
Δήμος Ηγουμενίτσας

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΣΔΒΕ)  



Το Σύμφωνο των Δημάρχων

 Οι τοπικές αρχές παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής:
 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2

συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.

 Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μία δέσμευση των πόλεων της
Ευρώπης για να επιτύχουν αποτελέσματα πέραν των στόχων της
ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

 Οι ΟΤΑ όντας ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών
οφείλουν να αποτελούν πρότυπο για τους πολίτες
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Κλιματική Αλλαγή – Πολιτικές για την Αντιμετώπιση 
της

 Στόχος 27-40-27 για το 2030: 

 Εξοικονόμηση ενέργειας κατά 27% (σε σχέση με τα επίπεδα του 1990)

 Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% (σε σχέση με τα επίπεδα του
1990)

 Αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στο 27% της συνολικής ενεργειακής
κατανάλωσης της ΕΕ

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι πολύ σημαντική η εμπλοκή
και η ενεργός συμμετοχή των τοπικών αρχών

 Οι δημόσιες και κατά επέκταση οι τοπικές αρχές πρέπει, σύμφωνα με την
Ε.Ε., να αποτελούν πρότυπο για τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση
ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα πρότυπα κατανάλωσης
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Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές έχουν πλέον ενσωματωθεί και στο εθνικό θεσμικό
πλαίσιο.

 Ο N.4342/2015, ο οποίος θεσπίζει την εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης,
με ευθύνη των Περιφερειαρχών και των Δημάρχων (βάση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ).
Επίσης: 1ο και 2ο Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (βάσει Οδηγίας
2006/32 της ΕΕ) και 3ο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση (βάσει
Οδηγίας 2012/27 της ΕΕ)

 Οι τοπικές αρχές παίζουν καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής

Κλιματική Αλλαγή – Πολιτικές για την 
Αντιμετώπιση της
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Οφέλη από τη Συμμετοχή στο Σύμφωνο

 Προώθηση και ανάδειξη του Δήμου ο οποίος:
 συμμετέχει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος 

 υιοθετεί και υλοποιεί τις Ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές στον 
τομέα της ενέργειας. 

Συμμετοχή στο Σύμφωνο

Ολοκληρωμένος Ενεργειακός 
Σχεδιασμός

Πρόσβαση σε Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία

• Εξοικονόμηση Ενέργειας 
• Μείωση Λειτουργικού Κόστους
• Προώθηση επενδύσεων

• ELENA
• JESSICA
• Χρηματοδοτήσεις 2014 – 2020
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Συμμετοχή στο Σύμφωνο

 Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υπέγραψε το έντυπο προσχώρησης στο Νέο Σύμφωνο
των Δημάρχων στις 14 Σεπτεμβρίου 2016

 Με την συμμετοχή στο Σύμφωνο δεσμεύτηκε να: 

 Υπερβεί τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2030, μειώνοντας τις εκπομπές CO2

τουλάχιστον κατά 40% σε αυτό το διάστημα

 Υποβάλλει εντός δύο ετών το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) που
αποτελεί τον ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου μέχρι το 2030

 Προχωρήσει στην ενεργειακή καταγραφή των δημοτικών καταναλώσεων καθώς
και σε αποτίμηση των καταναλώσεων του οικιακού και τριτογενή τομέα.

 Να επιλέξει μέτρα που προτείνονται σε διάφορους άξονες τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα, εκτιμώντας το κόστος για την εφαρμογή τους όπως
επίσης και της αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών από την υλοποίηση τους
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Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια - ΣΔΒΕ (1/2)

 Η σύμβαση υπεγράφη το Μάρτιο του 2017
 Η Απογραφή Εκπομπών ξεκίνησε τον Απρίλιο 2017

 Επικοινωνία με ΔΕΔΔΗΕ/ΔΕΗ για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής
ενέργειας

 Συγκέντρωση στοιχείων από τις υπηρεσίες του Δήμου
 Διανομή ερωτηματολογίων για οικιακό και τριτογενή τομέα

 Επικοινωνία με φορείς του Δήμου
 Πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας
 Βιβλιογραφική μελέτη
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Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια - ΣΔΒΕ (2/2)

 Έχει ολοκληρωθεί η Τεχνική Έκθεση Συνολικής Στρατηγικής
του Δήμου Ηγουμενίτσας

 Υλοποιούνται η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και η
Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων

 Θα πραγματοποιηθεί Δημόσια Διαβούλευση του
Προσχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας τον Οκτώβρη
2017

 Το ΣΔΒΕ θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2017

 Μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ. θα υποβληθεί στην Ε.Ε.
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Βασικές παραδοχές

