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EXTENDED SUMMARY 

 
 

The City of Ilioupoli in response: 

• To the need to tackle climate change 

• The  introduction of energy policies for sustainable development both at the national 
and the local community levels 

Has signed  the Covenant of Mayors on 28 April 2011 and began  to  implement  the  resulting 
commitments. 

 

Within  the  City  of  Ilioupoli,  the  carbon  emissions  are  estimated  at  386,796  tons  of  CO2 
annually, having 2009 as a reference year. The goal set by the municipality is to reduce these 

emissions by 20.36% (78,759) tons of CO2 per year by the year 2020. 
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Figure 1: Contribution of each sector in the total CO2 emissions 

 

The goal of reducing CO2 emissions will be achieved by implementing energy saving measures 
and  installation  of  renewable  energy  systems  within  the  limits  of  the  municipality.  The 

Sustainable  Energy  Action  Plan  provides  up  indicative  measures  to  reduce  energy 

consumption in the following areas: 

• Public buildings: Energy certification and upgrading of buildings of  the Municipality, 
Informing and educating users of public buildings (employees and citizens) 

• Municipal  Lighting: Use  low‐energy  bulbs  to meet  the  needs  in municipal  lighting, 
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Installation of  Led  lighting  fixtures,  centralized management  and  control of  all  road 

lighting 

• Home &  tertiary  sector:  Information  / awareness campaigns, Distribution of energy 
saving lamps, Campaigns to promote national programs "EXOIKONOMΟ KAT’ OIKON" 

and "BUILDING THE FUTURE" 

• Vehicles & Transport: Compilation of Urban Mobility Study, Promotion of Eco‐driving, 
Improvement of Performance of municipal fleet 

• Other measures: Promotion of renewable energy,  Implementation of energy criteria 

in public procurement 

 

For the sectors included in the Sustainable Energy Action Plan of the City of Ilioupoli, the total 
estimated reduction in CO2 emissions by 2020, according to the requirements of the Covenant 

of Mayors, has been calculated: 

 

SEAP sector  CO2 emissions (tCO2)
CO2  emissions reduction 

(tCO2) 
Rate of reduction 

Municipality       

Buildings  4.919 1.964 39,92% 

Lighting  5.014 1.585 31,61% 

Vehicles  867 210 24,24% 

Green procurement  ‐ 106 ‐

Buildings       

Residential &  253.294  44.673 17,64% 

Vehicles       

Private vehicles  122.702  27.770 22,63% 

RES       

Production from RES  0 2.452 ‐

Total  386.796 78.759 20,36%

Table 1: Calculation of emissions reduction per SEAP sector 
 

The  results of  the CO2  emissions  reduction  targets per  sector  can be  also  seen  in  the next 
figure: 
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Figure 2: CO2 emissions reduction per sector 

 

It is important to note that the largest reductions expected from areas where the municipality 

can not exercise direct  influence  (private  transport,  residential and  tertiary  sector). For  this 

reason, achieving the target of 20% should be monitored until the next monitoring report to 

the Covenant of Mayors in two years when the municipality can propose new or corrected and 

actions. 

 

In  any  case,  the  City  in  conjunction  with  the  stakeholders  will  keep  under  review  the 
implementation of new measures and  the  various  sectors and  intensify  its effort  to  reduce 

consumption  in  the  residential  and  tertiary  sectors.  It will  also  gradually  implement energy 

saving  measures  in  the  areas  of  direct  responsibility  (municipal  buildings,  fleet  vehicles, 

municipal  lighting)  so  that  it  acts  as  a  “model”  both  for  the  residents  and  for  the  tertiary 

sector. 

 

Summarizing, the City fully adopts this Sustainable Energy Action Plan and commits itself to its 
implementation in order to reach the emissions’ reduction goals that were set. 

 
 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 12

 
1. ΣΥΝΟΨΗ 

 
 

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  ανταποκρινόμενος,  στην  ανάγκη  για  αντιμετώπιση  της  κλιματικής 
αλλαγής και την υιοθέτηση ενεργειακών πολιτικών για την Αειφόρο ανάπτυξη σε εθνικό αλλά 

και σε επίπεδο πόλης και τοπικής κοινωνίας, υπέγραψε το  Σύμφωνο των Δημάρχων στις  28 

Απριλίου 2011 και ξεκίνησε να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. 
 

Εντός  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  οι  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα  υπολογίζονται  σε 

386.796 τόνους CO2 ετησίως, με έτος αναφοράς το 2009. Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η 

μείωση αυτών των εκπομπών κατά 20,36% (78.759) τόνοι CO2 ετησίως) μέχρι το έτος 2020. 

 

 
Εικόνα 3: Ποσοστό συμμετοχής ανά τομέα στις συνολικές εκπομπές CO2 

 
Ο  στόχος  μείωσης  των  εκπομπών  CO2  αναμένεται  να  επιτευχθεί  από  την  εφαρμογή 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και  εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ  εντός  των ορίων του 

Δήμου.  Το  Σχέδιο  Δράσης  που  καταρτίστηκε  προβλέπει  ενδεικτικά  μέτρα  μείωσης  της 

κατανάλωσης ενέργειας στους παρακάτω τομείς: 
 

Δημόσια κτίρια: Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιρίων του Δήμου, 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δημοσίων κτιρίων 
 

Δημοτικός  φωτισμός:  Χρήση  λαμπτήρων  χαμηλής  κατανάλωσης  για  κάλυψη  των  αναγκών 

σε  δημοτικό  φωτισμό,  υλοποίηση  προγράμματος  εγκατάστασης  φωτιστικών  σωμάτων  Led 

και  εγκατάσταση  συστήματος  κεντρικής  διαχείρισης  και  ελέγχου  στο  σύνολο  του  οδικού 

φωτισμού. 
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Οικιακός & τριτογενής τομέας: Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του κοινού, Δράσεις διανομής
  λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, Ενημέρωση για τα προγράμματα 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
 

Οχήματα  & μεταφορές: Μελέτη  αστικής  κινητικότητας,  Προώθηση  Eco‐driving,  Βελτίωση 

απόδοσης δημοτικού στόλου οχημάτων 
 

Άλλα  μέτρα:  Προώθηση  των  ΑΠΕ,  Εφαρμογή  ενεργειακών  κριτηρίων  στις  διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
 

Είναι  σημαντικό  να  τονιστεί  ότι  οι  μεγαλύτερες  μειώσεις  αναμένονται  από  τομείς  στους 

οποίους ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει άμεση επίδραση (ιδιωτικές μεταφορές, οικιακός και 

τριτογενής  τομέας).  Για  το  λόγο  αυτό,  η  επίτευξη  του  στόχου  του  20%  θα  πρέπει  να 

αποτελέσει  αντικείμενο  παρακολούθησης  μέχρι  την  επόμενη  αναφορά  προς  το  Σύμφωνο 

των Δημάρχων σε δύο χρόνια οπότε και θα μπορούν να προταθούν νέα ή διορθωμένα μέτρα 

και δράσεις. 
 

Σε  κάθε  περίπτωση,  ο  Δήμος  σε  συνδυασμό με  τους  εμπλεκόμενους φορείς  της  πόλης  θα 

εξετάζει  διαρκώς  την  εφαρμογή  και  νέων  μέτρων  στους  διάφορους  τομείς  και  θα 

εντατικοποιήσει  την  προσπάθεια  του  για  μείωση  των  καταναλώσεων  στον  οικιακό  και 

τριτογενή  τομέα.  Παράλληλα,  θα  εφαρμόζει  σταδιακά  τα  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας 

στους  τομείς  άμεσης  αρμοδιότητας  του  (δημοτικά  κτίρια,  στόλος  οχημάτων,  δημοτικός 

φωτισμός) ώστε να αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δημότες του όσο και για τον τριτογενή 

τομέα. 
 

Συνοψίζοντας,  ο  Δήμος  υιοθετεί  πλήρως  το  παρόν  Σχέδιο  Δράσης  και  δεσμεύεται  για  την 

υλοποίηση του με στόχο να φτάσει το στόχο μείωσης των εκπομπών. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 

Η Ε.Ε. το 2008 ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα1,  θέτοντας ως βασικό 

στόχο  τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά  τουλάχιστον 20%  έως  το 2020  και  την 
αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης  της  ΕΕ  έως  το  2020.  Στο  ευρύτερο  αυτό  πλαίσιο,  η  ΕΕ  ανέπτυξε  την 
πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων»2  προκειμένου να ενθαρρύνει και υποστηρίξει 
τις  προσπάθειες  της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  στην  υλοποίηση  αειφόρων  ενεργειακών 
πολιτικών.  Οι  Τοπικές  Αρχές  θεωρείται  ότι  μπορούν  να  διαδραματίσουν  ένα κρίσιμο ρόλο 
στην  μείωση  των  επιπτώσεων  της  κλιματικής  αλλαγής  δεδομένου  ότι  το  80%  της 
ενεργειακής  κατανάλωσης  και  εκπομπών  CO2  στην  Ευρώπη  σχετίζονται  με  αστικές 

δραστηριότητες. 
 

Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Νέο Σχέδιο για την 

Ενεργειακή  Απόδοση3 καθώς  εκτιμάται  ότι  ο  στόχος  της  Ε.Ε.  για  εξοικονόμηση  ενέργειας 

κατά 20% έως το 2020 δεν θα επιτευχθεί. Έτσι, εκφράζεται η ανάγκη να γίνουν εντατικότερες 

οι  προσπάθειες  για  εξοικονόμηση,  ενώ  επιβεβαιώνεται ο  σημαντικός  ρόλος  του  δημόσιου 

τομέα ως «παράδειγμα εξοικονόμησης» για τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Σε αυτό το 

Σχέδιο  αναφέρεται  ρητά  η  σημασία  που  έχει  αποκτήσει  για  την  εφαρμογή  των  πολιτικών 

εξοικονόμησης ενέργειας το Σύμφωνο των Δημάρχων και προαναγγέλλεται η  επέκταση των 

πρωτοβουλιών της  Ε.Ε.,  σε  επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να  επιτευχθούν πρακτικά 

αποτελέσματα  στην  εξοικονόμηση  ενέργειας  αλλά  και  πέρα  από  αυτήν  (ειδικά  στην 

δημιουργία τοπικών και εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης). 

Στο  πλαίσιο αυτό,  οι  Δήμαρχοι  της  Ευρώπης,  κατά  την  υπογραφή  του  Συμφώνου εκτιμούν 

ότι: 
 

• οι  τοπικές  και  περιφερειακές αρχές μοιράζονται την  ευθύνη για  την  καταπολέμηση 

της  αύξησης  της  θερμοκρασίας  του  πλανήτη  με  τις  εθνικές  κυβερνήσεις  και  ότι 

οφείλουν  να  αναλάβουν  τη  δέσμευση  αυτή  ανεξαρτήτως  των  δεσμεύσεων  άλλων 

ενδιαφερομένων φορέων 
 

• τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα  (μέσω των προϊόντων 

και  των  υπηρεσιών που  χρησιμοποιούνται από  τους  πολίτες)  για  περισσότερο από 

το  ήμισυ  των  εκπομπών  αερίων  θερμοκηπίου  που  προκύπτουν  από  τη  χρήση 

ενέργειας σχετιζόμενης με την ανθρώπινη δραστηριότητα 
 

• η δέσμευση της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνον 

με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων. 
 

                                                            
1 Βλ. σχετικά COM(2008) 30 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, «Δύο φορές το 20 έως το 2020: Η 
κλιματική αλλαγή και η ευκαιρία της Ευρώπης» 
2 www.eumayors.eu 
3 COM(2011) 109 τελικό, Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση, 2011, 08/03/2011 
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• ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη 

δράσης και  να  δώσουν  το  καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι  αποτελούν το  επίπεδο 

διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες 
 

Έτσι, οι Δήμαρχοι της Ευρώπης συμφώνησαν να μειώσουν τις  εκπομπές CO2 στις  επικράτειες 

τους  κατά  τουλάχιστον  20%,  μέσω της  εφαρμογής ενός  «Σχεδίου Δράσης  για  τη  Αειφόρο 

Ενέργεια» στους τομείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εντολή τους. 
 

Ο Δήμος Ηλιούπολης, σε συνέχεια των αποφάσεων και δράσεων που έχει υιοθετήσει για την 

εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 

28 Απριλίου 2011 και ξεκίνησε να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. 
 

Στο  Σύμφωνο, μέχρι  στιγμής συμμετέχουν πάνω από  4150  Δήμοι από  την Ευρώπη, μεταξύ 
των οποίων 94 Δήμοι από όλη την Ελλάδα. 

 
Οι ουσιαστικές δεσμεύσεις ενός Δήμου που συμμετέχει στο Σύμφωνο είναι η: 

 
− Προετοιμασία μια Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2 με καταγραφή των ενεργειακών 

καταναλώσεων  των  κτιρίων  και  των  οχημάτων  τόσο  των  δημοτικών  όσο  και  των 
ιδιωτικών εντός των ορίων του δήμου. 

 

− Προετοιμασία  του  Σχεδίου  Δράσης  για  τη  Αειφόρο  Ενέργεια,  το  οποίο  πρέπει  να 

υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσημη υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων 
 

− Υλοποίηση  των  προτεινόμενων  μέτρων  για  την  μείωση  των  εκπομπών  CO2,  ειδικά 

στους  τομείς  ευθύνης  του  Δήμου  (δημοτικά  κτίρια,  φωτισμός,  οχήματα,  δημοτικές 
προμήθειες, κτλ) 

 

− Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 

στο Δήμο 
 

− Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου 

Δράσης  για  τη  Αειφόρο  Ενέργεια  για  αξιολόγηση,  παρακολούθηση  και  εξακρίβωση 

των αποτελεσμάτων 
 
 

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων αποτελεί την ευκαιρία να συνδυαστούν όλες 

οι  προσπάθειες  και  επιδιώξεις  του  Δήμου  Ηλιούπολης  κάτω  από  ένα  κοινό  πρόγραμμα 

δράσης, και μάλιστα σε συνεργασία με αντίστοιχους Οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, υπό 

την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

Ο  στόχος που θέτει  το  παρόν  Σχέδιο  Δράσης  είναι  η  μείωση  έως το 2020  των  εκπομπών 
διοξειδίου  του άνθρακα  (CO2)  από  τις  δραστηριότητες  εντός  των  ορίων  του  Δήμου  κατά 

20% από τα επίπεδα του 2009.  
 

Η μείωση των εκπομπών θα επιτευχθεί με δράσεις σε δύο άξονες: 
 

• Εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα, 

οικιακό και τριτογενή τομέα, δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές 

• Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 16

από ΑΠΕ 
 

Στο  πρώτο μέρος  του παρόντος Σχεδίου Δράσης  για  την Αειφόρο Ενέργεια περιγράφεται η 

υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο Ηλιούπολης και στο δεύτερο τα μέτρα και πρωτοβουλίες 

που  θα  υλοποιηθούν  μέχρι  το  2020  ώστε  ο  Δήμος  να  επιτύχει  τον  στόχο  μείωσης  των 

εκπομπών CO2 που έθεσε. Καθώς το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια έχει την μορφή 

ενός ολοκληρωμένου  έργου,  εκτός  των  στόχων  και  των  τεχνικών  μέσων  για  την  επίτευξή 

τους, περιλαμβάνει και: 
 

• Τις  υπηρεσίες  που  αναμένεται  να  αναλάβουν  τον  σχεδιασμό,  υλοποίηση  και 

παρακολούθηση κάθε δράσης 
 

• Την πιθανή πηγή χρηματοδότησης 
 

• Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
 

• Τους  δείκτες  παρακολούθησης  της  προόδου  και  επαλήθευσης  των  επιθυμητών 

αποτελεσμάτων 
 

• Τις  δράσεις  ενημέρωσης,  κινητοποίησης  και  δικτύωσης  όλων  των  εμπλεκομένων 

μερών  του  Δήμου  προς  την  υλοποίηση  των  στόχων  του  Σχεδίου  Δράσης  και  του 

Συμφώνου των Δημάρχων 

 
Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αποτελέσματα των δράσεων είναι ποικίλα: 

 δημιουργία εξειδικευμένων και σταθερών θέσεων εργασίας που δεν υπόκεινται σε 
μετεγκατάσταση. 

 υγιέστερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής 
 βελτιωμένη οικονομική ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. 
 

Οι δράσεις αυτές λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση, κυρίως μέσω της αναφοράς 
στις «Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας», μια βάση δεδομένων βέλτιστων 
πρακτικών που υποβάλλονται από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο 
.
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ΜΕΡΟΣ Α’ : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ 
ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ 
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3. Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  
 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

Η  Ηλιούπολη  είναι  ένας  σύγχρονος  προαστιακός  Δήμος  που  βρίσκεται  νοτιοανατολικά  της 
Αθήνας  στις  Νοτιοδυτικές  παρυφές  του  Υμηττού.  Αποτελεί  μέρος  του  Μητροπολιτικού 
Συγκροτήματος της Αθήνας και συνορεύει Δυτικά με τους Δήμους Αγ. Δημητρίου και Αλίμου ‐με 
όριο την Λεωφόρο Βουλιαγμένης, Βόρεια συνορεύει με τον Δήμο Βύρωνα, Βόρειο‐ανατολικά με 
τον  Δήμο  Υμηττού  ‐  Δάφνης,  Ανατολικά  με  τον  Δήμο  Κορωπίου  με  όριο  την  υδροκρίτη  του 
Υμηττού, και νότια με τον Δήμο Αργυρούπολης‐ Ελληνικού. 

