδπλεο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζην θιηκαηηθφ ζχζηεκα ηνπ πιαλήηε. 

 Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην νπνίν ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2005, είλαη έλα πξψην βήκα 

γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο παγθφζκηαο αλνδηθήο ηάζεο ησλ εθπνκπψλ. Θεζπίδεη λνκηθά 

δεζκεπηηθνχο ζηφρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ έμη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 5 

%, θαηά κέζν φξν, έσο ην 2012, γηα 37 βηνκεραληθέο ρψξεο θαη ηελ ΔΔ. Μεηαμχ ησλ 

ρσξψλ απηψλ, κφλν νη ΖΠΑ δελ έρνπλ επηθπξψζεη ην πξσηφθνιιν. Βάζεη ηνπ 

πξσηφθνιινπ ηνπ Κηφην, ηα 15 αξραηφηεξα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ έζεζαλ σο ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ ζπιινγηθψλ εθπνκπψλ ηνπο έσο ην 2012 θαηά 8 % ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν ηνπ έηνπο αλαθνξάο πνπ επέιεμαλ (ην 1990 ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο). 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 12 ρψξεο πνπ πξνζρψξεζαλ ζηελ ΔΔ ην 2004 θαη ην 2007 

επίζεο έρνπλ ζέζεη εζληθνχο ζηφρνπο κείσζεο θαηά 6 ή 8 %. 

Γηαπξαγκαηεχζεηο ζηα Ζλσκέλα Έζλε μεθίλεζαλ ζηα ηέιε ηνπ 2007 κε ζηφρν ηελ 

νξηζηηθνπνίεζε ελφο παγθφζκηνπ πιαηζίνπ γηα ην θιίκα ζηε δηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο 

γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009. ηε δηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο δελ 
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θαηέζηε δπλαηφ λα επηηεπρζεί ζπλνιηθή ζπκθσλία αιιά ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή 

πξφνδνο ζε πνιηηηθφ επίπεδν. Ζ πξφνδνο απηή παγηψζεθε θαη ζπλερίζηεθε κε έλα 

αθφκε βήκα, ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Καλθνχλ ζηα ηέιε ηνπ 2010.  

Οη ζπκθσλίεο ηνπ Καλθνχλ αλνίγνπλ ηνλ δξφκν γηα ηε ιήςε άκεζσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ επηηφπνπ, ζε ηνκείο φπσο ε αληηκεηψπηζε ηεο απνςίισζεο ησλ 

ηξνπηθψλ δαζψλ θαη ηεο ππνβάζκηζεο ησλ δαζψλ (πνπ ππνινγίδεηαη φηη επζχλνληαη γηα 

ην 15 % πεξίπνπ ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ), ε ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία θαη ε 

ελίζρπζε ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηαο ησλ ρσξψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή κε θαηάιιεια 

ζρεηηθά κέηξα. 

Οη ζπκθσλίεο εληζρχνπλ ην πθηζηάκελν δηεζλέο θαζεζηψο γηα ην θιίκα θαη ζέηνπλ ηα 

ζεκέιηα γηα έλα πιήξεο θαη λνκηθά δεζκεπηηθφ πιαίζην ζηνλ ηνκέα ηνπ θιίκαηνο γηα 

κεηά ην 2012, φηαλ ζα ιήμεη ε ηζρχο ησλ ζηφρσλ ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 

Δηδηθφηεξα, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Καλθνχλ: 

 Αλαγλσξίδεηαη φηη ε άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε πξέπεη λα ζπγθξαηεζεί 

ζε ιηγφηεξν απφ 2°C ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηεο πξνβηνκεραληθήο επνρήο αιιά θαη 

φηη νη ηξέρνπζεο δεζκεχζεηο ησλ ρσξψλ γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ δελ επαξθνχλ θαη 

πξέπεη λα είλαη πην θηιφδνμεο. 

 Δπηβεβαηψλεηαη ε δέζκεπζε ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ζρεδφλ 

30 δηζ. δνιάξηα ΖΠΑ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ γηα ην θιίκα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαηά ηελ πεξίνδν 2010–2012, πνζφ ην νπνίν ζα απμεζεί ζε 

100 δηζ. δνιάξηα εηεζίσο κέρξη ην 2020. 

 Γεκηνπξγείηαη Πξάζηλν Σακείν γηα ην Κιίκα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα δηαηίζεηαη 

καθξνπξφζεζκα έλα κεγάιν κέξνο ησλ θνλδπιίσλ απηψλ. 

 Γξνκνινγείηαη δηαδηθαζία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ησλ κέηξσλ πνπ 

ιακβάλνπλ νη ρψξεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο 

ζπλνιηθήο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ παγθνζκίσο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε, πνπ πξσηνζηαηεί επί ρξφληα ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, έρεη δεζκεπηεί λα εμειηρζεί ζε κηα νηθνλνκία 

πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρακειήο έληαζεο άλζξαθα. Έρεη ζέζεη νξηζκέλνπο 

απφ ηνπο πιένλ θηιφδνμνπο ελεξγεηαθνχο θαη θιηκαηηθνχο ζηφρνπο ζηνλ θφζκν γηα ην 

έηνο 2020, είλαη δε ε πξψηε πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε πνπ ζέζπηζε δεζκεπηηθή 

λνκνζεζία γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ επίηεπμή ηνπο. 
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Με ηα κέηξα απηά, έσο ην 2020 ζα κεησζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά 20 % ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 θαη ζα εμαζθαιηζηεί επίζεο φηη, κέρξη ηφηε, 

ην 20 % ηεο ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε ζα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο φπσο ε 

αηνιηθή θαη ε ειηαθή ελέξγεηα. ηφρνο ηεο ΔΔ είλαη επίζεο λα βειηηψζεη ηελ ελεξγεηαθή 

ηεο απφδνζε θαηά 20 % κέζα ζην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα.  

Υάξε ζε φια απηά ηα κέηξα ζα βειηησζεί ε αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο 

ΔΔ δηφηη ζα κεησζεί ε εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Δπίζεο, αλακέλεηαη λα πξνσζεζεί ε θαηλνηνκία ζηνλ ηνκέα ησλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ, 

κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ αεηθφξεο πεγέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ζέζεηο 

απαζρφιεζεο. Ο ζηφρνο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζα ζπληειέζεη ζηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ ΔΔ ζηνλ θιάδν ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ζε ζρεηηθνχο ππνζηεξηθηηθνχο θιάδνπο, απφ 1,4 

εθαη. ην 2005 ζε πεξηζζφηεξν απφ 3,5 εθαη. ην 2020.  

Δπηπιένλ, ε ΔΔ πξνηείλεη λα θιηκαθψζεη ηε κείσζε ησλ νηθείσλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ απφ 20 ζε 30 %, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη άιιεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζα 

ζπκβάινπλ αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο ζε κηα παγθφζκηα πξνζπάζεηα γηα ηηο 

εθπνκπέο. ε καθξνπξφζεζκε βάζε, ε Δπξψπε έζεζε σο ζηφρν γηα ην 2050 λα κεηψζεη 

ηηο εθπνκπέο ηεο θαηά 80 - 95 % έλαληη ησλ επηπέδσλ ηνπ 1990 (2; 3). 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ ινηπφλ, δχλαηαη λα θηλεηνπνηεζνχλ νη 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ ζηφρνη. 

2.3 Διαδικαςύα Προςχώρηςησ Δόμων ςτο Σύμφωνο  

Σν χκθσλν είλαη αλνηρηφ ζε φιεο ηηο ηνπηθέο αξρέο πνπ ζπγθξνηνχληαη δεκνθξαηηθά 

θαη κε εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο, φπνην κέγεζνο θη αλ έρνπλ θαη ζε νπνηαδήπνηε 

θάζε εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηαθψλ, θιηκαηηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ βξίζθνληαη. Οη ηνπηθέο 

αξρέο κπνξνχλ λα ππνγξάςνπλ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, δελ 

ππάξρεη πξνζεζκία. 

Με ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ, νη Γήκνη δεζκεχνληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο πνπ 

έζεζε ε ΔΔ γηα ην 2020, κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο     ζηηο επηθξάηεηεο ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν 

Δλέξγεηα (ΓΑΔ) ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο 

πξσηνβνπιίαο ηνπο. (1) 
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Ζ δέζκεπζε θαη ην ρέδην Γξάζεο επηθπξψλνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχλ: 

 χληαμε Βαζηθήο Απνγξαθήο Δθπνκπψλ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πκθψλνπ. 

 Τπνβνιή ΓΑΔ, εγθεθξηκέλν απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ. 

 Γεκνζίεπζε, ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΓΑΔ ηνπο, εθζέζεσλ 

αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαο ην βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο θαη ησλ 

ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπσο Ζκέξεο Δλέξγεηαο ή Ζκέξεο πκθψλνπ ησλ 

Πφιεσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη κε άιινπο 

ελδηαθεξνκέλνπο θνξείο, κε ζηφρν λα κπνξέζνπλ νη πνιίηεο λα επσθειεζνχλ άκεζα 

ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επθπέζηεξε ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη λα ελεκεξψζνπλ ηαθηηθά ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο 

ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.  

 πκκεηνρή θαη ζπκβνιή ζηελ εηήζηα Γηάζθεςε ησλ Γεκάξρσλ ηεο ΔΔ γηα κηα 

«Δλεξγεηαθά Βηψζηκε Δπξψπε». 

2.4 Απογραφό Εκπομπών 

Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνυπφζεζε γηα ηε ζέζπηζε ηνπ ΓΑΔ είλαη ε Απνγξαθή Δθπνκπψλ 

Αλαθνξάο ην νπνίν ζπλνςίδεη ηα βαζηθά δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο. ην πιαίζην ηνπ 

πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, ε Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο, θαζψο θαη ην ΓΑΔ, 

πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. (4) 

2.4.1 Έτοσ Αναφορϊσ 

Σν ζπληζηψκελν έηνο αλαθνξάο ηεο απνγξαθήο είλαη ην 1990. Δάλ ν νξγαληζκφο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο δελ δηαζέηεη δεδνκέλα γηα ηελ θαηάξηηζε απνγξαθήο γηα ην 

1990, πξέπεη λα επηιέμεη ην πιεζηέζηεξν έηνο ζην 1990 γηα ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ηα πιεξέζηεξα θαη πιένλ αμηφπηζηα δεδνκέλα. 
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2.4.2 Επιλογό Συντελεςτών Εκπομπών 

Ζ Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε δεδνκέλα δξαζηεξηφηεηαο (ε 

ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο) θαη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ πνπ πνζνηηθνπνηνχλ ηηο εθπνκπέο 

αλά κνλάδα δξαζηεξηφηεηαο. Οη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ επηηξέπεηαη λα επηιερζνχλ 

αθνινπζψληαο δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο: 

1. Υξεζηκνπνηψληαο «πξφηππνπο» ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο 

IPCC, νη νπνίνη θαιχπηνπλ φιεο ηηο εθπνκπέο     πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, είηε άκεζα, εμαηηίαο ηεο θαχζεο θαπζίκσλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είηε έκκεζα, κέζσ ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ γηα ηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη ηε ρξήζε ζέξκαλζεο/ςχμεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ. Απηή 

ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα θάζε θαπζίκνπ ζε άλζξαθα, φπσο 

ζπκβαίλεη ζηηο εζληθέο ζηαηηζηηθέο απνγξαθέο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ βάζεη 

ηεο χκβαζεο - Πιαηζίνπ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(UNFCCC) θαη ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, ζεσξνχληαη 

κεδεληθέο νη εθπνκπέο     απφ ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη 

νη εθπνκπέο πηζηνπνηεκέλεο «πξάζηλεο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δμάιινπ, ην     

είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη δελ απαηηείηαη ππνινγηζκφο ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ εθπνκπψλ     θαη    . πλεπψο, απφ ηνλ νξγαληζκφ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πνπ απνθαζίδεη λα πηνζεηήζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε δεηείηαη λα 

αλαθέξεη ηηο εθπνκπέο ηνπ     (ζε t). Χζηφζν, επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ 

απνγξαθή θαη άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζε απηή δε ηελ πεξίπησζε, νη εθπνκπέο 

δειψλνληαη σο εθπνκπέο ηζνδχλακνπ    . 

2. Υξεζηκνπνηψληαο ζπληειεζηέο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο (Life Cycle Assessment - 

LCA) πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπ ελεξγεηαθνχ θνξέα. Απηή 

ε πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο εθπνκπέο ηεο ηειηθήο θαχζεο, αιιά θαη φιεο 

ηηο εθπνκπέο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ (φπσο ηηο απψιεηεο θαηά ηε κεηαθνξά, ηηο 

εθπνκπέο δηχιηζεο ή ηηο απψιεηεο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο) πνπ πξνθχπηνπλ εθηφο 

ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, νη εθπνκπέο     απφ ηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη εθπνκπέο απφ ηελ παξαγσγή 

πηζηνπνηεκέλεο «πξάζηλεο» ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζεσξνχληαη πςειφηεξεο ηνπ 

κεδελφο. Δάλ πηνζεηεζεί απηή ε πξνζέγγηζε, ελδέρεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ 
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ζεκαληηθφ ξφιν άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πιελ ηνπ    . πλεπψο, ν νξγαληζκφο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ απνθαζίδεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ πξνζέγγηζε LCA 

κπνξεί λα αλαθέξεη εθπνκπέο σο ηζνδχλακν    . Χζηφζν, εάλ ζηε κεζνδνινγία/ζην 

εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κεηξψληαη κφλν νη εθπνκπέο    , νη εθπνκπέο 

επηηξέπεηαη λα αλαθέξνληαη σο    . 

2.4.3 Κύρια αποτελϋςματα τησ Απογραφόσ Εκπομπών Αναφορϊσ 

Απηή ε ελφηεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο πίλαθεο: 

1. Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

Πεξηθιείεη ηα βαζηθά δεδνκέλα ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, δειαδή ηηο 

πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ζέξκαλζε/ςχμε, νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη απφ ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, 

πεξηιακβάλεη φια ηα θηίξηα, ηηο ππεξεζίεο, ηηο εγθαηαζηάζεηο, ηνπο βηνκεραληθνχο 

ρψξνπο (εθηφο βηνκεραληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο 

δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ - ΔΓΔ) θαζψο θαη ηηο νδηθέο θαη 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο. 

2. Δθπνκπέο     ή ηζνδχλακνπ     

πλνςίδεη ηε πνζφηεηα ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπνληαη σο 

απνηέιεζκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, κε βάζε κηα εθ ησλ δχν κεζνδνινγηψλ, φπσο πεξηγξάθεθαλ ζηελ 

Δλφηεηα 2.4.2. 

3. Σνπηθή ειεθηξνπαξαγσγή θαη αληίζηνηρεο εθπνκπέο     ή ηζνδχλακνπ     

Αλ θαη ε κείσζε ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζεσξείηαη πξνηεξαηφηεηα ζην 

πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, επηηξέπεηαη λα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε νη 

κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ, γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ν νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ιεηηνπξγεί σο θνξέαο 

πξνψζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ή εθαξκφδεη κέηξα 

γηα ηε κέηξεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζηηο ηνπηθέο εγθαηαζηάζεηο 

ηειεζέξκαλζεο. Ο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη εάλ ζα 

ζπκπεξηιάβεη ή φρη ηελ ηνπηθή ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ απνγξαθή θαη ζην ΓΑΔ. 

4. Σνπηθή ηειεζέξκαλζε/ηειεςχμε, ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο 

(ΖΘ) θαη αληίζηνηρεο εθπνκπέο     θαη ηζνδχλακνπ    . 
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Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ πίλαθα είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ     πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο/ςχμεο κφλν εάλ παξέρεηαη ηειεζέξκαλζε / 

ηειεςχμε (π.ρ. απφ ιέβεηα αζηηθήο ηειεζέξκαλζεο ή εγθαηάζηαζε ΖΘ) ζε 

εκπνξηθή βάζε ζε ηειηθνχο ρξήζηεο εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο. 

2.5 Σχϋδιο Δρϊςησ για την Αειφόρο Ενϋργεια (ΣΔΑΕ) 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θαη λα ππεξβνχλ ηνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα, νη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ 

δεζκεχνληαη λα αλαπηχμνπλ έλα ΓΑΔ εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ έληαμή ηνπο ζηελ 

πξσηνβνπιία. Σν ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο, ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην, πεξηγξάθεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο 

ππνγξάθνληεο πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο, κε αληίζηνηρα ρξνληθά 

πιαίζηα θαη αλαηεζείζεο επζχλεο. 

Σν πνηθίιν πιηθφ ηερληθήο θαη κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο παξέρεη πξαθηηθή 

θαζνδήγεζε θαη ζαθείο ζπζηάζεηο γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ ΓΑΔ. 

Βαζηδφκελν ζηηο πξαθηηθέο εκπεηξίεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη έρνληαο αλαπηπρζεί ζε 

ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ (Joint Research Center) ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, απηφ ην παθέην ζηήξημεο παξέρεη ζηνπο ππνγξάθνληεο ην 

χκθσλν ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κηα μεθάζαξε θαη ζηαδηαθή πξνζέγγηζε. 

πλήζσο ηα πεξηζζφηεξα ΓΑΔ πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Γνκεκέλν πεξηβάιινλ, πεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ θηηξίσλ θαη ζεκαληηθψλ έξγσλ 

αλάπιαζεο. 

 Τπνδνκή δήκνπ (ζέξκαλζε ζπλνηθηψλ, δεκφζηνο θσηηζκφο, έμππλα δίθηπα, θιπ). 

 Υξήζε γαηψλ θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. 

 Απνθεληξσκέλεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 Πνιηηηθέο γηα ηηο δεκφζηεο θαη ηηο ηδησηηθέο κεηαθνξέο θαη αζηηθέο κεηαθηλήζεηο. 

 Δπθπήο ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά απφ πνιίηεο, θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο. 

Να ζεκεησζεί φηη απφ ηηο δξάζεηο εμαηξνχληαη θαηεγνξεκαηηθά νη κεηψζεηο εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ιφγσ ηεο κεηαθίλεζεο βηνκεραληψλ. 

Σα ΓΑΔ επηβάιιεηαη λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα ζπδεηεζνχλ απφ ηελ θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί φηη δηαζθαιίδνληαο ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ ζε πςειφ 
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βαζκφ απμάλνπλ νη πηζαλφηεηεο λα δηαξθέζνπλ πεξηζζφηεξν θαη λα πεηχρνπλ ηνπο 

ζηφρνπο ηνπο. 

Σέινο, ην Κνηλφ Κέληξν Δξεπλψλ, αμηνινγεί κε αξηζηεία δξάζεηο ηνπηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί θαη έρνπλ ηέηνην ραξαθηήξα πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα γηα λα κηκεζνχλ άιινη ηνπηθνί θνξείο. 

2.6 Χρηματοοικονομικό και Τεχνικό Υποςτόριξη 

2.6.1 Γενικϊ 

Οη ππνγξάθνληεο ην χκθσλν νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπηεί λα επηηχρνπλ θαη λα ππεξβνχλ 

ην ζηφρν ηεο ΔΔ γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ    , αλαδεηνχλ επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο 

πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΓΑΔ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξάζεσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα απηά.  

ε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνχο εηαίξνπο ηνπο, ηξάπεδεο, ηδησηηθέο εηαηξείεο θαη ηελ 

θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, εθεπξίζθνπλ θαηλνηφκα πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

δίλνπλ απνθαζηζηηθή ψζεζε γηα ηηο πξνβιεπφκελεο επελδχζεηο. Απηέο νη πξσηνπφξεο 

ηδέεο θαη κέζνδνη απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ 

νηθνλνκηθψλ. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, απφ ηελ πιεπξά ηεο, πξνζαξκφδεη θαη αλαπηχζζεη 

ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηνλ επξσπατθφ πξνυπνινγηζκφ κε ζθνπφ ηε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο θαη ηελ έληαμε ηεο ελεξγεηαθήο θαη θιηκαηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΔ ζην ηνπηθφ επίπεδν. Αλαθνξηθά, δηαπξαγκαηεχζεηο βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν κειινληηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020.  

Σα Κξάηε Μέιε ηεο ΔΔ απνθαζίδνπλ, αλεμάξηεηα κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ ζα 

απνδψζνπλ θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ ζα παξαρσξήζνπλ ζηηο ηνπηθέο αξρέο, 

γηα ηελ ελίζρπζε ηνπηθψλ ιχζεσλ γηα ηε βηψζηκε ελέξγεηα. Ζ εζληθή ππνζηήξημε 

δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα. Χζηφζν, ζέκαηα φπσο ε ελεξγεηαθή απφδνζε ή ε ελέξγεηα 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζπάληα εκθαλίδνληαη ςειά ζηελ πνιηηηθή αηδέληα. Ζ έιιεηςε 

ελεξγεηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ αληαλαθιάηαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο πνπ δηαρεηξίδνληαη νη εζληθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο. 
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Οη ελ ιφγσ ηνπηθνί, πεξηθεξεηαθνί θαη εζληθνί πφξνη, ζε ζπλάξηεζε κε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ΔΔ πνπ πξννξίδεηαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπηθέο δξάζεηο ζε ζρέζε κε 

ηε βηψζηκε ελέξγεηα, απνηεινχλ κία ζηαζεξή νηθνλνκηθή βάζε, θαζνξηζηηθή γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο πξνο πφιεηο ρακειήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

δεκηνπξγψληαο ηνπηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη εμαζθαιίδνληαο πςειή πνηφηεηα δσήο γηα 

φινπο. 

Δίλαη θαλεξφ ινηπφλ πσο πνιπάξηζκεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη δηαζέζηκεο ζε 

ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, κεηαμχ άιισλ, απφ:  

 Ηδίνπο πφξνπο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ. 

 Πφξσλ ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα. 

 Γεκνηηθέο, πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο επηδνηήζεηο. 

2.6.2 Δομό Ευρωπαώκών Χρηματοδοτικών Μϋςων 

ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ Γεθεκβξίνπ 2005, ζην πιαίζην θαηαλνκήο ησλ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Πνιηηηθήο πλνρήο γηα ηελ πεξίνδν 

2007-2013, ε Διιάδα εμαζθάιηζε 20,4 δηζ. επξψ (ηξέρνπζεο ηηκέο). Ζ Δπξσπατθή 

Πνιηηηθή πλνρήο είλαη ρσξηζκέλε ζε ηξία βαζηθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα: 

 Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ). 

 Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ). 

 Σν Σακείν πλνρήο (Σ). 

Σέινο, πφξνη ηνπ Δπξσπατθνχ Γεσξγηθνχ Σακείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ) θαη 

ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Αιηείαο (ΔΣΑ) ηα νπνία είλαη πιένλ εθηφο Γηαξζξσηηθψλ 

Σακείσλ ζα θαηεπζπλζνχλ ζηηο ειιεληθέο πεξηθέξεηεο, κέζσ ησλ Πξνγξακκάησλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. (5) 

Δπξσπατθό Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

Τν ΔΣΠΑ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνξξνπηψλ. 

πγθεθξηκέλα, ην ΔΣΠΑ ρξεκαηνδνηεί: 

 άκεζεο εληζρχζεηο γηα επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε επηρεηξήζεηο 

(εηδηθφηεξα ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο - ΜΜΔ) πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

βηψζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο, 
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 έξγα ππνδνκήο πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζηνπο ηνκείο 

ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, 

 ρξεκαηνδνηηθά κέζα (επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ηακεία ηνπηθήο αλάπηπμεο, θιπ.) κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, 

 κέηξα ηερληθήο βνήζεηαο. 

Οη εληζρχζεηο ηνπ ΔΣΠΑ γηα ην πεξηβάιινλ αθνξνχλ: 

 ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαηλνηνκία, έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ, 

 ελζάξξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, 

 ελίζρπζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρξήζεο ΑΠΔ. 

Δπηπιένλ, ζηα πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σακείνπ, Πεξηθέξεηεο θαη πφιεηο 

παξαθηλνχληαη λα επηηαρχλνπλ ηηο επελδχζεηο ζε αλαλεψζηκεο µνξθέο ελέξγεηαο θαη 

ζηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο,  αλάινγα  µε ην ηνπηθφ ελεξγεηαθφ δπλαµηθφ ηνπο. 

Παξάδεηγκα, ζε αγξνηηθέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο, ζηηο εμφρσο απφθεληξεο πεξηνρέο 

θαη ζηηο λήζνπο, µε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ζαιάζζηνπ δπλαµηθνχ ελέξγεηαο. 

Ζ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή µπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ησλ βηψζηµσλ  

µνξθψλ ελέξγεηαο ζηα ζπζηήµαηα αζηηθήο ζέξµαλζεο θαη ζπλδπαζµέλεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο. 

Σακείν πλνρήο 

Σν Σακείν πλνρήο παξέρεη βνήζεηα ζηα θξάηε κέιε πνπ έρνπλ θαηά θεθαιή 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Δηζφδεκα (ΑΔΔ) θαηψηεξν ηνπ 90% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, 

κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ηνπο πζηέξεζεο θαη ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο ηνπο. Υξεκαηνδνηεί δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ 

«ζχγθιηζε» θαη ππφθεηηαη εθεμήο ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο πξνγξακκαηηζκνχ, δηαρείξηζεο 

θαη ειέγρνπ φπσο ην ΔΚΣ θαη ην ΔΣΠΑ. 

Γηα ην δηάζηεκα 2007-2013, ην Σακείν πλνρήο ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο ζηε Βνπιγαξία, 

ηελ Διιάδα, ηελ Δζζνλία, ηελ Κχπξν, ηε Λεηηνλία, ηε Ληζνπαλία, ηε Μάιηα, ηελ 

Οπγγαξία, ηελ Πνισλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία, ηε ινβαθία, ηε ινβελία θαη 

ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία. 

Σν Σακείν πλνρήο ρξεκαηνδνηεί δξάζεηο ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 δηεπξσπατθά δίθηπα κεηαθνξψλ, ηδίσο ηα έξγα πξνηεξαηφηεηαο επξσπατθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Έλσζε, 
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 πεξηβάιινλ: ζηνλ ηνκέα απηφ, ην Σακείν πλνρήο κπνξεί επίζεο λα ρξεκαηνδνηήζεη 

έξγα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ηηο κεηαθνξέο, ζην βαζκφ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ζαθή πιενλεθηήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ- ελεξγεηαθή απφδνζε, 

ρξεζηκνπνίεζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, αλάπηπμε ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ 

κεηαθνξψλ, πξνψζεζε ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ, ελίζρπζε ησλ δεκφζησλ 

κεηαθνξψλ, θιπ. 

Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν 

Σν ΔΚΣ απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

απαζρφιεζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Παξεκβαίλεη ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ 

«ζχγθιηζε» θαη «πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη απαζρφιεζε». 

Σν ΔΚΣ ρξεκαηνδνηεί ηηο δξάζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνπο αθφινπζνπο ηνκείο: 

 Πξνζαξκνγή ησλ απαζρνινπκέλσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ: ζπζηήκαηα δηα βίνπ 

κάζεζεο, ζρεδηαζκφο θαη πξνψζεζε θαηλνηφκσλ νξγαλψζεσλ εξγαζίαο. 

 Πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ πνπ αλαδεηνχλ εξγαζία, ησλ αέξγσλ, ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ. 

 Κνηλσληθή έληαμε ησλ κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θαη θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηεο δηθηχσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

2.6.3 Ευρωπαώκϊ Μϋςα Στόριξησ για την Προώθηςη του Συμφώνου 

Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη αλνηρηφ ζε πφιεηο θάζε κεγέζνπο ζηελ Δπξψπε. Όζεο 

πφιεηο δελ δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο γηα λα θαηαξηίζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ ην δηθφ 

ηνπο ζρέδην δξάζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ιάβνπλ ππνζηήξημε απφ ηζρπξφηεξεο 

δηνηθεηηθέο αξρέο. Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ νξηζηεί νη ιεγφκελεο Γνκέο Τπνζηήξημεο, 

δειαδή αξρέο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηξαηεγηθή 

θαζνδήγεζε, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη ηερληθή ππνζηήξημε ζηνπο δήκνπο πνπ επηζπκνχλ 

λα πξνζππνγξάςνπλ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, αιιά δελ δηαζέηνπλ ηηο δεμηφηεηεο 

ή/θαη ηνπο πφξνπο γηα λα εθπιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ. Οη Γνκέο Τπνζηήξημεο 

κπνξνχλ λα είλαη εζληθνί θαη πεξηθεξεηαθνί δεκφζηνη θνξείο, θνκεηείεο, επαξρίεο, 

νηθηζκνί, πφιεηο κε ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν, θ.ά. Οθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηελ 
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Δπξσπατθή Δπηηξνπή ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ηνπ 

πκθψλνπ θαη αλαγλσξίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή σο βαζηθνί ζχκκαρνη ζηε κεηάδνζε 

ηνπ κελχκαηνο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο επίδξαζεο ηνπ πκθψλνπ.  

Έλα δεχηεξν είδνο δνκψλ ππνζηήξημεο είλαη ηα δίθηπα ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

αξρψλ πνπ δεζκεχνληαη λα πξνάγνπλ ην χκθσλν, δηαηεξψληαο ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ηα κέιε ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ππνζηεξίδνληαο ηα θνηλά 

ζπκθέξνληά ηνπο. 

Δπηπιένλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε ρξήζε ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ θαη 

ηνπ Σακείνπ πλνρήο ην δηάζηεκα 2007-13, δεκηνπξγήζεθαλ δηάθνξα λέα κέζα θαη 

πξσηνβνπιίεο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ζηνρεχνπλ ζηε ζπγθέληξσζε ηεο εκπεηξίαο θαη 

γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηε ζπκβνιή 

ησλ επελδχζεσλ ζηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηψλ. Ζ ρξεζηή 

δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ κέζσλ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε πλνρή, κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε Δπηηξνπή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζέζπηζε απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

(ΔΣΔπ), ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (ΔΣΑΑ) θαη ηελ 

Σξάπεδα Αλάπηπμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο (CEB) δηάθνξα εξγαιεία πνπ 

βνεζνχλ ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθέξεηεο λα πινπνηήζνπλ ηα ζρέδηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

εθαξκφδνπλ ηνλ κεραληζκφ ρνξήγεζεο ηερληθήο ππνζηήξημεο γηα λα ζπλδξάκνπλ ηηο 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο λα αλαπηχμνπλ ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα επελδχζεηο 

ζηε βηψζηκε ελέξγεηα. Παξάδεηγκα, ν κεραληζκφο ELENA, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ζηε 

ζπλέρεηα.  

Σν Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ζηεξίδεη ηηο επελδχζεηο ζηελ ελέξγεηα, 

ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ ζηελ ΔΔ. 

Χζηφζν ελεξγνπνηνχληαη θαη άιινη κεραληζκνί θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαη ηερληθή ζηήξημε ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ. 

ELENA - Δπξσπατθή βνήζεηα γηα ηνπηθά ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα 

Ο κεραληζκφο ELENA παξέρεη επηδνηήζεηο γηα ηερληθή βνήζεηα. Σν επξχ θάζκα 

επηιέμηκσλ κέηξσλ γηα ηελ ελ ιφγσ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε πεξηιακβάλεη: κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο θαη αγνξάο, δηάξζξσζε επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ, επηρεηξεζηαθά 
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ζρέδηα θαη ελεξγεηαθνχο ειέγρνπο. ηφρνο είλαη λα ζπγθεληξσζνχλ ηα δηαζθνξπηζκέλα 

ηνπηθά ζρέδηα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νινθιεξσκέλεο επελδχζεηο ψζηε λα απνθηήζνπλ 

κεγάιεο πηζαλφηεηεο εθαξκνγήο. Οη δξάζεηο, πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο 

ησλ δήκσλ θαη ηα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια 

κέζα, φπσο δάλεηα, Δπηρεηξήζεηο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ (ΔΔΤ) ή ηα Γηαξζξσηηθά 

Σακεία. 