 Υπολογίστηκαν οι εκπομπές CO2 κατά το έτος 2012 για:
 Δημοτικές καταναλώσεις (κτίρια, υποδομές, φωτισμός, οχήματα)
 Οικιακός τομέας
 Τριτογενής τομέας (εμπόριο, υπηρεσίες)
 Πρωτογενής & Δευτερογενής τομέας
 Οδικές Μεταφορές (ιδιωτικές, εμπορικές & δημόσιες)

 Από την χρήση των ενεργειακών προϊόντων:
 Ηλεκτρική ενέργεια
 Πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης
 Βενζίνη
 Ξύλο
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Απογραφή εκπομπών CO2 (σύνολο Δήμου)
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Απογραφή δημοτικών εκπομπών CO2
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Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων ΣΔΒΕ

 Το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ) το οποίο θα
εκπονηθεί θα προβλέπει δράσεις και μέτρα μείωσης της
κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:

 Δημοτικός τομέας

 Οικιακός και Τριτογενής τομέας

 Μεταφορές

 Πρωτογενής & Δευτερογενής τομέας
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Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις (1/2)

 Προτείνονται οι εξής δράσεις: 

 Ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτιρίων και

εγκαταστάσεων του Δήμου

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης σε σχολικά κτίρια όλων των

βαθμίδων (1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας κ.α.)

 Δράσεις πληροφόρησης στα σχολεία για την βελτίωση της

ενεργειακής συμπεριφοράς

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης σε διοικητικά δημοτικά κτίρια

(Δημαρχείο, κτίριο στέγασης ΔΕΥΑΗ κ.α.)
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Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις (2/2)

 Δράσεις ενημέρωσης για την καλύτερη ενεργειακή χρήση των
κτιρίων

 Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα κτίρια
(φωτοβολταϊκά, γεωθερμία, αντλίες θερμότητος κ.α.)

 Πιλοτικές παρεμβάσεις σε επιλεγμένα κτίρια/σχολεία με
επιδεικτικό χαρακτήρα

 Εκμετάλλευση ενεργειακού συμψηφισμού με χρήση
φωτοβολταϊκών (net metering) σε κτίρια και αντλιοστάσια

 Ομάδες εργασίας (forum) εμπλεκόμενων φορέων
 Αντλιοστάσια ύδρευσης/αποχέτευσης: Εκσυγχρονισμός 

εγκαταστάσεων με ηλεκτροκινητήρες και συστήματα νέας 
τεχνολογίας (inverters, soft starters)
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Δημοτικός φωτισμός

 Προτείνονται οι εξής δράσεις: 

 Εκπόνηση εξειδικευμένης μελέτης οδοφωτισμού βάσει των
ισχυόντων προτύπων

 Αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών τα οποία φέρουν
λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας με νέα, εξοικονόμησης
ενέργειας τεχνολογίας LED

 Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου και
διαχείρισης

 Ρύθμιση φωτεινής ροής φωτιστικών σωμάτων (light dimming)

 Εκσυγχρονισμός υποδομών δικτύου ηλεκτροδότησης
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Δημοτικά οχήματα

 Προτείνονται δράσεις όπως:

 Εκπαίδευση των οδηγών δημοτικών οχημάτων στην
οικολογική οδήγηση

 Αντικατάσταση οχημάτων δημοτικού στόλου (αναλόγως
παλαιότητας) με οχήματα νέας τεχνολογίας (υβριδικά,
ηλεκτρικά, φυσ. αερίου)

 Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου
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Οικιακός & Τριτογενής τομέας

 Προτείνεται μία σειρά μέτρων για την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των 
πολιτών και επαγγελματιών:

 Δημιουργία ομάδας εργασίας (φόρουμ) με εμπλεκόμενους φορείς
(φορείς πολιτών, εμπορικούς συλλόγους, επιμελητήρια, συλλόγους
ξενοδόχων) στον οικιακό και τριτογενή τομέα

 Εκστρατεία ενημέρωσης και υλοποίηση δράσεων για τo νέο πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

 Δράσεις ενημέρωσης για την ενεργειακή εξοικονόμηση στα κτίρια του 
οικιακού και τριτογενή τομέα (παρεμβάσεις στη θερμομόνωση κελύφους, 
στη κεντρική θέρμανση, στα εξωτερικά κουφώματα) 

 Προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
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Οδικές Μεταφορές

 Προτείνονται οι εξής δράσεις: 

 Δράσεις ενημέρωσης των πολιτών και οδηγών του Δήμου (ιδιωτικών
οχημάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς)