 

Εικόνα 4: Δορυφορική απεικόνιση του Δήμου Ηλιούπολης και των όμορων του Δήμων 

Η Ηλιούπολης ως τμήμα του οικιστικής ανάπτυξης της Πρωτεύουσας επιδρά και δέχεται άμεσα 
επιδράσεις από τους παραπάνω γειτονικούς δήμους όπως φαίνεται στο χάρτη 1‐2 με εξαίρεση 
τον Δήμο Κορωπίου με  τον οποίο  χωρίζεται  στην  ουσία από  τον ορεινό όγκο  του  Υμηττού,  μη 
υπάρχοντος έτσι άμεση επικοινωνία μεταξύ  των κατοίκων  τους. Δηλαδή με  το Δήμο Κορωπίου 
συνορεύει μεν διοικητικά αλλά δεν δέχεται επιδράσεις ούτε επιδρά σε αυτόν. 
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Η Ηλιούπολη είναι χτισμένη σε υψόμετρο 100 μ. – 180 μ. στους πρόποδες του όρους «Υμηττός», 
στην  νοτιοδυτική  πλευρά  της  Αττικής.  Στην  θέση  αυτή  που  οριοθετείται  σήμερα  η  Ηλιούπολη, 
εικάζεται  ότι  κατά  την  αρχαιότητα  είχε  αναπτυχθεί  ένας  εκτεταμένος  αλλά  αραιοκατοικημένος 
Δήμος που άνηκε στην Ερεχθηίδα φυλή4, ο Δήμος «Ευωνύμου». Από ιστορικές έρευνες προκύπτει 
ότι ο Δήμος «Ευωνύμου» είναι ένας από τους 100 δήμους που δημιουργήθηκαν στην Αττική με 
τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη το 507 ‐ 508 π.Χ.  

Ο  πραγματικός  πληθυσμός  του  Δήμου  σύμφωνα  με  την  απογραφή  του  2001  (ο  πληθυσμός 
δηλαδή  που  απογράφηκε  πραγματικά  στο  Δήμο  Ηλιούπολης  κατά  την  ημέρα  της  απογραφής) 
ανέρχεται σε 75.904 κατοίκους. Σύμφωνα με το προσωρινά στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την 
ΕΛΣΤΑΤ ‐ σύμφωνα με το από 22/7/2011 Δελτίο Τύπου για τα προσωρινά αποτελέσματα‐ από την 
απογραφή που έγινε το 2011 η Ηλιούπολη εμφανίζει 77.850 κατοίκους μόνιμο πληθυσμό. 

Η  έκτασή  της σύμφωνα με  τη  ΕΛ.  ΣΤΑΤ.  είναι 12.990  στρέμματα  ενώ η  'εντός σχεδίου'  έκταση 
είναι 6.300 στρέμματα. 

Η ένταξη στο σχέδιο πόλης και ουσιαστικά η οργανωμένη δόμηση στην περιοχή ξεκίνησε το 1925 
με  το  ΦΕΚ  80/Α/31‐3‐25  με  το  οποίο  μελετήθηκε  και  εντάχθηκε  το  μεγαλύτερο  κομμάτι  του 
σημερινού δήμου με διαδικασίες ιδιωτικής πολεοδόμησης (χάρτης 1‐3). Στην πρωτοποριακή, για 
την εποχή εκείνη μελέτη, ο σχεδιασμός, δημιουργούσε πολλές πλατείες, προέβλεπε μεγάλους σε 
πλάτος δρόμους, χώρους λουτρών κ.ά. 

                                                            
4 Μια από τις δέκα φυλές που αποτέλεσαν την «Αθηναϊκή Πολιτεία» με τις μεταρρυθμίσεις του Πεισίστρατου (560 π.Χ.) 

Εικόνα 5: Χάρτης όμορων Δήμων Ηλιούπολης σύμφωνα με τον 'ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ' Πηγή στοιχείων: 
www.eetaa.gr 
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Από την εφαρμογή του Ν. 3852/10 (Καλλικράτης), ο Δήμος Ηλιούπολης Διοικητικά υπάγεται στην 
Περιφέρεια Αττικής (Π.Α.) και συγκεκριμένα οι Δήμοι Ηλιούπολης, Δάφνης‐Υμηττού και Βύρωνος 
ανήκουν  στην  Περιφερειακή  Ενότητα  Κεντρικού  Τομέα  μαζί  με  τους  Δήμους  Αθηναίων, 
Φιλαδέλφειας,  Χαλκηδόνας,  Γαλατσίου,  Ζωγράφου  και  Καισαριανής,  ενώ  οι  όμοροι  Δήμοι  του 
Αγ.  Δημητρίου  και  Αργυρουπόλεως‐  Ελληνικού  ανήκουν  στο  Περιφερειακή  Ενότητα  Νοτίου 
Τομέα μαζί με τους Δήμους Γλυφάδας, Αλίμου, Νέας Σμύρνης, Μοσχάτου‐Ταύρου, Καλλιθέας και 
Π. Φαλήρου. 

Χωροταξικά η πόλη σήμερα αναπτύσσεται σε παράλληλη διάταξη με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, 
έχοντας ανατολικά ως φυσικό εμπόδιο για επέκταση το βουνό του Υμηττού. Επικοινωνεί με την 
Αθήνα,  από  τη  λεωφόρο  Βουλιαγμένης  και  μέσω  της  Δυτικής  Περιφερειακής  Υμηττού.  Η 
σημερινή πολεοδομική ανάπτυξη του Δήμου φαίνεται στον χάρτη 1‐4 που ακολουθεί. 

 

 

 

Εικόνα 6: Σχέδιο Πόλης Ηλιούπολης 
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Εικόνα 7: Ο Δήμος Ηλιούπολης (Ρυμοτομικό Σχέδιο) 

 

Μέσα  από  τις  οδούς  Ηρώων  Πολυτεχνείου,  Αθηνών  Πρωτόπαππα  και  Ελ.  Βενιζέλου  παρέχει 
διαδημοτική  πρόσβαση  προς  την  σημερινή  Περιφερειακή  Υμηττού,  η  οποία  συνδέεται  με  την 
Αττική  Οδό,  που  συνδέεται  με  την  Εθνική  Οδό  Αθηνών  ‐  Λαμίας  με  το  αεροδρόμιο  «Ελ. 
Βενιζέλος» και το λιμάνι της Ραφήνας. 

Απέχει  μόλις  λίγα  χιλιόμετρα  από  το  δίκτυο  του  τραμ,  καθώς  και  από  τον  σταθμό  του  μετρό 
«ΔΑΦΝΗ» ενώ ο σταθμός «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» αγγίζει τα όριά της. Μέσω αυτών των σταθμών 
παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με όλο το υπόλοιπο υπέργειο και υπόγειο σιδηροδρομικό 
δίκτυο, ενώ έχει κατασκευαστεί και αναμένεται σύντομα να δοθεί σε λειτουργία ο νέος σταθμός 
ΜΕΤΡΟ «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ». 
Συγκεκριμένα, το δίκτυο του ΟΑΣΑ διατρέχει τους κεντρικούς οδικούς άξονες του Δήμου καθώς 
και  τους  παράπλευρους  δρόμους.  Αποτελείται  από  22  γραμμές,  τέσσερις  από  τις  οποίες 
εξυπηρετούν συνολικά τον Δήμο. Από αυτές μόνο πέντε διασχίζουν τον αστικό  ιστό του δήμου 
ενώ  οι  υπόλοιπες  περνούν  από  τη  Λ.  Βουλιαγμένης.  Για  την  εξυπηρέτηση  των  δημοτών  του, 
πρόσφατα αναβαθμίστηκε η Δημοτική Συγκοινωνία με τέσσερα (4) λεωφορεία τύπου «mini bus». 
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Η  περιοχή  χαρακτηρίζεται  από  ευκολία  πρόσβασης,  ενώ  εξασφαλίζει  ποιοτικούς  όρους 
διαβίωσης  λόγω  γειτνίασης  με  τον  Υμηττό  (που  είναι  ένας  από  τους  ελάχιστους 
εναπομείναντες πνεύμονες οξυγόνου του Νομού). 

Κλιματολογικές Συνθήκες 

Το  κλίμα  της  περιοχής  σε  γενική  εκτίμηση  είναι  θερμό‐μεσογειακό  (Αττικό),  το  οποίο 
χαρακτηρίζεται  από  το  ξηρό  και  θερμό  καλοκαίρι  και  από  τις  ανοιξιάτικες  και  φθινοπωρινές 
βροχοπτώσεις.  Τα  μετεωρολογικά  στοιχεία  των  περιοχών  έχουν  συγκεντρωθεί  από  το  Σταθμό 
Ελληνικού (Γ. πλάτος 37ο 54' Β, Γ. μήκος 23ο 45' Α, Ύψος βαρομέτρου: 31,00μ.) και αφορούν την 
περίοδο 1955 ‐1994. 
 
Άνεμοι 

Οι επικρατέστεροι άνεμοι στις περιοχές είναι οι βόρειοι, οι βορειοανατολικοί και οι νότιοι,  και 
ακολουθούν οι  νοτιοδυτικοί,  οι βορειοδυτικοί,  οι δυτικοί,  και οι  νοτιοανατολικοί. Η συχνότερη 
ένταση των επικρατούντων ανέμων είναι 2‐5 Beaufort. Άνεμοι μεγάλης εντάσεως δεν αποτελούν 
γνώρισμα  της περιοχής μελέτης  και σπάνια  εμφανίζονται άνεμοι  εντάσεως μεγαλύτερης  των 6 
Beaufort (συχνότητα εμφάνισης 1%). 
 
Θερμοκρασία 

Ο θερμότερος μήνας στις περιοχές είναι ο Ιούλιος (28,6 °C) ενώ ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος 
(9,2 °C). Το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι 19,4 °C. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία που 
έχει  σημειωθεί  στην  περίοδο  1958  ‐  1993  είναι  32,9°C,  ενώ  η  μέση  ελάχιστη  είναι  5,4  °C.  Σε 
απόλυτες τιμές η μέγιστη θερμοκρασία στην ίδια περίοδο σημειώθηκε τον μήνα Ιούλιο (48,0 °C 
ενώ η ελάχιστη τον μήνα Ιανουάριο (‐5,0°C) 
 
Βροχοπτώσεις και υγρασία 

Το μέσο ετήσιο ύψος υετού ανέρχεται στα 365,2 mm. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (5,0mm) 
και  υγρότερος  (βροχερότερος)  ο Δεκέμβριος  (61,5 mm).  Το ποσοστό υγρασίας  κυμαίνεται από 
43.6% το μήνα Ιούλιο ως 73,4% το Δεκέμβριο. 

Άλλα καιρικά φαινόμενα 

Χιόνι 

Πτώση  χιονιού  παρατηρείται  κυρίως  τους  χειμερινούς  μήνες,  ενώ  σπάνια  εμφανίζονται 
χιονοπτώσεις  τον Μάρτιο  και  τον Νοέμβριο. Ο μέσος αριθμός  των ημερών με  χιονόπτωση στη 
διάρκεια του έτους είναι 2,6. 

Παγετοί 

Παγετοί στην περιοχή εμφανίζονται σπάνια, κυρίως τον Ιανουάριο. Ο μέσος αριθμός των ημερών 
με παγετό στη διάρκεια του έτους είναι 2,5. 
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4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ 
ΔΗΜΑΡΧΩΝ 

 
Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει θέσει ως όραμα της πολιτικής του για την μείωση της κλιματικής 
αλλαγής 

«την μείωση των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του Δήμου  

κατά 20% από τα επίπεδα του 2009 έως το 2020» 
 

Τα  τελευταία  χρόνια,  ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  εντάξει  πρωτοβουλίες  και  έργα  πράσινης 

ανάπτυξης  στο  πρόγραμμά  του  σε  πολλά  επίπεδα. Με  την  υπογραφή  του  Συμφώνου  των 

Δημάρχων  και  την  εκπόνηση  και  υλοποίηση  του  παρόντος  Σχεδίου  Δράσης  για  την 

Αειφόρο Ενέργεια ο Δήμος επιδιώκει συνολικά να: 
 

• Συνεισφέρει  στην  προσπάθεια  για  την  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής  μέσω 

της μείωσης των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του 

• Επιδείξει την προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική 

χρήση των πόρων 

• Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 
 

• Βελτιώσει την εικόνα της πόλης 
 

• Δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής συμμετοχής και συσπείρωσης γύρω από ένα κοινό 

σκοπό στους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης 

• Αποκομίσει (και εξασφαλίσει για τους πολίτες) οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

από την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ 

• Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης 
 

• Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου 
 

• Προσαρμοστεί πιο  εύκολα και  αποτελεσματικά με  το  συνεχώς ανανεούμενο εθνικό 

και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει αυξημένη βαρύτητα σε θέματα ενέργειας 

και περιβάλλοντος 

• Αποκομίσει  οφέλη  από  την  συνεργασία με  άλλους  Δήμους  που  συμμετέχουν στο 

Σύμφωνο των Δημάρχων ή τους φορείς που το στηρίζουν 
 

Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο Δράσης αναμένεται να επιμεριστεί σε κάθε τομέα του 

Σχεδίου, ώστε να οριστούν οι επιμέρους στόχοι του Σχεδίου Δράσης: 
 

• 38%  μείωση  των  εκπομπών  CO2 από  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας  σε  όλες  τις 

δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020 
 

• 18%  μείωση  των  εκπομπών  CO2 από  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας  στον  οικιακό 

και τριτογενή τομέα έως το 2020 
 

• 23% μείωση των εκπομπών CO2  από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές 

έως το 2020 
 

• 17%  της  ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από κτίρια του Δήμου και το 

δίκτυο οδοφωτισμού να  προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2020.
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

 
 

Στην  εκπόνηση  του  παρόντος  Σχεδίου  Δράσης  και  για  τον  υπολογισμό  των  εκπομπών, 

χρησιμοποιήθηκαν  οι  τυπικοί  συντελεστές εκπομπών  (IPCC) που αφορούν εκπομπές λόγω 

της  κατανάλωσης  ενέργειας  εντός  των  ορίων  του  Δήμου,  είτε  άμεσης,  με  την  χρήση 

καυσίμων  εντός  του  Δήμου,  ή  έμμεσης,  με  την  κατανάλωση  ηλεκτρισμού  που  παράγεται 

εκτός του Δήμου. Οι τυπικοί συντελεστές ακολουθούν την μεθοδολογία για τον υπολογισμό 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο. Σημειώνεται ότι στο παρόν Σχέδιο Δράσης έχουν υπολογιστεί μόνο οι εκπομπές CO2 

εντός των ορίων του Δήμου. 
 

Οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών του παρόντος Σχεδίου Δράσης έχουν βασιστεί στις Οδηγίες 

IPCC 2006 ,ενώ για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης 

θα  χρησιμοποιηθεί ο  διορθωμένος συντελεστής στον οποίο  θα  συνυπολογιστεί το ποσοστό 

βιοντίζελ κατά το έτος αναφοράς: 
 

Fdiesel‐new = PCD * Fdiesel + PBD * 0 
 

όπου:  Fdiesel‐new:  διορθωμένος  συντελεστής, PCD:  ποσοστό  συμβατικού  πετρελαίου  κίνησης, 

Fdiesel:  τυπικός  συντελεστής  εκπομπών  πετρελαίου  κίνησης  και  PBD:  ποσοστό  βιοντίζελ. 

Σύμφωνα με τα επίσημα εθνικά στοιχεία, για το 2009 οι μεταβλητές παίρνουν τις τιμές: PCD 

= 97,04%, Fdiesel = 0,267, PBD = 2,96%. 
 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  για  τον  υπολογισμό  των  εκπομπών  CO2  του  Δήμου 

Ηλιούπολης  θα  χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές: 
 

 
Καύσιμη ύλη 

Τυπικός συντελεστής εκπομπών

(tCO2/MWh) 

Ηλεκτρισμός  1,149

Βενζίνη  0,249

Πετρέλαιο  0,259

Ξύλο  0,302

Φυσικό αέριο  0,202

Πίνακας 2: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών 
 

Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των εκπομπών και την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης 

για  την  Αειφόρο  Ενέργεια  του  Δήμου  Ηλιούπολης,  ελλείψει  στοιχείων  για  προηγούμενα 

έτη, επιλέχθηκε το 2009. 
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6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 

 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η  κατανάλωση ενέργειας από  τα δημοτικά κτίρια και  το 

δίκτυο  οδοφωτισμού  του  Δήμου  Ηλιούπολης.  Η  κατανάλωση  ενέργειας  περιλαμβάνει 

την ηλεκτρική ενέργεια  και το πετρέλαιο στους εξής τομείς: 
 

• Δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια και αθλητικές εγκαταστάσεις 
 

• Δημοτικός φωτισμός 
 

6.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

6.1.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 
Ο δήμος Ηλιούπολης είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του συνόλου των 
κτηρίων και κτιριακών συγκροτημάτων που εξυπηρετούν τις παρακάτω υποδομές. 
 
Α. Εκπαιδευτικές υποδομές. 
 