Παξαδείγκαηα επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ βνήζεηα απφ ην 

ELENA: 

 Δλεξγεηαθή απφδνζε ζε δεκφζηα θηίξηα 

Μία πεξηθέξεηα επηζπκεί λα βνεζήζεη κηθξνχο δήκνπο λα εθαξκφζνπλ ηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο γηα ελεξγεηαθή απφδνζε. Σν επελδπηηθφ δπλακηθφ θαη ε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί, φπσο 

θαη ηα δπλεηηθά εκπφδηα ζηελ πινπνίεζε ησλ επελδχζεσλ. Ζ πεξηθέξεηα πξνηείλεη 

ηελ νκαδνπνίεζε ησλ επηκέξνπο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ηελ αλάζεζε ησλ 

παθέησλ ζε Δηαηξίεο Δλεξγεηαθψλ Τπεξεζηψλ κέζσ δηαγσληζκνχ.  

Ζ πεξηθέξεηα δεηεί ηε βνήζεηα ηνπ ELENA γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ βνήζεηα απηή ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κνλάδαο 

πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ γηα ηελ 

εμέηαζε ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ, ηε ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη ηελ 

πξνθήξπμε ησλ δηαγσληζκψλ. 

 Αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε δεκφζηα θηίξηα 

Μία επαξρία ζηε λφηηα Δπξψπε, επηζπκψληαο λα απμήζεη ηε ρξήζε ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ζην έδαθφο ηεο, θαηάξηηζε έλα επελδπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζηα δεκφζηα θηήξηά ηεο θαη πξνζδηφξηζε 

ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ νη ζρεηηθέο επελδχζεηο.  

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη δήκνη ζηελ επαξρία έρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα 

επελδχζεηο, πξνηείλεηαη λα ζπκκεηάζρεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ζηελ πινπνίεζε απηνχ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο ελνηθίαζεο ησλ ζηεγψλ ησλ θηεξίσλ ζε ηδηψηεο 

επελδπηέο. Ζ επαξρία δεηεί ηε βνήζεηα ηνπ ELENA γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη 

πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Καζαξέο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο αζηηθέο κεηαθνξέο 

Έλαο νξγαληζκφο κεηαθνξψλ επηζπκεί λα βειηηψζεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ αλαλεψλνληαο 

ηνλ ζηφιν δεκφζησλ ιεσθνξείσλ ηνπ. Ο λένο ζηφινο ζα έρεη πςειέο 
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πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο, αλψηεξεο φρη κφλν ζε ζρέζε κε ηα ππάξρνληα 

ιεσθνξεία, αιιά θαη κε ηηο ηξέρνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ θαλνληζκψλ ηεο ΔΔ.  

Δμεηάζηεθαλ δηάθνξεο ηερλνινγηθέο επηινγέο (πβξηδηθνί θηλεηήξεο θ.ιπ.), κε ζθνπφ 

λα εμεπξεζεί ε θαιχηεξε ιχζε. Χζηφζν, ην θφζηνο ηφζν ηεο πξνκήζεηαο φζν θαη ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ ζηφινπ ελδέρεηαη λα είλαη πςειφηεξν απφ ην θφζηνο ησλ 

ζπκβαηηθψλ ηερλνινγηψλ, θαη απαηηείηαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλε ρξεκαηνδφηεζε, κε 

ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Ζ βνήζεηα ηνπ ELENA δεηείηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη 

ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηα λέα ιεσθνξεία. 

ELENA - KfW 

Ο κεραληζκφο ELENA - KfW, ν νπνίνο έρεη ζπζηαζεί ζε ζπλεξγαζία κε ην γεξκαληθφ 

φκηιν KfW, πξνζθέξεη κηα ζπκπιεξσκαηηθή πξνζέγγηζε ζηελ θηλεηνπνίεζε βηψζηκσλ 

επελδχζεσλ απφ δήκνπο κηθξνχ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο. Τπνζηεξίδεη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επελδπηηθά ζρέδηα θάησ ησλ € 50.000.000 κε έκθαζε ζηελ πίζησζε ηνπ άλζξαθα. 

ELENA - CEB 

Ο κεραληζκφο ELENA - CEB  παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε. 

JESSICA 

Ζ θνηλή επξσπατθή ππνζηήξημε γηα βηψζηκεο επελδχζεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο (Joint 

European Support for Sustainable Investment in City Areas) είλαη κηα πξσηνβνπιία 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ θνηλνχ κε ηελ Δπξσπατθή 

Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη ηελ Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

(CEB). ηεξίδεη ηε βηψζηκε αζηηθή αλάπηπμε θαη αλάπιαζε κέζσ κεραληζκψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερληθήο. Μέζσ ηεο JESSICA ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο γηα ηελ 

αζηηθή αλάπιαζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε απνβιήησλ, δχν ηνκείο πνπ 

απαηηνχλ ζεκαληηθφ χςνο ρξεκαηηθψλ πφξσλ θαη ηδηαίηεξεο πξνζπάζεηεο απφ πνιινχο 

θνξείο γηα απνηειεζκαηηθέο θαη βηψζηκεο ιχζεηο. 

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ απαηηνχκελσλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα αζηηθέο αλαπιάζεηο 

θαη γηα δηαρείξηζε απνβιήησλ, είλαη πξνγξακκαηηζκέλα ζηα Δπηρεηξεζηαθά 

Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα πέληε Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά 

http://www.econews.gr/tag/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CF%89%CE%BD/
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Πξνγξάκκαηα (ΠΔΠ) θαη ζην Σνκεαθφ Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ – 

Αεηθφξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΠΔΡΑΑ). 

Αηηήζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ Γεκφζηνη ή Ηδησηηθνί Φνξείο ή ζρήκαηα ζχκπξαμεο 

Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ ηνκέα κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ απνηεινχλ ηκήκα 

ελφο νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ αζηηθήο αλάπηπμεο. Σα έξγα απηά πξέπεη λα παξάγνπλ 

θνηλσληθά νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ζα πξέπεη ζε θάζε πεξίπησζε λα είλαη 

αληαπνδνηηθά κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξνχλ λα επηζηξέςνπλ ηνπο επελδεδπκέλνπο 

πφξνπο ζην Σακείν Αζηηθήο Αλάπηπμεο. 

πλεξγαζία κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ INTERREG IV Α θαη B 

Σα πξνγξάκκαηα ππνζηεξίδνπλ δηαζπλνξηαθή θαη δηεζληθή ζπλεξγαζία. Ο ζηφρνο είλαη 

λα εληζρπζεί ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ θαη λα 

βξεζνχλ θνηλέο ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ. Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη λα 

αλαπαξαρζνχλ πην γξήγνξα επηηπρεκέλεο πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη 

αιινχ. Ζ αμία απηψλ ησλ ζρεδίσλ είλαη ζπρλά άπιεο (βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, ησλ 

ηθαλνηήησλ, επαθέο θαη λέεο εκπεηξίεο). Παξφια απηά, κεξηθέο θνξέο, πηινηηθέο 

δξάζεηο ρξεκαηνδνηνχληαη. 

πλεξγαζία κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ INTERREG IV C θαη URBACT 

Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ αληαιιαγήο 

εθπξνζψπσλ θαη εκπεηξηψλ. ηφρνο, νη πφιεηο λα ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εμεχξεζε 

ιχζεσλ ζηηο κεγάιεο αζηηθέο πξνθιήζεηο. Δπελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

ππνζηεξίδνληαη. 

Δπθπήο Δλέξγεηα γηα ηελ Δπξώπε (IEE) 

Δλψ ππάξρνπλ πνιιέο αλαμηνπνίεηεο δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη 

ελζάξξπλζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Δπξψπε, νη ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο δελ βνεζνχλ πάληα. Σν IEE είλαη έλα εξγαιείν ρξεκαηνδφηεζεο πνπ δξα κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα βειηηψλεη απηέο ηηο ζπλζήθεο. 

Έηζη, ζπγρξεκαηνδνηεί έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία ηνπ πκθψλνπ ησλ 

Γεκάξρσλ, θπξίσο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο δηθηχσζεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, 

ησλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ εηαίξσλ ηνπο. Δπηπιένλ, παξέρεη θαη ηερληθή 

ππνζηήξημε ζε Τπνγξάθνληεο ηνπ πκθψλνπ. 
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2.6.4 Ελληνικϊ και Ευρωπαώκϊ Χρηματοδοτικϊ εργαλεύα ςτην 

κατεύθυνςη τησ Πρϊςινησ Ανϊπτυξησ 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» (ΔΠΠΔΡΑΑ) 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο 

Αλάπηπμε 2007 - 2013» απνηειεί ην Σνκεαθφ Πξφγξακκα 

ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007 – 2013 

(ΔΠΑ) γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο είλαη ε πξνζηαζία, αλαβάζκηζε θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ 

Πεξηβάιινληνο ψζηε λα απνηειέζεη ην ππφβαζξν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο 

πγείαο, ηελ άλνδν ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαζψο θαη βαζηθφ παξάγνληα 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζηφρνο δελ είλαη απιψο ε ελζσκάησζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ ζηελ εζληθή λνκνζεζία, αιιά ε επίηεπμε 

πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο κε ην επξσπατθφ πεξηβαιινληηθφ «θνηλνηηθφ θεθηεκέλν», έηζη 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο φζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία θαη ηελ αλάπηπμε ελφο κνληέινπ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Οη θχξηεο πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013 

ζρεηίδνληαη κε ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, ηελ νξζνινγηθή 

ρξήζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηηο ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο ιπκάησλ, ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ 

(π.ρ. απεξήκσζε, μεξαζία, ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο, ζαιάζζηα ξχπαλζε). Σν 

πξφγξακκα ζα ζπκβάιεη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κέζσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο 

ρξήζεο ησλ πφξσλ, φπσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε, ε αλαθχθισζε θαη ε αλάθηεζε ησλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σν πξφγξακκα ζα ππνζηεξίμεη παξεκβάζεηο νη νπνίεο, εθηφο απφ 

ηηο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ, νη νπνίεο ζα θαιπθζνχλ 

απφ άιια εζληθά πξνγξάκκαηα, ζα ζπκβάινπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο. 

ην πξφγξακκα απηφ νξίδνληαη έληεθα πξνηεξαηφηεηεο πέληε απφ απηέο εκπίπηνπλ ζην 

Σακείν πλνρήο θαη έμη ζην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα: 

Α. Σακείν πλνρήο: 

 Πξνηεξαηφηεηα 1 - Αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ θαη αζηηθέο κεηαθνξέο, θιηκαηηθή 

αιιαγή, αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) 
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 Πξνηεξαηφηεηα 2 - Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

 Πξνηεξαηφηεηα 3 - Πξφιεςε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

 Πξνηεξαηφηεηα 4 - ηεξεά απφβιεηα θαη πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο 

 Πξνηεξαηφηεηα 5 - Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

έξγσλ. 

Β. Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο: 

 Πξνηεξαηφηεηα 6 - Αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ θαη θιηκαηηθή αιιαγή 

 Πξνηεξαηφηεηα 7 - Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ 

 Πξνηεξαηφηεηα 8 - Πξφιεςε πεξηβαιινληηθνχ θηλδχλνπ 

 Πξνηεξαηφηεηα 9 - Πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 Πξνηεξαηφηεηα 10 – Θεζκνί (βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηθαλφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη άιισλ θνξέσλ ππεχζπλσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. 

 Πξνηεξαηφηεηα 11 - Σερληθή Βνήζεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ 

έξγσλ. 

Πξάζηλν Σακείν  

θνπφο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ είλαη ε θαζηέξσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο πεξηβαιινληηθψλ παξεκβάζεσλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο 

κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη δηαθαλή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν ζχζηεκα απηφ πεξηιακβάλεη ηε 

ζεζκνζέηεζε ηεο ηξαηεγηθήο Δπηηξνπήο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, ελφο 

ζπκβνπιεπηηθνχ νξγάλνπ ζην Τπνπξγείν, ε νπνία ζα είλαη αξκφδηα λα εηζεγείηαη κέηξα, 

δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα εζληθνχ ή ηνπηθνχ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία, 

αλαβάζκηζε θαη απνθαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο ζα αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ, δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ σο πξνο ηε ζπκβνιή 

ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πξνζηαζίαο, αλάδεημεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Οη ελδεηθηηθνί άμνλεο γηα ηηο δξάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 

απνηεινχλ ε βηνπνηθηιφηεηα, νη δαζηθέο εθηάζεηο, ε πξνζηαζία πδάησλ – εδάθνπο, ε 

αληηκεηψπηζε ζνβαξψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε πξφιεςε, πξνζηαζία θαη 
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ξχζκηζε ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, ε αζηηθή αλαδσνγφλεζε, ε ελίζρπζε ησλ ΑΠΔ, ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θα. 

Πφξνη ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ είλαη  

 νη Πξάζηλνη Πφξνη (πφξνη ΔΣΔΡΠ, Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ, πφξνη Σακείνπ 

Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ, εηζθνξέο δηαλνκέσλ ελέξγεηαο, ησλ δηαρεηξηζηψλ 

δηθηχσλ δηαλνκήο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο πψιεζεο ελέξγεηαο, άιια ηέιε θαη 

εηδηθά πξφζηηκα), 

 ρξεκαηνδνηήζεηο απφ πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

 θέξδε, ηφθνη ή άιια έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ ζε άιια λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

 ρνξεγίεο θαη δσξεέο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

 έζνδα απφ ηε δηαρείξηζε, εθκεηάιιεπζε θαη αμηνπνίεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ, 

 επηρνξεγήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ην 

πξφγξακκα δεκνζίσλ επελδχζεσλ θαη θάζε άιιν έζνδν απφ λφκηκε αηηία. 

Πξόγξακκα Intelligent Energy Europe (IEE) 

Σν Πξφγξακκα Intelligent Energy 

Europe ζπλεηζθέξεη ζηελ Δπξσπατθή 

ηξαηεγηθή γηα ηελ Δλέξγεηα 2020 θαη δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ 

ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα θαη ηεο Οδεγίαο 2009/28/ΔΚ γηα 

ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

Απνηειεί ην θχξην εξγαιείν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε 

ηερλνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηε δηάδνζε ηεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

κεηαθνξψλ. Δλδεηθηηθνί ηχπνη δξάζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ην πξφγξακκα είλαη, 

κεηαμχ άιισλ, ε επξσπατθή αληαιιαγή εκπεηξηψλ/ηερλνγλσζίαο, ε δηάδνζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ, ε ελίζρπζε ζεζκηθήο θαη δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ε εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε, ε δεκηνπξγία πξνηχπσλ θαη πξνδηαγξαθψλ θα. 

 

 



Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ 

Κεθάιαην 2
ν
: χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ 42 

Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ΗΗ 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε έκθαζε ζηε δηάζηαζε ηεο 

θαηλνηνκηθφηεηαο. Βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ Πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε. Ο ζηφρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο επηηπγράλεηαη κε 

δξάζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ επηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, 

ηελ αλάπηπμε ηεο πγεηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο σο ηφπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ πεξίνδν 2007- 2013 έρνπλ νξηζζεί ηέζζεξηο αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, εθ 

ησλ νπνίσλ ε 4
ε
 αθνξά ηηο δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο. Οη πξνηεξαηφηεηεο είλαη: 

 Ζ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ππνζηεξηδφκελεο απφ έξεπλα θαη ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε 

 Ζ ελίζρπζε ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο Δμσζηξέθεηαο 

 Ζ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Ζ νινθιήξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Υψξαο θαη ε ελίζρπζε ηεο 

αεηθνξίαο. Αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ηεο ρψξαο, ζην 

πιαίζην ηεο επίηεπμεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ηεο, ηελ ππνζηήξημε ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο ελέξγεηαο θαη ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηα κεγάια δηεζλή 

δίθηπα κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. 

Δλδεηθηηθέο Γξάζεηο απνηεινχλ: 

 Ζ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε λέεο πεξηνρέο. 

 Ζ επέθηαζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

 Ζ νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ πγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ. 

 Ζ δηαζχλδεζε ησλ λεζηψλ κε ην Δζληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. 

 Ζ θαηαζθεπή Κέληξσλ Τπεξπςειήο Σάζεο. 

 Ζ πξνψζεζε δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνπο νηθηαθνχο θαηαλαισηέο θαη 

ηνπο ΟΣΑ. 

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/
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 Ζ ελίζρπζε θαη επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο θαη ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Οη επελδχζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ). 

 Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ. 

Πξόγξακκα Life+ 

Σν Life+ είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ Life. Ο θχξηνο ζηφρνο 

ηνπ Life+ είλαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή, ελεκέξσζε θαη 

αλάπηπμε ηεο θνηλνηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη 

λνκνζεζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελζσκάησζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε άιιεο 

πνιηηηθέο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

Σν Life+ ζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 6νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. Μέζσ ηνπ Life+ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέηξα θαη έξγα κε επξσπατθή πξνζηηζέκελε αμία γηα ηα θξάηε-κέιε. 

Σν Life+ απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο: 

 Life+ Φχζε θαη Βηνπνηθηιφηεηα κε ζηφρν λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

θνηλνηηθήο πνιηηηθήο θαη λνκνζεζίαο γηα ηε θχζε θαη ηε βηνπνηθηιφηεηα ηδηαίηεξα ζε 

ζρέζε κε ηελ Οδεγία 79/409/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ πηελψλ θαη ηελ 

Οδεγία 92/43/ΔΟΚ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρισξίδαο θαη παλίδαο θαη ησλ θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000 ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξάθηησλ θαη ζαιάζζησλ εηδψλ. 

 Life+ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαθπβέξλεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηφρσλ 

ηνπ 6νπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζεκάησλ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία θαη 

πνηφηεηα δσήο, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηα απφβιεηα θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αλάπηπμε θαη επίδεημε ησλ θαηλνηφκσλ πξνζεγγίζεσλ πνιηηηθήο, ηερλνινγηψλ, 

κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ. 

 Life+ Πιεξνθφξεζε θαη Δπηθνηλσλία κε ζηφρν ηε δηάρπζε ηεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξφιεςεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 
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Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδνο 2007-2013 (Άμνλεο 2 θαη 3) 

Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ ρέδην Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΑΑ)2007-2013 θαζνξίδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Διιάδαο γηα 

ηελ πεξίνδν 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΚ) 1698/2005 γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο απφ ην 

Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΣΑΑ), ζηνλ 

νπνίν νξίδεηαη φηη ε εζληθή ζηξαηεγηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζα 

εθαξκνζηεί κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Ζ πνιηηηθή αγξνηηθήο αλάπηπμεο 2007-2013 γηα ηελ Διιάδα εζηηάδεηαη ζε ηξεηο 

βαζηθνχο άμνλεο: 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο 

 Βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο 

αγξνηηθήο νηθνλνκίαο 

Γηα ηελ πεξίνδν 2007 – 2013, νη άμνλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δξάζεηο γηα πξάζηλε 

αλάπηπμε είλαη ν Άμνλαο 2 θαη ν Άμνλαο 3: 

 Άμνλαο 2: "Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ". 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο θαη ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ, ζηελ άκβιπλζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ, ζηελ 

πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνπίνπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο νηθνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο ησλ δαζψλ. 

 Άμνλαο 3: "Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ελζάξξπλζε 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο". 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ Άμνλα ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

πνιηηηζηηθή αλαβάζκηζε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξνψζεζε δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ηεο γεσξγίαο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κηθξήο θιίκαθαο θαη ζηελ αλαζηξνθή ησλ 

δπζκελψλ ηάζεσλ ηεο πιεζπζκηαθήο ζπξξίθλσζεο ζε κηα ειθπζηηθφηεξε χπαηζξν κε 

πξννπηηθέο ήπηαο αλάπηπμεο. (6) 

 

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php
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2.7 Παραδεύγματα Δρϊςεων με Πόρουσ πϋρα των Ευρωπαώκών 

και Εθνικών Προγραμμϊτων 

Πέξα απφ ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο, ηα πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

θαη ηεο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ, δήκνη πινπνίεζαλ ζρέδηα απφ πφξνπο πνπ 

αθνινπζνχλ (7):  

 Ηδίσλ Πφξσλ Σνπηθήο Αξρήο. 

 πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα. 

 Κηλεηνπνίεζε Πφξσλ ησλ Σνπηθψλ Δηαίξσλ κέζσ Γεκνηηθψλ θαη Πεξηθεξεηαθψλ 

Δπηδνηήζεσλ. 

2.7.1 Ιδύοι Πόροι Τοπικόσ Αρχόσ – Στουτγϊρδη 

ηόρνο 

Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηε βξαρππξφζεζκε εθαξκνγή 

κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε απνδνηηθφηεηα σο πξνο ην θφζηνο. 

Σν ζρέδην ζπλνπηηθά 

 Σν Σκήκα Πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο ηεο ηνπηγάξδεο ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε 

ην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ αλέπηπμαλ ηε κέζνδν ησλ «εζσηεξηθψλ ζπκβάζεσλ» γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 Ζ κέζνδνο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ησλ ζπκβάζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, αιιά 

ιεηηνπξγεί απνθιεηζηηθά εληφο ησλ νξίσλ δηνίθεζεο ηεο πφιεο. Σν Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο ρνξεγεί έλα εηδηθφ άηνθν δάλεην ζην ηκήκα ππνδνρήο (host 

department) ή ζε δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο. 

 Σν πνζφ ηνπ δαλείνπ εμαξηάηαη, φπσο θαη ζηηο ζπκβαηηθέο ζπκβάζεηο, απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θφζηνπο ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ. 

 Σν θφζηνο πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ απηά ηα κέηξα δηνρεηεχεηαη πάιη ζε έλα εηδηθφ 

θνλδχιη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, έλα αλαλεψζηκν θεθάιαην, έσο φηνπ απνπιεξσζνχλ 

νη επελδχζεηο. 

Απνηειέζκαηα 

 Αμία θεθαιαίνπ: 8,8 εθ. επξψ 

 Αλάζεζε 273 ζπκβάζεσλ 

 Μέζε πεξίνδνο απνπιεξσκήο: 7,2 έηε 
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 Σν κνληέιν απηφ πηνζεηήζεθε απφ πνιιέο ηνπηθέο αξρέο ζηε Γεξκαλία θαη ηελ 

Απζηξία. 

2.7.2 Συμπρϊξεισ Δημοςύου και Ιδιωτικού Τομϋα – Περιφϋρεια 

Παρντουμπιτςε (Τςεχύα) 

ηόρνο 

Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε 51 δεκφζηα θηίξηα - ζρνιεία, λνζνθνκεία, 

θνηλσληθά θέληξα θαη θέληξα πγείαο κέζσ ζπκβάζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Σν ζρέδην ζπλνπηηθά 

Κξηηήξηα επηινγήο ηεο Πεξηθέξεηαο Παξληνπκπίηζε: 

 Αλαθαηαζθεπή ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο. 

 Βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηα δεκφζηα θηίξηα. 

 Κακία επέλδπζε απφ ηνπο ίδηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο ηεο πεξηθέξεηαο. 

 Μαθξνπξφζεζκε δηαρείξηζε ελέξγεηαο. 

χκβαζε: 

 13 έηε: 1 έηνο εγθαηάζηαζε (ην 2007 ζε 3 θάζεηο) θαη 12 έηε απφδνζε επέλδπζεο. 

 Κφζηνο επέλδπζεο: 5,4 εθ. Δπξψ. 

 Δγγπεκέλε εηήζηα εμνηθνλφκεζε (ιεηηνπξγηθφ θφζηνο): 714.000 επξψ. 

 Παξερφκελεο ππεξεζίεο: πξνηάζεηο γηα ηδέεο θαη έξγα, ρξεκαηνδφηεζε, παξάδνζε 

θαη πινπνίεζε, εθπαίδεπζε γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ θηηξίσλ, δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη 

εγγχεζε. 

Απνηειέζκαηα 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: 24 %. 

 Μείσζε    : 23 %. 

 Δμνηθνλφκεζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο: 755.000 επξψ. 

 Ζ πιενλάδνπζα εμνηθνλφκεζε (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο ηεο εηαηξείαο) 

απνδίδεηαη ζηνλ πειάηε. 
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2.7.3 Κινητοπούηςη Πόρων των Τοπικών Εταύρων μϋςω Δημοτικών 

και Περιφερειακών Επιδοτόςεων – Επαρχύα Λύμπουργκ (Βϋλγιο) 

ηόρνο 

Να ζπκκεηάζρνπλ νη ηνπηθέο αξρέο ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ θαη λα επηηεπρζεί έσο 

ην 2020 ε κε επηβάξπλζε ηνπ θιίκαηνο κέζσ παξνρήο ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο 

ππνζηήξημεο ζηνπο δήκνπο 

Σν ζρέδην ζπλνπηηθά 

πκκεηνρή ζεκαληηθψλ ηνπηθψλ εηαίξσλ: 

 Dubolimburg: Κέληξν ππνζηήξημεο γηα βηψζηκα θηίξηα: ρξεζηκνπνίεζε δχν 

εκπεηξνγλψκνλεο πιήξνπο απαζρφιεζεο γηα ηελ παξνρή ηερληθήο ππνζηήξημεο ζηε 

ζχληαμε ηνπηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο. Απηά ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Limburg Sterk 

Merk – κίαο ζπγθεθξηκέλεο επηδφηεζεο γηα πξσηνβνπιίεο ζην Λίκπνπξγθ. 

 Infrax: Φνξέαο εθκεηάιιεπζεο δηθηχνπ δηαλνκήο: παξέρεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

γηα ζπκβάζεηο ΔΔΤ, δσξεάλ ελεξγεηαθνχο ειέγρνπο γηα δεκνηηθά θηίξηα, επηδνηήζεηο 

γηα επελδχζεηο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θαηνίθνπο θαη δήκνπο (2-4 επξψ / 

η.κ. γηα ζεξκνκφλσζε), ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα 

θηίξηα. Οη εκπεηξνγλψκνλεο ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην πξφγξακκα Δπθπήο 

Δλέξγεηα - Δπξψπε (ΗΔΔ) ζην πιαίζην ηνπ ζρεδίνπ Come2CoM. 

 BBL: Φιακαλδηθή νξγάλσζε πνπ εθπξνζσπεί πεξίπνπ 140 ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

θηλήκαηα ζηε Φιάλδξα: πξνσζεί ην χκθσλν, δηνξγαλψλεη εθζηξαηείεο 

επαηζζεηνπνίεζεο κε ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη παξέρεη ηερληθή ππνζηήξημε. 

 Δπαξρία: ρνξεγεί επηδνηήζεηο γηα βηψζηκα ζρέδηα κηθξήο θιίκαθαο (50.000 επξψ 

εηεζίσο) θαη εμεηάδεη ηε δπλαηφηεηα ζχζηαζεο ελφο «ηακείνπ γηα ην θιίκα» γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κεγαιχηεξσλ ζρεδίσλ ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο. 

Απνηειέζκαηα 

Σν 2011, φινη νη δήκνη ζα πξνβνχλ ζε πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ πηνζέηεζε κίαο 

πνιηηηθήο γηα ην θιίκα. 
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Κεφϊλαιο 3ο: Σφακιϊ 
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3.1Χαρακτηριςτικϊ Δόμου 

3.1.1 Γενικϊ 

Ο Γήκνο θαθίσλ βξίζθεηαη ζηα λφηηα θαη αλαηνιηθά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη έρεη ζαλ 

έδξα ηε Υψξα θαθίσλ. Πξφθεηηαη γηα παξαζαιάζζην θαη νξεηλφ δήκν, ζε αγξνηηθή 

πεξηνρή, ην βφξεην ηκήκα ηνπ νπνίνπ βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. 

χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ν δήκνο έρεη ζπλνιηθά 2.446 θαηνίθνπο θαη 

έθηαζε 467.589 ζηξέκκαηα. Ο ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ είλαη 150.387 

θάηνηθνη. Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ φηη ηα θαθηά είλαη κηθξφο Γήκνο κε κεγάιε φκσο 

έθηαζε. 

 

 

 

ρήκα 3.1 Οξηνζέηεζε Γήκνπ θαθίσλ ζην Ννκό Υαλίσλ 

 

Ο Ννκφο Υαλίσλ ρσξίδεηαη ζε δχν ηκήκαηα (βφξεην-λφηην) απφ ην επηβιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πεδηλψλ εθηάζεσλ θαηά κήθνο 

ηεο βφξεηαο παξαιηαθήο δψλεο, ην πδαηηθφ δπλακηθφ θαη ε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

δηαθίλεζεο αλζξψπσλ θαη πξντφλησλ νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθά κεγαιχηεξε αλάπηπμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ νηθηζκψλ ζην βφξεην ηκήκα.  

Ζ Υψξα θαθίσλ, είλαη έλα παξάθηην ρσξηφ πνπ βξίζθεηαη ζηελ λνηηνδπηηθή αθηή ηεο 

Κξήηεο, 70 ρηιηφκεηξα απφ ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ θαη 150 ρηιηφκεηξα απφ ην Ζξάθιεην. 

ην Γήκν εληάζζνληαη ελλέα δηακεξίζκαηα - πξψελ θνηλφηεηεο, ηα εμήο: Αγηά Ρνπκέιε, 

Άγηνο Ησάλλεο, Αλψπνιε, Αζθχθνπ, Αζθέλδνπ, Ίκπξνο, Παηζηαλφο, θαισηή θαη 

Υψξα θαθίσλ (έδξα ηνπ Γήκνπ θαθίσλ).  

Ζ πεξηνρή έρεη θπξίαξρα νξεηλφ ραξαθηήξα κε ςειά, δχζβαηα βνπλά (ζε απηήλ αλήθεη 

ν θχξηνο φγθνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ), ζεκαληηθά νξνπέδηα θαη πνιιά θαξάγγηα. 

Μάιηζηα, ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αλήθεη κεγάιε έθηαζε απφ ηελ πεξηνρή ηεο ακαξηάο, 
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πνπ έρεη αλαθεξπρζεί Δζληθφο Γξπκφο θαη πξνζειθχεη ζην νκψλπκν θαξάγγη κέρξη θαη 

ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επηζθέπηεο θάζε ρξφλν. 

 

 

 

ρήκα 3.2 Γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά Γήκνπ θαθίσλ 

 

Ζ νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ θαθίσλ παξακέλεη ζηε βάζε ηεο αγξνηηθή, κε θχξην πξντφλ ην 

ιάδη, κε παξάιιειε ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ, θπξίσο ηε ηειεπηαία δεθαεηία. 

Μάιηζηα, ζήκεξα νη ηνπηθέο αξρέο δίλνπλ έκθαζε ζηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ ηφπνπ 

θαη ζηεξίδνπλ κηα ζεηξά απφ δξάζεηο Αληίζεηα ε ζπκκεηνρή ζηελ νηθνλνκία ηνπ 

δεπηεξνγελνχο ηνκέα παξακέλεη ρακειή. 

ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλακέλνληαη ξαγδαίεο αιιαγέο αθνχ ε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

Δλέξγεηαο έρεη ρνξεγήζεη άδεηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 141 MW γηα ηελ 

θαηαζθεπή αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζηα θαθηά. Μέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 

ζεκαληηθά έξγα ΑΠΔ ζηα θαθηά. 

Σέινο, ν Γήκνο θαθίσλ ζην δηεηέο πξφγξακκα πνπ έρεη θαηαξηίζεη γηα ην 2011 – 2012, 

δίλεη έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηνλ 

εζεινληηζκφ, ηνπο ειηθησκέλνπο κε ηε «βνήζεηα ζην ζπίηη», ηνπο αγξν – θηελνηξφθνπο, 

ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, ηελ πγεία θαη ηηο πνιηηηζηηθέο δξάζεηο. 
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3.1.2 Δημογραφικϋσ Τϊςεισ 

Ο πιεζπζκφο ησλ θαθίσλ θαηά ην 1991 ήηαλ 2.162 άηνκα, ελψ ην 2001 ν πιεζπζκφο 

ήηαλ 2.446 άηνκα. Γειαδή ζεκεηψζεθε κία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 13,4%, 

κεηαβνιή πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ εθείλε ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (11,3%) θαη εθείλε 

ζε επίπεδν ρψξαο (6,6%), αιιά θαη ζην Ννκφ Υαλίσλ (12,4%) γηα ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν. Βέβαηα ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ην αζηαζέο θαηλφκελν ηεο απμνκείσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ απφ απνγξαθή ζε απνγξαθή (8). 