 Στοχευμένες δράσεις στους επαγγελματίες οδηγούς

 Προώθηση χρήσης εναλλακτικών μέσων μεταφοράς & στόχος 
μείωσης ποσοστού 10% των μετακινήσεων εντός του Δήμου

 Αναβάθμιση των χώρων στάθμευσης/εφαρμογή ελεγχόμενης
στάθμευσης

 Υιοθέτηση προτάσεων Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ)
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Προτάσεις Δράσεων Φορέων

 Ο.Λ.ΗΓ. 
 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (θερμομόνωση κελύφους,

κεντρική θέρμανση, εξωτερικά κουφώματα, χρήση ΑΠΕ)

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον οδοφωτισμό λιμένος

 Ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση προσωπικού

 Πυροσβεστική/Τροχαία/Αστυνομία

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (θερμομόνωση κελύφους,
κεντρική θέρμανση, εξωτερικά κουφώματα, χρήση ΑΠΕ)

 Ευαισθητοποίηση-ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού

 Υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. Θεσπρωτίας 
 Σταδιακή Αντικατάσταση στόλου οχημάτων

 Εκπαίδευση οδηγών στην οικολογική οδήγηση

 Κτίρια (θερμομόνωση κελύφους, κεντρική θέρμανση, εξωτερικά κουφώματα, 
χρήση ΑΠΕ)

 Δομές Περιφέρειας
 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια (θερμομόνωση κελύφους,

κεντρική θέρμανση, εξωτερικά κουφώματα, χρήση ΑΠΕ)

 Ευαισθητοποίηση/εκπαίδευση προσωπικού 19



Στόχος μείωσης εκπομπών CO2 έως το 2030

Τομέας

Ποσοστό μείωσης 

εκπομπών CO2

Δημοτικά κτίρια, σχολεία και αθλητικές 

εγκαταστάσεις
24%

Δημοτικός φωτισμός 58%

Δημοτικά οχήματα 35%

Εγκαταστάσεις Υποδομών ΔΕΥΑΗ 14%

Οικιακός τομέας 22%

Τριτογενής τομέας 20%

Δευτερογενής τομέας 9%

Πρωτογενής τομέας 27%

Οδικές Μεταφορές 23%

Μείωση Εκπομπών από Παραγωγή ΑΠΕ 22%

 Προκύπτει από τη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων
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Δυνατότητες Χρηματοδότησης (1/2) 

 Ίδιοι πόροι

 Μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέτρα «μηδενικού ή χαμηλού κόστους» και 
δράσεις εκπαίδευσης

 Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ)

 Έργα σύμφωνα με τις Στρατηγικές Πολιτικής Συνοχής και την συμμετοχή 
Κοινοτικών Πόρων, όπως ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ

 Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020: 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος»: Προστασία του περιβάλλοντος και 
αειφόρος ανάπτυξη (ΣΣ2) / τομέας περιβάλλοντος Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 «Πράσινο Ταμείο»

 Ένταξη έργων υποδομής αειφόρου ανάπτυξης

 Τραπεζικός δανεισμός

 Για έργα με ελκυστικό ρυθμό αποπληρωμής
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Δυνατότητες Χρηματοδότησης (2/2)

 Σύμπραξη Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα

 Συνεργασία των δημόσιων με τους ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την υλοποίηση ενός 
έργου, ενδείκνυται για ανταποδοτικά έργα υποδομών

 Επιχείρηση Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ - ESCO) – Χρηματοδότηση από 
Τρίτους (ΧΑΤ)

 Μηχανισμός κατάλληλος για όλα τα έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας

 Πρόσφατα το ΥΠΕΚΑ δημοσιοποίησε τα Βασικά Υποδείγματα Συμβάσεων 
Ενεργειακής Απόδοσης  για τις ΕΕΥ

 Ευρωπαϊκά προγράμματα Horizon 2020, LIFE+

 Προώθηση Ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενέργεια και το περιβάλλον

 Ανακύκλωση πόρων (JESSICA - ΕτΕΠ)

 Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. που εστιάζει στην 
προώθηση των βιώσιμων επενδύσεων και της ανάπτυξης σε αστικές περιοχές

 Μηχανισμός Τεχνικής Βοήθειας ELENA – EEEF 

 Ο Μηχανισμός καλύπτει μέχρι και το στάδιο της Τεχνικής Βοήθειας για την 
προετοιμασία επενδυτικών προγραμμάτων βιώσιμης ενέργειας σε πόλεις και 
περιοχές 22



Ερωτήσεις – Διευκρινήσεις - Προτάσεις

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