Στο Δήμο Ηλιούπολης λειτουργούν οι εξής υποδομές εκπαίδευσης: 

 

10 Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1ος Βρεφονηπιακός Α' Παράρτημα  Αθηνόδωρου 

2ος Βρεφονηπιακός Β' Παράρτημα  Ελικώνος 26 

3ος Βρεφονηπιακός Γ' Παράρτημα  Ψαρών 9 

4ος Βρεφονηπιακός Δ' Παράρτημα  Τσαμαδού 12 

5ος Βρεφονηπιακός Ε' Παράρτημα  Κύπρου & Σαντορίνης 

6ος Βρεφονηπιακός ΣΤ' Παράρτημα  Φειδίου 98 

7ος Βρεφονηπιακός Ζ' Παράρτημα  Παράσχου 26, (Κοτζιά 25) 

8ος Βρεφονηπιακός Η' Παράρτημα  Θέμιδος 2 και Δημ. Γληνού 

9ος Βρεφονηπιακός Θ' Παράρτημα  Αμερικής & Ιάσονος 

10ος Βρεφονηπιακός Ι' Παράρτημα  Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας 
 

 
 Είκοσι δύο (22) Νηπιαγωγεία 
 

 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1  Φλέμιγκ 1, 163 45 

2  Πουσουλίδου & Χαλκοκονδύλη 163 46 

3  Πελοποννήσου 34, 163 45 

4  Γρίβα 4, 163 41 

5  Αγαμέμνωνος 1, 163 43 

6  Μυκόνου 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1  Λ. Ειρήνης & Φλέμιγκ 

2  Πουσουλίδου & Χαλκοκονδύλη 163 46 

3  Κιθαιρώνος & Σοφούλη 163 44 

4  Σ. Βενιζέλου 83 163 46 

5  Αγαμέμνονος 163 43 

6  Μ. Αντύπα 34 163 46 

7  Γράμμου & Βάκχου 

8  Κεφαλληνίας & Ρακιτζή 163 42 

9  Ιονίων Νήσων & Ευαγγελιστρίας, ΥΜΗΤΤΟΣ 172 37 

10  Μυκόνου 34 163 46 

11  Κοτζιά 1, 1163 46 

12  Φαναριωτών 10, 163 43 

13  Ηρώς Κωνσταντοπούλου 

14  Φλέμιγκ 1, 163 45 

15  Θράκης & Αλιμούντος 

16  Κιθαιρώνος & Σοφούλη 163 44 

17  Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας 163 42 

18  Πουσουλίδου 10 & Χαλκοκονδύλη 163 46 

20  Αγαμέμνονος 1,163 43 

21  Γράμμου & Κρατίνου 163 45 

22  Ηρώς Κωνσταντοπούλου 
 

 

 

7  Βάκχου ‐ Νεράιδας & Ηρακλέους 163 45 

8  Μεσσηνίας & Κεφαλληνίας 163 42 

9  Πατριάρχου Γρηγορίου & Χελμού 1, 163 44 

10  Ροβ. Γκάλλι 6, 163 44 

11  Βλαχάβα 10, 163 46 

12  Φαναριωτών 10, 163 43 

13  Μύρωνος & Ζηνοβίου 12, 163 41 

14  Θράκης & Αλιμούντος 463 41 

15  Θράκης & Αλιμούντος 463 42 

16  Αγαμέμνονος 1, 163 43 

17  Μυκόνου 36, 163 46 

18  Κιθαιρώνος 35 

19  Θράκης & Αλιμούντος 163 42 

20  Φλέμιγκ 1, 163 45 

21  Κεφαλληνίας & Δαμασκηνού 163 42 

22  Σαρωνικού 31, 163 45 

Είκοσι ένα (21) Δημοτικά Σχολεία
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10 (δέκα) Γυμνάσια, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ειδικά Γυμνάσια 
 

ΓΥΝΜΝΑΣΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1  Γρηγορίου Αυξεντίου 2 

2  Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας 

3  Μ. Αντύπα & Τζουμαγιάς 

4  Τεμπονέρα & Βάκχου 13 

5  Βουλιαγμένης 521 

6  Τεμπονέρα & Βάκχου 13 

7  Πουσουλίδου 18 

8  Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180 

ΘΕΟΜΗΤΩΡ  Ελευθ. Βενιζέλου 128 

Ειδικό Γυμνάσιο Αθηνών  Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου 
 
 

Επτά (7) Λύκεια, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι Ειδικά Λύκεια 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τρεις (3) εκπαιδευτικές μονάδες ΤΕΕ - ΣΕΚ: 
 

 

 

 
 
Β. Αθλητικές Υποδομές 

 

Στο Δήμο Ηλιούπολης λειτουργούν οι ακόλουθες υποδομές αθλητικής δραστηριότητας:  

α) 9ο Γήπεδο Μπάσκετ: Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Διονύσου & Τυρταίου 

β) Α' Κλειστό Γυμναστήριο (Εθνάρχ. Μακαρίου & Ηρ. Κων/λου) με τα εξής: 

• Κλειστή αίθουσα ομαδικών αγωνισμάτων (μπάσκετ‐χάντμπολ‐ βόλεΐ‐ποδόσφαιρο 
σάλας 5X5) 

• Βοηθητικές αίθουσες γυμναστικής  

ΛΥΚΕΙΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
1  Γρηγορίου Αυξεντίου 2 

2  Μ. Αντύπα & Τζουμαγιάς 

3  Ολυμπιονικών & Λασκαράτου 

4  Τεμπονέρα & Βάκχου 13 

5  Βουλιαγμένης 525 

ΘΕΟΜΗΤΩΡ:  Ελευθ. Βενιζέλου 128 

Ειδικό Λύκειο Αθηνών:  Ύδρας 2 & Αλκιβιάδου 

1ο Τ.Ε.Ε. Ηλιούπολης:  Βουλιαγμένης 521 ‐ 523 

2ο Τ.Ε.Ε. Ηλιούπολης:  Βουλιαγμένης 521 ‐ 523 

3ο Σ.Ε.Κ. Αθηνών:  Βουλιαγμένης 521 ‐ 523 
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• Γήπεδα στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο τένις κουίκ 

• Γήπεδα στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, πολλαπλών χρήσεων ‐μπάσκετ‐βόλει 
χάντμπολ 

• Λοιποί βοηθητικοί χώροι 

γ) Αθλητικό Κέντρο Χαλικάκι (Σαρωνικού και Γράμμου) με τα εξής: 

• Στίβος 400μ. με ελαστικό ταρτάν 

• 2 σκάμματα για άλματα εις μήκος 

• 1 βαλβίδα περιφραγμένη (κλωβός) για δίσκο και σφύρα 

• 2 βαλβίδες για σφαίρα 

δ) Β' Κλειστό Γυμναστήριο (Παΐκου (Τέρμα Π. Γρηγορίου)) συμπεριλαμβάνοντας τα εξής: 

• Κλειστή αίθουσα ομαδικών αγωνισμάτων (μπάσκετ‐‐ βόλεΐ‐ποδόσφαιρο σάλας 5X5). 

• Γήπεδα στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο μπάσκετ ‐ βόλεΐ 
• Γήπεδα στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, πολλαπλών χρήσεων ‐ τένις κουίκ 

χαντμπολ 

ε) Δημοτικό Κολυμβητήριο 

• Αγωνιστική πισίνα 8 διαδρομών, διαστάσεων 50Χ21μ., βάθους 2,0μ‐2,2μ 
• Μικρή Πισίνα εκμάθησης διαστάσεων 12,5 Χ 10,0μ, βάθους 1,0Χ 0,4μ. με 

δυνατότητες μετατροπής, κλειστής ‐ ανοικτής, ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος. 

Στο ισόγειο στεγάζονται: 

• Χώροι διοίκησης, χώροι υποδοχής και αναμονής, χώρος εγκατάστασης 

γυμναστηρίου. Στον πρώτο όροφο στεγάζονται: 
• Τα αποδυτήρια : Παιδιών, (αγοριών, κοριτσιών) ‐ Ενηλίκων (ανδρών, γυναικών) ‐ 

Προπονητών & Ατόμων με ειδικές ανάγκες 

• Ιατρείο 

• Χώροι συγκέντρωσης και αναψυχής προπονητών και συνοδών τους. Στο δεύτερο 

όροφο λειτουργεί κυλικείο. 

στ) Γήπεδα Μπάσκετ: 

Γήπεδο μπάσκετ Ηρ.Κων/λου 

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Ηρ.Κων/λου & Θεοτόκη (περιοχή Αγ. Νικολάου)  

Γήπεδο μπάσκετ Μυκόνου 

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Μυκόνου & Δεδούση (περιοχή Αγ.Κων/νου)  

Γήπεδο μπάσκετ Τζαβέλα 

Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στην οδό Τζαβέλα και Βουλιαγμένης  

Γήπεδο μπάσκετ Πανταζή Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ Πανταζή & Λαγκαδίων.  
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ζ) Γήπεδο Ποδοσφαίρου 

Α' Αθλητικό Κέντρο γήπεδο ποδοσφαίρου με χόρτο (Χρυσάφη 1).  

η) Γήπεδα τένις Πανοράματος 

Γήπεδα τένις Πανοράματος (Έβερτ & Κεφαλληνίας).  

θ) Δ' Αθλητικό Κέντρο 

Γήπεδο ποδοσφαίρου στο Δ' Αθλητικό Κέντρο  
 

Γ. Κοινωνικές Υποδομές 
 

Στην περιοχή του Δήμου Ηλιούπολης λειτουργούν οι ακόλουθες δομές κοινωνικής υποστήριξης: 

• Παράρτημα του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ). 
• 3 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

• Γραφείο  υποστήριξης  Ανέργων,  το  οποίο  έχει  συσταθεί  στα  πλαίσια  της  Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου. 

• Γραφείο  υποδοχής  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής Μέριμνας,  το  οποίο  στελεχώνεται  από 
Κοινωνικό  Λειτουργό  και  Διοικητικό  Υπάλληλο,  και  προσφέρει  συμβουλευτική 
υποστήριξη και κατεύθυνση. 

• Στον Δήμο λειτουργεί το Πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι 

• Τμήμα Βοήθειας διαταραχής μνήμης (Allzheimer) 

• Ψυχολόγοι 

• Γραφείο Αλλοδαπών 

• Δημοτική Αστυνομία η οποία στεγάζεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

• Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), τα οποία εξυπηρετούν περίπου 3.200 
μέλη. 

 

 

 

• Κέντρο Φροντίδας Ηλικιωμένων Ηλιούπολης, «Αγ. Ταβιθά» που στεγάζεται επί της οδού 

Φιλιποίμενος αρ. 4. 

• Κέντρο Πρόληψης για ουσίες ΟΚΑΝΑ 

Α' ΚΕΠ  στην οδό Φλέμινγκ 2 
Β' ΚΕΠ  στην οδό Αγίας Μαρίνης 8 
Γ' ΚΕΠ  στην οδό Ηρώς Κωνσταντοπούλου 52 

ΚΑΠΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Α' ΚΑΠΗ  Αμερικής 12 & Ιάσονος 

Β' ΚΑΠΗ  Αρχιμήδους 53 

Γ' ΚΑΠΗ  Πανταζή 23 & Ήβης 

Δ' ΚΑΠΗ  Πατριάρχου Γρηγορίου 57 

Ε' ΚΑΠΗ  Ελευθερίας 77 
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Δ. Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες 

 

α) Πολιτιστικό Κέντρο και Δημοτική βιβλιοθήκη 

Στον Δήμο υπάρχει το Πολιτιστικό Κέντρο το οποίο συστεγάζεται με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στην 
Πλατεία 25ης Μαρτίου αρ.7. 

β) Δημοτικό Θέατρο 

Ο Δήμος Ηλιούπολης, διαθέτει Δημοτικό Θέατρο, στο οποίο λειτουργούν δύο (2) τμήματα: 

• εφήβων (από 12 έως 18 ετών) και 

• ενηλίκων (άνω των 18 ετών). 

Θεατρικές  παραστάσεις  φιλοξενούνται  στα  Δημοτικά  θέατρα  άλσους  Κιντή  (ανοιχτό)  και  στο 

Θέατρο Δημαρχείου (κλειστό). 

 
γ) Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 

Στο Δήμο έχει κατασκευαστεί στο δημόσιο ακίνητο επί  των οδών Μαρίνου Αντύπα &  Σοφοκλή 
Βενιζέλου το σύγχρονο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης που φιλοξενεί τα εκθέματα. Στους χώρους 
που  διαθέτει  είναι  και  ένα  μικρό  θέατρο  (χωρητικότητας  περίπου  100  ατόμων)στο  οποίο 
προγραμματίζονται  διάφορες  εκδηλώσεις.  Το  Μουσείο  Εθνικής  Αντίστασης  λειτουργεί  ως 
Νομικό Πρόσωπο του Δήμου. 

Ακολουθεί ο χάρτης 1‐5 , χρήσεων γης στον οποίο απεικονίζονται όλες οι παραπάνω υποδομές. 
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Εικόνα 8: Χρήσεις γης του δήμου Ηλιούπολης 
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Συνολικά  ο  Δήμος  Ηλιούπολης  είναι  υπεύθυνος  για  την  διαχείριση  35  κτιρίων  (διοίκησης, 

υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων, τεχνικών υπηρεσιών κτλ)  και 65  σχολικών μονάδων 

εντός  των  ορίων  του.  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  αναγράφεται  η  συνολική  κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2009, σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας: 
 

Δημοτικά κτίρια  Ετήσια Κατανάλωση (kWh)

Κτίρια (35)  1.704.938 

Σχολικές μονάδες (65)  1.040.804 

Σύνολο 2009  2.745.742 

Πίνακας 3: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια 
 

6.1.2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Στο  δήμο Ηλιούπολης  χρησιμοποιούνταν  το  έτος  αναφοράς  για  τον  οδοφωτισμό  δύο  τύποι 

λαμπτήρων: 

α) Λαμπτήρες ατμών Να υψηλής πίεσης, ισχύος 250W με συμβατικές διατάξεις έναυσης 

β) Λαμπτήρες ενδιάμεσου φωτισμού, ισχύος 160W με συμβατικές διατάξεις έναυσης 

 

Βάση μελέτης που έχει εκπονήσει ο Δήμος, για τμήμα του δικτύου οδοφωτισμού ,στο πλαίσιο 

υποβολής  πρότασης  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας,  στο  πρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

προκύπτει  ότι  για  μήκος  οδικού  δικτύου  4.100  μέτρων  υπάρχει  εγκατεστημένη  ισχύς 

φωτιστικών 22 KW. Από το στοιχείο αυτό συνάγεται ότι έχουμε εγκατεστημένη ισχύς 5,3 W / 

m  οδικού  δικτύου.  Στο  Δήμο  Ηλιούπολης  έχουμε  συνολικά  186.445  μέτρα  οδικού  δικτύου 

οπότε  από  τα  παραπάνω  προκύπτει  ότι  η  συνολική  εγκατεστημένη  ισχύς  του  δικτύου 

οδοφωτισμού είναι 989 KW. 

 

Yπολογίζοντας μια προσαύξηση 10% λόγω απωλειών και για 4015 ώρες λειτουργίας ανά έτος 

έχουμε  ότι  η  συνολική  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  στον  δήμο  Ηλιούπολης  για  τον 

οδοφωτισμό το έτος 2009 ήταν 4.364.202 KWh. 

 

6.2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
 

6.2.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 
 
Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  είναι  υπεύθυνος  για  την  διαχείριση  35  κτιρίων  (διοίκησης,  υπηρεσιών, 

αθλητικών  εγκαταστάσεων,  τεχνικών  υπηρεσιών  κτλ)  και  65  σχολικών  μονάδων  εντός  των 

ορίων  του.  Το  2009,  22  σχολεία  και  7  δημοτικά  κτίρια  είχαν  ως  καύσιμο  για  το  σύστημα 

κεντρικής θέρμανσης το Φυσικό Αέριο, ενώ τα υπόλοιπα το πετρέλαιο. Αναμένεται η σταδιακή 

σύνδεση  και  των  υπολοίπων  (εξαρτάται  κυρίως  από  την  επέκταση  του  ενεργού  δικτύου 

διανομής  φυσικού  αερίου).  Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  αναγράφονται  οι  συνολικές 
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καταναλώσεις πετρελαίου και Φ.Α. για το έτος 2009 στο σύνολο των κτιρίων του Δήμου. Βάσει 

των  οδηγιών  του  Συμφώνου των  Δημάρχων γίνεται η παραδοχή ότι  στο  τέλος  κάθε  περιόδου 

θέρμανσης  (Μάιος)  οι  ετήσιες  παραδόσεις  πετρελαίου  ισούνται  με  την  ετήσια  κατανάλωση 

πετρελαίου.  Για  την  μετατροπή  του  όγκου  καυσίμου  σε  ενέργεια  θα  χρησιμοποιηθεί  ο 

συντελεστής  μετατροπής  των  Οδηγιών  του  Συμφώνου  των  Δημάρχων  (EMEP/EEA 2009,  IPCC 

2006): 
 

Καύσιμο  Συντελεστής μετατροπής (kWh/lt)

Πετρέλαιο  10,0 

Πίνακας 4: Συντελεστής μετατροπής όγκου πετρελαίου σε ενέργεια 
 
 

Δημοτικά κτίρια 
Πετρέλαιο 

Κατανάλωση 
(lt) 

Πετρέλαιο 
Κατανάλωση (kWh)

Φ.Α  Κατανάλωση 
(kWh) 

Κτίρια (35)  31.500  315.000  1.588.875 

Σχολικά κτίρια (65)  159.385  1.593.850  5.104.797 

Σύνολο 2009  190.885  1.908.850  6.286.075 

Πίνακας 5: Κατανάλωση πετρελαίου και Φ.Α σε δημοτικά κτίρια 
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7. ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
 

Ο  οικιακός  τομέας  καθώς  και  ο  τριτογενής  τομέας  αποτελούν  την  σημαντικότερη  πηγή 

εκπομπών CO2  εντός των ορίων του Δήμου οπότε και  τους  πλέον υποσχόμενους τομείς για 

την μείωση των εκπομπών στο Δήμο. Για την εκτίμηση των εκπομπών από τους δύο αυτούς 

τομείς  εντός  του  Δήμου  χρησιμοποιήθηκαν,  κατά  περίπτωση,  στοιχεία  από τους κύριους 

παρόχους  ενέργειας  (Εταιρεία  Παροχής  Αερίου),  και στοιχεία ή στατιστικά από άλλες πηγές 

(TEE,Νομαρχία, Ελληνική Κυβέρνηση, Ε.Ε.). 
 

7.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

7.1.1. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Στον  οικιακό  τομέα  εκτιμάται  σύμφωνα  με  στοιχεία  του  ΚΑΠΕ  βασιζόμενα  σε  μελέτες  και 

σχετικά  ερευνητικά  προγράμματα  όπως  φαίνονται  στον  πίνακα  που  ακολουθεί  ,  η  μέση 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά νοικοκυριό είναι 4005 KWh/έτος.  

 

 
Πίνακας 6: Μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα (πηγή: ΚΑΠΕ) 

 

Στο δήμο της Ηλιούπολης το έτος αναφοράς υπήρχαν 27.624 νοικοκυριά οπότε προκύπτει 

 ότι η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2009 ήταν 110.634.120 kWh. 
 