Πίλαθαο 3.1 Πιεζπζκόο Γήκνπ θαθίσλ ην 2001 

Περιοχι Πλθκυςμόσ 
(%) Διμου 

Σφακίων προσ τα 
υπόλοιπα 

Διμοσ Σφακίων 2.419 
 

Νομόσ Χανίων 148.450 1,63 

Σφνολο Χώρασ 10.934.097 0,02 

 

Αλαθνξηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο πξφζθαηεο επίζεκεο απνγξαθήο 

ηνπ 2011 πνπ αλαθνίλσζε ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή ν πιεζπζκφο ησλ θαθίσλ 

εθηηκάηαη ζηα 1.920 άηνκα. Γειαδή ζεκεηψζεθε κία κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά 

27,4% θαη ζαλ ηάζε αθνινπζεί ηε γεληθφηεξε κεγάιε κείσζε πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία έηε. Σα ζηνηρεία βέβαηα ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζσξηλά θαη κνινλφηη 

ελδέρεηαη λα απνθιίλνπλ απφ ηα νξηζηηθά, αλαδεηθλχνπλ ηελ πθηζηάκελε ηάζε. 

Ζ ειηθηαθή ζχλζεζε εκθαλίδεη έλα γεξαζκέλν πιεζπζκφ, ζε φια ηα δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα ηεο ελφηεηαο. πγθεθξηκέλα νη δείθηεο λεαληθφηεηαο θηλνχληαη ζε ρακειά 

επίπεδα, ζε αληίζεζε κε ηνπο δείθηεο γήξαλζεο πνπ είλαη πςεινί. Οη δείθηεο εμάξηεζεο 

είλαη κελ κε ηθαλνπνηεηηθνί, δελ είλαη φκσο απφ ηνπο πςειφηεξνπο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί ζην Ν. Υαλίσλ. Ο δείθηεο εμάξηεζεο είλαη ν ιφγνο ηνπ αζξνίζκαηνο 

αηφκσλ ειηθίαο 0-14 εηψλ θαη 65 εηψλ θαη άλσ (δειαδή ησλ κε παξαγσγηθψλ 

ειηθηψλ), πξνο ηα άηνκα ειηθίαο 15-65 (παξαγσγηθέο). θνπφο ηνπ δείθηε είλαη λα 

βξεζεί ε αλαινγία κεηαμχ εμαξηψκελσλ αηφκσλ, δειαδή απηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξνο ηα άηνκα πνπ ζεσξείηαη φηη 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη δείθηεο κεηαβνιψλ πιεζπζκνχ δε κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ αβίαζηα, γηα ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ δπλακηζκνχ ησλ δεκνηηθψλ 

δηακεξηζκάησλ, αλ δελ ζπλδπαζηνχλ θαη κε άιια αλάινγα κεγέζε, δηφηη ζε νξηζκέλα 

δηακεξίζκαηα (Αζθέλδνπ θαη ελ κέξεη ζηελ Αλψπνιε), παξαηεξείηαη ην ιεγφκελν 
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"πιεζπζκηαθφ παξάδνμν": ελψ δειαδή νη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο δελ 

επλννχζαλ ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ππήξμε πιεζπζκηαθή αχμεζε. 

Δίλαη γεγνλφο φκσο φηη νη ηζνξξνπίεο ζηα νξεηλά δηακεξίζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

θζίλνπζα πνξεία, δηαηαξάρζεθαλ. Έρνπλ εμαληιεζεί θαηά πνιχ ηα φξηα αλάπηπμεο κε 

ηελ σο ηψξα παξαδνζηαθή κνξθή ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κηθξνπεξηνρέο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ. Απηφ δηφηη νη παξαδνζηαθέο αζρνιίεο είραλ 

δηακνξθσζεί ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, ξηδηθά δηαθνξεηηθφ απφ ην ζεκεξηλφ. 

ήκεξα βέβαηα γίλνληαη θηλήζεηο απφ ηελ ηνπηθή αξρή ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη ηνπηθέο 

αξεηέο ηνπ ηφπνπ είηε κε ηε κνξθή πνιηηηζηηθήο αλάδεημεο είηε κε ηε κνξθή πξνψζεζεο 

ηνπηθψλ πξντφλησλ. 

Δλ ηέιεη δηαπηζηψλεηαη φηη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρσξηθήο ελφηεηαο νη ζεκαληηθφηεξεο 

πιεζπζκηαθέο ζπγθεληξψζεηο παξαηεξνχληαη ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα πνπ 

βξίζθνληαη ζε κηθξφηεξν πςφκεηξν θαη είλαη παξαζαιάζζηα ή πεδηλά, ρσξίο λ' 

απνθιείεηαη θαη ην αληίζεην. Σνχην ζεκαίλεη φηη κφλνο ν παξάγνληαο ηνπ πςφκεηξνπ 

δελ ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη 

λα αλαδεηεζνχλ ζε άιιεο κεηαβιεηέο ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο δσήο ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ, ηα αίηηα ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο θαη ηεο δπζθνιίαο ζπγθξάηεζεο θαη 

αλαλέσζεο ησλ θαηνίθσλ.  

3.1.3 Απαςχόληςη 

Τςειά είλαη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ησλ θαθίσλ φπσο 

εμάιινπ θαη ζε νιφθιεξν ην Ννκφ Υαλίσλ. Σα πνζνζηά απαζρφιεζεο είλαη θαη γηα ηα 

δχν θχια πςειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ νξεηλψλ πεξηνρψλ ηνπ Ννκνχ ή θηλνχληαη ζηα 

ίδηα επίπεδα. πγθεθξηκέλα ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ζηνπο κελ άληξεο είλαη πςειά, 

ζηηο δε γπλαίθεο ζπγθξηηηθά πνιχ ρακειά. Γεδνκέλνπ φηη ζπζηεκαηηθά ηα πνζνζηά 

απαζρφιεζεο ησλ αληξψλ είλαη πςειφηεξα ησλ γπλαηθψλ, ζηα θαθηά ε απφθιηζε ησλ 

δχν θχισλ κεγηζηνπνηείηαη δηφηη ζε νξεηλά ρσξηά νη αζρνιίεο ησλ γπλαηθψλ δελ 

ραξαθηεξίδνληαη σο εξγαζία ζηε ζηαηηζηηθή. 

3.1.4 Χρόςεισ, Κϊλυψη Γόσ  

Με βάζε ηε ζεκεξηλή ρξήζε ηνπο αιιά θαη κε θξηηήξηα νηθνινγηθήο αμίαο έγηλε ε 

παξαθάησ δηάθξηζε αλά θαηεγνξία ρξήζεο γεο:  

 Γάζε. 
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 Θακλψλεο αείθπιισλ πιαηχθπιισλ. 

 Φξπγαληθά νηθνζπζηήκαηα. 

 Φεπδαιπηθέο πεξηνρέο. 

 Τπνβαζκηζκέλνη βνζθφηνπνη. 

 Δγθαηαιεηκκέλνη αγξνί. 

 Γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 Βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο. 

 Αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ. 

3.1.5 Υποδομϋσ 

Σερληθέο Τπνδνκέο 

 Ύδξεπζε: Οη νηθηζκνί πδξεχνληαη απφ γεσηξήζεηο κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα λεξνχ.  

 Απνρέηεπζε: ήκεξα, νη πεξηζζφηεξνη νηθηζκνί δηαζέηνπλ εζσηεξηθά δίθηπα 

απνρέηεπζεο, ηα νπνία φκσο αθ' ελφο κελ δελ θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ νξίσλ ησλ 

νηθηζκψλ, θπξίσο γηα ιφγνπο αλάγιπθνπ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο θαη αθ' εηέξνπ 

δελ ππάξρνπλ ρψξνη θεληξηθήο δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ. 

 Απνξξίκκαηα: ηα θαθηά ε ιεηηνπξγία ΥΤΣΑ ζηε Υψξα θαθίσλ είρε ιχζεη θαηά 

έλα κεγάιν κέξνο ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ ζηε πεξηνρή φκσο έρεη 

πιένλ θνξεζηεί. Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο έρεη λα θάλεη κε ζρεδηαζκφ πνπ ζα 

πξέπεη λα πινπνηήζνπλ νη ΟΣΑ, πξνρσξψληαο ζε επξχηεξεο δηαδεκνηηθέο 

ζπλεξγαζίεο γηα ηελ εθαξκνγή κεγάισλ δηαρεηξηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε επίπεδν 

εληαίσλ γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ. 

Κνηλσληθέο Τπνδνκέο 

 Δθπαίδεπζε: ην Γήκν ιεηηνπξγνχλ έμη λεπηαγσγεία, πέληε δεκνηηθά θαη έλα 

γπκλάζην - ιχθεην. Όια ηα ζρνιηθά θηίξηα έρνπλ θεληξηθή ζέξκαλζε κε ιέβεηα 

πεηξειαίνπ. 

 Τγεία: ηε Υψξα θαθίσλ ιεηηνπξγεί Πνιπδχλακν Πεξηθεξεηαθφ Ηαηξείν, ην νπνίν 

αλαθαηαζθεπάζηεθε θαη εμνπιίζηεθε πιήξσο απφ ηνλ Γήκν ην 2011. Μάιηζηα, 

πξφζθαηα, ν Γήκνο πξνρψξεζε θαη ζε αγνξά λνζνθνκεηαθνχ ζθάθνπο. 

Πέξα απφ απηά, ππάξρνπλ: ΚΔΠ, δεκνηηθά γπκλαζηήξηα, γήπεδν πνδνζθαίξνπ, πξψελ 

θνηλνηηθά γξαθεία, δεκνηηθά θηίξηα θαη δεκνηηθφο θσηηζκφο. 
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3.1.6 Αλιεύα 

Ζ αιηεία αζθείηαη απφ κηθξφ αξηζκφ παξάθηησλ ζθαθψλ ζηε Υψξα θαθίσλ, ην 

Λνπηξφ, ηελ Αγηά Ρνπκέιε θαη ηε θαισηή θαη έρεη εκηεξαζηηερληθφ ραξαθηήξα, ελψ 

αζθείηαη θαη απφ κεκνλσκέλνπο αιηείο εμππεξεηψληαο αλάγθεο ησλ εζηηαηνξίσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

3.2 Πρωτογενόσ Τομϋασ 

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Γήκνπ θαθίσλ, ήηαλ 

ην πέξαζκα απφ κηα νηθνλνκία ηδηνθαηαλάισζεο ζε κηα νηθνλνκία κε εκπνξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, ζπλνδεπφκελε απφ εθκεράληζε. Σα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

δηαρείξηζεο αξθεηψλ δξαζηεξηνηήησλ είραλ κείλεη αλαιινίσηα ζηε δηάξθεηα αηψλσλ, γη 

απηφ ην ιφγν νη αιιαγέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλεο. Ζ γεσξγία ζηελ 

παξαγσγή ησλ πεξηζζφηεξσλ θαιιηεξγεηψλ, πιένλ πάεη λα απνθηήζεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο βηνκεραλίαο κε ηελ εθκεράληζε 

φινπ ηνπ κήθνπο ηεο αιπζίδαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ ηελ θαιιηέξγεηα κέρξη 

θαη ηελ δηάζεζε ηεο παξαγσγήο. 

εκαληηθή ε ζηήξημε ησλ ηνπηθψλ αξρψλ πνπ ζηεξίδεη κε δξάζεηο ηνπο αγξν – 

θηελνηξφθνπο πνπ αθνξνχλ ηελ δαθνθηνλεία θαη ηελ πξνψζεζε ζθαθηαλψλ πξνηφλησλ. 

ηελ Κξήηε, ζήκεξα, θαηαγξάθεηαη εληππσζηαθή αχμεζε ζρεδφλ 32% ηεο απαζρφιεζεο 

ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηηο ειηθίεο απφ 15 έσο 44 εηψλ, ελψ πνιχ κεγάιε είλαη ε αχμεζε 

παλειιαδηθά θαη εθείλσλ πνπ απαζρνινχληαη σο κηζζσηνί ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα, θάηη 

πνπ δείρλεη φηη άλεξγνη άιισλ θιάδσλ αλαδεηνχλ δηέμνδν ζε εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αγξνηηθή παξαγσγή (9). 

Σν θχξην πξντφλ παξαγσγήο ηεο επαξρίαο είλαη ην ιάδη. Ζ Κξήηε γεληθφηεξα, απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ έρεη ηελ ειαηνθνκία ζαλ ζεκαληηθφηαην πινπηνπαξαγσγηθφ 

θιάδν. 

Ζ ειηά εθηηκάηαη φηη δε κπνξεί λα εγθαηαιεηθζεί ζηα θαθηά (θαη επνκέλσο ην 

παξαδνζηαθφ πξφηππν ηεο γεσξγίαο ηεο πεξηνρήο δε κπνξεί λα αιιάμεη) γηα κηα ζεηξά 

ιφγνπο πνπ νη θπξηφηεξνη είλαη νη εμήο:  

 νη θαιέο ηηκέο πνπ έρεη ην ιάδη ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

 νη κηθξέο θαιιηεξγεηηθέο απαηηήζεηο ηεο ειηάο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο γεσξγνχο λα 

αζρνινχληαη ηαπηφρξνλα θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 
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ζε πεξηνρέο φπνπ ε γεσξγία ζπλδπάδεηαη κε επνρηαθή απαζρφιεζε ζην ηνπξηζκφ 

(Παηζηαλφο-Φξαγθνθάζηειν, Αλψπνιε-Λνπηξφ, Υψξα θαθίσλ).  

 ην γεγνλφο φηη ε ειηά αμηνπνηεί θαηά ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα επηθιηλή νξεηλά εδάθε 

κηθξήο γνληκφηεηαο, πνπ είλαη δχζθνιν λα αμηνπνηεζνχλ κε άιιν ηξφπν.  

Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, θαη θπξίσο γηα ηνπο δχν πξψηνπο, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν 

ε ειηά λα επεθηείλεηαη κέζα ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ αξδεπφκελσλ εθηάζεσλ, κε ηελ 

εμέιημε ηεο θαηαζθεπήο αξδεπηηθψλ έξγσλ  

Σα θηελνηξνθηθά θπηά (βξψκε, θξηζάξη, βίθνο θ.ι.π.) θαιιηεξγνχληαη θπξίσο ζηα 

πςίπεδα ηνπ νξνπεδίνπ ηνπ Αζθχθνπ (Κξάπε, ηάδνο θαη Βαηέο) θαη ηεο Αλψπνιεο θαη 

ζε κηθξφηεξε έθηαζε, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θάκπνπ ηνπ Φξαγθνθάζηεινπ. Μφλν 

κηθξφ πνζνζηφ ησλ θαιιηεξγεηψλ είλαη πξφρεηξα αξδεπφκελεο. Οη εθηάζεηο νξγψλνληαη 

κε ηξαθηέξ. 

Σα ακπέιηα απνηεινχλ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ζηε πεξηνρή θαη απαληψληαη θπξίσο 

ζην νξνπέδην ηνπ Αζθχθνπ, Αλψπνιε, Παηζηαλφ, Αζθέληνπ θαη κηθξφηεξεο εθηάζεηο 

ζηα ππφινηπα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα. Οη εθηάζεηο παξνπζίαζαλ κηθξή αχμεζε θαηά ηε 

ηειεπηαία εηθνζαεηία. 

Σα θεπεπηηθά ππαίζξνπ θαη ζεξκνθεπίνπ έρνπλ πνιχ κηθξή αλάπηπμε θπξίσο ζηηο 

πεξηνρέο Παηζηαλνχ θαη θαισηήο.  

3.3 Δευτερογενόσ Τομϋασ 

Γηαπηζηψλεηαη ρακειή εμεηδίθεπζε, πςειφ θφζηνο παξαγσγήο-θαηαζθεπήο, κηθξφ 

κέγεζνο επηρεηξήζεσλ αιιά θαη πξνζαλαηνιηζκφο ζε παξαδνζηαθά πξντφληα ν νπνίνο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα εμειίζζεηε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φπσο αλαθέξζεθε. 

Βηνκεραλία ζηε πεξηνρή δελ πθίζηαηαη θαη ε πθηζηάκελε βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα 

είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θχξηα ζηελ αμηνπνίεζε ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο (γάια, 

ιάδη) θαη ηα νηθνδνκηθά πιηθά, ηα ηξφθηκα, ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ 

νηθνηερλία.  

Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ κεηαπνηεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο πεξηνρήο. Ο θιάδνο ησλ εηδψλ δηαηξνθήο παξνπζηάδεη 

ζηαζεξνπνίεζε ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηνλ πςειφ βαζκφ εηδίθεπζεο ηνπ ζηελ ειαηνπξγία, 

φπνπ ηα φξηα ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο ζέηνπλ επίζεο ηα φξηα ηεο κεηαπνηεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  
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Σα πεξηζζφηεξα ηνπηθά πξντφληα είλαη δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, ζε ζρέζε κε απηά 

ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο θαη ζπλεπψο ν αληαγσληζκφο ηνλ νπνίν 

πθίζηαληαη είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνο. Σν ηνπηθφ παξαδνζηαθφ ζηνηρείν ησλ 

πξντφλησλ πξνζδίδεη ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο ζχλδεζεο ηνπο κε ηε ηνπξηζηηθή, επνρηαθή 

θπξίσο, θαηαλάισζε ζηε πεξηνρή. 

Οη επηρεηξήζεηο απαζρνινχλ κηθξφ αξηζκφ εξγαδνκέλσλ (έσο 7 άηνκα) θαη ζηεξίδνληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εξγαζία ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο. 

3.4 Τριτογενόσ Τομϋασ 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο πεξηιακβάλεη έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αθνξνχλ ην ηνπξηζκφ, ην εκπφξην, ηηο ππεξεζίεο. ηε πεξηνρή ησλ θαθίσλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηε παξαιηαθή δψλε, ηελ αλάπηπμε ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζεκαηνδφηεζε ε 

ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, πνπ ζηε ζπλέρεηα ηξνθνδφηεζε ηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, έρεη πνιιαπιαζηαζηεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο ησλ 

εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε λφηηα θπξίσο δψλε. Παξφια απηά δε παξαηεξήζεθαλ 

αλάινγεο ηάζεηο ζε φια ηα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα 

θαηαγξάθνληαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ. 

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο θαηέρεη κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ, ηε δεχηεξε 

ζέζε ζηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο θαη κε ηάζε αμηφινγεο αχμεζεο. πγθεθξηκέλα 

απαζρνιεί ην 20,8% ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ.  

Με εμαίξεζε ηηο ππεξεζίεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε εμππεξέηεζε ηεο πεξηνρήο, ν 

ηξηηνγελήο ηνκέαο έρεη πξνζαξκνζηεί ζηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

Παξαηεξψληαο ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, 

δηαπηζηψλεηαη φηη νη παξαζαιάζζηεο νηθηζηηθέο ελφηεηεο (Υ. θαθίσλ, Λνπηξφ, Αγηά 

Ρνπκέιε, Φξαγθνθάζηειν) ζπγθεληξψλνπλ ηνλ θχξην φγθν ηεο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο 

θαη θηινμελνχλ εηεζίσο ζεκαληηθφ αξηζκφ εκεδαπψλ θαη αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ. Σν 

γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα θαη ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο.  
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3.5 Κλιματικϊ Δεδομϋνα 

Ζ ειιεληθή επηθξάηεηα δηαηξείηαη ζε ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο. ηνλ Πίλαθα 3.2 

δίλνληαη νη λνκνί πνπ ππάγνληαη ζηηο ηέζζεξηο θιηκαηηθέο δψλεο, ελψ αθνινπζεί θαη 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ δσλψλ ζην ρήκα 3.3. Γίλεηαη θαλεξφ πσο ε 

Κξήηε, αλήθεη ζηελ ζεξκφηεξε Κιηκαηηθή Εψλε. 

 

Πίλαθαο 3.2 Ννκνί ηεο Διιάδνο αλά θιηκαηηθή δώλε 

ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΕΧΝΖ 
ΝΟΜΟΗ 

ΕΧΝΖ Α 
Ζξάθιεην, Υαληά, Ρέζπκλν, Λαζίζη, Κπθιάδεο, Γσδεθάλεζα, άκνο, 

Μεζζελία, Λαθσλία, Αξγνιίδα, Εάθπλζνο, Κεθαινληά, Ηζάθε 

ΕΧΝΖ Β 

Κνξηλζία, Ζιεία, Αραΐα, Αηησιναθαξλαλία, Φζηψηηδα, Φσθίδα, Βνησηία, 

Αηηηθή, Δχβνηα, Μαγλεζία, πνξάδεο, Λέζβνο, Υίνο, Κέξθπξα, Λεπθάδα, 

Θεζπξσηία, Πξέβεδα, Άξηα 

ΕΧΝΖ Γ 

Αξθαδία, Δπξπηαλία, Ησάλληλα, Λάξηζα, Καξδίηζα, Σξίθαια, Πηεξία, 

Ζκαζία, Πέιια, Θεζζαινλίθε, Κηιθίο, Υαιθηδηθή, έξξεο, Καβάια, Γξάκα, 

Θάζνο, ακνζξάθε, Ξάλζε, Ρνδφπε, Έβξνο 

ΕΧΝΖ Γ Γξεβελά, Κνδάλε, Καζηνξηά, Φιψξηλα 
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ρήκα 3.3 Κιηκαηηθέο δώλεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο 

 

ε θάζε λνκφ, νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε πςφκεηξν πάλσ απφ 600 κέηξα απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο ζάιαζζα εληάζζνληαη ζηελ επφκελε ςπρξφηεξε θιηκαηηθή δψλε απφ 

εθείλε ζηελ νπνία αλήθνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. (10) 

Ζ Κξήηε δηαζρίδεηαη απφ δχν θιηκαηηθέο δψλεο, ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βφξεηαο 

Αθξηθήο, θαη θπξίσο εκπίπηεη ζηελ πξψηε. Χο εθ ηνχηνπ, ην θιίκα ηεο Κξήηεο είλαη 

εχθξαην. Ζ αηκφζθαηξα κπνξεί λα είλαη αξθεηά πγξή, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε απφ ηε 

ζάιαζζα, ελψ ν ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο. Οη ρηνλνπηψζεηο είλαη πνιχ ζπρλέο ζηα 

βνπλά κεηαμχ ηνπ Ννεκβξίνπ θαη ηνπ Μαΐνπ, αιιά ζπάληα ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη 

ρακειά, ηδηαίηεξα θνληά ζηελ αθηή, φπνπ ην ρηφλη παξακέλεη κφλν γηα ιίγα ιεπηά ή 

ψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, νη κέζεο ζεξκνθξαζίεο αξρίδνπλ απφ 20 - 30 

βαζκνχο Κειζίνπ, κε ηηο κέγηζηεο ηηκέο λα αγγίδνπλ ηνπο 30
ν
C - 40

 ν
C. 

Έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ θιίκαηνο 

είλαη ε ζάιαζζα πνπ πεξηβάιιεη ην λεζί θαη πεξηνξίδεη ηε θαπζηηθή έληαζε ηνπ ήιηνπ 
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θαηά ην θαινθαίξη. Οη πεξηνρέο ησλ αθηψλ ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο, φπσο ηα θαθηά, 

ζεσξνχληαη σο νη πην ζεξκέο θαη μεξέο ηεο Διιάδαο. Ζ λφηηα αθηή εκπίπηεη ζηε Βφξεηα 

Αθξηθή θιηκαηηθή δψλε θαη έηζη έρεη πνιιέο ειηφινπζηεο εκέξεο θαη πνιχ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο φιν ην ρξφλν. Δλδεηθηηθφ ηνπ θιίκαηνο είλαη ην γεγνλφο φηη ζηε λφηηα 

Κξήηε θαη ηε Γαχδν ηα ρειηδφληα παξακέλνπλ φιν ην ρξφλν, ρσξίο λα κεηαλαζηεχνπλ 

ζηελ Αθξηθή. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη δηαθνξέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ βφξεηνπ 

ηκήκαηνο ηνπ λεζηνχ απφ ην λφηην είλαη αξθεηά κεγάιεο θαη απηφ ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

θιηκαηνινγηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ. Σα θαθηά αλήθνπλ ζην Νφηην ηκήκα. 

Όιεο νη πεξηνρέο ηεο Κξήηεο ζπγθεληξψλνπλ ην πςειφηεξν ειηαθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο 

γηα αμηνπνίεζε, θαζψο επίζεο θαη πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ.  

Οη ηζρπξνί άλεκνη είλαη θνηλφ θαηλφκελν, πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη γηα ηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ 

επηβάιιεηαη απφ ηελ γεληθφηεξε ελεξγεηαθή πνιηηηθή, κπνξεί λα απνβεί ηδηαίηεξα 

ρξήζηκε ή θαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε απνκαθξπζκέλσλ θαη δπζπξφζηησλ 

πεξηνρψλ πνπ ζηεξνχληαη ππνδνκψλ.  

Ζ Γπηηθή Κξήηε θπξίσο δέρεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο βξνρέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

νξεηλνχο φγθνπο δηαζέηεη έλα κηθξφ πδξνδπλακηθφ.  

Ζ ειηνθάλεηα, απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε θαη ηδηαίηεξα ζε πεξηνρέο ζηα λφηηα 

παξάιηα πιεζηάδεη ηηο 320 κέξεο ην ρξφλν, είλαη πιενλεθηήκαηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο.  

Αθνινπζεί ελδεηθηηθφο πίλαθαο κέγηζησλ, ειάρηζησλ θαη κέζσλ ζεξκνθξαζηψλ ζηε 

Γπηηθή Κξήηε. 

 

Πίλαθαο 3.3 Μέζε Θεξκνθξαζία Γπηηθήο Κξήηεο (11) 

 
Ιαν Φεβρ Μαρτ Απρ Μάιοσ Ιοφν Ιοφλ Αφγ Σεπτ Οκτ Νοεµ Δεκ 

Max 
°C 

16 16 17 23 25 29 32 32 28 25 21 17 

Min 
 °C 

9 9 11 16 18 20 23 23 20 17 14 11 

Avg 
 °C 

15 15 16 18 19 24 26 26 23 22 19 16 
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3.6 Ενϋργεια 

3.6.1 Ενεργειακό Κατϊςταςη ςτη Κρότη 

Ζ Κξήηε ηα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

θαηνίθσλ θαη ηεο αθκάδνπζαο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ηεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθή 

αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. Ζ ελεξγεηαθή δήηεζε θαιχπηεηαη απφ ζπκβαηηθά 

θαχζηκα (ληίδει, καδνχη, πγξαέξην θαη βελδίλε), ειεθηξηζκφ, ειηαθή ελέξγεηα θαη 

βηνκάδα (θπξίσο ππξελφμπιν θαη θαπζφμπιν). Σα θχξηα ελεξγεηαθά πξνβιήκαηα ηεο 

είλαη ην πςειφ θφζηνο ελέξγεηαο θαη ε εμάξηεζή ηεο ζην ζχλνιν ζρεδφλ απφ ην 

πεηξέιαην θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ. 

χκθσλα κε ην Πιεξνθνξηαθφ Γειηίν Παξαγσγήο ζηα Με Γηαζπλδεδεκέλα Νεζηά γηα 

ην έηνο 2011 ηεο ΓΔΖ (12), θαηαγξάθνληαη ηφζν ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο φζν θαη ηα ηνηρεία Ζιεθηξνπαξαγσγήο ηεο Κξήηεο.  

 

Πίλαθαο 3.4 πγθεληξσηηθά ηνηρεία Δγθαηεζηεκέλεο Ηζρύνο Κξήηεο, Αύγνπζηνο 2011 

  
Θεξκηθέο 

Μνλάδεο 

Αηνιηθά 

Πάξθα 
Φσηνβνιηαηθά 

Τδξνειεθηξηθνί 

ηαζκνί 

Δγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

(MW) 
817 169,1 49,4 0,3 

χλνιν εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο ΑΠΔ (MW) 
  218,8 

χλνιν εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο (MW) 
1035,8 

 

Πίλαθαο 3.5 πγθεληξσηηθά ηνηρεία Ζιεθηξνπαξαγσγήο Κξήηεο, Αύγνπζηνο 2011 

Δλέξγεηα ζεξκηθψλ 

Μνλάδσλ 

(MWh) 

Δλέξγεηα Μνλάδσλ 

ΑΠΔ 

(MWh) 

Πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ΑΠΔ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή 

(%) 

248.206 72.425,1 22,6 

 

Σν ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο, φπσο θαη ησλ άιισλ Διιεληθψλ λεζηψλ, 

παξνπζηάδεη έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο δήηεζεο θνξηίνπ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη 

επνρηαθά ιφγσ ηνπξηζκνχ κε πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ θάιπςε ησλ θαινθαηξηλψλ 
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αηρκψλ θαη ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θιηκαηηζηηθψλ ζπζθεπψλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί θαη 

ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ζηαζκνί παξαγσγήο, ζηα Ληλνπεξάκαηα Ζξαθιείνπ, ζηελ 

Ξπινθακάξα Υαλίσλ θαη ζηνλ Αζεξηλφιαθθν Λαζεζίνπ κε αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο, 

αεξηνζηξνβίινπο θαη κνλάδεο diesel πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πεηξέιαην θαη βαξχ πεηξέιαην. 

ηα επφκελα ρξφληα πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζηαζκνχ παξαγσγήο κε θπζηθφ αέξην 

ζηελ Κνξαθηά, ζηα φξηα ησλ λνκψλ Ρεζχκλνπ θαη Ζξαθιείνπ. Όκσο, παξφηη δελ 

ππάξρεη πξνγξακκαηηζκφο γηα ηε κείσζε ηεο ρξήζεο πδξνγνλαλζξάθσλ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή, πξνβιέπεηαη αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ κε ην θπζηθφ αέξην. 

ηα καθξνπξφζεζκα κέηξα πεξηιακβάλεηαη θαη ζρέδην δηαζχλδεζεο κε ηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα κε ππνβξχρην θαιψδην, πνπ εληάζζεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηεο δηαζχλδεζεο ησλ 

Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ.  

3.6.2 Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ ςτη Κρότη 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζήκεξα απνηεινχλ βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Δηδηθψο γηα ηελ Διιάδα, κε βάζε ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο, 

φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ Ν.3468/2006, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ 

αθαζάξηζηε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρψξαο πξέπεη λα αλέιζεη, κέρξη ην 

2010, ζε 20,1 % θαη, κέρξη ην 2020, ζε 29% αληηζηνίρσο. 

Ζ ηδηαίηεξε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κξήηεο, ηα γεσινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αιιά θαη 

ην θιίκα ηεο θαζηζηνχλ ην λεζί σο έλα απφ ηα πην πεξηδήηεηα ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε 

αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ ΑΠΔ. Αξθεηέο ηνπνζεζίεο 

πξνζθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε αηνιηθψλ πάξθσλ ζηηο νπνίεο, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο, 

κπνξνχλ λα ρσξνζεηεζνχλ πάλσ απφ 1.000 MW. ήκεξα, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ΑΠΔ 

ζηελ Κξήηε είλαη πεξίπνπ 200 MW θαη εχθνια κπνξνχλ λα θηάζνπλ ηα 300 MW κέρξη 

ην έηνο 2020 θαη ηα 360 MW ην 2030 ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχζηεκα ηεο Κξήηεο 

παξακείλεη απηνδχλακν. 

Με ηε δηαζχλδεζε ηεο Κξήηεο κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, είλαη δπλαηή ε πιήξεο 

αμηνπνίεζε ηνπ πινχζηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαζψο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο.  

Πξνηάζεηο ηνπο έρνπλ θαηαζέζεη ηξεηο κεγάιεο εηαηξείεο (ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο ΑΔ, 

Όκηινο Κνπεινχδνπ, ΣΔΡΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ), κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θνινζζηαίσλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ, ε ζπλνιηθή ηζρχο ησλ νπνίσλ ζα μεπεξλά ηα ηξεηο ρηιηάδεο Μεγαβάη 

http://www.econews.gr/tag/%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%B1/
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θαη ζηνπο ηέζζεξηο λνκνχο ηνπ λεζηνχ. Πάλησο, ην ελδηαθέξνλ γηα δεκηνπξγία αηνιηθψλ 

πάξθσλ ζηελ Κξήηε δελ εμαληιείηαη ζηνπο παξαπάλσ επελδπηέο, θαζψο πξνηάζεηο ζηε 

Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο θαίλεηαη λα έρνπλ θαηαηεζεί θαη απφ άιιεο εηαηξείεο, 

κηθξφηεξνπ δπλακηθνχ. 