7.1.2. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Στο Δήμο Ηλιούπολης το έτος 2009 με βάση το μητρώο επιχειρήσεων του 2005 εκτιμάται ότι 

δραστηριοποιούνταν  5724  επιχειρήσεις.  Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  επιχειρήσεων  αυτών 

είναι καταστήματα λιανικού εμπορίου, εστίασης και γραφεία παροχής υπηρεσιών. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι μεγάλο μέρος των καταστημάτων αυτών χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό 

ρεύμα και για τη θέρμανση εκτιμάται για κάθε κατάστημα μια μέση κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας  10800  KWh/έτος  .Η  συνολική  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  στο  τριτογενή 

τομέα το έτος 2009 ήταν 61.819.200 kWh. 
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7.2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

 

7.2.1. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Για  τον  υπολογισμό  της  κατανάλωσης  πετρελαίου  του  οικιακού  και  τριτογενή  τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία  από  τα  Εθνικά  Ενεργειακά  Ισοζύγια  των ετών 2005  ‐ 2009,  σε 

συνδυασμό με τη μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου GRIP και αφορά το σύνολο 

της  Ελλάδας καθώς  και  στοιχεία περιφερειακής εμβέλειας για  την Αττική. Οι καταναλώσεις 

για  τον  Δήμο  Ηλιούπολης  υπολογίζονται  αναλογικά  σε  σχέση  με  το  σύνολο  της  Αττικής 

(κριτήριο πληθυσμού βάσει ΕΣΥΕ). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το Δήμο Ηλιούπολης 

η κατανάλωση πετρελαίου στον οικιακό τομέα το έτος 2009 ήταν 152.645.280 kWh και για 

τον τριτογενή 8.618.324 kWh. 
 

Για  τον  υπολογισμό  της  κατανάλωσης  φυσικού  αερίου  του  οικιακού  και  τριτογενή  (πλην 

βιομηχανίας) τομέα ζητήθηκαν στοιχεία από την Εταιρεία Παροχής Αερίου για τον αριθμό 

ενεργών συνδέσεων και τις ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώθηκαν εντός του 2009. 

Έτσι,  κατά  το  έτος  αναφοράς,  εντός  του  Δήμου  Ηλιούπολης  εκτιμάται  ότι  καταναλώθηκαν 

στον οικιακό τομέα 3.048.288 kWh και στον τριτογενή τομέα 584.104 kWh. 

 

Λόγω  της  διείσδυσης  του  Φ.Α  η  κατανάλωση  LPG  στον  οικιακό  και  τριτογενή  τομέα  και 

αντίστοιχα η συμμετοχή του στην εκπομπή CO2, εκτιμάται ως αμελητέα.  
 

7.3. ΞΥΛΟ 

 

7.3.1. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Για  τον  υπολογισμό  της  κατανάλωσης  ξύλου  για  θέρμανση  στον  οικιακό  τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την ΔΕΗ,  τα  Εθνικά Ενεργειακά Ισοζύγια των ετών 2005  ‐ 
2009, σε συνδυασμό με τη μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου GRIP και αφορά 

το  σύνολο  της  Ελλάδας  καθώς  και  στοιχεία  περιφερειακής εμβέλειας  για  την  Αττική.  Έτσι, 

προκύπτει  ότι  για  το  Δήμο  Ηλιούπολης  η  ισοδύναμη  κατανάλωση  ξύλου  στον  οικιακό 

τομέα το έτος 2009 ήταν 41.869.231 kWh. 
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8. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 
 

Για  την απογραφή  των  εκπεμπόμενων  ρύπων από  τα  οχήματα,  οι  μεταφορές εντός  του Δήμου 

Ηλιούπολης, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

1) τα δημοτικά οχήματα και  

2) τα ιδιωτικά οχήματα κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου.  

 

Για  την  εκτίμηση των εκπομπών από  τα οχήματα του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν στοιχεία του 

Δήμου  ενώ  για  τα  ιδιωτικά  οχήματα  θα  χρησιμοποιηθούν  στοιχεία  ή  στατιστικά  από  άλλες 

πηγές  (περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές). 

 

8.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 
Ο Δήμος Ηλιούπολης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του διατηρεί στόλο οχημάτων  ,  για  τον 

οποίο γίνεται η παραδοχή (όπως προκύπτει και από το είδος και προφίλ χρήσης των οχημάτων) , 

ότι διανύουν εντός των ορίων του Δήμου το σύνολο των χιλιομέτρων τους. 

Το πλήθος και ο τύπος των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο δήμος δίνεται στους παρακάτω πίνακες 

ανά κατηγορία χρήσης και είδος καυσίμου. 

 

Α. Με καύσιμο Πετρέλαιο 
 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΚΗΟ 1483  πρέσα  MERCEDES  25/11/1992 

2  ΚΗΟ 2451  ΄΄  ΄΄  8/7/1985 

3  ΚΗΟ 2758  ΄΄  ΄΄  25/6/1993 

4  ΚΗΟ 2759  ΄΄  ΄΄  25/6/1993 

5  ΚΗΥ 8571  ΄΄  ΄΄  30/6/1998 

6  ΚΗΥ 8572  ΄΄  ΄΄  30/6/1998 

7  ΚΗΥ 8602  ΄΄  ΄΄  11/9/1998 

8  ΚΗΥ 8627  ΄΄  ΄΄  28/12/1998 

9  ΚΗΥ 8628  ΄΄  ΄΄  28/12/1998 

10  ΚΗΙ 3593  ΄΄  ATECO/ MERCEDES  22/6/2001 

11  ΚΗΙ 3558  ΄΄  VOLVO  16/3/2001 

12  ΚΗΙ 3372  ΄΄  ΄΄  12/2/2002 

13  ΚΗΙ 3404  ΄΄  ΄΄  12/2/2002 

14  ΚΗΙ 3369  ΄΄  ΄΄  13/2/2002 

15  ΚΗΙ 6035  ΄΄  ATECO  7/3/2003 
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16  ΚΗΙ 9749  ΄΄  IVECO  26/9/2007 

17  ΚΗΙ 9748  ΄΄  ACTROS  25/9/2007 

18  KHI 9800  ΄΄  ACTROS  4/7/2008 

19  KHH 4356  ΄΄  MERCEDES  15/4/2009 

20  KHH 1842  ΄΄  NISSAN  1/4/2009 

21  ΚΗΗ 4354  ΄΄  DAIMLER ‐  15/4/2009 

22  KHH 4355  ΄΄  DAIMLER  15/4/2009 

23  ΚΗΗ 4781  ΄΄  ISUZU  28/1/2010 

24  ΚΗΗ 4782  ΄΄  ISUZU  28/1/2010 

25  KHH 5221  ΄΄  MERCEDES  24/6/2011 

ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΚΗΙ 3328  Τράκορας  ACTROS MERCEDES  25/10/2001 

2 
KHH 1267 (ΚΗΙ 

3329) 
΄΄  ΄΄  22/10/2001 

3  ΚΗΙ 1162 (9716)  ΄΄  ΄΄  22/10/2001 

4  ΚΗΙ 9739  ΄΄  ΄΄  22/10/2001 

5  ΚΗΙ 6040  ΄΄  ΄΄  24/3/2001 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ‐ ΒΥΤΙΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΚΗΟ 3132  Πλυντήριο  MERCEDES  23/5/1994 

2  ΜΕ 56841  ΄΄  IVECO  3/7/1998 

3  ΜΕ 60226  ΄΄  MERCEDES  25/4/2000 

4  ΜΕ 60225  Βυτίο  ΄΄  25/4/2000 

5  ΚΗΟ 1530    ΄΄  25/11/1992 

6  ΚΗΙ 3594  ΄΄  ACTROS MERCEDES  22/6/2001 

7  ΜΕ 82910  Πλυντήριο  VOLVO  16/11/2004 

8  ΜΕ 83087  ΄΄  ΄΄  10/2/2005 

ΔΙΑΓΡΑΜΙΣΤΙΚΟ  

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΜΕ 91867  Διαγραμμιστικό  NISSAN  20/7/2006 
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ΦΟΡΤΗΓΑ ‐ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΚΗΙ 7059 
φορτηγό 

ανατρεπόμενο 
MERCEDES  2/12/1985 

2  ΚΗΙ 3559  ΄΄  RENAULT  16/3/2001 

3  ΚΗΙ 6416  ΄΄ 
RENAULT 370.26 

KERAX 
9/7/2004 

4  ΚΗΙ 9737  φορτηγάκι  FORD  24/8/2007 

ΣΑΡΩΘΡΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΜΕ 53043  Σάρωθρο  ELGIN FORD MORO  23/9/1993 

2  ΜΕ 51733  ΄΄  MORO  22/12/1997 

3  ΜΕ 57548  ΄΄  BUCHER/MERCEDES  16/3/1999 

4  ΜΕ 60182  ΄΄  MAN  12/4/2000 

5  ΜΕ 82139  ΄΄  DULEVO  21/9/2004 

6  ΜΕ 108854  Σαρωθράκι  HAKO  12/7/2008 

7  ΜΕ 108853  ΄΄  HAKO  29/10/2008 

8  ME 106586  ΄΄  HAKO  29/7/2008 

9  ΜΕ 108918  Σάρωθρο  BUCHER / IVECO  25/11/2008 

10    Σαρωθράκι  Nilfisk atnans  29/7/2008 

11  ΜΕ 117725  ΄΄  HAKO  18/4/2010 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΜΕ 58092  Φορτωτάκι  Bobcat  29/4/1989 

2  ΜΕ 81743  Φορτωτής  Fiat  HITACHI  16/7/2004 
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3  ΜΕ 35123  ΄΄  INTER NATIONAL  15/6/1980 

4  ΜΕ 30109  ΄΄  JCB  5/6/1985 

5  ΜΕ 57550  ΄΄  CATERPILLAR  16/3/1999 

6  ΜΕ 57549  ΄΄  JCB  16/3/1999 

7  ΜΕ 59684  ΄΄  CASE  24/2/2000 

8  ΜΕ 59685  ΄΄  ΄΄  24/2/2000 

9  ΜΕ 107813  Κλάρκ  Κοιμητήριο  11/11/2008 

10  ΑΜ 54160  Χλοοκοπτικό  SHIBAURA  12/5/2000 

11    Κλάρκ  αποθήκης   

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΙ ΓΕΡΑΝΟΙ ‐ ΑΡΠΑΓΗ  

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΜΕ 60227  Γερανός  MERCEDES  25/4/2000 

2  ΜΕ 60228  ΄΄  ΄΄  25/4/2000 

3  ΚΗΟ 2453  ΄΄  ΄΄  28/6/1989 

4  ΚΗΙ 6417  Αρπάγη 
RENAULT 370.26 

KERAX 
4/8/2004 

5  ΜΕ 99122  Γερανός  NISSAN  13/7/2007 

7  ΚΗΗ 4367  Γερανός  IVECO  12/6/2009 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΚΗΟ 1311  Λεωφορείο  VOLVO  8/9/1992 

3  ΚΗΙ 3566  ΄΄  MANN  8/3/2001 

4  ΚΗΙ 3588  ΄΄  ΄΄  18/6/2001 

5  ΚΗΙ 3589  ΄΄  ΄΄  18/6/2001 

6    πουλμανάκι    18/6/2001 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα 
Χρονολογία α' 
κυκλοφορίας 

1  ΚΗΟ 3450  Πυρ/κο  STAYER  9/1/1996 
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2  91966  Ντακότα     

3  91970  ΄΄     
Πίνακας 7: Δημοτικά πετρελαιοκίνητα οχήματα 

 

Β. Με καύσιμο βενζίνη 

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα  Χρονολογία  α' κυκλοφορίας 

1  ΚΗΙ 3599  επιβατικό  CITROEN C5  15/6/2001 

2  ΚΗΟ 3130  ΄΄  CITROEN/ XANTHIA  12/4/1994 

3  ΚΗΙ 3587  ΄΄  SUZUKI  15/6/2001 

4  ΚΗΟ 2548  ΄΄  FORD   

5  ΚΗΟ 3215  ΄΄  SCODA FAVORIT  19/4/1995 

6  ΚΗΟ 3383  ΄΄  SUZUKI SWIFT  14/9/1995 

7  ΚΗΙ 1736  ΄΄  KIA  1/2/2000 

8  ΚΗΙ 2700  ΄΄  HYUNDAI – MATRIX 26/9/2002 

9  ΚΗΥ 5569  ΄΄  HYUNDAI – H1  12/4/2005 

10  ΚΗΥ 5570  ΄΄  HYUNDAI – H1  12/4/2005 

11  ΚΗΥ 5571  ΄΄  HYUNDAI – MATRIX 12/4/2005 

12  ΚΗΥ 5572  ΄΄  HYUNDAI – MATRIX 12/4/2005 

13  ΚΗΥ 5573  ΄΄  HYUNDAI – MATRIX 12/4/2005 

14  ΚΗΙ 9747  ΄΄  SKODA FABIA  21/9/2007 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα  Χρονολογία  α' κυκλοφορίας 

1  ΚΗΙ 1980  φορτηγάκι CADY  29/12/2000 

2  ΚΗΙ 6097  ΄΄  VW  9/1/2004 

3  ΚΗΙ 9558  ΄΄  FORD WERKE  8/1/2007 

4  ΚΗΙ 9559  ΄΄  FORD WERKE  8/1/2007 
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5  ΚΗΙ 9736  ΄΄  FORD WERKE  20/8/2007 

6  KHI 9785  ΄΄  FIAT AUTO SPA  14/5/2008 

7  KHI 9786  ΄΄  ΄΄  14/5/2008 

8  KHH 4359  ΄΄  VOLKS WAGEN  27/4/2009 

ΦΟΡΤΗΓΑΚΙΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα  Χρονολογία  α' κυκλοφορίας 

1 
 

ΚΗΟ 3225  ΄΄  FORD COURIER  8/6/1995 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

α/α  Αριθ. Κυκλ.  Τύπος  Μάρκα  Χρονολογία  α' κυκλοφορίας 

1  ΜΕ 61904  Ντακότα  MAZDA  1/12/2000 

2  ΜΕ 61905  ΄΄  ΄΄  1/12/2000 

Πίνακας 8: Δημοτικά βενζινοκίνητα οχήματα 

 
 Στον  ακόλουθο  πίνακα  καταγράφονται  ανά  κατηγορία  οχημάτων  οι  υπολογιζόμενες 
καταναλώσεις καυσίμου και εκπομπές CO2 για  το έτος αναφοράς. Για  την μετατροπή του όγκου 
καυσίμου  σε  ενέργεια  θα  χρησιμοποιηθούν  οι  συντελεστές  μετατροπής  των  Οδηγιών  του 
Συμφώνου των Δημάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006): 

 

Καύσιμο  Συντελεστής μετατροπής (kWh/lt)

Βενζίνη  9,2 

Πετρέλαιο  10,0 

Πίνακας 9: Συντελεστής μετατροπής όγκου καυσίμων σε ενέργεια 
 

Αριθμός 

οχημάτων 
 

Τύπος οχημάτων 

 
Συνολική 

κατανάλωση (lt)

 
Συνολική 

κατανάλωση 
(KWh) 

Εκπομπές CO2 

(tCO2) 

81  Πετρελαιοκίνητα  305.288  3.052.880  791 

 
25  Βενζινοκίνητα  33.244  305.845  76 

Πίνακας 10: Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 από δημοτικά οχήματα (2009) 
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8.2.  ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

Για  τον  υπολογισμό  των  εκπομπών  CO2  από  τις  μεταφορές  με  ιδιωτικά  οχήματα 

χρησιμοποιήθηκε  η  μεθοδολογία  που  προκύπτει  από  τις  οδηγίες  του  EMEP/EEA  με  εθνικά 

και περιφερειακά στοιχεία για τον τύπο και τον αριθμό των οχημάτων που κυκλοφορούν, το 

καύσιμο  που  χρησιμοποιούν  ανά  τύπο,  την  μέση  απόσταση  που  διανύουν  ετησίως  καθώς 

και το ποσοστό μέσης απόστασης ανά τύπο οδικού δικτύου και τύπο οχήματος. 

 

Από  τα  στοιχεία  εκτιμάται  ότι,  κατά  το  έτος  αναφοράς,  στον  Δήμο  Ηλιούπολης  είχαμε 

καταναλώσεις και αντίστοιχα εκπομπές CO2 σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα : 

 
 

Τύπος οχημάτων 
 

Συνολική κατανάλωση 
(KWh) 

Εκπομπές CO2 

(tCO2) 

Πετρελαιοκίνητα  43.362.725  115.947 

Βενζινοκίνητα  447.672.962  10.797 

Πίνακας 11: Κατανάλωση καυσίμου και εκπομπές CO2 από ιδιωτικά οχήματα (2009) 
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9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
 

Μετά τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα που  έχει συμπεριληφθεί 

στο  Σχέδιο  Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια,  οι  εκπομπές  CO2  θα  αθροιστούν  για  να 

υπολογιστεί  η  συνολική  Βασική  Απογραφή  Εκπομπών  του  Δήμου  Ηλιούπολης.  Για  τον 

υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν οι  τυπικοί μέσοι εθνικοί συντελεστές εκπομπών CO2 όπως 

αυτοί  υπολογίζονται  από  το  IPCC  (2006)  και  την  Eurelectric  (2005)  και  περιέχονται  στις 

οδηγίες  του  Συμφώνου  των  Δημάρχων.  Για  τις  πηγές  τελικής  κατανάλωσης  ενέργειας  που 

αναγνωρίστηκαν, οι συντελεστές είναι: 
 

 
Μορφή ενέργειας  Συντελεστής εκπομπών

(tCO2/MWh) 

Ηλεκτρική ενέργεια  1,149

Πετρέλαιο  0,259

Βενζίνη  0,249

Φυσικό αέριο  0,202

Ξύλο  0,302

Πίνακας 12: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών CO2 
 

Η  συνολική  κατανάλωση ενέργειας  ανά  τύπο  τελικής  ενέργειας  και  οι  εκπομπές CO2 που 

αντιστοιχούν σε αυτήν, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους είναι: 
 

Τομέας Κατανάλωση 
ενέργειας (kWh) 

Συντελεστής 
(tCO2/MWh) 

Εκπομπές CO2 
(tCO2) 

Η/Ε       

Δημοτικά κτίρια (η/ε) 2.745.742  1,149 3.155 

Δημοτικός φωτισμός (η/ε) 4.364.202  1,149 5.014 

Οικιακός τομέας (η/ε) 110.634.120  1,149 127.119 

Τριτογενής τομέας (η/ε) 61.819.200  1,149 71.030 

Πετρέλαιο       

Δημοτικά κτίρια (πετρέλαιο) 1.908.850  0,259 494 

Οικιακός τομέας (πετρέλαιο) 152.645.280  0,259 39.535 

Τριτογενής τομέας (πετρέλαιο) 8.618.324  0,259 2.232 

Δημοτικά οχήματα (πετρέλαιο) 3.052.880  0,259 791 

Ιδιωτικά οχήματα (πετρέλαιο) 43.362.725  0,259 11.231 

Βενζίνη       

Δημοτικά οχήματα (βενζίνη) 305.845  0,249 76 

Ιδιωτικά οχήματα (βενζίνη) 447.672.962  0,249 111.471 
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Φυσικό αέριο       

Δημοτικά κτίρια (φ/α) 6.286.075  0,202 1.270 

Οικιακός τομέας (φ/α) 3.048.288  0,202 616 

Τριτογενής τομέας (φ/α) 584.104  0,202 118 

Ξύλο 
  

    

Οικιακός τομέας (ξύλο) 41.869.231  0,302 12.645 

Σύνολο 386.796 

Πίνακας 13: Συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας και Βασική Απογραφή Εκπομπών 

 
Η σχετική συνεισφορά κάθε τομέα στις συνολικές εκπομπές της Βασικής Απογραφής Εκπομπών 
φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα: 

 
 

 

Ειδικά για τις δημοτικές καταναλώσεις, η συνεισφορά κάθε τομέα στις συνολικές δημοτικές 
εκπομπές αναλύεται ως εξής: 

 

Εικόνα 9: Εκπομπές CO2 στον Δήμο Ηλιούπολης ανά τομέα δραστηριότητας 
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Εικόνα 10: Εκπομπές CO2 Δήμου Ηλιούπολης ανά δημοτικό τομέα δραστηριότητας 
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10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ  

 
 

Στo  πλαίσιο  της  σύνταξης  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια,  ο  Δήμος 

πραγματοποίησε έρευνα  της  ενεργειακής  συμπεριφοράς  των  κατοίκων  και  επαγγελματιών 

του Ηλιούπολης προκειμένου να: 
 

• Ξεκινήσει έναν διάλογο με τους δημότες και τους επαγγελματίες της περιοχής για τα 

θέματα ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
 

• Αποκτήσει καλύτερη εικόνα του βαθμού ευαισθητοποίησης των πολιτών στα θέματα 

εξοικονόμησης ενέργειας 
 

• Προσαρμόσει καλύτερα μελλοντικές δράσεις ενημέρωσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας, ειδικά στον τομέα της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 
 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε  μέσω ερωτηματολογίων  τον Ιούνιο του 2012. Για την έρευνα 

ετοιμάστηκαν  δύο  διαφορετικά  ερωτηματολόγια  (ένα  για  τον  οικιακό  και  ένα  για  τον 

τριτογενή  τομέα)  τα  οποία  μοιράστηκαν σε  μεγάλο αριθμό πολιτών  και  επαγγελματιών με 

την  διαβεβαίωση  ότι  τα  στοιχεία  που  ζητήθηκαν  είναι  ανώνυμα  και  παραμένουν 

εμπιστευτικά  ενώ  η  συμπλήρωσή  τους  ήταν  προαιρετική  και  μόνο  για  τον  σκοπό  που 

ζητήθηκε.  Τελικά,  συγκεντρώθηκαν  303  συμπληρωμένα  ερωτηματολόγια  για  τον  οικιακό 

τομέα  και  22  ερωτηματολόγια  για  ιδιωτικούς  επαγγελματικούς  χώρους  (καταστήματα  και 

επιχειρήσεις) που  εδρεύουν στο  Δήμο.  Σημειώνεται ότι,  αφενός οι  πολίτες/  επαγγελματίες 

του Δήμου κλήθηκαν να απαντήσουν με ειλικρίνεια και στο μέτρο του εφικτού και αφετέρου 

η  στατιστική  επεξεργασία  των  ερωτηματολογίων  έγινε  χωρίς  να  αμφισβητείται  αυτό  το 

γεγονός. 

Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα δύο ερωτηματολόγια που χρησιμοποιήθηκαν, στα πλαίσια 

της σύνταξης του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια: 
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10.1. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
 

10.1.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
Η  συντριπτική πλειοψηφία  των  πολιτών  που  συμμετείχε  στην  έρευνα  (προφίλ  πολίτη  που 

συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο στις δύο πρώτες ερωτήσεις) ανήκει στις ηλικιακές ομάδες 

25‐39  και  40‐54,  με  επίπεδο  εκπαίδευσης  απολυτηρίου  Λυκείου  ή  πτυχίου  ΑΕΙ/  ΤΕΙ  και 

χαμηλό/  μέσο  ετήσιο  οικογενειακό  εισόδημα.  Το  πρώτο  αποτέλεσμα  επιτάθηκε  από  την 

μέθοδο που επιλέχθηκε προκειμένου να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια στους πολίτες  

 

(μέσω  μαθητών  Δημοτικού  και  Γυμνασίου  –  οι  απαντήσεις  δόθηκαν  από  τους  γονείς  των 

μαθητών)  ενώ  τα  υπόλοιπα  δύο  αποτελέσματα  συμφωνούν  με  την  γενική  κοινωνική  και 

οικονομική διαστρωμάτωση των κατοίκων του Δήμου Ηλιούπολης: 
 

 
Εικόνα 11: Ηλικία πολιτών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 

 
 

 
Εικόνα 12: Εκπαίδευση πολιτών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο 
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10.1.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

 
Όσον αφορά τις κατοικίες  (χαρακτηριστικά  κτιρίων)  των πολιτών  που συμπλήρωσαν  το 

ερωτηματολόγιο αυτά έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 
Εικόνα 13: Τύπος κατοικίας 

 

 
Εικόνα 14: Αριθμός διαμερισμάτων κτιρίου 
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Εικόνα 15: Όροφοι κτιρίου 

 

 
Εικόνα 16: Αριθμός ατόμων ανά νοικοκυριό 
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Στον επόμενο πίνακα συγκεντρώνονται τα, κατά μέσο όρο, στοιχεία για το μέγεθος και τις 

καταναλώσεις των κατοικιών που συμμετείχαν στην έρευνα: 

 
 

 
Μέγεθος 

Αριθμός ερωτηματολογίων 

με συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο 

 
Τιμή (Μ.Ο.) 

Επιφάνεια κατοικίας  172 (90%)5 97,1 m2 

Αριθμός δωματίων κατοικίας  278 (92%) 3,7 δωμάτια 

Έτος κατασκευής  251 (82%) 1985 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού  43  5254 kWh 

Ετήσιο κόστος ηλεκτρισμού6
  131  1.056 € 

Ετήσια κατανάλωση πετρελαίου7  63 1186 LT 

Ετήσιο κόστος πετρελαίου  126  972 € 

Ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου  ‐ ‐  

Ετήσιο κόστος φυσικού αερίου  9 667 € 

Ετήσιο κόστος άλλου καυσίμου (ξύλο)  22  232 € 

Πίνακας 14: Ενεργειακές καταναλώσεις κατοικιών Δήμου Ηλιούπολης 
 

10.1.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
Το  τρίτο  μέρος  του  ερωτηματολογίου που  συμπλήρωσαν  οι  πολίτες  του  Δήμου αφορά 

στην ενεργειακή συμπεριφορά τους, ώστε να φανεί ο βαθμός που οι πολιτικές ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης για την εξοικονόμηση ενέργειας έχουν αποδώσει ή, ενδεικτικά, ο βαθμός 

στον οποίο πρέπει ο Δήμος να επέμβει ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν: 
 
 

Αριθμός 
ερώτησης 

 
Ερώτηση 

Φωτισμός 

1  Κλείνετε τα φώτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περισσότερο από δύο λεπτά; 

2  Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης στο σπίτι; 

 
3 

Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων 
που χρησιμοποιείτε; 

                                                            
5 Ποσοστό συμπλήρωσης ως προς το δείγμα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν 
6 Σημειώνεται ότι κάποια ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωμένο μόνο το κόστος ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο), κάποια άλλα μόνο την ποσότητα (kWh, lt, kg) ενώ σε κάποια ήταν συμπληρωμένα και τα δύο πεδία. Έτσι, για 
πηγή ενέργειας, το κόστος (σε επίπεδο ερωτηματολογίου ή μικρού δείγματος) δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ποσότητα. 
7 Για τα καύσιμα πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλο καύσιμο (ξύλο) δεν παρατίθενται ποσοστά συμπλήρωσης καθώς κάθε 
ένα από αυτά τα καύσιμα χρησιμοποιείται σε υποσύνολο του δείγματος που ρωτήθηκε 
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4 

Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για επαρκή 
φυσικό φωτισμό; 

Θέρμανση ‐ Κλιματισμός 

5  Κλείνετε τα παράθυρα, όταν λειτουργεί η θέρμανση; 

6  Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος λέβητα‐καυστήρα; 

7  Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; 

8  Κλείνετε τα παράθυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματισμός; 

 
9 

Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το 
καλοκαίρι; 

10  Κλείνετε τον κλιματισμό στα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν  άνθρωποι; 

 
11 

Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα, τα σκίαστρα και τις κουρτίνες για να εμποδίσετε το 
φως του ήλιου το καλοκαίρι; 

 
12 

Ανοίγετε τα παραθυρόφυλλα, τα σκίαστρα και τις κουρτίνες για να διευκολύνετε το 
φως του ήλιου το χειμώνα; 

Ηλεκτρικές συσκευές 

 
13 

Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση/ κλάση συσκευών κατά την αγορά 
ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών; 

14  Αν αγοράσατε πρόσφατα μία συσκευή τι ενεργειακής κλάσης ήταν; 

 
15 

Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις 
ηλεκτρονικές συσκευές (και δεν την αφήνετε σε κατάσταση αναμονής); 

16  Φροντίζετε να κλείνετε εγκαίρως τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα; 

17  Έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα; 

 
18 

Ελέγχετε αν η κατσαρόλα που μαγειρεύετε, είναι ίδιου μεγέθους με το μάτι της 
ηλεκτρικής κουζίνας που χρησιμοποιείται; 

 
19 

Όταν γίνεται χρήση του πλυντηρίου στο σπίτι σας, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίσει η 
λειτουργία του; 

20  Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε τη λειτουργία του πλυντηρίου σας; 

Πίνακας 15: Ερωτήσεις ενεργειακής συμπεριφοράς οικιακού τομέα 
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Εικόνα 17: Κλείνετε τα φώτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περισσότερο από δύο λεπτά; 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 18: Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες φωτισμού χαμηλής κατανάλωσης στο σπίτι; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Εικόνα 19: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων που 
χρησιμοποιείτε; 
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Εικόνα 20: Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για επαρκή φυσικό 
φωτισμό; 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 21: Κλείνετε τα παράθυρα, όταν λειτουργεί η θέρμανση; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 22: Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος λέβητα ‐ καυστήρα; 
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Εικόνα 23: Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 24: Κλείνετε τα παράθυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματισμός; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 25: Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το καλοκαίρι; 
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Εικόνα 26: Κλείνετε τον κλιματισμό στα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 27: Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα, τα σκίαστρα και τις κουρτίνες για να εμποδίσετε το φως του 

ήλιου το καλοκαίρι; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 28: Ανοίγετε τα παραθυρόφυλλα, τα σκίαστρα και τις κουρτίνες για να διευκολύνετε το φως του 

ήλιου το χειμώνα; 
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Εικόνα 29: Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση/ κλάση συσκευών κατά την αγορά ηλεκτρικών/ 
ηλεκτρονικών ειδών; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 30: Αν αγοράσατε πρόσφατα μία συσκευή τι ενεργειακής κλάσης ήταν; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 31: Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις ηλεκτρονικές 
συσκευές (και δεν την αφήνετε σε κατάσταση αναμονής); 
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Εικόνα 32: Φροντίζετε να κλείνετε εγκαίρως τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 33: Έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα; 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 34: Ελέγχετε αν η κατσαρόλα που μαγειρεύετε, είναι ίδιου μεγέθους με το μάτι της ηλεκτρικής 

κουζίνας που χρησιμοποιείται; 
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Εικόνα 35: Όταν γίνεται χρήση του πλυντηρίου στο σπίτι σας, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίσει η 
λειτουργία του; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 36: Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε τη λειτουργία του πλυντηρίου σας; 

 
 
 

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν, οι πολίτες του Δήμου Ηλιούπολης 

είναι  ενημερωμένοι  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  τα  μέτρα  μηδενικού  κόστους 

(ενεργειακή  συμπεριφορά)  που  μπορούν  να  επιφέρουν  μία  σημαντική  εξοικονόμηση 

ενέργειας και μία αντίστοιχη εξοικονόμηση χρημάτων από τους λογαριασμούς ενέργειας.  

 

Ο βαθμός εφαρμογής των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι ανάλογος όμως με το 

βαθμό ενημέρωσης των δημοτών. 

 

Για  το  λόγο  αυτό  υπάρχουν  ακόμη  σημαντικά  περιθώρια,  τα  οποία  ο  Δήμος  μπορεί  να 

χρησιμοποιήσει  ως  αφετηρία  για  να  οργανώσει  δράσεις  ενημέρωσης/  εκπαίδευσης, 

πιλοτικές  εφαρμογές  και  χρηματοδοτήσεις  προκειμένου  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  της 

εξοικονόμησης  ενέργειας  και  της  μείωσης  των  εκπομπών  CO2  που  έχουν  τεθεί.  Έτσι,  για 
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παράδειγμα και σύμφωνα με το στατιστικό δείγμα που αντλήθηκε: 
 

 
 Ο μέσος όρος χρονολογίας κατασκευής των κτηρίων με χρήση κατοικίας είναι το έτος 

1985 και το μεγαλύτερο ποσοστό των κτηρίων με χρήση κατοικίας έχει  κατασκευαστεί 

πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης. Αυτό δείχνει τα μεγάλα περιθώρια 

εξοικονόμησης  ενέργειας  για  θέρμανση  και  ψύξη  των  κατοικιών  με  την  εφαρμογή 

θερμομόνωσης στο κέλυφος και αναβάθμισης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης. 

 

 4  στους  5  πολίτες  δεν  έχουν  γνώση  του  θέματος  που  αφορά  στη  ενεργειακή 

πιστοποίηση της κατοικίας .  

 
 1 στους 5 πολίτες αφήνει τα φώτα ανοιχτά σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιεί. 
 

 1  στους  3  πολίτες  δεν  ήξερε  να  απαντήσει  στο  αν  χρησιμοποιεί  λαμπτήρες 
εξοικονόμησης ενέργειας.  
 

 1  στους  5 πολίτες  δηλώνει  ότι  τον  χειμώνα  ρυθμίζει  τον  θερμοστάτη  σε 

θερμοκρασία ίση ή μεγαλύτερη των 22 οC. 
 

 Αντίστοιχα, 1 στους 2 πολίτες δηλώνει ότι το καλοκαίρι ρυθμίζει τον θερμοστάτη σε 

θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 οC. 
 

 1  στους 5  πολίτες  δεν απάντησε ή  δεν  λαμβάνει  υπόψη  του  την  ενεργειακή  κλάση 

των συσκευών. 
 

 1 στους 2 πολίτες αφήνει τις συσκευές σε κατάσταση αναμονής ή αγνοεί το θέμα. 

 

 1  στους  2  πολίτες  δεν  έχει  ηλιακό  θερμοσίφωνα  ή  αγνοεί  το  ζήτημα  παραγωγής 

ζεστού νερού χρήσης. 

 

 Σχεδόν 1 στους 2 πολίτες δεν γνωρίζουν τα στοιχεία κατανάλωσης του κτηρίου όπου 

διαμένουν.  Υπάρχει  μεγάλο  περιθώριο  ενημέρωσης  και  εφαρμογής  πιλοτικών 

προγραμμάτων  για  την  βελτίωσης  της  διαδικασίας  συλλογής  στοιχείων  κατανάλωσης 

στον οικιακό τομέα. 
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10.2. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν έδωσε τα εξής αποτελέσματα: 
 

10.2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 
Οι  εγκαταστάσεις  που  ως  επί  το  πλείστον  συμμετείχαν  στην  έρευνα  είναι  εμπορικές 

επιχειρήσεις από τις οποίες ένα μικρό ποσοστό αξιοποιεί αυτοτελή κτίρια: 

Εικόνα 37: Κατηγορία εγκατάστασης τριτογενή τομέα που συμμετείχε στην έρευνα 

 

 
Εικόνα 38: Κτίριο εγκατάστασης τριτογενή τομέα που συμμετείχε στην έρευνα 

 

Στον  επόμενο  πίνακα  συγκεντρώνονται  τα,  κατά  μέσο  όρο,  στοιχεία  για  το  μέγεθος  του 

κτιρίου και την λειτουργία των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα: 
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Μέγεθος 

Αριθμός ερωτηματολογίων 

με συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο 

 
Τιμή (Μ.Ο.) 

Έτη λειτουργίας  15 (68%)8 10,3 έτη 

Μέσο εμβαδόν εγκατάστασης  21 (96%) 133 m² 

Αριθμός εργαζομένων/ υπαλλήλων  16 (73%) 6 

Αριθμός πελατών  12 (55%) 209 

Μέσο ετήσιο ωράριο  12 (55%) 2787 ώρες 

Πίνακας 16: Μέγεθος και λειτουργία επιχειρήσεων της έρευνας 
 

10.2.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ 

 
Στον  επόμενο πίνακα συγκεντρώνονται τα,  κατά μέσο όρο,  στοιχεία για  τις  καταναλώσεις 
των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα: 

 

 
Μέγεθος 

Αριθμός ερωτηματολογίων 

με συμπληρωμένο το αντίστοιχο πεδίο 

 
Τιμή (Μ.Ο.) 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού  5 (23%)  42.559 kWh 

Ετήσιο κόστος ηλεκτρισμού9
  15 (77%)  6.932€ 

Πίνακας 17: Ενεργειακές καταναλώσεις επιχειρήσεων Δήμου Ηλιούπολης 

 
Από  τα  παραπάνω  στοιχεία  παρατηρούμε  ότι  οι  απαντήσεις  αφορούν  σε  μεγάλες  εμπορικές 
επιχειρήσεις  με  υψηλά  φορτία  κλιματισμού  αλλά  και  λειτουργίας  εξοπλισμού  (π.χ  ηλεκτρικοί 
φούρνοι). 
 