Με βάζε ζπγθξηηηθή αλάιπζε δηαθφξσλ "ελαξίσλ Αλάπηπμεο" γηα ηελ πεξίνδν 2017-

2040, πξνθξίλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ πινχζηνπ δπλακηθνχ ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο πνπ δηαζέηεη ην λεζί. 

Σν πξψην ζελάξην αθνξά ηελ απηνδχλακε αλάπηπμε κέζσ πεηξειατθψλ ζηαζκψλ, φπσο 

γίλεηαη έσο ζήκεξα, ή ελαιιαθηηθά κε ηε ρξήζε Φπζηθνχ Αεξίνπ αληί πεηξειαίνπ, κεηά 

ηελ θαηαζθεπή ησλ ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην χςνο ησλ 

αηνιηθψλ πάξθσλ πνπ κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζην λεζί πεξηνξίδεηαη θαηά κέγηζην 

ζην 30-35% ηεο κέγηζηεο δήηεζεο ηνπ λεζηνχ γηα ηερληθνχο ιφγνπο, θαιχπηνληαο, φπσο 

θαη ζήκεξα, ρσξίο απνζήθεπζε, πεξίπνπ ην 15% ησλ εηήζησλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ, 

δειαδή θαηά πνιχ θάησ ηνπ δπλακηθνχ πνπ είλαη βέβαην φηη κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζηελ 

Κξήηε. 

Όζν αθνξά ηελ δηαζχλδεζε κε ην επεηξσηηθφ ζχζηεκα, επειέγεζαλ ηξία ζελάξηα, 

αλάινγα κε ηε καθξνπξφζεζκε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο ΑΠΔ (έσο ην 2040): 

ελάξην Α: 1.000 MW ΑΠΔ (απφ ηα νπνία 800 MW αηνιηθά, θαιχπηνληαο ζε ελέξγεηα 

ην ~35% πεξίπνπ). 

ελάξην Β: 1.535 MW ΑΠΔ (απφ ηα νπνία 1.200 MW αηνιηθά, θαιχπηνληαο ζε 

ελέξγεηα ην ~50% πεξίπνπ). 

ελάξην Γ: 2.135 ΜW ΑΠΔ (απφ ηα νπνία 1.600 MW αηνιηθά, θαιχπηνληαο ζε 

ελέξγεηα ην ~70% πεξίπνπ). 

Απφ ηελ αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηα δηάθνξα ζελάξηα, 

δηαπηζηψλεηαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ ηεο Γηαζχλδεζεο θαη ε 

νηθνλνκηθφηεηά ηεο ζε ζρέζε κε ηελ απηφλνκε αλάπηπμε παξαγσγήο ζηελ Κξήηε (κε 

πεηξέιαην ή θπζηθφ αέξην). 

Πέξα απφ απηά, πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ηα παξαπξντφληα ηεο ειηάο θαζψο θαη άιια 

γεσξγηθά ππνιείκκαηα πξνζθέξνπλ έλα αμηφινγν δπλακηθφ βηνκάδαο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο Κξήηεο, ζε φηη αθνξά ην ελεξγεηαθφ ηεο δήηεκα απνηειεί πξφθιεζε 

γηα ηελ αλαδήηεζε, ζρεδηαζκφ θαη θπξίσο ηελ επξεία εθαξκνγή ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ 

ηερλνινγηψλ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κηαο θαηλνηφκνπ θαη απνιχηνπ 

εθαξκφζηκεο νινθιεξσκέλεο πεξηθεξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 

κε επξεία δηείζδπζε ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ.  
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3.6.3 Ενϋργεια και Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ ςτα Σφακιϊ 

H Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο έσο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2011, έρεη ρνξεγήζεη άδεηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 141 MW 

γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζηα θαθηά (13) θαλέλαο εθ ησλ νπνίσλ δελ έρεη 

αθφκα θαηαζθεπαζηεί: 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 30ΜW ζηε ζέζε «Καθφ Καζηέιη» ηνπ Γήκνπ θαθίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 30ΜW ζηε ζέζε «Βνξεηλά» ησλ Γήκσλ θαθίσλ, Φξε θαη 

Κξπνλεξίδαο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 33ΜW ζηε ζέζε «Υηνλίζηξα – Κεθάια» ηνπ Γήκνπ 

θαθίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 48ΜW ζηε ζέζε «Κφξδα-Ακκνινρηάο-Πεξηζπλάθε-

Παπνχξα-Αριάδεο»» ηνπ Γήκνπ θαθίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 45ΜW ζηε ζέζε «Αλεκνθέθαια - Υαιάξα - Μέζα Βαηέο» 

ησλ Γήκσλ θαθίσλ θαη Απνθνξψλνπ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. 

Όζν αθνξά ηα θσηνβνιηατθά, γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW σο 150kW, δελ 

απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή 

φκσο απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο απφ ηε ΡΑΔ. ε ιεηηνπξγία είλαη νη 

παξαθάησ ζπλδεδεκέλνη ζηαζκνί παξαγσγήο: 

 

Πίλαθαο 3.5 Φσηνβνιηατθά πάξθα ηζρύνο έσο 150 KW ζην Γήκν θαθίσλ (13). 

Φνξέαο Σερλνινγία Θέζε Γήκνο 
Ηζρύο 

(KWp) 

Γεξσλπκάθεο Γηψξγνο θαη 

ηαχξνο Ο.Δ Γ.Σ. BIOENERGY 
O.E 

Φσηνβνιηατθά 
Κάησ Ραρνιίδη, 

Ννκηθηαλά 
θαθίσλ 150 

Γεξσλπκάθεο Γηψξγνο θαη 

ηαχξνο Ο.Δ Γ.Σ. BIOENERGY 
O.E 

Φσηνβνιηατθά 
Πάλσ Ραρνιίδη, 

Ννκηθηαλά 
θαθίσλ 150 

Γνπξνπληάθεο – ηακαηάθεο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
Φσηνβνιηατθά 

θαθηά, Υψξα 

θαθίσλ 
θαθίσλ 80 

ύλνιν 380 
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Κεφϊλαιο 4ο: Απογραφό 

Τελικών Καταναλώςεων, 

Εκπομπών Αναφορϊσ Δόμου 

Σφακύων 
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4.1 Αρχικϋσ Παραδοχϋσ 

4.1.1 Έτοσ Αναφορϊσ 

Σν ζπληζηψκελν έηνο αλαθνξάο ηεο απνγξαθήο είλαη ην 1990. Ο νξγαληζκφο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο δελ δηαζέηεη δεδνκέλα γηα ηελ θαηάξηηζε απνγξαθήο γηα ην 1990, ην 

πιεζηέζηεξν έηνο ζην 1990 γηα ην νπνίν είλαη δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζνχλ ηα 

πιεξέζηεξα θαη πιένλ αμηφπηζηα δεδνκέλα είλαη ην 2009. 

4.1.2 Συντελεςτϋσ Εκπομπών  

ηελ θαηαγξαθή εθπνκπψλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ηππηθνί ζπληειεζηέο εθπνκπψλ 

(IPCC) πνπ αθνξνχλ εθπνκπέο ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ, είηε άκεζεο, κε ηελ θαχζε εληφο ηνπ Γήκνπ, ή έκκεζεο, κε ηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη εθηφο ηνπ Γήκνπ. Δπηπιένλ δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηελ 

απνγξαθή άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζπλεπψο νη εθπνκπέο δελ  δειψλνληαη σο 

εθπνκπέο ηζνδχλακνπ    . Με απηφ ηνλ ηξφπν θαηαγξάθνληαη κφλν νη εθπνκπέο     

ελψ νη εθπνκπέο απφ ηελ ρξήζε βηνθαπζίκσλ θαη ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

ΑΠΔ ζεσξνχληαη κεδέλ. 

Λφγσ ηεο αλάγθεο λα πεξηνξηζηεί ε απφθιηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο 

εθπνκπέο δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληειεζηέο Αλάιπζεο Κχθινπ Εσήο πνπ ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπ ελεξγεηαθνχ θνξέα. Απηή ε πξνζέγγηζε 

πεξηιακβάλεη φρη κφλν ηηο εθπνκπέο ηεο ηειηθήο θαχζεο, αιιά θαη φιεο ηηο εθπνκπέο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ εθηφο ηεο πεξηνρήο ηνπ ΟΣΑ, γεγνλφο πνπ 

επηθέξεη πξφζζεηε απφθιηζε απνηειεζκάησλ απφ ηηο πξαγκαηηθέο εθπνκπέο ιφγσ κε 

χπαξμεο πξνζπειάζηκσλ δεδνκέλσλ.  

4.2Γεωργύα 

4.2.1 Ελαιόδεντρα 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Ννκνχ Υαλίσλ (14), ε 

παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζην Γήκν θαθίσλ ηα έηε 2008 θαη 2009 είλαη: 
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Πίλαθαο 4.1 Παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηα θαθηά ηα έηε 2008, 2009 

Έηνο Παξαγσγή Διαηνιάδνπ (kg) Μέζνο όξνο 2 εηώλ (Kg) 

2008 191.890 
136.994 

2009 82.098 

 

 

 

ρήκα 4.1 Παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηα θαθηά ην 2008 

 

 

 

ρήκα 4.2 Παξαγσγή ειαηνιάδνπ ζηα θαθηά ην 2009 
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Ζ παξαγσγή βέβαηα ηνπ ειαηφιαδνπ αλά επαξρία ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη ιφγσ 

ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ ειαηφθαξπνπ ζε ειαηνηξηβεία εθηφο ηεο επαξρίαο ζπγθνκηδήο. 

χκθσλα κε δεκνζίεπζε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδνο, ζρεηηθά κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε (15) 

έρνπλ νξηζηεί νη παξαδνρέο πνπ αθνινπζνχλ. 

 1 Kg ειαηφιαδν αληηζηνηρεί θαηά κέζν φξν ζε 4,7619 Kg ειαηφθαξπνπ. 

 πνζφηεηα θαξπνχ ζην ειαηφδεληξν 40 Kg θάζε δχν ρξφληα γηα παξαδνζηαθή 

θαιιηέξγεηα. 

 100 KWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αλά ζηξέκκα (15 δέληξα) εηεζίσο γηα ηελ άξδεπζε 

ηνπ ειαηψλα. 

 1,7069 lt πεηξειαίνπ diesel αλά δέληξν εηεζίσο πνπ θαηαλαιψλνπλ νη ειθπζηήξεο 

γηα κεηαθνξά ηνπ θαξπνχ θαη φξγσκα κέζα ζην ρσξάθη. 

 0,18673 lt απιήο βελδίλεο αλά δέληξν εηεζίσο γηα κεραληθφ θιάδεκα. 

 21,16986 lt απιήο βελδίλεο αλά ηφλν ζπιιεγφκελνπ ειαηνθάξπνπ γηα ηελ ζπιινγή 

ελφο ηφλνπ θαξπνχ ειηάο (8 ψξεο) κε κεραλνθίλεηα εξγαιεία (παιιφκελα ξαβδηά, 

θχιηλδξνη, πεξηζηξεθφκελα ρηέληα, θνξεηνί δνλεηέο θ.ιπ.). 

Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ φγθνπ θαπζίκνπ ζε ελέξγεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο 

κεηαηξνπήο ησλ Οδεγηψλ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Ζ IPCC, παξέρεη 

πξνθαζνξηζκέλνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ζηηο θαηεπζπληήξεο γξακκέο ηνπ IPCC 2006 

θαη EMEP/EEA 2009. (16; 17) 

 

Πίλαθαο 4.2 πληειεζηέο κεηαηξνπήο όγθνπ θαπζίκνπ ζε ελέξγεηα 

Καύζηκν 
πληειεζηήο κεηαηξνπήο 

(KWh/lt) 

Βελδίλε 9,2 

Πεηξέιαην 10 

 

[Διαηφθαξπνο (Kg)] = [Μέζνο φξνο ειαηφιαδνπ 2 εηψλ (Kg)] * [Αληηζηνηρία 

ειαηφθαξπνπ απφ ειαηφιαδν (Kg)] 

 

[Διαηφδεληξα] = [Διαηφθαξπνο (Kg)] / [Μέζε πνζφηεηα θαξπνχ θάζε ρξφλν] 

 

http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/420111/search.egw/3+0?menu1=%D3%F5%E3%E3%F1%E1%F6%DD%E1%F2-%D6%EF%F1%DD%E1%F2&entry1=%CD%DD%E5%F2+%F4%E5%F7%ED%EF%EB%EF%E3%DF%E5%F2+%EA%E1%E9+%EA%E1%E9%ED%EF%F4%EF%EC%DF%E5%F2+%F3%F4%E7+%E3%E5%F9%F1%E3%E9%EA%DE+%F0%E1%F1%E1%E3%F9%E3%DE+%EA%E1%E9+%F4%E7%ED+%E1%E3%F1%EF%F4%E9%EA%DE+%E1%ED%DC%F0%F4%F5%EE%E7+&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
http://opac.tee.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/420111/search.egw/3+0?menu1=%D3%F5%E3%E3%F1%E1%F6%DD%E1%F2-%D6%EF%F1%DD%E1%F2&entry1=%CD%DD%E5%F2+%F4%E5%F7%ED%EF%EB%EF%E3%DF%E5%F2+%EA%E1%E9+%EA%E1%E9%ED%EF%F4%EF%EC%DF%E5%F2+%F3%F4%E7+%E3%E5%F9%F1%E3%E9%EA%DE+%F0%E1%F1%E1%E3%F9%E3%DE+%EA%E1%E9+%F4%E7%ED+%E1%E3%F1%EF%F4%E9%EA%DE+%E1%ED%DC%F0%F4%F5%EE%E7+&logic1=And&menu2=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry2=&logic2=And&menu3=%CF%F0%EF%F5%E4%DE%F0%EF%F4%E5&entry3=&submit=Search&hits=20
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[πλνιηθή Πνζφηεηα Βελδίλεο (lt)] =[Μέζε θαηαλάισζε βελδίλεο αλά δέληξν γηα 

κεραληθφ θιάδεκα (lt)]* [Διαηφδεληξα] +[Διαηφθαξπνο (Kg)] * [Μέζε θαηαλάισζε 

βελδίλεο γηα ζπιινγή ελφο ηφλνπ θαξπνχ (lt)] / 1000 (Kg) 

 

[πλνιηθή Πνζφηεηα Βελδίλεο (KWh)] = [πλνιηθή Πνζφηεηα Βελδίλεο (lt)] * 

[πληειεζηήο κεηαηξνπήο (KWh/lt)] 

 

[πλνιηθή Πνζφηεηα Νηίδει (lt)] = [Πεηξέιαην diesel αλά δέληξν εηεζίσο πνπ 

θαηαλαιψλνπλ νη ειθπζηήξεο (lt)] * [Διαηφδεληξα] 

 

[πλνιηθή Πνζφηεηα Νηίδει (KWh)] = [πλνιηθή Πνζφηεηα Νηίδει (lt)] * 

[πληειεζηήο κεηαηξνπήο (KWh/lt)] 

 

[πλνιηθή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα (KWh)] = [Διαηφδεληξα] * [Πνζφηεηα ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο αλά ζηξέκκα (15 δέληξα) εηεζίσο γηα ηελ άξδεπζε (KWh)] 

 

Με ηελ παξαπάλσ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ παξαδνρψλ, πξνθχπηνπλ νη 

ηειηθέο θαηαλαιψζεηο ζε KWh βελδίλεο, ληίδει θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο 

ειαηψλεο. 

 

Πίλαθαο 4.2 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ειαηνιάδνπ ζηα θαθηά ηα έηε 2008, 2009 

Μέζνο όξνο 2 εηώλ (Kg) 136.994 

Διαηόθαξπνο (Kg) 652.351,73 

Διαηόδεληξα 32.617,59 

πλνιηθή Πνζόηεηα Βελδίλεο (lt) 19.900,88 

πλνιηθή Πνζόηεηα Βελδίλεο (KWh) 183.088,07 

πλνιηθή Πνζόηεηα Νηίδει (lt) 55.674,96 

πλνιηθή Πνζόηεηα Νηίδει (KWh) 556.749,58 

πλνιηθή Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα (KWh) 217.450,58 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεσξήζεθε πσο νη δηαδηθαζίεο άξδεπζεο, ζπιινγήο, 

κεηαθνξάο νξγψκαηνο θαη θιαδέκαηνο έγηλαλ απνθιεηζηηθά κε κεραληθά κέζα. Ζ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο έλα πνζνζηφ ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη κε κεραληθά κέζα, ην 

νπνίν φκσο αιιάδεη ρξφλν κε ην ρξφλν θαη ηείλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 
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επηθξαηήζνπλ ηα κεραληθά κέζα. Γηα λα ππάξρεη κηα ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ ζε 

κειινληηθέο θαηαγξαθέο, έγηλε ε παξαπάλσ ζεψξεζε. Δπηπιένλ, νη ηειηθέο 

θαηαλαιψζεηο αθνξνχλ κφλν ηηο δηαδηθαζίεο ζηε γεσξγηθή γε. Ζ κεηαθνξά ηνπ 

ειαηφθαξπνπ αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ κεηαθνξψλ θαη ε επεμεξγαζία ηνπ ζηε 

θαηεγνξία ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα.  

4.2.2 Αμπϋλια 

ηα θαθηά ππάξρεη θαη παξαγσγή ζηαθπιηνχ ην νπνίν ζε κεγάιν πνζνζηφ 

επεμεξγάδεηαη γηα λα παξαρζεί θξαζί θαη ξαθί.  

Σα κεραλήκαηα πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα είλαη νη ειεθηξηθνί "ζπαζηήξεο" πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζπλζιίβνληαο ην ζηαθχιη αλάκεζα ζε πεξηζηξεθφκελνπο θπιίλδξνπο. Πέξα 

απφ απηά, ππάξρνπλ θαη κεραλήκαηα ("πηεζηήξηα") ηα νπνία, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί 

ιεπθφ θξαζί, δηαρσξίδνπλ απηφκαηα ην ρπκφ απφ ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά ηεο ξψγαο. 

Δπίζεο, θαη ηα "ξαθνθάδαλα" θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

ξαθηνχ. Σέινο, ε θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ ζε αληιίεο είλαη ειάρηζηε αθνχ ηα ακπέιηα 

δε θαηαιακβάλνπλ κεγάιε έθηαζε ζην θηήκα. 

Σφζν ηα δεδνκέλα φζν θαη ε επεμεξγαζία ηνπο, αληιήζεθαλ απφ ην Δζληθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Δλέξγεηα, πνπ αλαπηχρζεθε θαη ζπληεξείηαη απφ ην 

Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο κε ππνζηήξημε απφ ζρεηηθά έξγα ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δλέξγεηα ηνπ Β' ΚΠ θαη ηνπ Δ.Π. Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο ηνπ Γ' ΚΠ (18). Σα δεδνκέλα αθνξνχλ ην έηνο 2007 θαη ιφγσ κε 

εχξεζεο ζηνηρείσλ γηα ην έηνο 2009, ζεσξείηαη κηθξφ ην ζθάικα απφ ηελ 

δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. 

 

 

 

ρήκα 4.3 Παξαγσγή ζηαθπιηνύ (θξαζηνύ, ξαθήο) ζηα θαθηά ην 2007 (18) 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε ηειηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 

190,49 MWh. 

Ζ κεηαθνξά ηνπ ζηαθπιηνχ / θξαζηνχ / ξαθηνχ αλήθεη ζηε θαηεγνξία ησλ κεηαθνξψλ. 
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4.3 Κτύρια, Εξοπλιςμόσ / Εγκαταςτϊςεισ και Βιομηχανύεσ 

ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

 Γεκνηηθά Κηίξηα, Δμνπιηζκφο / Δγθαηαζηάζεηο. 

 Κηίξηα, Δμνπιηζκφο / Δγθαηαζηάζεηο Σξηηνγελνχο Σνκέα. 

 Καηνηθίεο. 

 Γεκνηηθφο Γεκφζηνο Φσηηζκφο. 

 Βηνκεραλίεο. 

Σα παξαπάλσ αλαιχνληαη μερσξηζηά, πέξα απφ ηεο Βηνκεραλίεο, νη νπνίεο δελ 

ζπλαληψληαη ζην Γήκν θαθίσλ. 

4.3.1 Δημοτικϊ Κτύρια, Εξοπλιςμόσ / Εγκαταςτϊςεισ 

Ζ θαηαγξαθή ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ησλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ Γήκνπ θαθίσλ, γηα ην επηιεγκέλν έηνο αλαθνξάο, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ 

αθφινπζε πξαθηηθή: 

 χκθσλα κε ηνπο εθθαζαξηζηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ ζεκεηψζεθαλ νη 

θαηαλαιψζεηο ζε KWh ησλ δεκνηηθψλ θηεξίσλ. 

 Απφ ηηο παξαδφζεηο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, θαηαγξάθεθαλ ηα lt θαη ππνινγίζηεθαλ 

νη αληίζηνηρεο KWh γηα θάζε δεκνηηθφ θηίξην πνπ ηθαλνπνηεί αλάγθεο ζέξκαλζεο κε 

πεηξέιαην. 

 Μέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαηαγξάθεθαλ νη 

θαηαλαιψζεηο ζε KWh ησλ δεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Οη δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ αληιηνζηάζηα, γεσηξήζεηο θαη γεληθφηεξα 

εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ χδξεπζε θαη δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ ηνπ Γήκνπ. 

Όζν αθνξά ηα δεκνηηθά θηίξηα, ν Γήκνο δηαρεηξίδεηαη ζρνιηθά θηίξηα, θνηλνηηθά 

γξαθεία, γπκλαζηήξην, ΚΔΠ αιιά θαη θάπνηα αθφκα θηίξηα πνπ θαιχπηνπλ αλάγθεο αλά 

πεξηφδνπο ή δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Σέινο, φια ηα ζρνιεία έρνπλ εγθαηαζηάζεηο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε θαπζηήξα πεηξειαίνπ ελψ ηα ππφινηπα θηίξηα, φζα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο, θαηαλαιψλνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Βάζεη ησλ νδεγηψλ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ζην ηέινο 

θάζε πεξηφδνπ ζέξκαλζεο (Μάηνο) νη εηήζηεο παξαδφζεηο πεηξειαίνπ ηζνχληαη κε ηελ 

εηήζηα θαηαλάισζε πεηξειαίνπ. 
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Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ φγθνπ θαπζίκνπ ζε ελέξγεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο 

κεηαηξνπήο ησλ Οδεγηψλ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ (16; 17) 

 

Πίλαθαο 4.3 πληειεζηέο κεηαηξνπήο όγθνπ θαπζίκνπ ζε ελέξγεηα 

Καύζηκν 
πληειεζηήο κεηαηξνπήο 

(KWh/lt) 

Βελδίλε 9,2 

Πεηξέιαην 10 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθνληαη ηφζν νη ειεθηξηθέο θαηαλαιψζεηο φζν θαη νη 

παξαδφζεηο πεηξειαίνπ, γηα ην έηνο 2009, αλά θηίξην θαη εγθαηάζηαζε. 

 

Πίλαθαο 4.4 Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε Γεκνηηθά Κηίξηα, Δμνπιηζκό / Δγθαηαζηάζεηο 

Καηεγνξία Πεξηνρή 

Ζιεθηξηθή 

Καηαλάισζε 

(KWh) 

Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

(lt) 

Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

(KWh) 

Γεκνηηθά Κηίξηα         

Γπκλάζην / Λχθεην Υψξα θαθίσλ 4.500 5.000 50.000 

Νεπηαγσγεία 

Υψξα θαθίσλ ΝΈΟ 

7.000 70.000 

Αζθχθνπ ΝΈΟ 

θαισηή 1.498 

Παηζηαλφο 1.259 

Αλψπνιε 1.690 

Βνπβάο 1.102 

Γεκνηηθά ρνιεία 

Λνπηξφ 1.618 

Αζθχθνπ (21) 3.297 

Αλψπνιε 3.100 

Βνπβά 1.049 

Υψξα θαθίσλ 3.900 

Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Υψξα θαθίσλ 780 

Κνηλνηηθά Γξαθεία 

Αζθχθνπ 10.922     

Αζθέλδνπ 1.223     

Ίκβξνο 1.646     

Παηζηαλφο 0     

ΚΔΠ Ίκβξνο 902     

Γεκνηηθά Κηίξηα 

Ληβαληαλά 379     

Βνπβάο 811     

θαισηή 7.824     

Υψξα θαθίσλ 544     

Υψξα θαθίσλ (Κξάπε) 27     

Υψξα θαθίσλ (Αγ. Ησάλλεο) 3.602     
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Υψξα θαθίσλ (Αζθχθνπ) 4.009     

Υψξα θαθίσλ 26     

Υψξα θαθίσλ 0     

Υψξα θαθίσλ 3.752     

Υπούνολο για δημοηικά κηίρια 59.460 12.000 120.000 

Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο         

Αληιηνζηάζηα         

Κνηλφηεηα Αλσπφιενο 

Αλψπνιε 34.689     

Αλψπνιε 16.459     

Λνπηξφ 5.320     

Αλψπνιε 25 15.071     

Κνηλφηεηα Αζθχθνπ Ακκνπδάξη 102.614     

Κνηλφηεηα Αζθέλδνπ Αζθέλδνπ 25 16.484     

Κνηλφηεηα Υψξαο θαθίσλ 

Υψξα θαθίσλ (Αγ. Ρνπκέιε) 2.487     

Υψξα θαθίσλ (Αλψπνιε) 25 127.263     

Υψξα θαθίσλ (Λνπηξφ) 0     

Υψξα θαθίσλ (Αζθέλδνπ) 7.029     

Υψξα θαθίσλ 25 30.157     

Υψξα θαθίσλ 25 4.724     

Υψξα θαθίσλ 25 6.779     

Υψξα θαθίσλ 25 112.629     

Υψξα θαθίσλ 25 198.664     

Υψξα θαθίσλ 25 46.449     

Υψξα θαθίσλ 25 89.164     

Υψξα θαθίσλ 25 78.752     

Υψξα θαθίσλ 25 0     

Υπούνολο για ανηλιοζηάζια 894.735 
  

Λνηπά         

Κνηλφηεηα Αζθέλδνπ Αγ. Νεθηάξηνο 33 12.796     

Κνηλφηεηα θαισηήο θαισηή (Βνπβάο) 33 19.521     

Κνηλφηεηα 

Αγ. Ρνπκέιεο 5.110     

Αγ. Ρνπκέιεο 27     

Αγ. Ησάλλνπ 28     

Αλψπνιε 15.034     

Αλψπνιε 1.898     

Αζθχθνπ 0     

Υψξα θαθίσλ 11.698     

Υπούνολο για λοιπά 66.111 0 0 

ύλνιν 1.020.306 12.000 120.000 

4.3.2 Κτύρια, Εξοπλιςμόσ / Εγκαταςτϊςεισ Τριτογενούσ Τομϋα 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηφζν απφ ην απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηελ 
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θαηαγξαθή ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά κεγάιε γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

πεξηθέξεηα, λνκφ θαη θαηά θαηεγνξία ρξήζεο φζν θαη απφ ην Σκήκα Πεηξειατθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (19) γηα 

ηελ θαηαγξαθή ηεο παξάδνζεο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. ηε 

ζπλέρεηα κε αλαγσγή βάζεη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ (8) πξνέθπςε ε ηειηθή 

θαηαλάισζε ηνπ Γήκνπ. Ο κνλαδηθφο πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ Α.Δ.) 

δελ ηεξνχζε ζηνηρεία γηα ηελ ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα (εκπφξην θαη ππεξεζίεο) ηνπ Γήκνπ. 

ηα θαθηά δελ ππάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ θαηαλάισζε Μαδνχη αιιά νχηε θαη 

βηνκεραλίεο. ην ππνζχλνιν ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα αθαηξνχληαη νη θαηαλαιψζεηο ησλ 

Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ - Δγθαηαζηάζεσλ θαη Καηνηθηψλ. 

 

Πίλαθαο 4.5 Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε Κηίξηα, Δμνπιηζκό / Δγθαηαζηάζεηο Σξηηνγελνύο 

Σνκέα 

Καηεγνξία 

Σειηθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο Σξηηνγελή Σνκέα (KWh) 

Πεηξέιαην Ζιεθηξηζκόο 

Πεηξέιαην 

Θέξκαλζεο 

ΜΑΕΟΤΣ 

1500 

ΜΑΕΟΤΣ 

3500 

Δκπνξηθή 

Υξήζε 

Βηνκεραληθή 

Υξήζε 

χλνιν Ννκνχ 368.940.000     290.393.000   

Αλαγσγή ζε Γήκν 6.011.895 
  

4.731.968 
 

Υποζύνολο Τριηογενή Τομέα 4.889.454 
  

4.731.968 
 

Υποζύνολο  4.889.454 4.731.968 

ύλνιν Σξηηνγελή Σνκέα 9.621.422 

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ζηνλ Γήκν θαθίσλ ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ην έηνο 2009 ήηαλ 9.621.422 KWh. 

4.3.3 Κατοικύεσ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ θαηνηθηψλ, αξρηθά, 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (8) πνπ αληιήζεθαλ 

απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001. Σα ζηνηρεία νκαδνπνηήζεθαλ γηα λα επεμεξγαζηνχλ κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα θαλνχλ: 

 Ο ηχπνο θαλνληθήο θαηνηθίαο, θαηαγξάθεθαλ νη θαηνηθνχκελεο θχξηεο θαηνηθίεο θαη 

νη θχξηεο θαηνηθίεο πνπ ην λνηθνθπξηφ απνπζίαδε πξνζσξηλά ηελ εκέξα ηεο 

απνγξαθήο. 
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 Σα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ παξαπάλσ θαηνηθηψλ. 

 Ο ηχπνο θηεξίνπ ησλ παξαπάλσ θαηνηθηψλ. 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε θεληξηθήο ή άιινπ είδνπο ζέξκαλζεο. 

Δπηπιένλ κειέηε ηνπ Ηλζηηηνχην Μειεηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο (20) 

έδσζε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νηθίαο, εθηφο ηεο 

ελέξγεηαο ζέξκαλζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε ηα θηίξηα πνπ κειεηήζεθαλ θαιχπηνπλ 

κεγάιν εχξνο ηηκψλ φζνλ αθνξά ζην έηνο θαηαζθεπήο θαη ην ζπλνιηθφ εκβαδφλ ηνπο. 

ηα θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα πνπ ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Διιεληθή πηινηηθή εθαξκνγή, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2007, πεξηιακβάλνληαη 118 πνιπθαηνηθίεο θαη 58 κνλνθαηνηθίεο. 

Οη δχν θαηεγνξίεο απηέο εμεηάζηεθαλ μερσξηζηά, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. Ζ κέζε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηηο πνιπθαηνηθίεο ήηαλ 44 

       ελψ γηα κνλνθαηνηθίεο ήηαλ 51       . 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζεξκηθήο θαηαλάισζεο ησλ θαηνηθηψλ αληιήζεθαλ ζηνηρεία 

απφ ηελ κειέηε «Δθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε θηίξηα 

θαηνηθηψλ 36 ειιεληθψλ πφιεσλ» (21). Ζ κέζνδνο πξφβιεςεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

γηα ζέξκαλζε ζηελ εξγαζία είλαη ε κέζνδνο ησλ βαζκνεκεξψλ κεηαβιεηήο βάζεο, κία 

γελίθεπζε ηεο κεζφδνπ ησλ βαζκνεκεξψλ. Ζ κέζνδνο δίλεη απιά θαη γξήγνξα κηα 

εθηίκεζε ησλ κεληαίσλ ή επνρηαθψλ αλαγθψλ ζε ελέξγεηα, ε νπνία είλαη ηθαλνπνηεηηθά 

αθξηβήο φηαλ ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη νη εζσηεξηθέο πεγέο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ 

είλαη ζηαζεξέο θαη ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ιεηηνπξγεί γηα φιε ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν κε 

ζηαζεξφ βαζκφ απφδνζεο. Μία εθηεηακέλε αλάιπζε ηεο κεζφδνπ θαζψο θαη φισλ ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο ζρέζεηο ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ 

ελφο θηηξίνπ γηα ζέξκαλζε, δίλνληαη ζηηο αλαθνξέο (22; 23). 