 

                                                            
8 Ποσοστό συμπλήρωσης ως προς το δείγμα των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων που συλλέχθηκαν 
9 Σημειώνεται ότι κάποια ερωτηματολόγια είχαν συμπληρωμένο μόνο το κόστος ενέργειας (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, 
φυσικό αέριο), κάποια άλλα μόνο την ποσότητα (kWh, lt, …) ενώ σε κάποια ήταν συμπληρωμένα και τα δύο πεδία. Έτσι, για 
πηγή ενέργειας, το κόστος (σε επίπεδο ερωτηματολογίου ή μικρού δείγματος) δεν σχετίζεται απαραίτητα με την ποσότητα. 
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10.2.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 

Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου που απευθύνθηκε στους επαγγελματίες του Δήμου 

αφορά στην ενεργειακή συμπεριφορά τους  (ως ιδιοκτήτες της επιχείρησης και ως πολίτες 

του Δήμου), ώστε να φανεί ο βαθμός που οι πολιτικές ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για 

την  εξοικονόμηση ενέργειας έχουν αποδώσει ή,  ενδεικτικά, ο  βαθμός στον οποίο πρέπει ο 

Δήμος να επέμβει ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν: 

 
 

Αριθμός 
ερώτησης 

 
Ερώτηση 

Φωτισμός 

1  Κλείνετε τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται; 

2  Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης; 

 
3 

Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων 
που χρησιμοποιείτε; 

 
4 

Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για επαρκή 
φυσικό φωτισμό; 

Θέρμανση ‐ Κλιματισμός 

5  Κλείνετε τα παράθυρα, όταν λειτουργεί η θέρμανση; 

6  Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος θέρμανσης; 

7  Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; 

8  Κλείνετε τα παράθυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματισμός; 

 
9 

Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το 
καλοκαίρι; 

10  Κλείνετε τον κλιματισμό στα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι; 

 
11 

Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα, τα σκίαστρα και τις κουρτίνες για να εμποδίσετε το 
φως του ήλιου το καλοκαίρι; 

 
12 

Ανοίγετε τα παραθυρόφυλλα, τα σκίαστρα και τις κουρτίνες για να διευκολύνετε το 
φως του ήλιου το χειμώνα; 

Συσκευές – Συστήματα 

 
13 

Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση/ κλάση συσκευών κατά την αγορά 
ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών ειδών; 

14  Αν αγοράσατε πρόσφατα μία συσκευή τι ενεργειακής κλάσης ήταν; 

 
15 

Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις 
ηλεκτρονικές συσκευές (και δεν την αφήνετε σε κατάσταση αναμονής); 

16  Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα; 

17  Έχετε κάποια άλλη εγκατάσταση ΑΠΕ; 
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18  Αν ναι, τι ποσοστό του φορτίου (ηλεκτρικό/ θερμικό) καλύπτει; 

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

 
19 

Εφαρμόζετε στην επιχείρηση κάποιο σύστημα/ πρότυπο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης; 

 
20 

Έχετε οργανώσει/ συμμετάσχει σε κάποια δράση ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση; 

21  Υπάρχουν στην επιχείρηση συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας; 

22  Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, συνοπτικά, τα πιο σημαντικά από αυτά; 

23  Λάβατε πρόσφατα κάποια μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; 

24  Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, συνοπτικά, τα πιο σημαντικά από αυτά; 

25  Είστε διατεθειμένοι να λάβετε στο άμεσο μέλλον μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; 

26  Αν ναι, τι ύψους επένδυση υπολογίζετε να κάνετε (σε ευρώ); 

 
27 

Ποια κίνητρα θεωρείτε ότι πρέπει να δοθούν στον τριτογενή τομέα για την 
προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας; 

Πίνακας 18: Ερωτήσεις ενεργειακής συμπεριφοράς τριτογενή τομέα 
 
Στη συνέχεια ακολουθούν τα διαγράμματα με τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που συνδέονται 
κυρίως με την λειτουργία του επαγγελματικού χώρου 
.
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Εικόνα 39: Κλείνετε τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα 40: Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Εικόνα 41: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων που 
χρησιμοποιείτε; 
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Εικόνα 42: Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για επαρκή φυσικό 
φωτισμό; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 43: Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος θέρμανσης; 
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Εικόνα 44: Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 45: Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το καλοκαίρι; 
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Εικόνα 46: Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση/ κλάση συσκευών κατά την αγορά ηλεκτρικών/ 

ηλεκτρονικών ειδών; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Εικόνα 47: Αν αγοράσατε πρόσφατα μία συσκευή τι ενεργειακής κλάσης ήταν; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 48: Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις ηλεκτρονικές 

συσκευές (και δεν την αφήνετε σε κατάσταση αναμονής); 
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Εικόνα 49: Χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό θερμοσίφωνα; 

 

Στις ερωτήσεις 17 & 18 δεν υπήρξαν θετικές απαντήσεις και δεν παρατίθενται  τα ανάλογα 

διαγράμματα. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 50: Εφαρμόζετε στην επιχείρηση κάποιο σύστημα/ πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

 
 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 75

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 51: Έχετε οργανώσει/ συμμετάσχει σε κάποια δράση ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης/ ευαισθητοποίησης για τους εργαζόμενους στην επιχείρηση; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 52: Υπάρχουν στην επιχείρηση συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας; 

 
 
 
 

Στην ερώτηση 22 ένας απάντησε ότι ενεργοποιεί τα συστήματα κλιματισμού και τον εξοπλισμό 
παραγωγής  ανάλογα  με  την  αναμενόμενο  αριθμό  πελατών  και  ένας  απάντησε  ότι  έχει 
εγκαταστήσει ‘αναμορφωτή τάσης’. 
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Εικόνα 53: Λάβατε πρόσφατα κάποια μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; 

 
 

Στην ερώτηση 24 δόθηκαν 2 απαντήσεις που αφορούσαν την αντικατάσταση των λαμπτήρων 

με νέους, εξοικονόμησης ενέργειας και μία απάντηση που αφορούσε την ορθολογική χρήση 

του εξοπλισμού. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 54: Είστε διατεθειμένοι να λάβετε στο άμεσο μέλλον μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; 

 
 

Στην  ερώτηση 26  δόθηκαν δύο  (2)  απαντήσεις, με  μέσο  όρο  αναμενόμενης επένδυσης για 

εξοικονόμηση  ενέργειας  τα  1.750€.  Τέλος,  στην  ερώτηση  27,  οι  επιχειρηματίες/ 

επαγγελματίες  του  Ηλιούπολης  σε  έξι  (6)  απαντήσεις  προτείνουν  ως  κίνητρα  για  την 

προώθηση  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  τα:  α)  άτοκα  δάνεια,  β)  συγχρηματοδότηση  από 

Ευρωπαϊκά κονδύλια και γ) γενικά οικονομικά κίνητρα. 
 

Στον  τριτογενή  τομέα  και  όπως,  εν  μέρει,  επιβεβαιώνεται  από  τις  απαντήσεις  που 

συγκεντρώθηκαν,  μπορεί  να  υπάρξει  μεγαλύτερη  ευαισθητοποίηση  για  τα  θέματα 

εξοικονόμησης  ενέργειας  καθώς  οι  αντίστοιχες  παρεμβάσεις  μεταφράζονται  άμεσα  σε 
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εξοικονόμηση κόστους μίας επιχείρησης και σε βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. 

Επίσης  υπάρχει  πολύ  μεγάλη  αποδοχή  από  τους  επαγγελματίες  για  την  εφαρμογή  μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας παρά το ότι δεν εφαρμόζουν οι ίδιοι στην επιχείρηση τους κάποιο 

τέτοιο μέτρο. 
 

Εντούτοις, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι χρήζουν προσοχής και στους οποίους η 

διαδικασία του Συμφώνου των Δημάρχων μπορεί να βοηθήσει ώστε να  επιτευχθούν στόχοι 

εξοικονόμησης  ενέργειας  και  μείωσης  των  εκπομπών  CO2  από  τον  τριτογενή  τομέα  στο 

Δήμο. Για παράδειγμα: 
 

• Οι επιχειρήσεις που έχουν επαφή με κοινό και  ιδιαίτερα τα καταστήματα, συνήθως 

χρησιμοποιούν  περισσότερο  φωτισμό  από  όσο  χρειάζεται  ως  μέσο  προσέλκυσης 

πελατών 
 

• Αντίστοιχα, ρυθμίζουν το σύστημα θέρμανσης/ κλιματισμού σε μεγαλύτερες/ 

μικρότερες θερμοκρασίες με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας 
 

• Η  ανάγκη  προβολής  των  προϊόντων  ή  η  διαρρύθμιση  των  εμπορικών  χώρων,  δεν 

επιτρέπει  τη  χρήση  παθητικών  μέσων  όπως  σκίαστρα/  κουρτίνες  στις  βιτρίνες  το 

καλοκαίρι, αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού, απομάκρυνση σκιάστρων/ εμποδίων 

τον χειμώνα, κτλ. 
 

• Οι επιχειρηματίες/ καταστηματάρχες, παρότι θεωρούν ως προτεραιότητα την μείωση 

των  λειτουργικών  τους  εξόδων,  δεν  γνωρίζουν  τις  τεχνικές  και  οικονομικές 

λεπτομέρειες  των  παρεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας,  ακόμη  και  αυτών που 

θεωρούνται μηδενικού/  χαμηλού κόστους  .Χαρακτηριστικός  είναι  ότι  ο  μέσος  όρος 

της  αναμενόμενης  επένδυσης  για  εξοικονόμηση  ενέργειας  είναι  τα  1.750€  ,ποσό 

πολύ  μικρό  σε  σχέση  με  το  μέγεθος  για  παράδειγμα  των  Η/Μ  εγκαταστάσεων  που 

εξυπηρετούν τους επαγγελματικούς χώρους και χρήζουν επεμβάσεων. 
 

• Σε  μεγαλύτερο  βαθμό  από  τον  οικιακό  τομέα, στον τριτογενή τομέα  οι δράσεις 

για την εξοικονόμηση ενέργειας (ειδικά μεσαίου/ υψηλού κόστους) πρέπει να 

συνοδεύονται από κίνητρα οικονομικής φύσεως. Ένας σημαντικός λόγος είναι ότι τα 

κεφάλαια που απαιτούνται για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης 

των εκπομπών CO2  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγικές διαδικασίες (π.χ. 

επέκταση της επιχείρησης, αγορά νέου εμπορεύματος, επιμόρφωση/ πρόσληψη 

προσωπικού, κτλ) ,καθιστώντας έτσι επιτακτική την παροχή κινήτρων για την μείωση 

του χρόνου απόσβεσης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

 
 

10.3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων στον οικιακό και τον τριτογενή τομέα προκύπτει το 

συμπέρασμα  ότι  οι  πολίτες  και  επαγγελματίες  του  Ηλιούπολης  είναι  σχετικά 

ενημερωμένοι  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  και  με  θετική  διάθεση  σκέπτονται  την 

εφαρμογή  μέτρων  εξοικονόμησης  ενέργειας  κυρίως  έχοντας  ως  κίνητρο  την  μείωση  του 

κόστους λειτουργίας των κτηρίων που εξυπηρετούν τις δραστηριότητες τους. Λαμβάνοντας 
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υπόψη  την  συγκυρία  της  οικονομικής  κρίσης,  αναμένεται  να  υπάρξει  μία  οπισθοχώρηση 

στην  υιοθέτηση  μέτρων  και  επενδύσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  μεσαίου  και  υψηλού 

κόστους  παρόλα  τα  άμεσα  οικονομικά  οφέλη  από  τους  μειωμένους  λογαριασμούς 

ενέργειας.  

Εντούτοις,  στην  ίδια  οικονομική  συγκυρία  το  κεφάλαιο  της  εξοικονόμησης  ενέργειας 

αποτελεί ένα βασικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για να προβληθούν 

οι δράσεις και τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού και χαμηλού κόστους, κάτι στο 

οποίο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο παρόν Σχέδιο Δράσης. 

Ο  Δήμος  θα  δώσει  ιδιαίτερη  προσοχή  και  έμφαση  στην  προβολή  και  υιοθέτηση  από  τους 

Δημότες της  ιδέας για την Αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

ώστε  να  αποτελεί  ένα  από  τα  κίνητρα  –οραματικά  το  σημαντικότερο‐για  την  εφαρμογή 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και τη συμμετοχή στις σχετικές δράσεις του Δήμου. 

Αναγνωρίζοντας  την  πολύ  μεγάλη  σημασία  της  προηγούμενης  σκέψης  ιδιαίτερα  στο  χώρο 

των  παιδιών  και  της  μαθητικής  νεολαίας  ο  Δήμος  θα  δώσει  ιδιαίτερη  έμφαση  στην 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού αυτού.  
 

Έτσι  λοιπόν  ,  ο  Δήμος  προτίθεται  να  παρέμβει  με  διαδικασίες  ανοικτού  διαλόγου  και  μια 

σειρά  δράσεων  ώστε  να  προωθήσει  την  αντίληψη  της  εξοικονόμησης,  χρήσης  ΑΠΕ  και 

μείωσης  των  εκπομπών  CO2  που  θα  οδηγήσει  στην  υιοθέτηση  μέτρων  σχετικών  με  τους 

στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων με το μικρότερο δυνατό κόστος. Έτσι, ο Δήμος θα: 
 

• Προβάλλει  τις παρεμβάσεις  εξοικονόμησης ενέργειας/ ΑΠΕ που θα εφαρμόσει στα 

δημοτικά  κτίρια/  εγκαταστάσεις/  δημοτικό  φωτισμό  ώστε  να  δώσει  χειροπιαστά 

παραδείγματα  όλων  των  τύπων  παρεμβάσεων  και  των  οφελών  που  προκύπτουν 

στους  πολίτες/  επαγγελματίες.  Η  προβολή  αυτή  θα  περιλαμβάνει  και  ιδιαίτερο 

πρόγραμμα ενημέρωσης στα σχολεία του Δήμου. 
 

• Εστιάσει  και  προωθήσει  με  δράσεις  ενημέρωσης/  εκπαίδευσης  τα  μέτρα 

εξοικονόμησης  ενέργειας  μηδενικού/  χαμηλού/  μεσαίου  κόστους  για  τα  οποία 

μπορούν  να  επιτευχθούν  σημαντικά  οφέλη  με  μικρούς  –  αποδεκτούς  χρόνους 

απόσβεσης και λογικό κόστος επένδυσης 
 

• Προβάλλει τα  οφέλη από  την  βελτίωση/ αντικατάσταση των  συμβατικών οχημάτων 

με οχήματα υβριδικά ή εναλλακτικού καυσίμου 
 

• Αναδείξει  τις  έννοιες,  τα  οφέλη  και  την  χρησιμότητα  των  εναλλακτικών  τρόπων 

μετακίνησης (ΜΜΜ, ποδήλατο, περπάτημα) σε σχέση με τα έργα που προωθούνται 

ή θα προωθηθούν από το Δήμο ή άλλους φορείς (ποδηλατοδρόμοι, επέκταση Μετρό, 

κτλ) 
 

• Προβάλλει  και  προωθήσει  εθνικές  πρωτοβουλίες  ή  χρηματοδοτικά  προγράμματα 

στην εξοικονόμηση ενέργειας και τις ΑΠΕ 
 

• Συνεργαστεί  με  τους  εμπλεκόμενους  φορείς/  επαγγελματίες  του  Δήμου  ώστε  να 

πολλαπλασιάσει  την  διάχυση  των  παραπάνω  αποτελεσμάτων  στους  πολίτες/ 

επαγγελματίες της πόλης 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ ΤΟ 2020 
 
 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 80

 
11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 
 
 

11.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο  τομέας  των  δημοτικών  κτιρίων  είναι  από  αυτούς  στους  οποίους  ο  Δήμος  έχει  πλήρη 

ευελιξία να  εφαρμόσει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και  ανάπτυξης συστημάτων 

ΑΠΕ  ώστε  να  επιτύχει  σημαντική  αναλογικά  μείωση  των  εκπομπών  CO2.  Ο  Δήμος 

Ηλιούπολης  έχει  ήδη  αρχίσει  να  ενσωματώνει  βιοκλιματικά  πρότυπα  στα  υπό  μελέτη  και 

ανέγερση νέα κτίρια του και παρακολουθεί τις τάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία 

θα απαιτήσει, σταδιακά, από το 2018  την ανέγερση ή μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε 

κτίρια  σχεδόν  μηδενικής  ενέργειας  και  εκπομπών  CO2.  Επιπλέον,  αναγνωρίζει  την  μεγάλη 

σημασία  των  δημόσιων  κτιρίων ως  παράδειγμα προς  τους  πολίτες  για  την  υιοθέτηση  των 

πολιτικών και πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης. 
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11.2.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

 

11.2.1. Δημοτικά κτίρια Δράση1 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση1: ΔΚΔ1 

Περιγραφή  Επιθεώρηση κτιρίων του Δήμου, ενεργειακή πιστοποίησή 
τους και προμελέτη εξοικονόμησης ενέργειας 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2016 

Κόστος δράσης 

Κόστος  375.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Στην  περίπτωση  που  η  ενεργειακή  επιθεώρηση  συνοδεύεται  από  παρεμβάσεις 
εξοικονόμησης  ενέργειας,  το  ενεργειακό  πιστοποιητικό  θα  εκδοθεί  μετά  τις  παρεμβάσεις 
ώστε  να  πιστοποιηθεί η  αναβάθμιση του  κτιρίου.  Εκτιμάται  ένα  μέσο  κόστος 5.000 €  ανά 
κτίριο για 75 κτίρια (εκτός των κτιρίων που συμπεριλαμβάνονται στη δράση ΔΚΔ2) . 

 
 

Το  πρώτο  βήμα  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  των  κτιρίων  του  Δήμου  αποτελεί  η 

επιθεώρησή  τους,  βάσει  του  θεσμικού  πλαισίου  του  ΚΕΝΑΚ,  ώστε  τα  κτίρια  να 

πιστοποιηθούν  και  να  πραγματοποιηθεί  προμελέτη  των  παρεμβάσεων  εξοικονόμησης 

ενέργειας  σε  αυτά.  Σε  αυτό  το  στάδιο  θα  υπολογιστεί  και  το  ακριβές  κόστος  για  τις 

παρεμβάσεις κάθε κτιρίου. 

Το  ενεργειακό  πιστοποιητικό  θα  αναρτηθεί  στην  είσοδο  των  κτιρίων  με  στόχο  την 

ευαισθητοποίηση των χρηστών αλλά και των επισκεπτών τους. 
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11.2.2. Δημοτικά κτίρια Δράση 2 

 

Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση2: ΔΚΔ2 

Περιγραφή  Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια ‐Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2009‐2015 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2014 

Κόστος δράσης 

Κόστος  1.256.183,25 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  2.148.845 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  441,6 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Ο Δήμος θα εξοικονομήσει το ισοδύναμο κόστος ‐ kWh/έτος 
ηλεκτρικής ενέργειας και ‐ lt/έτος πετρελαίου 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 
 

Για  τον  προσδιορισμό  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  έχουν  χρησιμοποιηθεί  πραγματικά 
στοιχεία κατανάλωσης αλλά έχει γίνει και προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των 
κτιρίων με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. 

 
 
Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  είναι  υπεύθυνος  για  την  λειτουργία  και  συντήρηση  ενός  μεγάλου 
αριθμού κτιρίων με  ποικίλες χρήσεις, αριθμό εργαζομένων και  χρηστών,  ενεργειακών αναγκών, 
κτλ. ,τα οποία καταναλώνουν το 38,3% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνουν οι υποδομές 
του Δήμου.  Επιπλέον,  τα  κτίρια  αυτά  είναι  κατασκευασμένα σε  ένα  μεγάλο  χρονικό  εύρος,  με 
διαφορετικές τεχνικές και υλικά και έχουν διαφορετικά ιστορικά συντήρησης. 
 
Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει υιοθετήσει μια Στρατηγική Διαχείρισης του Ενεργειακού Προβλήματος 
με κατευθύνσεις που θα συνεισφέρουν σημαντικά στα εξής: 

‐  Βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  των  δημοτικών  κτιρίων,  συμπεριλαμβανομένων  των 
σχολείων. 
‐ Ενεργειακή αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος  
‐ Ενεργειακή αναβάθμιση των οχημάτων δημοτικού στόλου 
‐  Ενημέρωση  των δημοτών αλλά και  των εργαζομένων  του Δήμου σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας.  
‐ Προώθηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αναπτύσσοντας ιδιαίτερα ένα 
σχέδιο τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες δημοτικών και άλλων κτιρίων 

 
Μέσω  του  προγράμματος  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ο  Δήμος  Ηλιούπολης  ‐  ο  οποίος  ικανοποιεί  τις 
προϋποθέσεις (πληθυσμός, διαχειριστική επάρκεια, βούληση για την εξοικονόμηση ενέργειας) για 
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την συμμετοχή του σε αυτό ‐ βρίσκει εργαλείο χρηματοδότησης των απαραίτητων παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα πλαίσια της Στρατηγικής Διαχείρισης του Ενεργειακού Προβλήματος 
που θα εφαρμόσει και με το πρόγραμμα αυτό θα καλύψει μέρος των αναγκών – παρεμβάσεων 
που προτείνει . 
 
Ο  Δήμος  έχει  προετοιμάσει  και  υποβάλει  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ,ένα 
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2009‐2015. 
 
 Το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής του Δήμου για  την περίοδο 2009  ‐ 2015 και σε σχέση με τις 
επεμβάσεις στα σε συγκεκριμένα δημοτικά κτίρια ,περιλαμβάνει τις κάτωθι παρεμβάσεις : 
 

 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ 

Επιλογή  παρεμβάσεων  όπως:  Σύνδεση  με  Φυσικό  αέριο  ‐  Αλλαγή  λέβητα  και  καυστήρα  ‐ 
Θερμομόνωση  ‐  Θερμοστατικές  βαλβίδες  –  Θερμοκεραμική  βαφή‐  Αλλαγή  εξωτερικών 
κουφωμάτων – Αισθητήρες φωτεινότητας – στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια & σχολεία 
 (1ο και 14ο δημοτικά, 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο, 3ο και 16ο δημοτικά, 20ο και 5ο Δημοτικά,  
3ο  Γυμνάσιο  και  2ο  Λύκειο,  –Εφαρμογή  θερμομονωτικού  καλύμματος  στην  πισίνα  του 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου) .Συνολικός προϋπολογισμός 1.256.183,25 €. 
 
Τα  επιλεγμένα  κτίρια  είναι  χρονολογίας  κατασκευής  πριν  την  εφαρμογή  του  κανονισμού 
θερμομόνωσης  με  απλά  κουφώματα  στην  πλειοψηφία  τους  και  με  Η/Μ  εγκαταστάσεις 
χαμηλής απόδοσης. 
 

Μέσω  της  υλοποίησης  των  προτεινόμενων  δράσεων  /  τεχνικών  παρεμβάσεων  του  Σχεδίου 
Δράσης  του  Δήμου  Ηλιούπολης  για  τα  συγκεκριμένα  κτίρια  ,σύμφωνα  με  την  Ενεργειακή 
επιθεώρηση και τη μελέτη που εκπονήθηκε για κάθε ένα από τα κτίρια, θα προκύψει Ενεργειακό 
όφελος 2.148.845 KWh/έτος και μείωση των εκπομπών κατά 441,58 tCO2/έτος. 
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11.2.3. Δημοτικά κτίρια Δράση 3 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση 3: ΔΚΔ3 

Περιγραφή  Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια  

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  4.722.750 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Ηλεκτρική ενέργεια: 586.685 kWh/έτος 

Θερμική ενέργεια: 2.000.664 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  1.118,9 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Ο Δήμος θα εξοικονομήσει το ισοδύναμο κόστος ‐ kWh/έτος 
ηλεκτρικής ενέργειας και ‐ lt/έτος πετρελαίου 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Για  τον  υπολογισμό  της  εξοικονόμησης  σε  κάθε  κτίριο  έχει  υπολογιστεί  ο  συνολικός 
συντελεστής εξοικονόμησης σε θερμική  (πετρέλαιο/ φυσικό αέριο)  και  ηλεκτρική ενέργεια 
ώστε  να  υπολογιστεί η  μειωμένη κατανάλωση  (και  κατά  συνέπεια οι  μειωμένες  εκπομπές 
CO2) μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ειδικά για την περίπτωση των κτιρίων 
όπου είναι εφικτή η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου με καυστήρα φυσικού αερίου 
οι  τελικές  εκπομπές  από  θερμική  ενέργεια  πολλαπλασιάζονται  επί  0,80  (όση  η  διαφορά 
συντελεστών εκπομπών ανά kWh των δύο καυσίμων). 

 

Έχει γίνει εκτίμηση του συνολικού κόστους της δράσης για λόγους συνέπειας με το πρότυπο 
του  ΣΔΑΕ.  Το  ακριβές  κόστος  θα  υπολογιστεί  ανά  κτίριο  κατά  την  υλοποίηση  της  δράσης 
ΔΚΔ1. 

 
 
Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  είναι  υπεύθυνος  για  την  λειτουργία  και  συντήρηση  100  περίπου 

κτιρίων  με  ποικίλες  χρήσεις,  αριθμό  εργαζομένων  και  χρηστών,  ενεργειακών  αναγκών,  κτλ. 

Προκειμένου,  στο  πλαίσιο  του  ΣΔΑΕ,  να  σχηματοποιηθεί  ένα  πρώτο  σχέδιο  ενεργειακής 

αναβάθμισης  όλων  των  κτιρίων  του  Δήμου,  πραγματοποιήθηκε  συνοπτικός  ενεργειακός 

έλεγχος  και  εκτιμήθηκε  το  κατά  πόσο  κάθε  κτίριο  πρέπει  να  προκριθεί  για  κάθε  μία  από  τις 

παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που ο  Δήμος θεωρεί σημαντικές. Σε  κάθε περίπτωση, 

κατά  την δράση ΔΚΔ1  θα  εκτιμηθούν και  τεκμηριωθούν οι  ακριβείς παρεμβάσεις, κόστος  και 

όφελος  που  χρειάζονται/  αποδίδουν  για  κάθε  κτίριο.  Οι  παρεμβάσεις  που  θεωρείται  ότι  θα 

οδηγήσουν σε σημαντικές εξοικονομήσεις είναι: 

 

• Σύνδεση  με  δίκτυο  φυσικού  αερίου  –  αντικατάσταση  καυστήρα  πετρελαίου  με  αντίστοιχο 
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φυσικού  αερίου  (μείωση  20%  στις  εκπομπές  CO2  λόγω  του  μικρότερου  συντελεστή 

εκπομπών) 

• Αντικαταστάσεις και παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού 

νερού  χρήσης  προκειμένου  να  αυξηθεί  η  απόδοσή  τους  και  να  επιτευχθεί εξοικονόμηση 

ενέργειας (εξοικονόμηση 15% σε θερμική/ ηλεκτρική ενέργεια) 

• Τοποθέτηση  θερμοστατικών  βαλβίδων  στα  θερμαντικά  σώματα  (εξοικονόμηση  10%  σε 

θερμική ενέργεια) 

• Αντικατάσταση  κουφωμάτων  (με νέα, διπλού υαλοπίνακα)  σε όσα κτίρια έχουν κουφώματα 

μονού υαλοπίνακα (εξοικονόμηση 25% σε θερμική ενέργεια) 

• Ενεργειακή  αναβάθμιση  κελύφους  κτιρίων  (προσθήκη  μόνωσης),  ειδικά  όσων  έχουν 

ανεγερθεί  πριν  το  1980  και  εγκατάσταση  παθητικών  στοιχείων  αερισμού  και  σκίασης στο 

κέλυφος (εξοικονόμηση 30% σε θερμική ενέργεια) 

• Ολοκλήρωση  αντικατάστασης  λαμπτήρων  του λειτουργικού  φωτισμού όλων των κτιρίων με 

νέους, εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση αυτοματισμών φωτισμού (π.χ. αισθητήρες 

κίνησης,  χρονοδιακόπτες,  αξιοποίηση  φυσικού  φωτισμού,  κτλ  –  εξοικονόμηση  10%  σε 

ηλεκτρική ενέργεια) 

• Αντικατάστασης  λαμπτήρων  του  ειδικού φωτισμού  όλων  των  κτιρίων/  εγκαταστάσεων  του 

Δήμου  με  νέους,  μεγαλύτερης  απόδοσης  (π.χ.  σε  ανοιχτά  γήπεδα –  εξοικονόμηση 15%  σε 

ηλεκτρική ενέργεια) 

• Εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού  νερού  χρήσης  (εξοικονόμηση 

10% σε θερμική/ ηλεκτρική ενέργεια) 

• Εφαρμογή  προγράμματος  Προληπτικής  Συντήρησης  των  Η/Μ  εγκαταστάσεων  που 

εξυπηρετούν τα κτίρια με σκοπό τη βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης τους σε όλη τη 

διάρκεια του έτους και άρα την μείωση της απορροφούμενης ενέργειας (εξοικονόμηση 10% 

σε θερμική και ηλεκτρική ενέργεια).  

Η εφαρμογή της Προληπτικής Συντήρησης θα υποστηρίζεται από κατάλληλο λογισμικό και 
θα  περιλαμβάνει  και  το  στόλο  οχημάτων  του  δήμου. Με  τη  βοήθεια  του  λογισμικού  και 
μέσα από την  ιστοσελίδα του δήμου θα μπορεί να ενημερώνονται οι διάφορες υπηρεσίες 
του  δήμου  αλλά  και  ο  πολίτης  για  τις  προγραμματισμένες  εργασίες  συντήρησης  των 
δημοτικών κτηρίων. Παράλληλα με το ενεργειακό όφελος ο δήμος θα αποκτήσει καλύτερο 
έλεγχο διακίνησης των ανταλλακτικών και θα μειωθεί σταδιακά ο αριθμός των βλαβών και 
το  κόστος  της  ετήσιας  συντήρησης.  Επιπρόσθετα  θα  υπάρχει  πλέον  μια  ενιαία  βάση 
δεδομένων  για  τα  κτίρια  και  τις  υποδομές  που  διαχειρίζεται  ο  δήμος  με  δυνατότητα 
ανάλυσης  και  επεξεργασίας  των  δεδομένων.  Το  πρόγραμμα  προληπτικής  συντήρησης 
μπορεί να συμπεριλάβει και το στόλο των δημοτικών οχημάτων. 

 

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  φαίνονται  τα  αποτελέσματα  του  προκαταρκτικού ελέγχου  των 

κτιρίων του Δήμου Ηλιούπολης και οι παρεμβάσεις που προτείνονται για κάθε ένα: 
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Α/Α  Ονομασία κτιρίου 
Αλλαγή 
καυσίμου 

Αντικατάσταση
ΣΘ/ ΣΚ/ ΖΝΧ 

Θερμοστατικές
βαλβίδες 

Παράθυρα  Θερμομόνωση 
Λειτουργικός 
φωτισμός 

Ειδικός 
φωτισμός 

Ηλιακά συσ/τα 
παραγωγής ΖΝΧ 

Προληπτική 
συντήρηση 
εγκατ/σεων 

●: προτείνεται, ■: δεν προτείνεται ή δεν εφαρμόζεται 

1  3ο ΣΕΚ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
2  1ο ΕΠΑΛ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
3  2ο ΕΠΑΣ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
4 

ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ (πρώην 8ο 
Γυμνάσιο)  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 

5  13/22ο Δημοτικό  ● ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
6  5ο Λύκειο  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
7  1ο ΙΕΚ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
8  5ο Γυμνάσιο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
9  13ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
10  15ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
11  15ο Δημοτικό  ■ ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
12  14ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
13  3ο Λύκειο  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
14  8ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
15  21ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
16  2ο Γυμνάσιο  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
17  8ο Δημοτικό  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
18  17ο Δημοτικό  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
19  10ος Βρεφ. Σταθμός  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
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Α/Α  Ονομασία κτιρίου 
Αλλαγή 
καυσίμου 

Αντικατάσταση
ΣΘ/ ΣΚ/ ΖΝΧ 

Θερμοστατικές
βαλβίδες 

Παράθυρα  Θερμομόνωση 
Λειτουργικός 
φωτισμός 

Ειδικός 
φωτισμός 

Ηλιακά συσ/τα 
παραγωγής ΖΝΧ 

Προληπτική 
συντήρηση 
εγκατ/σεων 

●: προτείνεται, ■: δεν προτείνεται ή δεν εφαρμόζεται 

20  19ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
21  4ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
22  11ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
23  11ο Δημοτικό  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
24  7ος (Ζ) Βρεφ. Σταθμός  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
25  7ο Γυμνάσιο  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
26  4ο Δημοτικό  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
27  2ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
28  18ο Δημοτικό  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
29  2ο Δημοτικό  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
30  1ο Γυμνάσιο  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
31  1ο Λύκειο  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
32  5ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
33  5ο Δημοτικό  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
34  20ο Δημοτικό  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
35  16ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
36  1ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
37  20ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
38  1ο Δημοτικό  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
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Α/Α  Ονομασία κτιρίου 
Αλλαγή 
καυσίμου 

Αντικατάσταση
ΣΘ/ ΣΚ/ ΖΝΧ 

Θερμοστατικές
βαλβίδες 

Παράθυρα  Θερμομόνωση 
Λειτουργικός 
φωτισμός 

Ειδικός 
φωτισμός 

Ηλιακά συσ/τα 
παραγωγής ΖΝΧ 

Προληπτική 
συντήρηση 
εγκατ/σεων 

●: προτείνεται, ■: δεν προτείνεται ή δεν εφαρμόζεται 

39  Ειδικό Γυμνάσιο‐Λύκειο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
40  2ο Λύκειο  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
41  3ο Γυμνάσιο  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ● 
42  10ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
43  6ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
44  17ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
45  10ο Δημοτικό  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
46  24ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
47  6ο Δημοτικό  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
48  7ο Δημοτικό  ● ● ● ● ● ● ■ ■ ● 
49  21ο Δημοτικό  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
50  4ο Λύκειο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
51  4ο Γυμνάσιο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
52  7ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
53  4ος (Δ) Βρεφ. Σταθμός  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
54  22ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
55  8ος (Η) Βρεφ. Σταθμός  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
56  3ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
57  3ο Δημοτικό  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
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Α/Α  Ονομασία κτιρίου 
Αλλαγή 
καυσίμου 

Αντικατάσταση
ΣΘ/ ΣΚ/ ΖΝΧ 

Θερμοστατικές
βαλβίδες 

Παράθυρα  Θερμομόνωση 
Λειτουργικός 
φωτισμός 

Ειδικός 
φωτισμός 

Ηλιακά συσ/τα 
παραγωγής ΖΝΧ 

Προληπτική 
συντήρηση 
εγκατ/σεων 

●: προτείνεται, ■: δεν προτείνεται ή δεν εφαρμόζεται 

58  9ο Νηπιαγωγείο  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
59  18ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
60  12ο Νηπιαγωγείο  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
61  12ο Δημοτικό  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
62  23ο Νηπιαγωγείο  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
63  1ος (Α) Βρεφ. Σταθμός  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
64  3ος (Γ) Βρεφ. Σταθμός  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
65  5ος (Ε) Βρεφ. Σταθμός  ● ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
66  9ο Δημοτικό  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
67  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
68  Δ' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ■ ■ ● ■ ■ ● ● ● ● 
69 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
(Δ.Η.Α.Ν.Α.)  ■ ■ ● ■ ■ ● ● ■ ● 

70 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ‐

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ■ ■ ● ■ ■ ● ● ● ● 
71 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΧΑΛΙΚΑΚΗ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ■ ● 

72  Α' ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ■ ■ ● ■ ■ ● ● ■ ● 

73 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

■ ● ■ ■ ■ ● ● ● ● 

74 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΔΗΑΝΑ 
■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● 
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Α/Α  Ονομασία κτιρίου 
Αλλαγή 
καυσίμου 

Αντικατάσταση
ΣΘ/ ΣΚ/ ΖΝΧ 

Θερμοστατικές
βαλβίδες 

Παράθυρα  Θερμομόνωση 
Λειτουργικός 
φωτισμός 

Ειδικός 
φωτισμός 

Ηλιακά συσ/τα 
παραγωγής ΖΝΧ 

Προληπτική 
συντήρηση 
εγκατ/σεων 

●: προτείνεται, ■: δεν προτείνεται ή δεν εφαρμόζεται 

75 
Β' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΑΝΑ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● 