ηελ «Δθηίκεζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ζε θηίξηα θαηνηθηψλ 36 

ειιεληθψλ πφιεσλ» πξνβιέπνληαη νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη ε θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ γηα ζέξκαλζε, ζε θηίξηα-κνληέια κνλνθαηνηθηψλ θαη πνιπθαηνηθηψλ, ηα 

νπνία ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (θεληξηθή ζέξκαλζε ζεξκνχ 

λεξνχ κε ιέβεηα πεηξειαίνπ). Γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, ε κέζνδνο 

εθαξκφζηεθε ζε 36 ειιεληθέο πφιεηο νη νπνίεο θαιχπηνπλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

ειιεληθήο επηθξάηεηαο. 

Ζ πεξηνρή κε ηελ ειάρηζηε ελεξγεηαθή απαίηεζε γηα ηελ ζέξκαλζε ηεο κνλνθαηνηθίαο 

είλαη ε Ηεξάπεηξα ε νπνία βξίζθεηαη ζην ίδην χςνο θιηκαηηθήο δψλεο κε ηα θαθηά θαη 

έρνπλ, κε κηθξφ ζθάικα, ίδηεο ηηκέο βαζκνεκεξψλ (24; 25). Ζ εθηηκψκελε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο είλαη 27,8        φηαλ ην θηίξην είλαη ζεξκηθά κνλσκέλν θαη 94,7 
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       φηαλ ην θηίξην δελ έρεη ζεξκηθή κφλσζε. Αληίζηνηρα, γηα ηηο ελεξγεηαθέο 

απαηηήζεηο ηνπ θηηξίνπ ηεο πνιπθαηνηθίαο, ε εθηηκψκελε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη 

18,6        φηαλ ην θηίξην είλαη ζεξκηθά κνλσκέλν θαη 72,6        φηαλ ην 

θηίξην δελ έρεη ζεξκηθή κφλσζε. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα αλαθέξνληαη ζηνπο δχν ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο θηηξίσλ θαηνηθηψλ θαη δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ κε αθξίβεηα γηα φια ηα 

θηίξηα, δηφηη ε γεσκεηξία θαη ηα θαηαζθεπαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θηηξίνπ επηδξνχλ 

ζεκαληηθά ζηηο ελεξγεηαθέο ηνπ απαηηήζεηο γηα ζέξκαλζε. Ζ αλαινγία πάλησο ζηηο 

θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο θαη θαπζίκνπ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο θαη γηα ίδην 

ηχπν θηηξίνπ δελ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά δηφηη εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηα θιίκα ηεο 

θάζε πεξηνρήο. 

πγθεληξσηηθά, απφ ηηο κειέηεο. αληιήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πίλαθαο 4.6 Μέζε Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε Καηνηθίαο Γήκνπ θαθίσλ        (20; 21) 

Ζιεθηξηζκόο Θέξκαλζε 

Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 
Μνλνθαηνηθίεο 

ρσξίο Θ.Μ. 

Μνλνθαηνηθίεο 

κε Θ.Μ. 

Πνιπθαηνηθίεο 

ρσξίο Θ.Μ. 

Πνιπθαηνηθίεο 

κε Θ.Μ. 

51 44 94,7 27,8 72,6 18,6 

 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θαηνηθηψλ ήηαλ απαξαίηεηε ε 

ζπγθέληξσζε πεξηζζνηέξσλ ζηνηρείσλ. Απφ ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (8) βξέζεθε 

ην πνζνζηφ θαηνηθηψλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν θηεξίνπ θαη ηελ ρξνλνινγία αλέγεξζεο ζην 

Γήκν. Έρεη δηαπηζησζεί φηη κεγάινο αξηζκφο θηεξίσλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί πξηλ ην 

1980, έηνο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο, είλαη ελεξγεηαθά αζσξάθηζηα 

θαη έηζη ζεσξνχληαη ρσξίο ζεξκηθή κφλσζε. 

 

Πίλαθαο 4.7 Πνζνζηό Καηνηθηώλ κε θαη ρσξίο Θεξκνκόλσζε αλάινγα κε Σύπν Κηεξίνπ θαη 

Υξνλνινγία Αλέγεξζεο ζην Γήκν θαθίσλ (*100%) (8) 

Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 

Πξηλ ην 1980 (ρσξίο 

Θ.Μ.) 

Μεηά ην 1980 (κε 

Θ.Μ.) 

Πξηλ ην 1980 (ρσξίο 

Θ.Μ.) 

Μεηά ην 1980 (κε 

Θ.Μ.) 

0,75 0,25 0,59 0,41 

 

Λφγσ ηνπ φηη ζηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρέο ε θαηαγξαθή γηα ζέξκαλζε 

απαληάηαη απφ ηηο εξσηήζεηο, θεληξηθή ζέξκαλζε, άιινπ είδνπο ή θαζφινπ είλαη 

αλάγθε λα βξεζεί ε αλαιφγηα ειεθηξηζκνχ μπιείαο πνπ είλαη ε θχξηνη εθθξαζηέο ηνπ 
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άιινπ είδνπο ζέξκαλζεο ζηα θαθηά. Αθνινπζνχλ ζηαηηζηηθά απφ ηε κειέηε «Energy 

efficiency Policies and measures in Greece 2006» (26). 

 

 

 

ρήκα 4.4 Καηαλνκή ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ειιεληθά λνηθνθπξηά γηα ηηο 

αλάγθεο ζέξκαλζεο (26) 

 

Γίλεηαη θαλεξφ πσο ε αλαινγία ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ειεθηξηζκνχ, μπιείαο 

ζηα λνηθνθπξηά γηα ζέξκαλζε ρψξσλ αλά ηχπν θαπζίκνπ ην 2004 είλαη:  

             

                 
      

Θεσξήζεθε, κεηά απφ ζρεηηθή ζηαηηζηηθή έξεπλα ζην Γήκν, πσο ην πνζνζηφ 

εγθαηεζηεκέλσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζηηο θαηνηθίεο είλαη 30 % θαη πσο ην πνζνζηφ 

ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ ζε θαηνηθίεο κε ζέξκαλζε εθηφο απφ θεληξηθή είλαη 40 %. κε 

δεδνκέλν πσο κε θεληξηθή ζέξκαλζε έρνπκε θάιπςε 100 %. 

Έρεη κειεηεζεί, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζεξκαλζε ζε Διιεληθέο πνιπθαηνηθίεο», ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ (27). ηελ ίδηα κειέηε, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αλά θιηκαηηθή δψλε 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 4.8 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ζε 

πνιπθαηνηθίεο, αλά θιηκαηηθή δώλε (27) 

 
Διάρηζηε 

(      ) 

Μέγηζηε  

(      ) 

Μέζνο Όξνο 

(      ) 

Κιηκαηηθή δώλε Α (Νόηηα) 8,6 18,0 13,5 

Κιηκαηηθή δψλε Β (Κεληξηθή) 7,4 29,9 16,4 

Κιηκαηηθή δψλε Γ (Βφξεηα) 6,6 30,1 14,9 

 

πλεπψο, αθνχ ζηε πεξηνρή πθίζηαληαη νη ιηγφηεξεο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο ζηελ 

Διιάδα, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο κέζσ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ ζηε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ θαθίσλ είλαη 18        . 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νηθίαο (εθηφο 

ελέξγεηαο ζέξκαλζεο) είλαη: 

 Μνλνθαηνηθίεο: [Μέζνο Όξνο Σεηξαγσληθψλ] * [Αξηζκφο Μνλνθαηνηθηψλ] * 

[Μέζε Ζιεθηξηθή Καηαλάισζε Μνλνθαηνηθίαο] 

 Πνιπθαηνηθίεο:  [Μέζνο Όξνο Σεηξαγσληθψλ] * [Αξηζκφο Πνιπθαηνηθηψλ] * 

[Μέζε Ζιεθηξηθή Καηαλάισζε Πνιπθαηνηθίαο] 

 

Πίλαθαο 4.9 Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νηθίαο (εθηόο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο) 

Δπηθάλεηα Καηνηθίαο Μνλνθαηνηθίεο Πνιπθαηνηθίεο 
Μνλνθαηνηθίεο  

(KWh) 

Πνιπθαηνηθίεο  

(KWh) 

0 49 27 5 33.737 5.390 

50 74 139 22 439.518 60.016 

75 99 303 46 1.344.411 176.088 

100 124 177 47 1.011.024 231.616 

125 149 38 7 265.506 42.196 

150 174 21 5 173.502 35.640 

175 199 4 3 38.148 24.684 

200 224 7 1 75.684 9.328 

225 249 0 1 0 10.428 

250 274 1 0 13.362 0 

Υποζύνολο 717 137 3.394.892 595.386 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο γίλεηαη ν δηαρσξηζκφο πνπ αθνινπζεί 
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ρήκα 4.5 Αλάιπζε δεδνκέλσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο ησλ θαηνηθηώλ 

 

Έηζη, αλ νξηζηεί: 

ΜΟΣ - Μέζνο Όξνο Σεηξαγσληθψλ 

ΑΜκΚ - Αξηζκφο Μνλνθαηνηθηψλ κε Κεληξηθή ζέξκαλζε 

ΑΠκΚ - Αξηζκφο Πνιπθαηνηθηψλ κε Κεληξηθή ζέξκαλζε 

ΠΜκΘ - Πνζνζηφ Μνλνθαηνηθηψλ κε Θεξκνκφλσζε 

ΠΠκΘ - Πνζνζηφ Πνιπθαηνηθηψλ κε Θεξκνκφλσζε 

ΠΜρΘ - Πνζνζηφ Μνλνθαηνηθηψλ ρσξίο Θεξκνκφλσζε 

ΠΠρΘ - Πνζνζηφ Πνιπθαηνηθηψλ ρσξίο Θεξκνκφλσζε 

       ΜρΘ -       Μνλνθαηνηθηψλ ρσξίο Θεξκνκφλσζε 

       ΠρΘ -        Πνιπθαηνηθηψλ ρσξίο Θεξκνκφλσζε 

       ΜκΘ -       Μνλνθαηνηθηψλ κε Θεξκνκφλσζε 

       ΠκΘ -        Πνιπθαηνηθηψλ κε Θεξκνκφλσζε 

ΑΜκΑ - Αξηζκφο Μνλνθαηνηθηψλ κε Άιινπ είδνπο ζέξκαλζε 

ΑΠκΑ - Αξηζκφο Πνιπθαηνηθηψλ κε Άιινπ είδνπο ζέξκαλζε 

 

Κεληξηθή Θέξκαλζε (   ) = (ΜΟΣ) * { (ΑΜκΚ) * [(ΠΜρΘ ) * (        ΜρΘ) 

+ (ΠΜκΘ) * (        ΜκΘ)] + (ΑΠκΚ)*[(ΠΠρΘ)*(        ΠρΘ) + (ΠΠκΘ) * 

(        ΠκΘ)]} 

 

Ενζργεια 
κζρμανςθσ 
κατοικιϊν 

Κεντρικι 
κζρμανςθ 

Πολυκατοικίεσ 

Με κερμικι 
μόνωςθ 

Χωρίσ κερμικι 
μόνωςθ  

Μονοκατοικίεσ 

Με κερμικι 
μόνωςθ 

Χωρίσ κερμικι 
μόνωςθ  

Άλλου είδουσ 
κζρμανςθ 

Πολυκατοικίεσ 

Με κερμικι 
μόνωςθ 

Χωρίσ κερμικι 
μόνωςθ  

Μονοκατοικίεσ 

Με κερμικι 
μόνωςθ 

Χωρίσ κερμικι 
μόνωςθ  
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Άιινπ Δίδνπο Θέξκαλζε (   ) = (ΜΟΣ) * { (ΑΜκΑ) * [(ΠΜρΘ ) * (        

ΜρΘ) + (ΠΜκΘ) * (        ΜκΘ)] + (ΑΠκΑ)*[(ΠΠρΘ)*(        ΠρΘ) + 

(ΠΠκΘ) * (        ΠκΘ)]} 

 

Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο κέζσ Ζιηαθώλ πιιεθηώλ (   ) = (       

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ) * (Αξηζκφο Καηνηθηψλ) * (Μέζνο Όξνο 

Σεηξαγσληθψλ) * (Πνζνζηφ εγθαηεζηεκέλσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζηηο θαηνηθίεο) 

 

Πίλαθαο 4.10 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

Δπηθάλεηα Καηνηθίαο    Οηθίεο Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο κέζσ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ (KWh) 

0 49 20 2.646 

50 74 131 43.859 

75 99 305 143.289 

100 124 215 130.032 

125 149 42 31.072 

150 174 26 22.745 

175 199 7 7.069 

200 224 8 9.158 

225 249 1 1.280 

250 274 1 1.415 

Σύνολο 756 392.564 

 

Λφγσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, κε ηελ παξαδνρή φηη 

ηζνκνηξάδεηαη ην πνζνζηφ θαηνρήο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ζηηο θαηνηθίεο κε θεληξηθή 

ζέξκαλζε θαη άιινπ είδνπο ζέξκαλζεο: 

 ύλνιν Καηνηθηώλ κε Κεληξηθή Θέξκαλζε (   ) = (    Καηνηθηψλ κε 

Κεληξηθή Θέξκαλζε) – 0,5 * (    πλφινπ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο κέζσ 

Ζιηαθψλ πιιεθηψλ) 

 ύλνιν Καηνηθηώλ κε Άιινπ είδνπο ζέξκαλζε (   ) = (    Καηνηθηψλ κε 

Άιινπ είδνπο Θέξκαλζε) – 0,5 * (    πλφινπ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο κέζσ 

Ζιηαθψλ πιιεθηψλ) 
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Πίλαθαο 4.11 Καηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο νηθίαο 

Δπηθάλεηα 

Καηνηθίαο 

   

ζεξκηθή ελέξγεηα νηθίαο 

Πιήζνο 

Μνλνθαηνηθηώλ 

κε Κεληξηθή 

Θέξκαλζε 

Πιήζνο 

Μνλνθαηνηθηώλ 

κε άιινπ είδνπο 

ζέξκαλζεο 

Πιήζνο 

Πνιπθαηνηθηώλ 

κε Κεληξηθή 

Θέξκαλζε 

Πιήζνο 

Πνιπθαηνηθηώλ 

κε άιινπ είδνπο 

ζέξκαλζεο 

(ειεθηξηζκόο, 

θαπζόμπια) 

Καηνηθίεο 

κε 

Κεληξηθή 

Θέξκαλζε 

(KWh) 

Καηνηθίεο 

κε άιινπ 

είδνπο 

ζέξκαλζε 

(KWh) 

0 49 1 15 0 4 1.917 13.485 

50 74 16 96 3 16 87.025 206.351 

75 99 31 230 7 37 241.825 691.383 

100 124 44 125 12 34 453.563 515.207 

125 149 16 19 5 2 206.157 87.010 

150 174 7 14 2 3 105.116 80.815 

175 199 2 2 1 2 38.722 19.272 

200 224 2 5 1 0 43.899 33.175 

225 249 0 0 0 1 0 4.795 

250 274 1 0 0 0 20.499 0 

Σύνολο 120 506 31 99 1.002.442 1.455.211 

 

Κχξηα είδε βηνκάδαο ζην Ννκφ Υαλίσλ είλαη ην ππξελφμπιν θαη ε μπιεία απφ θιάδεπζε 

ειαηνδέληξσλ, ακπειηψλ θαη δέληξσλ εζπεξηδνεηδψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, εθθξαζηήο 

βηνκάδαο ζεσξείηαη ε μπιεία. 

  

ρήκα 4.6 Αλάιπζε άιινπ είδνπο ζέξκαλζεο 

 

Με αλαινγία ρξήζεο μπιείαο / ειεθηξηζκνχ = 2,78 θαη θαηνηθίεο κε άιινπ είδνπο 

ζέξκαλζε (KWh) = 1.455.211 

 

Πίλαθαο 4.12 πληειεζηέο κεηαηξνπήο όγθνπ θαπζίκνπ ζε ελέξγεηα 

Καηνηθίεο κε Άιινπ Δίδνπο Θέξκαλζε (KWh) 

Ζιεθηξηζκφο Ξπιεία 

384.637 1.070.573 

 

Άλλου είδουσ 
κζρμαςθ 

Ηλεκτριςμόσ 

Βιομάηα Ξυλεία 
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Σειηθά, γηα ην έηνο αλαθνξάο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο νηθηαθνχ ηνκέα ηνπ Γήκνπ 

θαθίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Πίλαθαο 4.13 Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά θαηεγνξία ζηηο θαηνηθίεο 

Καηνηθίεο 

Καηεγνξία kWh 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 4.374.915 

Πεηξέιαην ζέξκαλζεο 1.002.442 

Άιιν είδνο βηνκάδαο 1.070.573 

Ζιηνζεξκηθή 392.564 

ύλνιν 6.840.494 

4.3.4 Δημοτικόσ Δημόςιοσ Φωτιςμόσ 

χκθσλα κε ηελ ζπιινγή εκεξνινγίσλ έθδνζεο ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ, θαηαγξάθεθε ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεη ν Γήκνο θαθίσλ 

γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ νδψλ θαη ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ην έηνο 2009. 

 

Πίλαθαο 4.14 Σειηθή θαηαλάισζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 

Κνηλόηεηα Πεξηνρή KWh 

Κνηλφηεηα Αγ. Ρνπκέιεο 

Αγ. Ρνπκέιεο 5.110 

Αγ. Ρνπκέιεο 10.240 

Αγ. Ρνπκέιεο 1.000 

Κνηλφηεηα Αγ. Ησάλλνπ 
Αγ. Ησάλλνπ 5.888 

Αγ. Ησάλλνπ 0 

Κνηλφηεηα Αλσπφιενο 

Ληβαληαλά 379 

Αλψπνιε 20.367 

Αλψπνιε 7.465 

Λνπηξφ 7.510 

Αλψπνιε 0 

Αλψπνιε 799 

Κακπηάο 186 

Κνηλφηεηα Αζθχθνπ 

Καξέο 19.012 

Ακκνπδάξη 18.015 

Πεηξέο 4.675 



Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ 

Κεθάιαην 4
ν
: Απνγξαθή Σειηθψλ Καηαλαιψζεσλ, Δθπνκπψλ Αλαθνξάο Γ. θαθίσλ 86 

Γσλί 3.725 

Κξάπε (νξνπέδην) 0 

Κνηλφηεηα Αζθέλδνπ 

Αζθέλδνπ 0 

Βνπβάο 9.609 

Ννκηθηαλά 5.631 

Αγ. Γεψξγηνο 2.796 

Αζθέλδνπ 0 

Κνηλφηεηα Ίκπξνπ 

Ίκπξνο 0 

Ίκπξνο 3.650 

Βξαζθάο 1.777 

Κνηλφηεηα Παηζηαλνχ 

Φξαγθνθάζηειιν 6.335 

Φξαγθνθάζηειιν 134 

Παηζηαλφο 2.143 

Παηζηαλφο 814 

Παηζηαλφο 1.538 

Φξαγθνθάζηειιν 480 

Παηζηαλφο 8.015 

Φξαγθνθάζηειιν 14.268 

Καςνδάζνο 4.392 

Φξαγθνθάζηειιν 6.670 

Παηζηαλφο 0 

Φξαγθνθάζηειιν 930 

Κνηλφηεηα θαισηήο 

θαισηή 5.036 

Αξγνπιέο 3.644 

θαισηή 1.317 

Κνηλφηεηα Υψξαο θαθίσλ 

Υψξα θαθίσλ 704 

Υψξα θαθίσλ 597 

Υψξα θαθίσλ (Κνχηειν) 0 

Υψξα θαθίσλ (Αζθχθνπ) 250 

Υψξα θαθίσλ 682 

Υψξα θαθίσλ (Φνηληθαο) 4.326 

Υψξα θαθίσλ 17.804 

Υψξα θαθίσλ (Ίιηγθα θαξ.) 297 

Υψξα θαθίσλ 0 

Κνκηηάδεο 12.128 
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Υψξα θαθίσλ 12.547 

Υψξα θαθίσλ (Αξγνπιέο) 9.601 

ύλνιν 242.487 

4.4 Μεταφορϋσ 

ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

 Γεκνηηθφο ηφινο. 

 Γεκφζηεο Μεηαθνξέο. 

 Ηδησηηθέο θαη Δκπνξηθέο Μεηαθνξέο. 

ηα ζηνηρεία γηα ηηο κεηαθνξέο δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο. 

εκεηψλεηαη φηη βάζεη ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ (28), ην 2009, ην 

πνζνζηφ βηνληίδει βάζεη ηνπ ελεξγεηαθνχ πεξηερνκέλνπ ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο είλαη 5 

%. Σν πνζνζηφ απηφ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ αθξηβέζηεξν ππνινγηζκφ κφλν ησλ 

εθπνκπψλ     θαη φρη ησλ ηειηθψλ θαηαλαιψζεσλ ζηηο κεηαθνξέο, φπσο θαζνξίδεηαη 

απφ ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο Οδεγίεο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ 

(29). 

Σν απηνχζην βηνληίδει αλακεηγλχεηαη κε ην ληίδει θίλεζεο έσο θαη 5% θαη’ φγθν 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 590:2004, ην νπνίν ήηαλ ζε ηζρχ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 2010, 

ελψ δηαηίζεηαη απφ ην ππάξρνλ δίθηπν δηαλνκήο πεηξειαίνπ θίλεζεο ζε φιε ηε εγρψξηα 

αγνξά. Αληίζεηα κε ην βηνληίδει, ε βηναηζαλφιε παξνπζίαδε ηερληθέο δπζρέξεηεο ην 

2009 ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φηαλ αλακηγλπφηαλ κε βελδίλε. 

4.4.1 Δημοτικόσ Στόλοσ 

Ο Γήκνο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζην ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζπιινγήο θαη 

απφζεζεο απνξξηκκάησλ, έθηαθησλ ηαηξηθψλ αλαγθψλ θαη εξγαζηψλ έρεη ζηε θαηνρή 

ηνπ έληεθα νρήκαηα ηα νπνία σο θαχζηκν ρξεζηκνπνηνχλ είηε πεηξέιαην είηε βελδίλε. 

Γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ηα νρήκαηα δηαλχνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ην ζχλνιν 

ησλ ρηιηνκέηξσλ ηνπο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πσο ην Δπηβαηηθφ Jeep θαη ην 

Δπηβαηηθφ θάλνπλ έλα πνζνζηφ ησλ ρηιηνκέηξσλ ηνπο θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ αδπλακία φκσο λα θαζνξίζνπκε κε ζρεηηθή αθξίβεηα ην πνζνζηφ, καο αλάγθαζε λα 

πηνζεηήζνπκε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή. 
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Γηα ηελ κεηαηξνπή ηνπ φγθνπ θαπζίκνπ ζε ελέξγεηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ζπληειεζηήο 

κεηαηξνπήο ησλ Οδεγηψλ ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, ζηηο θαηεπζπληήξεο γξακκέο 

ηεο IPCC 2006. 

 

Πίλαθαο 4.15 Σειηθή θαηαλάισζε δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 

Καύζηκν 
πληειεζηήο κεηαηξνπήο 

(KWh/lt) 

Βελδίλε 9,2 

Πεηξέιαην 10 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη, γηα ην έηνο 2009, νη θαηαλαιψζεηο 

θαπζίκνπ φπσο πξνθχςαλ απφ ηηο απνδείμεηο ηνπ πξνκεζεπηή θαπζίκσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Πίλαθαο 4.16 Σειηθή θαηαλάισζε δεκνηηθνύ ζηόινπ 

Καύζηκν Δίδνο νρήκαηνο 
Αξηζκόο 

νρεκάησλ 

Πεηξέιαην 

(lt) 

Βελδίλε 

(lt) 

KWh / έηνο 

Πεηξειαίνπ 

KWh / 

έηνο 

Βελδίλεο 

Πεηξέιαην 

Γθξέηληεξ 1 

76.371 
 

763.710 
 

Δθζθαθέαο 1 

Λεσθνξείν 3 

Δπηβαηηθφ Jeep 1 

Απνξξηκκαηνθφξν 2 

Βελδίλε 

Δπηβαηηθφ 1 

 
12.110 

 
111.412 Ζκηθνξηεγφ 1 

Αζζελνθφξν 1 

ύλνιν 11 
    

4.4.2 Δημόςιεσ Μεταφορϋσ 

Ζ κεζνδνινγία θαηαγξαθήο βαζίζηεθε ζε ζηνηρεία απφ ηα Κ.Σ.Δ.Λ Υαλίσλ – Ρεζχκλνπ. 

Λφγσ ηνπ φηη ην θαινθαίξη ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα δξνκνιφγηα απφ ην ρεηκψλα, 

θαζνξίζηεθε ν κέζνο φξνο ησλ δηαδξνκψλ αλά εκέξα. Δπίζεο, ππνινγίζηεθαλ ηα 

ρηιηφκεηξα πνπ δηαλχεη ιεσθνξείν ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ, ζηα φξηα ηνπ 

Γήκνπ. Σέινο, κεηά απφ επηθνηλσλία κε ηα Κ.Σ.Δ.Λ. Υαλίσλ – Ρεζχκλνπ θαζνξίζηεθε 
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κέζε θαηαλάισζε θαπζίκνπ 40 lt / 100 km, σο ζπλέπεηα ησλ ζπρλψλ ζηάζεσλ, ησλ 

αλακνλψλ, ηνπ είδνπο ηεο δηαδξνκήο θαη ηεο παιαηφηεηαο ησλ νρεκάησλ. 

 

Πίλαθαο 4.17 Σειηθή θαηαλάισζε δεκόζησλ κεηαθνξώλ 

Γξνκνιόγηα 

km ζηα 

όξηα 

ηνπ 

Γήκνπ 

κ.ν. 

δηαδξνκώλ 

αλα εκέξα 

km / 

έηνο 

Μέζε 

θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

(lt / 100 km) 

Καύζηκν 
KWh / 

έηνο 

Υαληά - Υψξα θαθίσλ 21,2 6 46.428 40 Πεηξέιαην 185.712 

Υαληά - Αλψπνιε 32 4 46.720 40 Πεηξέιαην 186.880 

Υαληά - Φξαγθνθάζηειν - θαισηή 40,5 2 29.565 40 Πεηξέιαην 118.260 

ύλνιν 490.852 

4.4.3 Ιδιωτικϋσ και Εμπορικϋσ Μεταφορϋσ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηηο ηδησηηθέο θαη εκπνξηθέο 

κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ην Σκήκα Πεηξειατθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο 

παξάδνζεο βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ θίλεζεο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. ηε ζπλέρεηα κε 

αλαγσγή βάζεη πιεζπζκηαθψλ θξηηεξίσλ πξνέθπςε ε ηειηθή θαηαλάισζε ηνπ Γήκνπ 

ζην ζχλνιν ησλ κεηαθνξψλ. Σέινο, κε ηελ αθαίξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

θαηαλαιψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θαη δεκφζησλ κεηαθνξψλ, πξνέθπςε ε ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε ησλ ηδησηηθψλ θαη εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

 

 

ρήκα 4.7 Πξνζέγγηζε ηδησηηθώλ θαη εκπνξηθώλ κεηαθνξώλ 

Δθμόςιεσ 
Μεταφορζσ 

Ιδιωτικζσ 
και 

Εμπορικζσ 
Μεταφορζσ 

Δθμοτικζσ 
Μεταφορζσ 

Σφνολο 
Μεταφορϊν 
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Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνθχπηνπλ νη θαηαλαιψζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 4.18 Τπνζύλνιν θαηαλάισζεο ηδησηηθώλ κεηαθνξώλ 

Καηεγνξία 

Καηαλάισζε Δλέξγεηαο Ηδησηηθώλ Μεηαθνξώλ (KWh) 

Βελδίλε Πεηξέιαην 

ΝΔΑ 

ΟΤΠΔΡ 

ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

95 

ΟΤΠΔΡ  

ΑΜΟΛΤΒΓΖ 

98/100 

ΝΣΖΕΔΛ 

ΚΗΝΖΖ 

Έηνο 2009 45.190.400 591.477.200 41.657.600 457.950.000 

χλνιν Ννκνχ 678.325.200 457.950.000 

Αλαγσγή ζε Γήκν 11.053.342 7.462.318 

Τπνζύλνιν Ηδησηηθώλ Μεηαθνξώλ 10.941.930 6.971.466 

 

Δπηπιένλ, ε πεξηνρή ησλ θαθίσλ έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα λα είλαη ν ηειηθφο πξννξηζκφο 

ησλ επηζθεπηψλ πνπ δηέλπζαλ ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο, νη νπνίνη απφ ηε ρψξα 

θαθίσλ αλαρσξνχλ πξνο ηελ ππφινηπε Κξήηε. Μάιηζηα, ιφγσ γεσγξαθηθψλ 

ζπλζεθψλ, ε κεηάβαζε θαη αλαρψξεζε απφ ην θαξάγγη γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε 

ιεσθνξεία. Σα ιεσθνξεία είλαη είηε ΚΣΔΛ είηε ηδησηηθά αιιά επεηδή ε αλαινγία δελ 

είλαη γλσζηή, ζεσξείηαη φηη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ. 

Γεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο: 

 Αξηζκφο επηζθεπηψλ ζην Φαξάγγη ηεο ακαξηάο ην 2009: 149.588 = [αξηζκφο 

επηβαηψλ] 

 Km πνπ δηαλχνπλ ηα ιεσθνξεία ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ: 21,2+21,2=42,4 km 

 Σν θαξάγγη είλαη αλνηρηφ 6 κήλεο ην ρξφλν 

 Ζ κηα απφ ηηο δχν δηαδξνκέο είλαη ρσξίο επηβάηεο 

Θεσξήζεηο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο: 

 Μέζεο ζέζεηο ιεσθνξείνπ: 50 

 [Αξηζκφο δξνκνινγίσλ] = [αξηζκφο επηβαηψλ] / [Μέζεο ζέζεηο ιεσθνξείνπ] 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηε δηαδξνκή δίρσο επηβάηεο: 20% 

 

Γηα ηελ δηαδξνκή ρσξίο επηβάηεο πξνο Υψξα θαθίσλ (KWh):  

[πληειεζηήο κεηαηξνπήο (kWh/lt)]*[km δηαδξνκήο]*[αξηζκφο δξνκνινγίσλ]*[κέζε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ (lt/100km)]*[πνζνζηφ πνπ αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

(20% εμνηθνλφκεζε ιφγσ έιιεηςεο επηβαηψλ)] 
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Γηα ηελ δηαδξνκή κε επηβάηεο απφ Υψξα θαθίσλ (KWh):  

[πληειεζηήο κεηαηξνπήο (kWh/lt)]*[km δηαδξνκήο]*[αξηζκφο δξνκνινγίσλ]*[κέζε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ (lt/100km)] 

 

Πίλαθαο 4.19 Τπνζύλνιν θαηαλάισζεο δξνκνινγίσλ από θαη πξνο ην θαξάγγη ηεο ακαξηάο 

Γξνκνιόγηα επηζηξνθήο 

από Φαξάγγη ηεο ακαξηάο 

km 

ζηα 

όξηα 

ηνπ 

Γήκνπ 

Αξηζκόο 

επηβαηώλ 

Αξηζκόο 

δξνκνινγίσλ 

Μέζε 

θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ 

(lt / 100 km) 

Καύζηκν 
KWh / 

έηνο 

Υψξα θαθίσλ - φξηα Γήκνπ 42,4 149.588 3.291 40 Πεηξέιαην 502.328 

 

Σειηθά, κε ηελ άζξνηζε ησλ ππνζπλφισλ θαηαιήγνπκε ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Πίλαθαο 4.20 ύλνιν θαηαλάισζεο ηδησηηθώλ κεηαθνξώλ 

  Βενηίνθ (KWh) Πετρζλαιο (KWh) 

Σφνολο Ιδιωτικών Μεταφορών 10.941.930 7.473.794 

4.5 Τελικό Κατανϊλωςη Ενϋργειασ 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζπγθεληξσηηθά, ε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 4.21 Σειηθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο 

Καηεγνξία 

ΣΔΛΗΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ [MWh] 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα 

Οξπθηά θαύζηκα Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

ύλνιν 
Πεηξέιαην ζέξκαλζεο Πεηξέιαην ληίδει Βελδίλε Βηνθαύζηκα Άιιν είδνο βηνκάδαο Ζιηνζεξκηθή 

ΓΔΧΡΓΗΑ 
  

Διαηψλεο 217,5 
 

556,7 183,1 
   

957,3 

Ακπέιηα 190,5 
      

190,5 

Λνηπά 
       

0,0 

Τπνζύλνιν γηα γεσξγία 407,9 0,0 556,7 183,1 0,0 0,0 0,0 1.147,8 

ΚΣΖΡΗΑ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ: 
  

Γεκνηηθά θηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο 1.020,3 120,0 
     

1.140,3 

Κηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο ηξηηνγελνχο ηνκέα 4.732,0 4.889,5 
     

9.621,4 

Καηνηθίεο 4.374,9 1.002,4 
   

1.070,6 392.6 6.840,5 

Γεκνηηθφο δεκφζηνο θσηηζκφο 242,5 
      

242,5 

Βηνκεραλίεο 
       

0,0 

Τπνζύλνιν γηα θηίξηα. εμνπιηζκό/εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλίεο 10.369,7 6.011,9 0,0 0,0 0,0 1.070,6 392,6 17.844,7 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ: 
  

Γεκνηηθφο ζηφινο 
  

763,7 111,4 
   

875,1 

Γεκφζηεο κεηαθνξέο 
  

490,9 
    

490,9 

Ηδησηηθέο θαη εκπνξηθέο κεηαθνξέο 
  

7.473,8 10.941,9 
   

18.415,7 

Τπνζύλνιν γηα κεηαθνξέο 0.0 0.0 8.728,4 11.053,3 0,0 0,0 0,0 19.781,7 

ύλνιν 10.777,6 6.011,9 9.285,1 11.236,4 0,0 1.070,6 392,6 38.774,2 
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4.6 Τοπικό Ηλεκτροπαραγωγό 

ηα θσηνβνιηατθά, γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kW σο 150kW, δελ απαηηνχληαη άδεηεο 

παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φκσο απαηηείηαη ε 

ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο απφ ηε ΡΑΔ. ε ιεηηνπξγία ην 2009 ήηαλ νη παξαθάησ 

ζπλδεδεκέλνη ζηαζκνί παξαγσγήο: 

 

Πίλαθαο 4.22 Φσηνβνιηατθά πάξθα ηζρύνο έσο 150 KW ζην Γήκν θαθίσλ (13) 

Φνξέαο Σερλνινγία Θέζε Γήκνο 
Ηζρύο 

(KWp) 

Γεξσλπκάθεο Γηψξγνο θαη 

ηαχξνο Ο.Δ Γ.Σ. BIOENERGY 
O.E 

Φσηνβνιηατθά 
Κάησ Ραρνιίδη. 

Ννκηθηαλά 
θαθίσλ 150 

Γεξσλπκάθεο Γηψξγνο θαη 

ηαχξνο Ο.Δ Γ.Σ. BIOENERGY 
O.E 

Φσηνβνιηατθά 
Πάλσ Ραρνιίδη. 

Ννκηθηαλά 
θαθίσλ 150 

Γνπξνπληάθεο – ηακαηάθεο 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 
Φσηνβνιηατθά 

θαθηά. Υψξα 

θαθίσλ 
θαθίσλ 80 

ύλνιν 380 

4.7 Υπολογιςμόσ Εκπομπών     

ηελ θαηαγξαθή ηεο ηειηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πξφηππνη 

ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο IPCC, νη νπνίνη θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

εθπνκπέο     πνπ πξνθχπηνπλ σο απνηέιεζκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο εληφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζε. Απηή ε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηελ 

πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα θάζε θαπζίκνπ. Με απηή ηελ πξνζέγγηζε, ζεσξνχληαη 

κεδεληθέο νη εθπνκπέο     απφ ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Δμάιινπ, ην 

    είλαη ην ζεκαληηθφηεξν αέξην ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη δελ απαηηείηαη ππνινγηζκφο ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ εθπνκπψλ     θαη    . πλεπψο, πηνζεηψληαο απηή ηελ πξνζέγγηζε 

ππνινγίδνληαη νη εθπνκπέο ηνπ    .  
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Χζηφζν, επηηξέπεηαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ απνγξαθή θαη άιια αέξηα ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ζε απηή δε ηελ πεξίπησζε, νη εθπνκπέο δειψλνληαη σο εθπνκπέο 

ηζνδχλακνπ    . (4) 

Έζησ φηη θαηά ηελ παξαγσγή 1MWh απφ κνλάδα πνπ ρξεζηκνπνηεί νξπθηά θαχζηκα 

παξάγνληαη (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ Διιάδα 1 MWh απειεπζεξψλεη 1,147 t     

ζχκθσλα κε ηνλ εζληθφ ζπληειεζηή εθπνκπψλ γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (29)): 

 1 t     

 0,0006 t     

 0,0005 t     

Αλ ιεθζνχλ ππφςε κφλν ηηο εθπνκπέο     απειεπζεξψλεηε:  

1 t    / MWh 

Αλ ιάβνπκε ππφςε ηηο εθπνκπέο φισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ: 

1 t    + 0,0006 t     + 0,0005 t     = (1 *1) t    -eq + (21* 0,0006) t    -eq + 

(310* 0,0005) t    -eq = 1,1676 t    -eq /MWh 

ηελ εξγαζία ππνινγίδνληαη κόλν νη εθπνκπέο    . 

Αθνινπζνχλ νη ηππηθνί ζπληειεζηέο εθπνκπψλ πνπ έρνπλ βαζηζηεί ζηηο Οδεγίεο IPCC 

2006. 

Πίλαθαο 4.22 πληειεζηέο εθπνκπώλ γηα ηελ θαύζε θαπζίκσλ (29) 

Δίδνο 
Πξόηππνο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ 

[t    /MWhfuel] 

Φπζηθφ αέξην  0,202 

Τπνιείκκαηα καδνχη  0,279 

Αζηηθά απνξξίκκαηα 0,33 

Βελδίλε θίλεζεο  0,249 

Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο, ληίδει 0,267 

Τγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην  0,231 

Φπηηθφ έιαην  0 

Βηνληίδει  0 

Βηναηζαλφιε 0 

Αλζξαθίηεο   0,354 

Λνηπνί αζθαιηνχρνη γαηάλζξαθεο   0,341 

Τπαζθαιηνχρνη γαηάλζξαθεο   0,346 
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Ληγλίηεο   0,364 

Ξχιν 0 

 

Παξαπάλσ, γίλεηαη ε ζεψξεζε φηη  ην μχιν είλαη αλαλεψζηκν ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

 

Πίλαθαο 4.23 Δζληθόο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ γηα ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(29) 

Κξάηνο κέινο Πξόηππνο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ (t    /MWhe) 

Διιάδα 1,149 

 

Ο παξαπάλσ ζπληειεζηήο εθπνκπψλ, ρξεζηκνπνηείηαη εάλ ν νξγαληζκφο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο δελ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζην ΓΑΔ κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ηνπηθή 

ειεθηξνπαξαγσγή θαη εάλ δελ αγνξάδεη πηζηνπνηεκέλε πξάζηλε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(29). 

ε αληίζεηε πεξίπησζε, ρξεζηκνπνηείηαη ν δηνξζσκέλνο ηνπηθφο ζπληειεζηήο ζηνλ 

νπνίν ζπλππνινγίδεηαη ε ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 

EFE = [(TCE – LPE – GEP)*NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] / (TCE) 

Όπνπ: 

EFE: ηνπηθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ [t/MWh] 

TCE: ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [MWh] 

LPE: ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [MWh] 

GEP: πηζηνπνηεηηθά πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ Γήκν 

[MWh] 

NEEFE: εζληθφο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [t/MWh] 

CO2LPE: ζπληειεζηήο εθπνκπψλ απφ ηνπηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [t] 

CO2GEP: ζπληειεζηήο εθπνκπψλ απφ πηζηνπνηεηηθά πξάζηλεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ Γήκν [t]. 

ηνλ παξαπάλσ ηχπν παξαιείπνληαη νη απψιεηεο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο θαη ε ηδηνθαηαλάισζε ησλ 

παξαγσγψλ/δηαρεηξηζηψλ κεηαηξνπήο ελέξγεηαο θαη ζε θάπνην βαζκφ, ππνινγίδεηαη 

δηπιά ε ηνπηθή παξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Χζηφζν, ζε θιίκαθα 

νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, είλαη ειάρηζηεο νη ζπλέπεηεο ησλ πξνζεγγίζεσλ 

απηψλ ζην ηνπηθφ ηζνδχγην     θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ν ηχπνο παξέρεη επαξθψο 
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αθξηβή απνηειέζκαηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ησλ 

Γεκάξρσλ. 

Ο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ     είλαη αξθεηά ρακειφηεξνο ζηελ Κξήηε απφ φηη ν κέζνο 

φξνο ζηελ Διιάδα. Απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε κεγάιε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε γηα 

ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, πνπ είλαη έλα αξθεηά ξππνγφλν θαχζηκν. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηείηαη ν ηνπηθφο ζπληειεζηήο ηεο Κξήηεο θαη 

εθαξκφδεηαη ζηνλ Γήκν θαθίσλ: 

EFE = 0,819 [t/MWh] (30) 

 

Πίλαθαο 4.24 πληειεζηέο εθπνκπώλ γηα ηνπηθή ειεθηξνπαξαγσγή από αλαλεώζηκεο πεγέο 

(29) 

Πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
Πξόηππνο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ 

(t    /MWhe) 

Φσηνβνιηατθά 0 

Αηνιηθή 0 

Τδξνειεθηξηθή 0 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, νη εθπνκπέο     θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

(31) 
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Πίλαθαο 4.25 ύλνιν εθπνκπώλ     

Καηεγνξία 

Δθπνκπέο CO2 [t]/ ηζνδύλακεο εθπνκπέο CO2 [t] 

Ζιεθηξηθή 

ελέξγεηα 

Οξπθηά θαύζηκα Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

ύλνιν Πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 

Πεηξέιαην 

ληίδει 
Βελδίλε 

Φπηηθά 

έιαηα 

Άιιν είδνο 

βηνκάδαο 
Ζιηνζεξκηθή 

ΓΔΧΡΓΗΑ 
  

Διαηψλεο 178,1 
 

148,7 45,6 
   

372,3 
Ακπέιηα 156,0 

       
Λνηπά 

       
0,0 

Τπνζύλνιν γηα γεσξγία 334,1 0,0 148,7 45,6 0,0 0,0 0,0 372,3 

ΚΣΖΡΗΑ. ΔΞΟΠΛΗΜΟ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ: 
        

Γεκνηηθά θηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο 835,6 32,0 
     

867,7 
Κηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο ηξηηνγελνχο ηνκέα 3875,4 1305,5 

     
5180,9 

Καηνηθίεο 3583,0 267,7 
   

0,0 0,0 3850,7 

Γεκνηηθφο δεκφζηνο θσηηζκφο 198,6 
      

198,6 

Βηνκεραλίεο 
       

0,0 

Τπνζύλνιν γηα θηίξηα. εμνπιηζκό/εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλίεο 8492,7 1605,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10097,9 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ: 

        
Γεκνηηθφο ζηφινο 

  
193,7 27,7 

   
221,5 

Γεκφζηεο κεηαθνξέο 
  

124,5 
    

124,5 
Ηδησηηθέο θαη εκπνξηθέο κεηαθνξέο 

  
1895,7 2724,5 

   
4620,3 

Τπνζύλνιν γηα κεηαθνξέο 0,0 0,0 2213,9 2752,3 0,0 0,0 0,0 4966,2 

ύλνιν 8.826,8 1.605,2 2.362,6 2.797,9 0,0 0,0 0,0 15.436,4 
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4.8 Ανϊλυςη Αποτελεςμϊτων 

4.8.1 Γεωργύα 

ηε γεσξγία ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο θαζηζηά ην πεηξέιαην ληίδει ην θαχζηκν κε ηε 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε. Σφζν γηα ην φξγσκα φζν θαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ θαξπνχ 

ζηνλ ειαηψλα ρξεζηκνπνηνχληαη ειθπζηήξεο πνπ θαηαλαιψλνπλ πεηξέιαην. 

 

 

 

ρήκα 4.8 Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο αλά θαύζηκν 

4.8.2 Κτύρια, Εξοπλιςμόσ / Εγκαταςτϊςεισ 

ηε θαηεγνξία ησλ θηεξίσλ, εμνπιηζκνχ/εγθαηαζηάζεσλ θαη βηνκεραληψλ πνπ 

πεξηιακβάλεη θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο δεκνηηθά θαη ηξηηνγελή ηνκέα, θαηνηθίεο θαη 

βηνκεραλίεο, παξαηεξείηαη ε παξνπζία ηεο θαηαλάισζεο μπιείαο θαη ειηνζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ιφγσ ησλ θαηνηθηψλ θαζψο θαη ε απνπζία βηνκεραληψλ. Ο ειεθηξηζκφο είλαη 

ε θχξηα πεγή θαηαλάισζεο. Ζ απνπζία βηνκεραληψλ ηείλεη λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αιιά απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θαηαλάισζε θπξίσο ειεθηξηζκνχ 

γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ θαηνηθηψλ ηείλεη λα κεηψζεη ην πνζνζηφ ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο.  

 

407.9 
36% 

556.7 
48% 

183.1 
16% 

Ηλεκτρικι ενζργεια Πετρζλαιο ντίηελ Βενηίνθ 
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ρήκα 4.9 Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ θηεξίσλ, εμνπιηζκνύ / εγθαηαζηάζεσλ αλά 

θαύζηκν 

4.8.3 Μεταφορϋσ 

ηε θαηεγνξία ησλ κεηαθνξψλ παξαηεξείηαη πςειφηεξε θαηαλάισζε βελδίλεο κε κφιηο 

10% δηαθνξά απφ ην πεηξέιαην ληίδει. Με πιεζπζκηαθή αλαγσγή ζηα θαθηά απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ Ν. Υαλίσλ (19) πξνθχπηεη δηαθνξά ηεο ηάμεο ηνπ 20 %. 

 

Πίλαθαο 4.26 Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ κε ζηνηρεία πξνεξρόκελα από 

πιεζπζκηαθή αλαγσγή από Ν. Υαλίσλ 

Γήκνο θαθίσλ Πεηξέιαην ληίδει Βελδίλε 

lt 746.232 1.201.450 

MWh 7.462 11.053 

Πνζνζηό  40 % 60 % 

 

Απφ ηε παξαπάλσ ζχγθξηζε θαλεξψλεηαη ε κεηαθνξά ρηιηάδσλ ηνπξηζηψλ 

απνθιεηζηηθά κε ιεσθνξεία, ιφγσ ηνπ Φαξαγγηνχ ηεο ακαξηάο. 

10352.6 
58% 

6011.9 
34% 

1070.6 
6% 

392.6 
2% 

Ηλεκτρικι ενζργεια Πετρζλαιο κζρμανςθσ 

Άλλο είδοσ βιομάηασ Ηλιοκερμικι 
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ρήκα 4.10 Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ αλά θαύζηκν 

4.8.4 Τελικό Ενεργειακό Κατανϊλωςη 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ηεο Δλεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά θαηεγνξία. 

Σα κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηέρνπλ νη ηδησηηθέο θαη εκπνξηθέο κεηαθνξέο. 

 

 

 

ρήκα 4.11 ύλνιν ελεξγεηαθήο θαηαλάισζε αλά θαηεγνξία 

 

8728.4 
44% 

11053.3 
56% 

Πετρζλαιο ντίηελ Βενηίνθ 

Γεωργία 
1147.8 

3% 

Δθμοτικά κτιρια, 
εξοπλιςμόσ/εγκατ

αςτάςεισ 
1140.3 

3% 

Κτιρια, 
εξοπλιςμόσ/εγκατ

αςτάςεισ 
τριτογενοφσ τομζα 

9621.4 
25% 

Kατοικίεσ 
6840.5 

18% 

Δθμοτικόσ 
δθμόςιοσ 
φωτιςμόσ 

242.5 
1% 

Δθμοτικόσ ςτόλοσ 
875.1 

2% 

Δθμόςιεσ 
μεταφορζσ  

490.9 
1% 

Ιδιωτικζσ και 
εμπορικζσ 
μεταφορζσ   

18415.7 
47% 
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Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ θαθίσλ, γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ 

επηκεξηζκψλ ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνκέα ην 2009 ζηελ Διιάδα θαη 

ηα θαθηά. Γηα ηελ Διιάδα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνηρεία απφ ην    Δζληθφ ρέδην 

Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (32). 

 

 

 

ρήκα 4.12 Δπηκεξηζκόο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνκέα, 1990 – 2010,  Διιάδα (32) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα ζηνηρεία, ε απνπζία βηνκεραληψλ ζηα θαθηά 

νδήγεζε ζην δηακνηξαζκφ ηνπ πνζνζηνχ ησλ βηνκεραληψλ ζηελ Διιάδα ζηηο ππφινηπεο 

θαηεγνξίεο. Δπηπιένλ, ηα δεκνηηθά θηίξηα / εγθαηαζηάζεηο, δεκνηηθφο θσηηζκφο ζηα 

θαθηά δελ εληάρζεθαλ ζε θάπνηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Πίλαθαο 4.27 Πνζνζηά ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνκέα, 2009,  Διιάδα θαη θαθηά 

Κατθγορία 
Ελλάδα 

(%) 
Σφακιά (%) 

Βιομθχανία 17 0 

Μεταφορζσ 44 53 

Οικιακόσ Τομζασ 23 18 

Τριτογενισ Τομζασ 12 26 

Αγροτικόσ Τομζασ 4 3 
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ρήκα 4.13 Δπηκεξηζκόο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνκέα 2009,  Διιάδα 

 

 

 

ρήκα 4.14 Δπηκεξηζκόο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ηνκέα 2009,  θαθηά 

 

Παξαηεξνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ νηθηαθνχ θαη ηξηηνγελή ηνκέα ηνπ Γήκνπ θαθίσλ 

αληίζεηεο ηάζεηο ζε ζρέζε κε απηέο ηεο ππφινηπεο Διιάδαο. Ο βαζηθφο ιφγνο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο είλαη φηη, αλαινγηθά, νη κφληκνη θάηνηθνη είλαη ιίγνη ζε ζρέζε κε ηνπο 

Έιιελεο θαη μέλνπο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ην ηφπν. 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ηεο Δλεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά θαχζηκν. Σα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά θαηέρνπλ ε βελδίλε θαη ην πεηξέιαην ληίδει σο εθθξαζηέο ηνπ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο έπεηαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ 

ηεο θάιπςεο ησλ κηθξψλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο θαη θάιπςεο απηψλ ησλ αλαγθψλ θπξίσο 

53% 

28% 

14% 

5% 

Μεταφορζσ 

Οικιακόσ Τομζασ 

Τριτογενισ Τομζασ 

Αγροτικόσ Τομζασ 

53% 

18% 

26% 

3% 

Μεταφορζσ 

Οικιακόσ Τομζασ 

Τριτογενισ Τομζασ 

Αγροτικόσ Τομζασ 
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κε ειεθηξηζκφ. Σέινο, ην μχιν θαη νη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο έρνπλ κηθξφ κεξίδην ζηε 

ζπλνιηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

 

 

 

ρήκα 4.15 ύλνιν ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αλά θαύζηκν 

4.8.5 Σύνολο Εκπομπών     

Ο ιφγνο πνπ παξνπζηάδνληαη ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ είλαη γηα θαλεί ν ξφινο ησλ 

ζπληειεζηψλ εθπνκπψλ ζηηο εθπνκπέο   2. Παξαηεξείηαη ηφζν ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

φζν θαη νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαλαιψλεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα λα απμάλνπλ ην 

πνζνζηφ ηνπο ζε κεγάιν βαζκφ ιφγσ ηνπ αλάινγα κεγαιχηεξνπ ζπληειεζηή εθπνκπψλ 

ηνπ ειεθηξηζκνχ. 

 

Ηλεκτρικι 
ενζργεια 
10777.6 

28% 

Πετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

6011.9 
15% 

Πετρζλαιο ντίηελ 
9285.1 

24% 

Βενηίνθ 
11236.4 

29% 

Άλλο είδοσ 
βιομάηασ 

1070.6 
3% 

Ηλιοκερμικι 
392.6 

1% 
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ρήκα 4.16 ύλνιν εθπνκπώλ     αλά θαηεγνξία 

 

 

 

ρήκα 4.17 ύλνιν εθπνκπώλ     αλά θαύζηκν 

 

 

 

 

Γεωργία 
439.6 

3% 

Δθμοτικά κτιρια, 
εξοπλιςμόσ/εγκατ

αςτάςεισ 
867.7 

6% Κτιρια, 
εξοπλιςμόσ/εγκατ

αςτάςεισ 
τριτογενοφσ τομζα 

5180.9 
34% 

Kατοικίεσ 
3850.7 

25% 

Δθμοτικόσ 
δθμόςιοσ 
φωτιςμόσ 

198.6 
1% 

Δθμοτικόσ 
ςτόλοσ 
221.5 

1% 

Δθμόςιεσ 
μεταφορζσ  

124.5 
1% 

Ιδιωτικζσ και 
εμπορικζσ 
μεταφορζσ   

4620.3 
30% 

Ηλεκτρικι 
ενζργεια 
8826.8 

57% 

Πετρζλαιο 
κζρμανςθσ 

1605.2 
10% 

Πετρζλαιο 
ντίηελ 
2362.6 

15% 

Βενηίνθ 
2797.9 

18% 
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Κεφϊλαιο 5ο: Δρϊςεισ 
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5.1 Γεωργύα 

Αλαλέσζε Αγξνηηθώλ Διθπζηήξσλ 

Ζ πεπαιαησκέλε ηερλνινγηθή ζηάζκε ηνπ ζηφινπ ησλ γεσξγηθψλ ειθπζηήξσλ (κέζε 

ειηθία 23 έηε ζηελ Διιάδα έλαληη 16 ζηελ ΔΔ, 84% ηνπ ζηφινπ είλαη κεζαίαο 

ηππνδχλακεο θάησ ησλ 100 ίππσλ έλαληη 140 ίππσλ ζηελ ΔΔ) νδεγεί ζε πςειφ θφζηνο 

παξαγσγήο θαη θαη’ επέθηαζε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ησλ γεσξγηθψλ εξγαζηψλ. 

Δπηπιένλ ζεκαληηθή είλαη θαη ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε, ελψ δε ζα πξέπεη λα 

αγλννχληαη θαη ηα δεηήκαηα νδηθήο αζθάιεηαο αιιά θαη πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ηνπ 

ρξήζηε. 

χκθσλα κε κειέηε ηνπ Ηδξχκαηνο Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ, ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ 

αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ αλαδεηθλχνληαη σο βαζηθνί θαηαιχηεο ζε κηα πξνζπάζεηα 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Σα νθέιε απφ ηε δπλεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ 

ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ηφζν ζε επίπεδν κεκνλσκέλνπ 

παξαγσγνχ φζν θαη επξχηεξα ζηελ νηθνλνκία, είλαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά. ε επίπεδν 

κεκνλσκέλνπ παξαγσγνχ ε αγνξά ελφο θαηλνχξηνπ γεσξγηθνχ ειθπζηήξα λεφηεξεο 

ηερλνινγίαο θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζπλεπάγεη αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπ παξαγσγνχ θαηά 10%, κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαηά 32% θαη άξα 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θαηά 21% (33). 

 

Πίλαθαο 5.1 Οθέιε από ηελ εηζαγσγή λένπ ειθπζηήξα ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή 
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Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ρακειφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ θαη ιηγφηεξεο 

εθπνκπέο ξχπσλ, κε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ 37,5 %. 

Με αλαλέσζε ζε πνζνζηφ 40% ηνπ ζηφινπ κέρξη ην 2020, αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     22,3 t / έηνο,  κε αξρή πινπνίεζεο δξάζεο ην 2013. 

 

[πλνιηθή πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο] = [Πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο] 

* [Δθηηκψκελν πνζνζηφ εθαξκνγήο δξάζεο] 

 

Πίλαθαο 5.2 Μείσζε εθπνκπώλ     αλά έηνο κέζσ αλαλέσζεο ηνπ ζηόινπ ησλ ειθπζηήξσλ 

πλνιηθή πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

(*100%) 
Μείσζε εθπνκπώλ     (t / 

έηνο) 

0,15 22,30 

 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ     κέρξη ηελ 1/1/2020 ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αθνινπζεί: 

[Μείσζε εθπνκπψλ     κέρξη ην 2020 (t)] = 
      –      

 
 [έηε] * [Μείσζε εθπνκπψλ 

    t / έηνο] = 78,04 t 

 

πκβνπιεπηηθό ζύζηεκα ηειε-ελεκέξσζεο ησλ αγξνηώλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ 

θαιιηεξγεηώλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο κέζσ θαιχηεξεο δηαρείξηζεο. ηελ Κξήηε, ε 

γεσξγία θαηαλαιψλεη ηε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ (81,2%), αλ θαη ε ζπκβνιή ηεο 

ζην ΑΔΠ είλαη 13%. Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζρεδηαζκνχ ηεο άξδεπζεο (πφηε θαη πφζν 

λεξφ λα βάινπκε), νη αγξφηεο αξδεχνπλ εκπεηξηθά θαη γηα λα αηζζάλνληαη αζθαιείο 

ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ άξδεπζεο, ηδηαίηεξα φηαλ ε ηηκή ηνπ είλαη 

ρακειή. Χο απνηέιεζκα, 20% πεξίπνπ ηνπ εθαξκνδφκελνπ λεξνχ ράλεηαη, ελψ 

ηαπηφρξνλα αλαπηχζζνληαη αληαγσληζκνί θαη δηακάρεο κε άιινπο ηνκείο θαηαλάισζεο 

(χδξεπζε, ηνπξηζκφο). 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο άξδεπζεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζεκαληηθά ηνπο αγξφηεο 

ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήζεο ηνπ 

λεξνχ, ειαρηζηνπνηψληαο ηαπηφρξνλα ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ 



Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ 

Κεθάιαην 5
ν
: Γξάζεηο  111 

ζχζηεκα ηειε-ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα ζρεδηαζκφ ηεο άξδεπζεο, βαζηζκέλν ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα (θιηκαηηθά, έδαθνο, θαιιηέξγεηα) αλαπηχρζεθε θαη ιεηηνπξγεί 

ζηελ Κξήηε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο BEWARE κε ζηφρν λα πξνσζήζεη ηελ 

νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ άξδεπζεο. 

Ζ πιεξνθνξία γηα ηελ αξδεπηηθή δφζε ζηνπο αγξφηεο δίλεηαη κε έλα απιφ ηειεθψλεκα 

κέζσ ππεξεζίαο απηφκαηεο εμππεξέηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία 

αλαγλψξηζεο θσλήο. Οη αγξφηεο ησλ πεξηνρψλ εθαξκνγήο ελεκεξψζεθαλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο απηφκαηεο ηειεθσληθήο ππεξεζίαο, γηα λα δίλνπλ ζην ζχζηεκα ηηο 

αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο (ηνπνζεζία θαιιηέξγεηαο, είδνο θαιιηέξγεηαο, ηχπνο εδάθνπο, 

εκεξνκελία πξνεγνχκελεο άξδεπζεο). 

 

 

 

ρήκα 5.1 Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ηειε-ελεκέξσζεο 

 

Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε 

λεξνχ άξδεπζεο κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζηνπο αγξφηεο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

θαιιηέξγεηάο ηνπο ζε λεξφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη ππνινγηδφκελεο αξδεπηηθέο αλάγθεο 

απφ ην ζχζηεκα είλαη 9-20% κηθξφηεξεο απφ εθείλεο πνπ εθαξκφδνληαη εκπεηξηθά απφ 

ηνπο αγξφηεο, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο πνπ δελ ππήξραλ πεξηνξηζκνί ζηελ παξνρή λεξνχ 

απφ ην δίθηπν. 

 

Πίλαθαο 5.3 Οηθνλνκία λεξνύ άξδεπζεο ζε θαιιηέξγεηεο κε εθαξκνγή ηειε-ελεκέξσζεο (34) 
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Σν ζχζηεκα ηειε-ελεκέξσζεο απνηειεί κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο BEWARE πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηελ ΔΔ, ηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη ηνπο ΣΟΔΒ Βαξππέηξνπ Γ 

Εψλεο Μεζζαξάο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο CRINNO (Κξήηε Καηλνηφκνο 

Πεξηθέξεηα). 

Γηα ηελ ειηά πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 9,3 % θαη γηα ην ακπέιη 

16,3 %. 

Γηα ην ζπκβνπιεπηηθφ ζχζηεκα ηειε-ελεκέξσζεο ησλ αγξνηψλ γηα ηελ άξδεπζε ησλ 

θαιιηεξγεηψλ δε δίλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηαηί, κέρξη ζήκεξα, δελ δίλεη ζηνηρεία 

γηα ηνλ Γήκν θαθίσλ. 

5.2 Κτύρια, Εξοπλιςμόσ / Εγκαταςτϊςεισ 

Ζ απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα είλαη ηφζν πνζνηηθή φζν θαη πνηνηηθή. 

Σα θχξηα αίηηα : 

 Ζ χπαξμε ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ησλ θηηξίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 

1980, ηα νπνία δελ είλαη ζεξκνκνλσκέλα θαη απαηηνχλ πνιχ κεγάια πνζά ελέξγεηαο 

γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο ζπλζήθεο άλεζεο ην ρεηκψλα. 

 Ζ κέζνδνο ζέξκαλζεο θαη ε κέηξηα θαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο πνπ 

νδεγεί ζε κεησκέλνπο βαζκνχο απφδνζεο θαη επνκέλσο απμεκέλε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. 

Σν πξφγξακκα επέκβαζεο ζην ζχλνιν ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο έρεη ηνπο παξαθάησ 

ζηφρνπο : 

 Σελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ πνηφηεηαο 

 Σελ κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζεο ησλ ηδηνθηεηψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ ηνπο 

 Σελ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ θηηξίσλ 

 Σελ δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ κφληκσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη παξάιιεια 

ηε ζπκβνιή ζηελ δηαηήξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Οη δξάζεηο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξία επίπεδα : 

 Γξάζεηο ελζσκάησζεο πξνεγκέλεο θαη ψξηκεο ηερλνινγίαο ζην ζχλνιν ηνπ 

θηηξηαθνχ απνζέκαηνο πνπ ζα επηηχρνπλ ηελ ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπ πνηφηεηαο. 
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 Δπηδεηθηηθέο δξάζεηο ζε έξγα πςειήο ελεξγεηαθήο θαη πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλε παξακέλνπζα αμία ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε δηείζδπζε 

ηνπο ζηελ πξαγκαηηθή αγνξά. 

 Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο ησλ δεκνηψλ γηα πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

5.2.1 Δημοτικϊ Κτύρια, Εξοπλιςμόσ / Εγκαταςτϊςεισ 

Αλαβάζκηζε ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζε «Πξάζηλν ρνιείν» 

Ζ δεκνηηθή αξρή θαθίσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ 

ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο 

Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηεο Υψξαο θαθίσλ ζε πξάζηλν ζρνιείν, κέζσ αμηνπνίεζεο 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη δξάζεσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα είλαη απεπζείαο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), φπσο έρεη γίλεη κε ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ 

είηε κεηά απφ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ». Σν πξφγξακκα, ην 

νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θαη απνδεδεηγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα 

ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επίπεδν Γήκσλ, είρε αξρηθά πξνθεξπρηεί 

απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πξηλ απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα. Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ην 

ελ ιφγσ πξφγξακκα δελ πινπνηήζεθε, φκσο πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ελεξγνπνηήζεθε 

(35). 

 

 

 

ρήκα 5.2 Γνξπθνξηθή εηθόλα θαη πξνζαλαηνιηζκόο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 
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Σν ζπγθξφηεκα πεξηιακβάλεη δχν ζρνιηθά θηίξηα, ην πξψην δχν νξφθσλ θαη ην δεχηεξν 

ελφο. Έρνπλ θεληξηθή ζέξκαλζε κε ζχγρξνλν θαπζηήξα πεηξειαίνπ, δελ ππάξρεη 

ζεξκνκφλσζε, θιηκαηηζκφο θαη ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο. 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο θαη ε αληίζηνηρε κείσζε εθπνκπψλ    , ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ηνπ Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο «Γπλακηθφ 

Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο - Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ ζε 

Κηίξηα» (36), είλαη: 

 

Πίλαθαο 5.4 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο δξάζεσλ ζρνιηθνύ θηηξίνπ 

Καηεγνξία 

Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο (* 100 %) 
Δμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο 

(ΜWh/έηνο) 

Μείσζε 

εθπνκπώλ     

(t/έηνο) Θεξκηθή Ζιεθηξηθή 

Θέξκαλε Υώξσλ         

Θεξκνκφλσζε 

εμσηεξηθψλ ηνίρσλ  
0,31   15,50 4,14 

Θεξκνκφλσζε νξνθήο 0,05   2,50 0,67 

Γηπιά παινζηάζηα 0,18   9,00 2,40 

Παξαγσγή 

Θεξκόηεηαο 
        

πληήξεζε θεληξηθψλ 

ζεξκάλζεσλ 
0,11   5,50 1,47 

Θεξκνζηάηεο 

Αληηζηάζκηζεο 
0,05   2,50 0,67 

Θεξκνζηάηεο Υψξσλ 0,05   2,50 0,67 

Εεζηό λεξό ρξήζεο 

(ΕΝΥ) 
        

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο γηα 

ΕΝΥ 
  0,64   0,00 

Φσηηζκόο         

Λακπηήξεο πςειήο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο 
  0,60 2,70 2,21 

ύλνιν 40,20 12,22 

 

Δπηπιένλ, είλαη εθηθηή ε εγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθνχ πζηήκαηνο ζηε ηαξάηζα ηνπ 

δηψξνθνπ θηηξίνπ, εθκεηαιιεχζηκνπ εκβαδνχ 160 η.κ. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο παξαγφκελεο εηήζηαο ελέξγεηαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 Απφδνζε 1500 (KWh / έηνο) / KWp εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Δλδεηθηηθά, έλα 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Αζήλα απνδίδεη 1.250-1.450 (KWh / έηνο) / KW, ζηε 

Θεζζαινλίθε 1.200-1.380 (KWh / έηνο) / KW θαη ζηελ Κξήηε ή ζηε Ρφδν 1.400-

1.600 (KWh / έηνο) / KW. 
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 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε 1 KWp θσηνβνιηαηθνχ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 10 η.κ. / KWp γηα 

θεξακνζθεπή θαη 15 η.κ. / KWp γηα δψκα. 

 Νφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο θαη θιίζε     ησλ ζπζηνηρηψλ φπνπ επηηπγράλεηαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηνπο 

ειηαθνχο ζπιιέθηεο. 

 Γελ ππάξρεη ζθίαζε. 

 

Πίλαθαο 5.5 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο 

Δπηθάλεηα ζε 

ηαξάηζα (m2)  

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο 

(KWp) 

Παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (ΜWh/έηνο) 

Μείσζε εθπνκπώλ 

    (t/έηνο) 

150 10 15 12,28 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2013 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     24,51 t / έηνο γηα ηα επφκελα 7 ρξφληα. 

Δίλαη θαλεξφ πσο παξάγεηαη πεξηζζφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ φηη θαηαλαιψλεηαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηε ε δηαζχλδεζε κε ηε ΓΔΖ κέζσ ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη θαη 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηελ εγθαηάζηαζε. Σν άλσ φξην ηζρχνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θσηνβνιηατθά ζηηο ζηέγεο είλαη 10KWp θαη γηα απηφ επηιέρζεθε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

10KWp. ην ζρέδην δξάζεο, κε δεδνκέλε ηε δηαζχλδεζε κε ηε ΓΔΖ, ε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο απφ θσηνβνιηατθά θαη αληίζηνηρεο εθπνκπέο     ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ 

ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή. 

Πέξα απφ απηά, πξνηείλεηε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία γηα ηελ απφθηεζε 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ηνπ κειινληηθνχ πνιίηε θαη θαηαλαισηή, θχηεπζε 

ηαξάηζαο ηζφγεηνπ θηηξίνπ ζηα πιαίζηα ηνπ πξάζηλνπ ζρνιείνπ θαη εγθαηαζηάζεηο 

ζπζηεκάησλ κέηξεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Σέινο, πξνηείλεηε ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζην πξφγξακκα «Αεηθφξν ρνιείν» πνπ είλαη έλαο 

δηαγσληζκφο κεηαμχ ζρνιείσλ γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ φιεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο 

πξνο ηελ αεηθνξία. Σν εθπαηδεπηηθφ απηφ πξφγξακκα ηειεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ ΚΑΠΔ θαη έρεη 

ηελ ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηεο Διιεληθήο 

Δηαηξείαο Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ησλ ππεπζχλσλ Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 
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Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ αινγόλνπ κε εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο ιακπηήξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο εμνηθνλνκείηαη έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ αληηθαζηζηψληαο έλα ιακπηήξα αινγφλνπ κε έλαλ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθφ ιακπηήξα θσηηζκνχ ιφγσ ηνπ φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 60 % (36). Ζ ηηκή αγνξάο ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ιακπηήξσλ είλαη πςειφηεξε 

απφ ηνπο ιακπηήξεο αινγφλνπ, σζηφζν ην πςειφηεξν αξρηθφ θφζηνο απνζβέλεηαη 

γξήγνξα. 

Πξνηείλεηε δξάζε πνπ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ αινγφλνπ, φηαλ θηάλνπλ 

ζην ηέινο δσήο ηνπο, κε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ     ζεσξείηαη φηη ν θσηηζκφο θαηαλαιψλεη ην 13,7 % ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο ηζρχεη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα (37). 

 

[πλνιηθή πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο] = [Πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο] 

* [Πνζνζηφ θσηηζκνχ ζην ζχλνιν ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο] 

 

Πίλαθαο 5.6 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ δξάζεο αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ ζηα δεκνηηθά 

θηίξηα 

πλνιηθή Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (* 100 %) Μείσζε εθπνκπώλ     (tn) 

0,08 4,89 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2013 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     4 t / έηνο γηα ηα επφκελα 7 ρξφληα. 

5.2.2 Κατοικύεσ 

Ο Γήκνο θαθίσλ ζα επηδηψμεη κέζσ δξάζεσλ ελεκέξσζεο / επαηζζεηνπνίεζεο λα 

πινπνηεζνχλ εληφο ηνπ Γήκνπ παξεκβάζεηο ζε αληίζηνηρα θηίξηα εληφο ηνπ Γήκνπ κε 

ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ    . Μέζα απφ ηηο ελεκεξψζεηο γηα ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ αθνινπζνχλ κπνξεί λα ηεζεί ζηφρνο θαηνηθηψλ πνπ ζα εθαξκφζεη απηά ηα 

πξνγξάκκαηα.  
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Φσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο 

Σν Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ηεο ρξήζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, ηεο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, αλαθνίλσζε ηελ έλαξμε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Δηδηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αλάπηπμεο θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ κέρξη 10 KWp ζε θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή ζηέγαζε πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Γηθαίσκα 

έληαμεο ζην πξφγξακκα έρνπλ επίζεο ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηα 

Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηα νπνία έρνπλ 

ζηελ θπξηφηεηα ηνπο ηνλ ρψξν πνπ εγθαζίζηαηαη ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε ζην Πξφγξακκα είλαη φηη 

κέξνο ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ ρξήζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπ θπξίνπ ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ εθφζνλ απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαηνηθία, πξέπεη λα θαιχπηεηαη κε 

ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ειηνζεξκηθά θαη ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο. 

Με ην Πξφγξακκα Δγθαηάζηαζεο Φσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε 

θάζε πνιίηε λα αμηνπνηήζεη ηελ ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην ηνπνζεηψληαο θσηνβνιηατθά ζην 

ζπίηη ηνπ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ. Γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο ηνπ 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ππνβάιιεηαη αίηεκα πξνο ηε ΓΔΖ Α.Δ.  

Ζ ηηκή πνπ πσιείηαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζην Γίθηπν είλαη πνιχ επλντθή θαη δελ απαηηεί 

επηρνξήγεζε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν πνιίηεο δελ κπαίλεη ζηε δηαδηθαζία πξνεηνηκαζία 

θαθέινπ, αμηνιφγεζεο, έγθξηζεο, ειέγρνπ θηι. (38) 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ηελ ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο 

ζηέγεο θαη ηηο ηαξάηζεο ησλ λέσλ θηηξίσλ κειεηά ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο, 

Δλέξγεηαο θαη θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζσ ηνπ λένπ Γεληθνχ Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ. 

ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο παξαγφκελεο εηήζηαο 

ελέξγεηαο θαη ηνπ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Απφδνζε 1500 (KWh / έηνο) / KWp εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο. Δλδεηθηηθά, έλα 

θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζηελ Αζήλα απνδίδεη 1.250-1.450 (KWh / έηνο) / KW, ζηε 

Θεζζαινλίθε 1.200-1.380 (KWh / έηνο) / KW θαη ζηελ Κξήηε ή ζηε Ρφδν 1.400-

1.600 (KWh / έηνο) / KW. 

 Όια ηα θφζηε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ιεγφκελν θφζηνο αλά εγθαηεζηεκέλν kWp 

πνπ είλαη πεξίπνπ ηα 4.000 € / kWp. Σν κφλν θφζηνο πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην ελ 

ιφγσ θφζηνο είλαη ην πηζαλφ θφζηνο γηα ηελ αζθάιηζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ 

http://www.homeconstruction.gr/fotovoltaika/43-fotovoltaika-se-steges-domata
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δνιηνθζνξά θιπ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ ν 

εμνπιηζκφο θαιχπηεηαη κε εγγχεζε κεγαιχηεξε ησλ 10 εηψλ.  

 Γηα ηελ εγθαηάζηαζε 1 KWp θσηνβνιηαηθνχ ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 10 η.κ. / KWp γηα 

θεξακνζθεπή θαη 15 η.κ. / KWp γηα δψκα. 

 Σηκή απνδεκίσζεο ηεο παξαγφκελεο κνλάδαο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,55 € / kWh. 

 Σηκή αγνξάο KWh απφ ηε ΓΔΖ ζήκεξα, πεξίπνπ 0,12 € / kWh. 

 Νφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο θαη θιίζε     ησλ ζπζηνηρηψλ φπνπ επηηπγράλεηαη 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηνπο 

ειηαθνχο ζπιιέθηεο. 

Παξάδεηγκα 

Πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εγθαηαζηήζεη ζε 80 ηκ. 5,3 KWp  πνπ θνζηίδνπλ 25.000 €, 

πάξεη δάλεην 100% ηνπ θεθαιαίνπ, ε δφζε ηνπ νπνίνπ ζα απνπιεξψλεηαη απηφκαηα 

απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Γεδνκέλεο ηεο 25εηεο ζχκβαζεο κε ηε ΓΔΖ, επηιέγεηαη:  

 Γάλεην κε πξνζεκείσζε αθηλήηνπ. 

 Δηήζην επηηφθην 4%. 

 Απνπιεξσκή 25 έηε. 

 Έμνδα δαλείνπ 2.200 €. 

 

5,3 KWp * 1500 (KWh / έηνο) / KWp * 0,55 € / KWh = 4.400 € έζνδα / έηνο 

 

Απφ απηά αθαηξνχληαη 1.741 € (ζχλνιν δαλείνπ 43.528 €) γηα απνπιεξσκή δάλεηνπ 

θαη 150 επξψ γηα εηήζηα ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Οπφηε, θαζαξά έζνδα 2.509 €/ 

έηνο. 

Απφ ηελ άιιε έλα κέζν λνηθνθπξηφ (κε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θαη θσηηζκφ) θαηαλαιψλεη 

κέζν φξν 5.000 kWh/έηνο.  

 

5.000 KWh / έηνο * 0,12 € / KWh = 600 € θφζηνο / έηνο. (38) 

 

Σα θηίξηα ζην Γήκν θαθίσλ ζηα νπνία ε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπο είλαη σο θαηνηθίεο 

θαη είλαη ρηηζκέλα κε ηζηκέλην / ηνχβια είλαη 406 θαη ην 30 % απηψλ έρεη επηθάλεηα 

ζθεπήο ή δψκαηνο πάλσ απφ 100 η.κ. (8). Θεσξείηαη εθηθηφο ζηφρνο, κεηά απφ 

ελεκέξσζε, ην 5%  δειαδή ζε 20 θηίξηα, λα ηνπνζεηήζνπλ θσηνβνιηατθά ζηηο ζηέγεο. 
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Πίλαθαο 5.7 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Φσηνβνιηαηθά ζηηο ηέγεο 

Αρικμόσ 
κτθρίων 

Επιφάνεια 
ςε ταράτςα 

(  )  

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ 
(KWp) 

Παραγωγι  
ενζργεια 

(ΜWh/ζτοσ) 

Μείωςθ 
εκπομπών     

(t/ζτοσ) 

20 100 133,3 200 163,8 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη κείσζε εθπνκπψλ     ίζε κε 163,8 t / έηνο. ην 

ζρέδην δξάζεο, κε δεδνκέλε ηε δηαζχλδεζε κε ηε ΓΔΖ, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ 

θσηνβνιηατθά θαη αληίζηνηρεο εθπνκπέο     ζα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηελ 

ειεθηξνπαξαγσγή. 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ     κέρξη ηελ 1/1/2020 ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αθνινπζεί: 

[Μείσζε εθπνκπψλ     κέρξη ην 2020 (t)] = 
      –      

 
 [έηε] * [Μείσζε εθπνκπψλ 

    t / έηνο] = 573,3  t 

Δμνηθνλόκεζε θαη’ νίθσλ 

Σν Πξφγξακκα ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ)) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο κέζσ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΠΔΠ) θαη ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Δ.Π.Α.Δ.) θαη Πεξηβάιινλ 

θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε (Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α.) ηνπ ΔΠΑ 2007-2013. 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα έρνπλ κφλν θπζηθά πξφζσπα: 

 Έρνπλ δηθαίσκα θπξηφηεηαο (πιήξνπο ή ςηιήο) ή επηθαξπίαο ζε επηιέμηκε θαηνηθία. 

 Πιεξνχλ ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα ησλ παξαθάησ θαηεγνξηψλ Α ή Β . 

 Οθεινχκελνη θαηεγνξίαο Α: νη νθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ 

εηζφδεκα δελ μεπεξλά ηηο 40.000 € ή ην νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα δελ 

μεπεξλά ηηο 60.000 €. 

 Οθεινχκελνη θαηεγνξίαο Β: νη νθεινχκελνη ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ δεισζέλ 

εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 40.000 € θαη δελ μεπεξλά ηηο 60.000 € ή ην 

νηθνγελεηαθφ δεισζέλ εηζφδεκα είλαη κεγαιχηεξν ησλ 60.000 € θαη δελ μεπεξλά 

ηηο 80.000 €. 

Κίλεηξα πνπ πξνζθέξεη ην πξφγξακκα: Δπηδφηεζε επηηνθίνπ, επηρνξήγεζε θεθαιαίνπ 

θαη θάιπςε ηνπ θφζηνπο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, νη 
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νθεινχκελνη ησλ δχν θαηεγνξηψλ Α θαη Β εληάζζνληαη θαη’ αληηζηνηρία ζηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο θηλήηξσλ: 

 Καηεγνξία θηλήηξσλ Α: Δπί ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, δάλεην χςνπο 

65% κε επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% θαη επηρνξήγεζε χςνπο 35%. 

 Καηεγνξία θηλήηξσλ Β: Δπί ηνπ ηειηθνχ επηιέμηκνπ πξνυπνινγηζκνχ, δάλεην χςνπο 

85% κε επηδφηεζε επηηνθίνπ 100% θαη επηρνξήγεζε χςνπο 15%. 

Ο επιλέξιμορ πποϋπολογιζμόρ ανά αίηηζη οθελούμενος δεν μποπεί να ςπεπβαίνει 

ηιρ 15.000 € ζςμπεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ και ηέλορ καλύπηεηαι από ηο 

Ππόγπαμμα ηο ελάσιζηο κόζηορ ηων δύο ενεπγειακών επιθεωπήζεων. 

Γεληθέο Πξνυπνζέζεηο Δπηιεμηκφηεηαο: 

 Υξεζηκνπνηείηαη σο θχξηα ή πξψηε δεπηεξεχνπζα θαηνηθία. 

 Βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο κε ηηκή δψλεο ρακειφηεξε ή ίζε ησλ 2.100 €/η.κ. φπσο απηή 

είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηηο 31.12.2009. ηα θαθηά ε ηηκή δηακνξθψλεηαη απφ 600 

- 750 €/η.κ. 

 Φέξεη νηθνδνκηθή άδεηα πνπ έρεη εθδνζεί κέρξη ηηο 31.12.1979. 

 Έρεη θαηαηαρζεί βάζεη ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) ζε 

θαηεγνξία ρακειφηεξε ή ίζε ηεο Γ. 

Οη θαηεγνξίεο παξεκβάζεσλ θαη νη ππνθαηεγνξίεο ηνπο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 5.8 Καηεγνξίεο παξεκβάζεσλ πξνγξάκκαηνο «εμνηθνλόκεζε θαη’ νίθσλ» 
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Θεσξείηαη εθηθηφο ζηφρνο, κεηά απφ ελεκέξσζε, ζην 5% ησλ θχξησλ θαηνηθηψλ λα 

εθαξκνζηνχλ νη ελδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ αθνινπζνχλ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε ηνπ 

Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκεο Αλάπηπμεο «Γπλακηθφ 

Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο - Τπνινγηζηηθέο Μέζνδνη Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ ζε 

Κηίξηα» (36). 

 

Πίλαθαο 5.9 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο «εμνηθνλόκεζε θαη’ 

νίθσλ» 

Καηεγνξία: Θέξκαλζε 

Πνζνζηηαία 

εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο 

(* 100 %) 

Πνζνζηό 

εθαξκνγήο 

(*100%) 

Δμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο 

(ΜWh/έηνο) 

Μείσζε 

εθπνκπώλ 

    

(t/έηνο) 

Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθψλ ηνίρσλ 0,49 0,05 33,98 9,07 

Θεξκνκφλσζε νξνθήο 0,10 0,05 6,94 1,85 

Γηπιά παινζηάζηα 0,19 0,05 13,18 3,52 

Κεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο 0,17 0,05 3,27 2,68 

Θεξκνζηάηεο Αληηζηάζκηζεο 0,04 0,05 2,77 0,74 

Θεξκνζηάηεο Υψξσλ 0,04 0,05 2,77 0,74 

ύλνιν 62,91 18,6 

 

Πίλαθαο 5.10 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ δξάζεο εγθαηαζηάζεσλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 

Καηεγνξία 

Πνζνζηό 

αύμεζεο 

(*100%) 

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

(ΜWh/έηνο) 

Μείσζε εθπνκπώλ 

    (t/έηνο) 

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο γηα 

παξνρή δεζηνχ λεξνχ 
0,05 19,63 10,66 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ζπλνιηθή μείωςθ εκπομπϊν     ίςθ με 29,26 t / ζτοσ. 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ     κέρξη ηελ 1/1/2020 ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αθνινπζεί: 

[Μείσζε εθπνκπψλ     κέρξη ην 2020 (t)] = 
      –      

 
 [έηε] * [Μείσζε εθπνκπψλ 

    t / έηνο] = 102,4 t 

5.2.3 Δημοτικόσ Φωτιςμόσ 

Ο δεκνηηθφο θσηηζκφο απνηειεί έλαλ ηνκέα φπνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ρσξίο κεγάιν θφζηνο ή εξγαζία κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

ιακπηήξσλ κε λένπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή κπνξεί γηα 
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ιφγνπο νηθνλνκίαο λα γίλεη θαη θαηά πεξίπησζε, θάζε θνξά δειαδή πνπ έλαο 

ιακπηήξαο θαίγεηαη ή νη ππνδνκέο κίαο νδνχ αλαλεψλνληαη ή αληηθαζίζηαληαη. 

ηνλ Γήκν θαθίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δεκφζην θσηηζκφ νη ηχπνη ιακπηήξα ηνπ 

αθφινπζνπ πίλαθα: 

 

Πίλαθαο 5.11 Σύπνη ιακπηήξσλ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 

Σύπνο ιακπηήξα Ηζρύο (W) Αξηζκόο ιακπηήξσλ 

Αηκψλ Hg 125 450 

Φζνξηζκνχ 21 1100 

 

Οη Αηκψλ Hg ζα αληηθαηαζηαζνχλ ζηαδηαθά βάζεη ηνπ αθφινπζνπ πίλαθα ηζνδπλακίαο 

κε βάζε ηελ θσηεηλφηεηα ησλ ιακπηήξσλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα επηηεπρζεί ε 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ    πνπ ππνινγίδεηαη: 

 

[Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο] = [ [Ηζρχο ππάξρνληνο ιακπηήξα] –[Ηζρχο ιακπηήξα 

αληηθαηάζηαζεο] ] * [Αξηζκφο ιακπηήξσλ] 

 

Πίλαθαο 5.12 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ 

Λακπηήξαο 
Αληηζηνηρία κε Metal 

Halide (W) 
Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο 

(MWh/έηνο) 

Μείσζε εθπνκπώλ     

(t/έηνο) 

Αηκψλ 

Τδξαξγχξνπ 

125W 
70 99,37 81,38 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2014 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     488,3 t / έηνο γηα ηα επφκελα 6 ρξφληα. 

Ζ θάιπςε ησλ θνλδπιίσλ ηνπ έξγνπ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο: 

 Μέξνο ησλ θνλδπιίσλ λα θαιπθζεί απφ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θσηηζκνχ θαη ην ππφινηπν απφ δαλεηζκφ πνπ ζα 

απνπιεξψλεηαη απφ ηελ αμία ηεο εμνηθνλφκεζεο. 

 Με επηδφηεζε, απφ αλαπηπμηαθφ λφκν φπσο ην πξφγξακκα Δμνηθνλνκψ. 

 Με ζπλεξγαζία κε εηαηξία ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ ζα εμνθιείηαη απφ ηελ αμία 

ηεο εμνηθνλφκεζεο. 
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5.3 Μεταφορϋσ 

5.3.1 Δημοτικόσ Στόλοσ 

Αγνξά ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ νρεκάησλ 

Δηζαγσγή δηαδηθαζίαο γηα ηελ αγνξά ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ νρεκάησλ φπνηε 

απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε παιαηψλ νρεκάησλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί νκαιή αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ κε νρήκαηα ρακειφηεξσλ εθπνκπψλ 

κέρξη ην 2020, αθνχ ε κέζε ειηθία ησλ νρεκάησλ είλαη ηα 12 έηε θαη ηα κέζα 

ρηιηφκεηξα αλά φρεκα είλαη 313.889 ρικ.  

 

Πίλαθαο 5.13 Γεκνηηθόο ζηόινο θαθίσλ 

Δίδνο νρήκαηνο Υξνλνινγία Μνληέινπ Αξηζκόο ρηιηνκέηξσλ Καύζηκν 

Λεσθνξείν 2001 720.000 Πεηξέιαην 

Λεσθνξείν 1997 225.000 Πεηξέιαην 

Λεσθνξείν 1997 740.000 Πεηξέιαην 

Δπηβαηηθφ Jeep 1999 180.000 Πεηξέιαην 

Απνξξηκκαηνθφξν 2007 95.000 Πεηξέιαην 

Απνξξηκκαηνθφξν 1992 190.000 Πεηξέιαην 

Δπηβαηηθφ 2004 145.000 Βελδίλε 

Ζκηθνξηεγφ 2000 380.000 Βελδίλε 

Αζζελνθφξν 1995 150.000 Βελδίλε 

Μέζνο ξνο 1999 313.889   

 

Δλδεηθηηθά, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη Μεηαθνξψλ ηνπ 

ΚΑΠΔ (39), αγνξά θαη ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δεκνηηθψλ νρεκάησλ (κηθξνχ 

θπβηζκνχ, πβξηδηθά, ειεθηξηθά) έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έσο θαη 50% κείσζε 

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Μάιηζηα, ε ελεξγεηαθή θαη νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ησλ 

λέσλ νρεκάησλ γηα ηνλ ζπλνιηθφ ρξφλν δσήο ηνπο, είλαη ηεθκεξησκέλε θαη 

απνδεδεηγκέλε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ νρεκάησλ. Σα ζηνηρεία απηά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα αηηηνινγεζεί ε απφθαζε αγνξάο ηέηνησλ 

νρεκάησλ απφ ην Γήκν κέζσ δηαδηθαζηψλ πξάζηλσλ πξνκεζεηψλ.  
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Ζ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ πξνυπνζέηεη θαη ηελ απαξαίηεηε δηαζεζηκφηεηα. ην 

Γήκν θαθίσλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα θαζαξνχ βηνληίδει, θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πγξαεξίνπ αιιά νχηε θαη εγθαηαζηάζεηο θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Μφλν 

πβξηδηθά νρήκαηα κπνξνχλ λα θηλεζνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αθνχ ζηα πεξηζζφηεξα ε 

θφξηηζε ηεο κπαηαξίαο γίλεηαη είηε κε αλάθηεζε ελέξγεηαο φηαλ ην απηνθίλεην θξελάξεη 

είηε κέζσ θφξηηζεο απφ ηνλ βελδηλνθηλεηήξα ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Πξνηεξαηφηεηα ινηπφλ πξέπεη λα δνζεί ζηελ αληηθαηάζηαζε θπξίσο: 

 παιαηψλ ελεξγνβφξσλ νρεκάησλ (θπξίσο βαξέσλ). 

 νρεκάησλ πνπ δηαλχνπλ πνιιά ρηιηφκεηξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ απφ ηελ εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο, ζεσξείηε σο αλαθνξά ε κείσζε θαηά κέζν φξν ηνπ     πνπ έρνπλ 

επηηχρεη νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο ζηα επηβαηηθά νρήκαηα (δείρλνπλ ηελ ηάζε θαη ζηα 

ππφινηπα νρήκαηα) κε βάζε ηηο ζπκθσλίεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ 

Καηαζθεπαζηψλ Απηνθηλήησλ (European Automobile Manufacturers Association) θαη 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (40): 

 186 g/km κέζνο φξσλ εθπνκπψλ     ην 1995. 

 165 g/km κέζνο φξσλ εθπνκπψλ     κέρξη ην 2003. 

 140 g/km κέζνο φξσλ εθπνκπψλ     κέρξη ην 2008. 

 Πηζαλή κείσζε ηνπ νξίνπ ζηα 130 g/km κέρξη ην 2012. 

 Πηζαλή κείσζε ηνπ νξίνπ ζηα 120 g /km κέρξη ην 2015 

 Πηζαλή κείσζε ηνπ νξίνπ ζηα 95 g /km κέρξη ην 2020 

πλεπψο ην 1999 ν κέζνο φξνο ησλ εθπνκπψλ ήηαλ 175,5 g/km θαη αλ ζεσξεζεί φηη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ ζα αξρίζεη ην 2015, ηφηε ν κέζνο φξνο ησλ εθπνκπψλ ζα 

είλαη 120 g/km. πλεπψο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζα είλαη ην ιηγφηεξν 31,6%. 

 

Πίλαθαο 5.14 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ αλαλέσζεο δεκνηηθνύ ζηόινπ 

Έηνο έλαξμεο αληηθαηάζηαζεο 

κνληέισλ 
Μείσζε εθπνκπώλ     

(*100 %) 
Μείσζε εθπνκπώλ     

(t/έηνο) 

2015 0,316 70,03 

 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ     κέρξη ηελ 1/1/2020 ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αθνινπζεί: 
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[Μείσζε εθπνκπψλ     κέρξη ην 2020 (t)] = 
      –      

 
 [έηε] * [Μείσζε εθπνκπψλ 

    t / έηνο] = 175,08 t 

Δθπαίδεπζε νδεγώλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο (Eco 

Driving) 

Ζ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νηθνινγηθήο νδήγεζεο κπνξεί λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ. Μάιηζηα, ε νηθνινγηθή νδήγεζε επηηπγράλεη εμνηθνλφκεζε 

θαπζίκνπ ηεο ηάμεο ηνπιάρηζηνλ ηνπ 10 % θαη αλαθέξεηαη ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο νρήκαηνο, ηνλ εμνπιηζκφ εμνηθνλφκεζεο θαπζίκνπ 

θαζψο θαη πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε.  

Πξνηείλεηε δξάζε πνπ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε νδεγψλ απφ ζρνιή νδήγεζεο γηα ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ Eco Driving κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε. 

 

Πίλαθαο 5.15 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ εθαξκνγήο νηθνινγηθήο νδήγεζεο 

Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (* 100 %) Μείσζε εθπνκπώλ     (t/έηνο) 

0,10 22,15 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2013 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     22,15 t / έηνο γηα ηα επφκελα 7 ρξφληα. 

εκεηψλεηε πσο γηα νξζή εθαξκνγή ηεο παξέκβαζεο απαηηείηαη ε θαηαγξαθή θαη ε 

επεμεξγαζία ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ/νδεγψλ ψζηε λα δεκηνπξγεζεί 

κηα βάζε δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.  

Σέινο, ε εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο – 

νηθνινγηθήο νδήγεζεο ζηνπο νδεγνχο ησλ νρεκάησλ ζε επίπεδν δήκσλ,  

πξνδηαγξάθεηαη ζην πξφγξακκα «Δμνηθνλνκψ». Σν πξφγξακκα, ην νπνίν αλαθέξεηαη 

ζηελ εθαξκνγή δξάζεσλ θαη απνδεδεηγκέλσλ θαιψλ πξαθηηθψλ γηα ηε κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επίπεδν Γήκσλ, είρε αξρηθά πξνθεξπρηεί απφ ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο πξηλ απφ δχν πεξίπνπ ρξφληα. Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ην ελ 

ιφγσ πξφγξακκα δελ πινπνηήζεθε φκσο πξηλ απφ ιίγνπο κήλεο ελεξγνπνηήζεθε. (35) 
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Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθώλ νρεκάησλ κε ειαζηηθά εμαηξεηηθά ρακειήο 

αληίζηαζεο ηξηβήο θύιηζεο 

Μέζσ δχν λέσλ Δπξσπατθψλ Καλνληζκψλ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ην 2012 ε ππνρξεσηηθή 

ρξήζε ειαζηηθψλ ρακειήο αληίζηαζεο ηξηβήο θχιηζεο (LRRT) θαζψο θαη ε 

ππνρξεσηηθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο ηεο πίεζεο ηνπ ειαζηηθνχ 

(TPMS) ζε φια ηα λέα νρήκαηα θαζψο επίζεο θαη ε πηνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζήκαλζεο 

ησλ ειαζηηθψλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη άιιεο νπζηψδεηο παξακέηξνπο. Σα 

ειαζηηθά κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ, θαζψο επζχλνληαη γηα ην 20% έσο 30% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζηα νρήκαηα, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο αληίζηαζεο θχιηζεο (RR) πνπ πξνθαιείηαη θπξίσο ιφγσ ηεο 

«απψιεηαο πζηέξεζεο» (απψιεηα ελέξγεηαο ιφγσ ηεο ζέξκαλζεο θαη παξακφξθσζεο 

ησλ ηξνρψλ θαηά ηελ θχιηζε). Μέζσ ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηε ζήκαλζε ησλ ειαζηηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκία θαπζίκνπ θαη άιιεο νπζηψδεηο παξακέηξνπο, πξνσζείηαη ε 

ζήκαλζε ησλ ειαζηηθψλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ην ζφξπβν θαη ηελ νιίζζεζε 

ζε πγξφ νδφζηξσκα. χκθσλα κε κειέηε πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή γηα ηα ειαζηηθά επηβαηηθψλ νρεκάησλ, ππνινγίδεηαη φηη ππάξρεη έλα 

πεξηζψξην εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ έσο θαη 10% κεηαμχ ησλ ειαζηηθψλ ρακειφηεξεο 

θαη ςειφηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Πξνηείλεηε δξάζε πνπ αθνξά ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ φηαλ ζα θηάζνπλ ζην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπο κε ειαζηηθά LRRT. 

 

Πίλαθαο 5.16 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ εθαξκνγήο δξάζεο LRRT 

Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (* 100 %) Μείσζε εθπνκπώλ     (t/έηνο) 

0,01 22,15 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2015 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     22,15 t / έηνο γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα. 
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5.3.2 Ιδιωτικϋσ και Εμπορικϋσ Μεταφορϋσ 

Δζληθή πνιηηηθή γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ηηο δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο 

κεηαθνξέο κέζσ βηνθαπζίκσλ 

Ζ πινπνίεζε ηέηνησλ θεληξηθψλ πνιηηηθψλ επεξεάδεη εκκέζσο θαη ηηο εθπνκπέο     

εληφο ηνπ Γήκνπ θαθίσλ ζε πνζνζηφ αλάινγν ησλ εζληθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. 

Έλαο απφ ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο είλαη θαη ε πξνψζεζε ησλ βηνθαπζίκσλ ηελ επφκελε 

δεθαεηία. Σν απηνχζην βηνληίδει αλακεηγλχεηαη κε ην ληίδει θίλεζεο, έσο θαη 5% θαη’ 

φγθν ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 590:2004, ην νπνίν ήηαλ ζε ηζρχ έσο ηνλ Ηαλνπάξην 

2010, ελψ δηαηίζεηαη απφ ην ππάξρνλ δίθηπν δηαλνκήο πεηξειαίνπ θίλεζεο ζε φιε ηε 

εγρψξηα αγνξά. Σν 2011 ην πεηξέιαην θίλεζεο πεξηέρεη 6,5% βηνληίδει θαη αλακέλεηαη 

κέζα ζηα επφκελα ρξφληα λα θηάζεη ην 10 % (41). εκεηψλεηαη φηη απφ ηελ εζληθή 

πνιηηηθή γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο κέζσ βηνθαπζίκσλ 

επεξεάδνληαη πέξα απφ ηηο ηδησηηθέο ηφζν νη δεκνηηθέο φζν θαη νη δεκφζηεο κεηαθνξέο. 

Σν πνζνζηφ βηνληίδει ζην ληίδει θίλεζεο κέρξη ην 2020 ζεσξείηαη 6,5% αθνχ δελ 

ππάξρνπλ επίζεκεο δεζκεχζεηο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ. 

 

Πίλαθαο 5.17 Μείσζε εθπνκπώλ     κε ηελ εθαξκνγή ηεο εζληθήο πνιηηηθήο γηα ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξάο κέζσ βηνθαπζίκσλ 

Βηνθαύζηκα 
Πνζνζηηαία αύμεζε βηνληίδει ζην 

πεξηερόκελν ηνπ πεηξειαίνπ 

θίλεζεο (*100 %) 

Μείσζε 

εθπνκπώλ     

(*100 %) 

Μείσζε 

εθπνκπώλ     

(t/έηνο) 

Βηνληίδει 0,0165 0,0165 36,53 

5.4 Τοπικό Ηλεκτροπαραγωγό 

Ο νξγαληζκφο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα απνθαζίζεη εάλ ζα ζπκπεξηιάβεη ή φρη 

ηελ ηνπηθή ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ απνγξαθή θαη ζην ΓΑΔ. Δάλ ζην ΓΑΔ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεθηξνπαξαγσγή εληφο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

ηνπηθήο ειεθηξνπαξαγσγήο, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ κφλν νη «ηνπηθέο» εγθαηαζηάζεηο/κνλάδεο, ήηνη νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

α) Δγθαηαζηάζεηο/κνλάδεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο 
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δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ΔΓΔ). 

β) Δγθαηαζηάζεηο/κνλάδεο κε εηζξνή ζεξκηθήο ελέξγεηαο έσο θαη 20MW ζηελ 

πεξίπησζε εγθαηαζηάζεσλ θαχζεο θαπζίκσλ ή πνπ παξάγνπλ έσο θαη 20MW απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ηα 20 MW αληηζηνηρνχλ ζην φξην ΔΓΔ ηεο ΔΔ γηα 

εγθαηαζηάζεηο θαχζεο). 

H Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) ζχκθσλα κε ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο έσο ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2011, έρεη ρνξεγήζεη άδεηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 141 MW 

γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθψλ ζηαζκψλ ζηα θαθηά (13): 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 30ΜW ζηε ζέζε «Καθφ Καζηέιη» ηνπ Γήκνπ θαθίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 30ΜW ζηε ζέζε «Βνξεηλά» ησλ Γήκσλ θαθίσλ, Φξε θαη 

Κξπνλεξίδαο ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 33ΜW ζηε ζέζε «Υηνλίζηξα – Κεθάια» ηνπ Γήκνπ 

θαθίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 48ΜW ζηε ζέζε «Κφξδα-Ακκνινρηάο-Πεξηζπλάθε-

Παπνχξα-Αριάδεο»» ηνπ Γήκνπ θαθίσλ 

 Αηνιηθφο ζηαζκφο ηζρχνο 45ΜW ζηε ζέζε «Αλεκνθέθαια - Υαιάξα - Μέζα Βαηέο» 

ησλ Γήκσλ θαθίσλ θαη Απνθνξψλνπ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ θάζε ελφο απφ ηα παξαπάλσ αηνιηθά απηά πάξθα είλαη 

πάλσ απφ 20 MW θαη δελ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ΓΑΔ.  

Όζν αθνξά ηα θσηνβνιηατθά, γηα εγθαηαζηάζεηο απφ 20kWp σο 150kWp δελ 

απαηηνχληαη άδεηεο παξαγσγήο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. ηελ πεξίπησζε απηή 

φκσο απαηηείηαη ε ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο απφ ηε ΡΑΔ. ε ιεηηνπξγία κεηά ην έηνο 2009 

ή ζε αλακνλή ιεηηνπξγίαο, αθνχ έρεη εγθξηζεί ε απαξαίηεηε ιήςε άδεηαο εμαίξεζεο απφ 

ηε ΡΑΔ, είλαη νη παξαθάησ θσηνβνιηατθνί ζηαζκνί: 

 

Πίλαθαο 5.18 Δθηίκεζε θσηνβνιηατθώλ πάξθσλ ηζρύνο έσο 150 KWp ζην Γήκν θαθίσλ, έσο 

ην 2015 (13) 

Φνξέαο Σερλνινγία Θέζε Γήκνο 
Ηζρύο 

(KWp) 

ΚΟΤΛΟΤΓΖ Γ. Ο.Δ. Φσηνβνιηατθά Κεληξη θαισηεο θαθίσλ 99,36 

ΔΝΔΡΓΚΟ ΑΔ Φσηνβνιηατθά Βηγιεο -Αξκνο θαθίσλ 148,75 

ΛΔΚΑ Θ. & ΗΑ ΔΔ Φσηνβνιηατθά Βηγιεο-Αξκνο θαθίσλ 148,75 

ΚΛΔΑΝΘΖ ΠΔΡΡΑΚΖ ΔΔ Φσηνβνιηατθά Βηγιεο-Αξκνο θαθίσλ 148,75 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 7 ΚΡΖΣΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΔΠΔ 
Φσηνβνιηατθά Βηγιεο-Αξκνο θαθίσλ 148,75 
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ΛΔΚΑ Θ. & ΗΑ ΔΔ Φσηνβνιηατθά Βηγιεο-Αξκνο θαθίσλ 148,75 

ΟΛΑΡΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΔ Φσηνβνιηατθά Βηγιεο-Αξκνο θαθίσλ 148,75 

ΑΝ.Π.ΔΛ.ΔΔΔ Π.ΣΑΜΟΤ-

Γ.ΜΠΑΚΑΓΗΑΝΝΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΣΔ 

ΔΔΔ 

Φσηνβνιηατθά 
Φνπζθνιηκλε ηεο 

θνηλνηεηαο θαισηεο 
θαθίσλ 99,9 

ΠΡΟΛΟΤΞ ΚΡΖΣΖ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ 

ΔΠΔ 
Φσηνβνιηατθά Βηγιεο-Αξκνο θαθίσλ 148,75 

MIDAS MIAV S.R.L. Φσηνβνιηατθά Βηγιεο δ.δ. Ηκπξνπ θαθίσλ 149,94 

Μ.ΜΑΝΟΤΑΚA ΚΑΗ ΗΑ Ο.Δ. Φσηνβνιηατθά Λνπξηζκα-θαισηε θαθίσλ 99,69 

ΒΟΣΕΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Φσηνβνιηατθά Θνινο θαθίσλ 7 

ΟΛΟΦΧΣΖ ΚΡΖΣΖ Ο.Δ Φσηνβνιηατθά 
Μπηθν Πεδνπιεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΦΧΣΟΓΔΝΝΖΖ Ο.Δ Φσηνβνιηατθά 
Μπηθν Πεδνπιεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΖΛΗΑΚΑ ΜΗΝΧΑ Ο.Δ Φσηνβνιηατθά 
Μπηθν Πεδνπιεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΑΔΗΛΑΜΠΖ ΚΡΖΣΖ Ο.Δ Φσηνβνιηατθά 
Μπηθν Πεδνπιεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΦΧΣΟΦΟΡΟ ΚΡΖΣΖ Ο.Δ Φσηνβνιηατθά 
Μπηθν Πεδνπιεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΜΟΡΦΧΖ Δ.Δ. Φσηνβνιηατθά 
Υεηξνκαληξεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

PHOTOVOLTAIC METHOD E.E. Φσηνβνιηατθά 
Υεηξνκαληξεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΗΧΖ ΔΔ Φσηνβνιηατθά 
Υεηξνκαληξεο - 

Παηζηαλνπ 
θαθίσλ 99,75 

ΝΣΟΤΡΟΤΝΣΟΤ-ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΑΔ 

Φσηνβνιηατθά 

Δθηνο νηθηζκνπ 

αλαηνιηθα ηεο ρσξαο 

θαθησλ 

θαθίσλ 149,85 

ύλνιν 2.444,99 

 

Σέινο, κέζσ ηνπ λφκνπ επηβάιιεηαη ε γεληθφηεξε ζπλεξγαζία ηεο ΡΑΔ κε ηνλ νηθείν 

Γηαρεηξηζηή (ΓΔΖ / ΓΔΜΖΔ) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηξφπνπ θαη ζεκείνπ ζχλδεζεο 

ηνπ πξνο αδεηνδφηεζε ζηαζκνχ κε ην χζηεκα ή ην Γίθηπν ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη 

πξνζδνθία ηθαλνπνίεζεο αηηεκάησλ γηα ιήςε άδεηαο παξαγσγήο ζε πεξηνρέο κε 

θνξεζκέλν ειεθηξηθφ ρψξν θαη έιιεηςε πξννπηηθψλ θαηαζθεπήο έξγσλ ελίζρπζεο θαη 

επέθηαζεο ησλ έξγσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην νξαηφ κέιινλ. Οη πεξηνρέο 

απηέο ζα θαζνξηζηνχλ κε απφθαζε ηεο ΡΑΔ, ε νπνία αλακέλεηαη ζην ηξέρνλ δηάζηεκα. 

Μέρξη ηφηε, δειαδή κέρξη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνξεζκέλσλ πεξηνρψλ θαη ηνλ 
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πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηνξηζκνχ απνξξφθεζεο ηζρχνο ζε απηέο, δελ ππνβάιινληαη 

αηηήζεηο γηα εμαίξεζε ιήςεο άδεηαο παξαγσγήο γηα ηα λεζηά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Δχβνηαο. 

Γηα ην ιφγσ απηφ θαη παξά ηε κεγάιε δήηεζε, ζηελ εθηίκεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ 

πάξθσλ δελ αλαθέξνληαη ζηαζκνί γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εγθξηζεί άδεηα εμαίξεζεο 

απφ ηε ΡΑΔ. 

Ζ παξαγφκελε ινηπφλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ λέσλ θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ εθηηκάηαη 

ζε 2.445 MWh εηεζίσο. Γηα ηνλ Γήκν θαθίσλ, φπσο θαη γηα ηελ Διιάδα, 

ππνινγίδεηαη φηη γηα ηελ παξαγσγή 1 MWh παξάγνληαη 0,819 t C02. Έηζη, εθηηκάηαη φηη 

ζα επηηεπρζεί κείσζε ηνπ     ζηελ αηκφζθαηξα θαηά 2 t εηεζίσο. Σέινο, αλ ζεσξεζεί 

πσο ε δξάζε ζα νινθιεξσζεί 1/1/2013, νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο γηα ηα επφκελα 7 

ρξφληα ζα είλαη 14,02 t. 

5.5 Συνεργαςύα με τουσ Πολύτεσ και Ενδιαφερόμενουσ 

πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο 

Γεκηνπξγία Γεκνηηθνχ Δλεξγεηαθνχ Γξαθείνπ γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο 

δεκφηεο ζρεηηθά κε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ρξήζεο ΑΠΔ θαζψο θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ πνπ αθνινπζνχλ. 

Δλεκέξσζε δεκνηώλ ζρεηηθά κε ηελ ζεκαζία ησλ ειαζηηθώλ ζηα νρήκαηα 

Όπσο αλαθέξζεθε, ηα ειαζηηθά κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ, θαζψο επζχλνληαη γηα ην 

20% έσο 30% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζηα νρήκαηα. χκθσλα κε κειέηε 

πνπ έρεη εθπνλεζεί γηα ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα ηα ειαζηηθά επηβαηηθψλ 

νρεκάησλ ππνινγίδεηαη φηη ππάξρεη έλα πεξηζψξην εμνηθνλφκεζεο θαπζίκσλ έσο θαη 

10% κεηαμχ ησλ ειαζηηθψλ ρακειφηεξεο θαη ςειφηεξεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Τπνινγίδεηαη ε κείσζε     κε ηε ζεψξεζε φηη ην 20% ησλ δεκνηψλ φηαλ ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηα ειαζηηθά ηνπ, ζα επηιέμεη ειαζηηθά ρακειήο αληίζηαζεο ηξηβήο 

θχιηζεο. Δμαηξνχληαη νη δεκφζηεο κεηαθνξέο, νη δεκνηηθέο γηα ηηο νπνίεο έρεη πξνηαζεί 

δξάζε θαη απφ ηηο ηδησηηθέο, ηα ηδησηηθά ιεσθνξεία κεηαθνξάο επηζθεπηψλ. 
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[πλνιηθή πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο] = [Πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο] 

* [Δθηηκψκελν πνζνζηφ εθαξκνγήο δξάζεο] 

 

Πίλαθαο 5.19 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ εθαξκνγήο δξάζεο πξνώζεζεο LRRT 

Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (* 100 %) Μείσζε εθπνκπώλ     (t / έηνο) 

0,02 91,72 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2015 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     91,72 t / έηνο γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα. 

Δλεκέξσζε δεκνηώλ θαη εθπαίδεπζε λέσλ δεκνηώλ - νδεγώλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή Οηθνινγηθήο Οδήγεζεο (Eco Driving) 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ νηθνινγηθήο νδήγεζεο κπνξεί λα κεηψζεη 

ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ησλ νρεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ 10 %. 

Πξνηείλεηε δξάζε πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε δεκνηψλ θαη εθπαίδεπζε ησλ λέσλ 

δεκνηψλ - νδεγψλ απφ ζρνιή νδήγεζεο γηα ηηο πξαθηηθέο ηνπ Eco Driving κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα εθαξκνζηνχλ ζηελ πξάμε. 

Τπνινγίδεηαη ε κείσζε     κε ηε ζεψξεζε φηη 20% ησλ δεκνηψλ ζα πηνζεηήζεη ηηο 

πξαθηηθέο ηνπ Eco Driving. Δμαηξνχληαη νη δεκφζηεο κεηαθνξέο, νη δεκνηηθέο γηα ηηο 

νπνίεο έρεη πξνηαζεί δξάζε θαη απφ ηηο ηδησηηθέο, ηα ηδησηηθά ιεσθνξεία κεηαθνξάο 

επηζθεπηψλ. 

[πλνιηθή πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο] = [Πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο] 

* [Δθηηκψκελν πνζνζηφ εθαξκνγήο δξάζεο] 

 

Πίλαθαο 5.20 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ δξάζεο πξνώζεζεο νηθνινγηθήο νδήγεζεο 

πλνιηθή Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (* 100 

%) 
Μείσζε εθπνκπώλ     

(t/έηνο) 

0,02 91,72 

 

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ     κέρξη ηελ 1/1/2020 ππνινγίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

αθνινπζεί: 

[Μείσζε εθπνκπψλ     κέρξη ην 2020 (t)] = 
      –      

 
 [έηε] * [Μείσζε εθπνκπψλ 

    t / έηνο] = 321,01 t 
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Δλεκέξσζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ / Γξάζεηο δηαλνκήο ιακπηήξσλ 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο ιακπηήξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο εμνηθνλνκείηαη έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ, αληηθαζηζηψληαο έλα ιακπηήξα αινγφλνπ κε έλαλ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθφ ιακπηήξα θσηηζκνχ ιφγσ ηνπ φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ηεο ηάμεο 

ηνπ 60 % (36). Ζ ηηκή αγνξάο ησλ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ιακπηήξσλ είλαη πςειφηεξε 

απφ ηνπο ιακπηήξεο αινγφλνπ, σζηφζν ην πςειφηεξν αξρηθφ θφζηνο απνζβέλεηαη 

γξήγνξα. 

Πξνηείλεηε δξάζε πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε δεκνηψλ θαη ηε δηαλνκή ιακπηήξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ     ζηηο 

θαηνηθίεο, ζεσξείηαη φηη ε εθαξκνγή αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ ζα θηάζεη ην 50 % 

θαη φηη ν θσηηζκφο θαηαλαιψλεη ην 13,7 % ηνπ ζπλφινπ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ 

νηθηαθφ ηνκέα (37). 

 

 

ρήκα 5.3 Καηαλνκή θαηαλαιώζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νηθηαθνύ ηνκέα ην 2008 (37) 
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[πλνιηθή πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο] = [Πνζνζηηαία εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο] 

* [Δθηηκψκελν πνζνζηφ εθαξκνγήο δξάζεο] * [Πνζνζηφ θσηηζκνχ ζην ζχλνιν ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο] 

 

Πίλαθαο 5.21 Μείσζε εθπνκπώλ     κέζσ δξάζεο πξνώζεζεο αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ 

ζηνλ νηθηαθό ηνκέα 

πλνιηθή Πνζνζηηαία εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (* 100 %) Μείσζε εθπνκπώλ     (tn) 

0,04 147,26 

 

Θεσξείηαη έηνο νινθιήξσζεο ηεο δξάζεο ε 1/1/2015 θαη αλακέλεηαη κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ     736,3 t / έηνο γηα ηα επφκελα 5 ρξφληα. 

5.5 Βαςικϊ ςτοιχεύα του Σχεδύου Δρϊςησ για την Αειφόρο  

Ενϋργεια 

Απφ ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνθχπηεη κείσζε εθπνκπώλ     

ζε πνζνζηό 24,24 % θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ     ζηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ θαθίσλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%, κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δπλαηφηεηεο 

πξσηνβνπιίαο ηνπο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία 

ηνπ ΓΑΔ. 
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Πίλαθαο 5.22  Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ ΓΑΔ 

ΣΟΜΔΗ 

 

θαη πεδία δξάζεο 

ΒΑΗΚΔ 

δξάζεηο/κέηξα 

 

αλά πεδίν δξάζεο 

Τινπνίεζε 

[ρξόλνο έλαξμεο 

θαη ιήμεο] 

Αλακελόκελε  από 

θάζε κέηξν 

εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο  

[MWh/έηνο] 

Αλακελόκελε από θάζε 

κέηξν παξαγσγή 

ελέξγεηαο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο 

[MWh/έηνο] 

Αλακελόκελε από 

θάζε κέηξν κείσζε 

CO2 [t/έηνο] 

ηόρνο 

εμνηθνλόκεζεο 

ελέξγεηαο 

αλά ηνκέα 

[MWh] 

ην 2020 

ηόρνο ηνπηθήο 

παξαγσγήο από 

αλαλεώζηκεο πεγέο 

αλά ηνκέα [MWh] 

ην 2020 

ηόρνο 

κείσζεο 

CO2 

αλά ηνκέα 

[t] 

ην 2020 

ΓΔΧΡΓΗΑ                 520,28   78,04 

Διαηψλεο, ακπέιηα 

Αλαλέσζε Αγξνηηθψλ 

Διθπζηήξσλ 
2013-2020 148,65   22,30   

πκβνπιεπηηθφ ζχζηεκα 

ηειε-ελεκέξσζεο 
          

ΚΣΖΡΗΑ. 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ/ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ: 

                1.200,74 805,00 1363,59 

Γεκνηηθά θηίξηα, εμνπιηζκφο/εγθαηαζηάζεηο 

Αλαβάζκηζε ζρνιηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ζε 

"Πξάζηλν ρνιείν" 

2012-2013 40,20 15,00  24,51 

  

Αληηθαηάζηαζε 

ιακπηήξσλ αινγφλνπ κε 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

2012-2013 4,89   4,00 

Καηνηθίεο 

Φσηνβνιηατθά ζε ζηέγεο 2013-2020   200.00 163,80 

"Δμνηθνλφκεζε θαη’ 

νίθσλ" 
2013-2020 82,54   29,26 

Γεκνηηθφο δεκφζηνο θσηηζκφο 
Αληηθαηάζηαζε 

ιακπηήξσλ 
2011-2014 99,37   81,38 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ:                 2.882,41   769,60 

Γεκνηηθφο ζηφινο 

Αγνξά ελεξγεηαθά 

απνδνηηθψλ νρεκάησλ 
2015-2020 262,30   70,03 

  

Δθαξκνγή Οηθνινγηθήο 

Οδήγεζεο 
2012-2013 82,94   22,15 
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Αληηθαηάζηαζε 

ειαζηηθψλ 
2012-2015 82,94   22,15 

Αχμεζε ρξήζεο Βηνθαπζίκσλ 

Δζληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

κέζσ βηνθαπζίκσλ 

2011-2020 136,82   36,53 

ΣΟΠΗΚΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΖ:                   17,11 14,02 

Φσηνβνιηατθά Φσηνβνιηαηθά Πάξθα 2013-2020   2.44 2,00   

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΔ ΚΑΗ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ: 
                4.030,00   1.515,92 

πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 
Γεκηνπξγία Γεκνηηθνχ 

Δλεξγεηαθνχ Γξαθείνπ  
2013-2020       

  

Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηνπηθή 

δηθηχσζε 

Οηθνινγηθή νδήγεζε 2013-2020 368,35   91,72 

Διαζηηθψλ νρεκάησλ 2013-2015 368,35   91,72 

Αληηθαηάζηαζε 

ιακπηήξσλ  
2013-2015 179,81   147,26 

 
    ΤΝΟΛΟ: 8.633,42 822,11 3.741,17 
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6.1 Συμπερϊςματα 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

παξνπζηάδνληαη σο αθνινχζσο: 

 Μεγάιε δηαζπνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ.  

Ζ απνγξαθή ησλ ηειηθψλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ γηα ηνλ κεηέπεηηα 

ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ     ζε επίπεδν πεξηνρψλ, είλαη ζχλζεηε δηαδηθαζία 

θπξίσο ιφγσ ηεο δηαζπνξάο θαη δπζθνιίαο αλάθηεζεο θάπνησλ ζηνηρείσλ. Οη 

παξαδνρέο είλαη αλαπφθεπθηεο, κε ζπλέπεηα ε πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ λα 

δηαθέξεη απφ ηνκέα ζε ηνκέα ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

 Απμεκέλνο πξόηππνο ζπληειεζηήο εθπνκπώλ    .ζηελ Διιάδα. 

Οη εηαηξείεο ειεθηξνπαξαγσγήο έρνπλ κεγάιε ζπκκεηνρή ζηελ επηβάξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ιφγσ ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. ηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο 

ρακειήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο ηνπ ιηγλίηε θαη ηεο ρακειήο απφδνζεο ησλ ΘΖ, ν 

ζπληειεζηήο εθπνκπψλ είλαη ππεξδηπιάζηνο ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. εκαληηθφ είλαη φηη γίλνληαη θηλήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο απφ ηελ 

ΓΔΖ, πνπ σο απνηέιεζκα ζα έρνπλ ηελ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θαηά 25 % έσο ην 

2015 ζε ζρέζε κε ηε ηηκή ηνπ 2006. 

Ο ζπληειεζηήο εθπνκπψλ     είλαη αξθεηά ρακειφηεξνο ζηελ Κξήηε απφ φηη ν 

κέζνο φξνο ζηελ Διιάδα. Απηφ νθείιεηαη, θπξίσο, ζηε κεγάιε ρξήζε ηνπ ιηγλίηε 

γηα ειεθηξνπαξαγσγή ζηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, πνπ είλαη έλα αξθεηά ξππνγφλν 

θαχζηκν. Παξφια απηά, ε κηθξή απφδνζε ησλ ΘΖ ληίδει θαη καδνχη έρνπλ σο 

ζπλέπεηα, ν ζπληειεζηήο εθπνκπψλ     ζηελ Κξήηε λα είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο ηνπ 

κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ πσο ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

θαη ε εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξέπεη λα έρνπλ πςειή πξνηεξαηφηεηα ζε 

δξάζεηο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 Έιιεηςε ελεξγεηαθνύ δηαρεηξηζηή αθόκα θαη αλζξώπσλ ζρεηηθήο ηερληθήο 

εκπεηξίαο ζε ΟΣΑ. 

ε κηθξνχο Γήκνπο, φπσο ζηνλ Γήκν θαθίσλ, δελ ππάξρεη ελεξγεηαθφο 

δηαρεηξηζηήο ψζηε λα νξγαλσζνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ δξάζεηο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, φπσο επελδχζεηο ΑΠΔ, ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα θαη βηψζηκεο 

κεηαθνξέο. Γξάζεηο φπσο ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κηθξά πάξθα ΑΠΔ ππφ ηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ Γήκνπ είλαη αλέθηθηεο αλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη πςειά 



Αλάπηπμε Πξνζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα γηα ην Γήκν θαθίσλ 

Κεθάιαην 6
ν
: πκπεξάζκαηα - Πξννπηηθέο  140 

θεξδνθφξεο. Δπηπιένλ, ε νξγάλσζε εκεξίδσλ γηα ηελ ελέξγεηα, θαζίζηαηαη δχζθνιε 

αθνχ απαηηεί είηε ηελ πξφζιεςε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ είηε ηελ πξνζρψξεζε ηνπ 

Γήκνπ ζε θαηάιιεια πξνγξάκκαηα.  

 Αλάγθε νπζηαζηηθόηεξεο παξνπζίαο πεξηθεξεηαθώλ Γνκώλ ηήξημεο. 

Οη Γνκέο ηήξημεο παξέρνπλ βαζηθή ππνζηήξημε ζηνπο Γήκνπο ηνπ πκθψλνπ, 

φκσο ν ξφινο ηνπο κπνξεί λα γίλεη πην ελεξγφο, πην ζηνρεπκέλνο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα πξνζθέξνπλ πην νπζηαζηηθά απφ ηελ θαηαιπηηθή ζέζε πνπ έρνπλ. 

Παξάδεηγκα, δήκνη ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα, έρνπλ θάπνηεο θνηλέο αλαδεηήζεηο 

ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ππάξρεη κηα θνηλή ζπληζηακέλε 

δήκσλ ζηελ ίδηα πεξηθέξεηα, είλαη αλαγθαία ε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ 

πεξηθεξεηαθψλ ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Μηθξόηεξα ζε θιίκαθα έξγα, δπζθνιόηεξεο επηρνξεγήζεηο. 

Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα επξσπατθά ρξεκαηνδνηηθά ή ηερληθήο ππνζηήξημεο 

πξνγξάκκαηα ζηε θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδνπλ ην ζχκθσλν 

ησλ δεκάξρσλ, απεπζχλνληαη είηε ζε αζηηθέο πεξηνρέο είηε απαηηνχλ «κεγάιε» 

επέλδπζε. Παξάδεηγκα, ην πξφγξακκα JESSICA αλαθέξεηαη γηα βηψζηκεο επελδχζεηο 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ν κεραληζκφο ELENA - KfW, ππνζηεξίδεη κεζαίνπ κεγέζνπο 

επελδπηηθά ζρέδηα θάησ ησλ € 50.000.000 κε έκθαζε ζηελ πίζησζε ηνπ άλζξαθα, ν 

κεραληζκφο ELENA - CEB παξάζρεη ηερληθή βνήζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ θνηλσληθή ζηέγαζε θαη ν κεραληζκφο 

ELENA πνπ ζηεξίδεη δεκνηηθέο δξάζεηο, ην πξάηηεη θπξίσο ζε κεγάια θιίκαθαο 

έξγα.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη αλ θηλεηνπνηεζνχλ Ννκνί ή αθφκα θαη 

πεξηθέξεηεο γηα δξάζεηο αεηθφξνπ ελέξγεηαο ζην ζχλνιν ησλ δήκσλ ηνπο, είλαη 

επθνιφηεξν λα θηλεηνπνηήζνπλ θεθάιαηα. 

6.2 Προοπτικϋσ 

Ο Γήκνο θαθίσλ ηεξεί ζεηηθή ζηάζε ζε ζέκαηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Μάιηζηα, ζην 

δηεηέο πξφγξακκα πνπ έρεη θαηαξηίζεη γηα ην 2011 – 2012, δίλεη έκθαζε ζε δξάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηνλ εζεινληηζκφ, ελψ παξάιιεια ζην 

δηάζηεκα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Υαλίσλ, ζπδεηνχλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ ηεο Υψξαο θαθίσλ ζε πξάζηλν 
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ζρνιείν, κέζσ αμηνπνίεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη δξάζεσλ γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

ήκεξα, ζηα νηθνλνκηθά, ιεηηνπξγηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε δξάζεσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, πξνζηίζεηαη ε ηερληθή βνήζεηα ηεο δηπισκαηηθήο 

απηήο εξγαζίαο πνπ κπνξεί απνδεηρζεί θαηαιπηηθή ζηελ έληαμε ηνπ Γήκνπ ζην 

χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 

ηελ Διιάδα κέρξη ηηο αξρέο Ννέκβξε 2011, 78 δήκνη έρνπλ ππνγξάςεη ην χκθσλν 

θαη 15 απφ απηνχο έρνπλ θαηαζέζεη θαη ΓΑΔ. εκεηψλεηαη φηη θαλέλαο δήκνο δελ έρεη 

θαηαζέζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο, αλαθέξνληαο ην βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο θαη ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ. 

ηελ Κξήηε, νη Γήκνη Ζξαθιείνπ, Ρεζχκλνπ θαη Υεξζνλήζνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην 

χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ αιιά δελ έρνπλ θαηαζέζεη ΓΑΔ αθνχ πξνζρψξεζαλ ηνπο 

πξνεγνχκελνπο κήλεο. 

Πέξα απφ ην χκθσλν, ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλακέλνληαη ξαγδαίεο αιιαγέο ζηα 

θαθηά, αθνχ ε Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο έρεη ρνξεγήζεη άδεηεο ζπλνιηθήο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 141 MW γηα ηελ θαηαζθεπή αηνιηθψλ ζηαζκψλ. Δίλαη γεγνλφο 

πσο ππάξρεη πξνβιεκαηηζκφο ζηνπο δεκφηεο γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο, αιιά είλαη δεδνκέλν 

πσο απηή ε πξννπηηθή έρεη πνιιά λα πξνζθέξεη. Σα πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ 

ΑΠΔ είλαη αδηακθηζβήηεηα, σζηφζν πξέπεη λα ηνληζηεί θαη λα πινπνηεζεί ε νξζή 

αληαπνδνηηθφηεηα αλάκεζα ζηηο εηαηξείεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηα αηνιηθά πάξθα θαη 

ηνπο δήκνπο. Ζ ιεηηνπξγία έξγσλ ΑΠΔ πξνζθέξεη έλα κφληκν θαη ζεκαληηθφ εηήζην 

έζνδν ζηνπο ηνπηθνχο Γήκνπο (2% επί ηνπ ηδίξνπ ηνπο), αιιά θαη ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία γεληθφηεξα θαζψο ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή απαζρφιεζε ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα θαηαζθεπήο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγία ηνπο. Πέξα απφ απηά, ε 

θαηαζθεπή έξγσλ ΑΠΔ ζε κία πεξηνρή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξάιιειε 

πινπνίεζε αληηζηαζκηζηηθψλ νθειψλ, πέξαλ ησλ άκεζσλ θαη κεηξήζηκσλ νηθνλνκηθψλ 

εηζξνψλ θαη ησλ δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο, φπσο ε αλάπηπμε 

νηθνηνπξηζκνχ, ηα έξγα ππνδνκήο θαη νη ρνξεγίεο. 
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