76 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ‐ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΓΗΠ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Π.ΓΚΑΡΑΖ 
■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● 

77 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΑΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● 
78 

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ● ● ● 

79 
ΘΕΡΙΝΟΣ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
"ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ" 

■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

80 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
81  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ■ ■ ● ■ ■ ● ■ ■ ● 
82 

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΛΣΟΥΣ 
ΚΙΝΤΗ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

83 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΑΛΣΟΥΣ ΚΙΝΤΗ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
84 

ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΣΟΥΣ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

85  ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΠΑ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
86  ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
87 

ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΓΚΑΡΑΖ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

88 
ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ■ ● ● ● ● ● ■ ● ● 

89 
ΑΣΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ "ΑΓΙΑ 

ΤΑΒΙΘΑ"  ■ ● ● ■ ■ ● ■ ● ● 
90  ΚΑΠΗ Α'  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
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Α/Α  Ονομασία κτιρίου 
Αλλαγή 
καυσίμου 

Αντικατάσταση
ΣΘ/ ΣΚ/ ΖΝΧ 

Θερμοστατικές
βαλβίδες 

Παράθυρα  Θερμομόνωση 
Λειτουργικός 
φωτισμός 

Ειδικός 
φωτισμός 

Ηλιακά συσ/τα 
παραγωγής ΖΝΧ 

Προληπτική 
συντήρηση 
εγκατ/σεων 

●: προτείνεται, ■: δεν προτείνεται ή δεν εφαρμόζεται 

91  ΚΑΠΗ Β'  ■ ■ ■ ● ● ● ■ ■ ● 
92  ΚΑΠΗ Γ'  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
93  ΚΑΠΗ Δ'  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
94  ΚΑΠΗ Ε'  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
95 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ  
ΧΡΗΣΕΩΝ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

96  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
97  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
98  Α΄ΚΕΠ (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ)  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
99  Β΄ ΚΕΠ (ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ)  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 
100 

ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

101 
ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ ■ ● 

Πίνακας 19: Εκτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στα κτίρια του Δήμου Ηλιούπολης 
 
Από το σύνολο των παρεμβάσεων της δράσης , για τα κτίρια που περιλαμβάνονται στον παραπάνω πίνακα, θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας  
2.587.349 KWh/έτος και μείωση των εκπομπών κατά 1.118,9 tCO2/έτος. 
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11.2.4. Δημοτικά κτίρια Δράση 4 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση 4:ΔΚΔ4 

Περιγραφή  Εγκατάσταση συστήματος BMS και αναβάθμιση του 
συστήματος κλιματισμού στο κτίριο του Δημαρχείου 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2014 

Κόστος δράσης 

Κόστος  120.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  347.058 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  244,38 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς ενέργειας του Δημαρχείου 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

 
Η εγκατάσταση συστήματος BMS ,η αντικατάσταση των κινητήρων των κεντρικών κλιματιστικών 
μονάδων (ΚΚΜ) και των κυκλοφορητών με κινητήρες κλάσης EFF1 και η εγκατάσταση εναλλακτών 
αέρα/αέρα στις ΚΚΜ θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 40%. 
 
 
 
Εξετάζοντας τα δημοτικά κτίρια ,το Δημαρχείο είναι το κτίριο ,μετά το Δημοτικό Κολυμβητήριο ,με 
τη μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση  . Η συνολική ενεργειακή  του κατανάλωση είναι 867.647 
KWh/έτος  και  εκπέμπει  610,9  tCO2/έτος  .  Για  το  λόγω  αυτό  και  επειδή  ως  κτίριο  αποτελεί 
ιδιαίτερο  πόλο  συμβολισμού  και  προβολής  των  δράσεων  του  δήμου  στην  κατεύθυνση  της 
εξοικονόμησης  ενέργειας ο δήμος σχεδιάζει μια σειρά από  επεμβάσεις  στις Η/Μ εγκαταστάσεις 
του κτιρίου. 
Πιο συγκεκριμένα οι επεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν: 

1.) Εγκατάσταση  εναλλακτών  αέρα/αέρα  στις  κλιματιστικές  μονάδες  (ΚΚΜ)  με  δυνατότητα 
ανάκτησης  έως  70%  της  απορριπτόμενης  ενέργειας  του  κλιματισμένου  αέρα  που 
απορρίπτεται αυτή τη στιγμή ελεύθερα στο περιβάλλον. 

2.) Αντικατάσταση των κυκλοφορητών νερού του δικτύου θέρμανσης και κλιματισμού και των 
κινητήρων  των  ΚΚΜ  ,με  κινητήρες  INVERTER  ενεργειακής  κλάσης  EFF1  με  εξοικονόμηση 
στην αποροφούμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά 30% λόγω της υψηλής απόδοσης των νέων 
κινητήρων και τη δυνατότητα προσαρμογής στο εκάστοτε φορτίο κλιματισμού. 

3.) Εγκατάσταση  αυτόματου  συστήματος  ελέγχου  (BMS)  των  Η/Μ  εγκαταστάσεων  .  Με  το 
σύστημα αυτό θα καταστεί δυνατή η γραμμική ρύθμιση και προσαρμογή του συστήματος 
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κλιματισμού  στις  απαιτούμενες  συνθήκες  λειτουργίας  του  κτιρίου  με  έμφαση  στις 
περιόδους  μερικού  φορτίου.  Το  σύστημα  θα  ρυθμίζει  τις  θερμοκρασίες  προσαγωγής 
νερού  και  αέρα  κλιματισμού  σύμφωνα  με  τις  εξωτερικές  συνθήκες  περιβάλλοντος  ,τις 
συνθήκες σχεδιασμού λειτουργίας  του κτιρίου και  τις απαιτήσεις  σε ποιότητα αέρα.  Την 
περίοδο  του  καλοκαιριού  ,αλλά  και  τις  ενδιάμεσες  εποχές  ,θα  να  εκτελείτε  αυτόματα 
πρόγραμμα φυσικού δροσισμού  (free cooling) του κτιρίου κατά τις νυκτερινές ώρες ή και 
κατά τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες περιβάλλοντος. 
Με  τον  έλεγχο  της  ποιότητας αέρα  θα  εξασφαλίζεται  η  παροχή ποσότητας  νωπού αέρα 
σύμφωνα  με  τον  αριθμό  ατόμων  που  δραστηριοποιούνται  στο  χώρο  που  εξυπηρετεί  η 
κάθε κλιματιστική μονάδα. 
Το σύστημα BMS θα ελέγχει και την εγκατάσταση φωτισμού με χρονοπρογράμματα, αλλά 
και ρύθμιση της έντασης φωτισμού, όπου η υπάρχουσα εγκατάσταση υποστηρίζει τέτοια 
εφαρμογή. 

Στο  κτίριο  θα  τοποθετηθούν  μετρητές  ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας  για  την 
καταγραφή των πραγματικών καταναλώσεων σε καθημερινή βάση. 

Το  σύστημα  θα  προσφέρει  δυνατότητα  εποπτείας  και  χειρισμού  της  εγκατάστασης 
κεντρικά  από  υπολογιστή  όπου  θα  μπορούν  να  γίνονται  και  οι  καταγραφές  των 
παραμέτρων του συστήματος για περαιτέρω επεξεργασία. 

Με την εγκατάσταση του συστήματος BMS σε συνδυασμό με τα (1) και (2) επιτυγχάνεται 
εξοικονόμηση  ενέργειας  κατά  40%  με  αποτέλεσμα  την  μείωση  της  συνολικής  ενέργειας 
που καταναλώνει το κτίριο κατά 347.058 KWh/έτος και 244,38 tCO2/έτος. 

Για την εφαρμογή των μέτρων της δράσης θα γίνει μία αρχική ενεργειακή επιθεώρηση και 
μελέτη για τον ακριβή προσδιορισμό του τεχνικού αντικειμένου . 

Μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων θα γίνει ενεργειακή επιθεώρηση και θα εκδοθεί 
το  ενεργειακό πιστοποιητικό  του  κτιρίου  το οποίο θα  τοποθετηθεί στην κεντρική  είσοδο 
του  κτιρίου  για  λόγους  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  χρηστών  και  των 
επισκεπτών του Δημαρχείου.  
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11.2.5. Δημοτικά κτίρια Δράση 5 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση 5:ΔΚΔ5 

Περιγραφή  Εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια. 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2013 

Κόστος δράσης 

Κόστος  125.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό   250.549 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  155,8 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς ενέργειας των δημοτικών κτιρίων 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

 
Η εγκατάσταση μετρητών ενέργειας δρώντας στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού χρήσης των 
κτηρίων ,εκτιμάται ότι θα έχει αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 5% και θα προσφέρει 
τη δυνατότητα καταγραφής της πραγματικής ενέργειας που καταναλώνει κάθε κτίριο. Έχει γίνει 
εκτίμηση για εγκατάσταση μετρητών σε 100 κτήρια. 
 
 
Ο Δήμος αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία αλλά ταυτόχρονα και δυσκολία στην καταγραφή της 
πραγματικής ενέργειας που καταναλώνουν τα κτίρια που διαχειρίζεται, και για τη δημιουργία μιας 
αξιόπιστης  βάσης  ενεργειακών  δεδομένων  ,  έχει  σκοπό  να  εγκαταστήσει  στα  κτίρια  που 
εξυπηρετούν  τις  δραστηριότητες  του  ηλεκτρονικούς  μετρητές  ,οι  οποίοι  θα  καταγράφουν  την 
καταναλισκόμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. 
 
Οι  μετρητές  θα  μεταφέρουν  μέσω  του  τηλεπικοινωνιακού  δικτύου  τις  καταγραφές  τους  σε 
κεντρικό  υπολογιστή  στο  κτίριο  του  Δημαρχείου,  όπου  θα  υπάρχει  η  βάση  των  ενεργειακών 
δεδομένων των δημοτικών κτιρίων και θα γίνεται η ανάλυση και η επεξεργασία τους. 
Η  βάση αυτή δεδομένων μπορεί  να  είναι  μέρος  του  λογισμικού που  θα  εξυπηρετεί  το  σύστημα 
BMS του κτιρίου.  
 
Με  την  υλοποίηση  του  συστήματος  καταγραφής  της  ενεργειακής  κατανάλωσης  των  κτιρίων  σε 
πραγματικό χρόνο ο δήμος θα πετύχει τα εξής:  

1.) Απόκτηση βάσης ενεργειακών δεδομένων με στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης. 

Η βάση αυτή θα χρησιμοποιείται  για  τον προσδιορισμό  του ενεργειακού αποτυπώματος 
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των δημοτικών κτηρίων κατά την υποβολή αναφοράς ,για την πρόοδο και την επίτευξη των 
στόχων  που  έχουν  τεθεί  ,  στο  πλαίσιο  του  Σχεδίου  Δράσης  και  του  Συμφώνου  των 
Δημάρχων. 

Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορούν να εξάγονται συμπεράσματα για  την 
πορεία εφαρμογής και τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων. 

2.) Θα  γίνεται  έγκαιρη  διαπίστωση  διαρροών  (πετρελαίου  ή  Φ.Α)  ώστε  να  γίνεται  άμεση 
αποκατάστασή τους. 

3.) Περιορισμό στο ελάχιστο της μη ορθολογικής χρήσης των κτιρίων (λειτουργία κλιματισμού 
ή φωτισμού εκτός ωραρίου λειτουργίας του κτιρίου, ασυμβατότητα μεταξύ παραγόμενης 
θερμικής ενέργειας και κατανάλωσης καυσίμου κλπ). 

4.) Θα υπάρχει η δυνατότητα επιβράβευσης του διαχειριστή κτηρίου  ,όπου ανεξάρτητα των 
μέτρων  που  θα  εφαρμόζει  ο  Δήμος,  θα  πετυχαίνει  μείωση  της  καταναλισκόμενης 
ενέργειας και παράλληλα ευαισθητοποίηση όλων των διαχειριστών προς την κατεύθυνση 
της εξοικονόμησης ενέργειας ως υποχρέωση και ευθύνη . 

5.) Εξαγωγή  γρήγορων  και  αξιόπιστων  συμπερασμάτων  για  την  ανάγκη  διορθωτικών 
παρεμβάσεων  ή  αλλαγή  στην  προτεραιότητα  εφαρμογής  των  δράσεων  εξοικονόμησης 
ενέργειας που αφορούν στα δημοτικά κτίρια. 

Με βάση τα παραπάνω και σε ότι αφορά το παρών Σχέδιο Δράσης εκτιμάται ότι δήμος θα 
πετύχει με τη δράση αυτή εξοικονόμηση ενέργειας 5% μετά την εφαρμογή των δράσεων 
ΔΚΔ1‐4 και άρα μείωση της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται στα δημοτικά κτίρια 
κατά 250.549 KWh/έτος και μείωση των εκπομπών κατά 155,8 tCO2 /έτος. 
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11.2.6. Δημοτικά κτίρια Δράση 6 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση 6:ΔΚΔ6 

Περιγραφή  Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε δημοτικά κτίρια 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2014 

Κόστος δράσης 

Κόστος  672.955 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό   7.186 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  3,0 tCO2/έτος 

Οικονομικό   

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

 
Η εφαρμογή των πράσινων δωμάτων ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την ευαισθητοποίηση των πολιτών 
για την χρήση οικολογικών υλικών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά βελτιώνει και την 
ποιότητα ζωής σε επίπεδο γειτονιάς. 
 

 
Στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιβάλλον‐Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  τον  άξονα 
‘Προστασία  Ατμοσφαιρικού  Περιβάλλοντος‐Αντιμετώπιση  Κλιματικής  Αλλαγής’  έχει  κατατεθεί 
πρόταση  για  την  κατασκευή  πράσινου  δώματος  σε  τρία  Δημοτικά  σχολεία  και  το  Δημοτικό 
κολυμβητήριο. 
 
Η δράση εφαρμογής πράσινου δώματος θα συμβάλλει: 
 

 Στην εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη θερινή και χειμερινή περίοδο. 
 Στη βελτίωση των Θερμικών, Οπτικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών 
 Στη  βελτίωση  του  Μικροκλίματος  της  ευρύτερης  περιοχής  στην  οποία  εντάσσεται  το 
κτήριο παρέμβασης 

 Στη μείωση της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 
 Στη βελτίωση της ηχομόνωσης του κτηρίου 
 Στην επιβράδυνση και τελικά στην Αναστροφή της Αστικής Κλιματικής Μεταβολής 
 Στην  αισθητική  αναβάθμιση  του  κτηρίου,  αλλά  και  ολόκληρης  της  περιοχής,  αφού  το 
πράσινο δώμα είναι ορατό από τα γειτονικά κτήρια 
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 Στην  ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  και  ιδιαίτερα  των  μαθητών,  για  την 
εφαρμογή  μέτρων  εξοικονόμησης  ενέργειας,  καθώς  και  σε  θέματα  περιβαλλοντικής 
διαχείρισης, ώστε να προωθηθεί η αλλαγή της καθημερινής συμπεριφοράς 

 Στην  ενεργοποίηση  των  δυνάμεων  της  αγοράς  προώθησης  έργων  και  επενδύσεων  προς 
την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης 

 
Όλα τα παραπάνω συντελούν σε αισθητή εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στη βιοκλιματική και 
αισθητική αναβάθμιση του κτηρίου και της γύρω περιοχής. 
 
Αν και τα οφέλη αυτά αφορούν πρωτίστως τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, 
καθώς  και  τους  περίοικους,  λόγω  του  οικουμενικού  χαρακτήρα  του  έργου  επεκτείνονται  και  σε 
όλους τους κατοίκους του Δήμου και τους επισκέπτες της περιοχής. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη που συνοδεύει την υποβολή της πρότασης μετά την υλοποίηση του έργου 
τα άμεσα ενεργειακά οφέλη θα είναι τα εξής: 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ 

ΚΤΙΡΙΟ  ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΚΟΣΤΟΣ

  KWh  tCO2  %  KWh  tCO2  € 

21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  39.531,28  20,90  2,89  1.142,45  0,60  87.700 
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  76.702,18  22,59  3,90  2.991,39  0,88  235.000 
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  67.215,00  38,07  3,61  2.426,46  1,37  150.000 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  15.194,17  6,08  3,47  626,00  0,25  200255 

ΣΥΝΟΛΟ  198.643  88    7.186  3  672.955 

Πίνακας 20: Εκτίμηση ενεργειακού οφέλους από τη δράση ΔΚΔ5 
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11.2.7. Δημοτικά κτίρια Δράση 7 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση 7:ΔΚΔ7 

Περιγραφή   Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημόσιου ανοικτού χώρου 
‘’Χαλικάκη’’ 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2015 

Κόστος δράσης 

Κόστος  4.900.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

 
Η Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημοσίων χώρων ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την ευαισθητοποίηση των 
πολιτών  για  την  χρήση  οικολογικών  υλικών  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  αλλά 
βελτιώνει τo μικροκλίμα και την ποιότητα ζωής της περιοχής. 
 

 
Το «ΧΑΛΙΚΑΚΙ» του Δήμου Ηλιούπολης αποτελεί ένα ανοικτό δημόσιο χώρο που σύμφωνα με την 
Τροποποίηση  του  Ρυμοτομικού  Σχεδίου  (ΦΕΚ  1127/Δ’/24‐10‐2003)  χαρακτηρίστηκε  χώρος 
πρασίνου,  είναι  έκτασης  48  στρεμμάτων  συμπεριλαμβανόμενου  του  χώρου  αθλητικών 
εγκαταστάσεων  έκτασης  περίπου  20  στρεμμάτων.  Σήμερα  αποτελεί  ένα  χώρο  αναψυχής  και 
άθλησης.  Ο  χώρος άθλησης  είναι  επαρκώς  εξοπλισμένος  και  συντηρημένος  και  χρησιμοποιείται 
ευρέως  τόσο από αθλητικά  σωματεία  όσο  και  από  τους  πολίτες.  Στο  χώρο πρασίνου,  στο  νότιο 
τμήμα υπάρχουν  ορισμένες  διαμορφωμένες  διαδρομές  περιπάτου,  κάποιες  στάσεις  ξεκούρασης 
(παγκάκια),  υπαίθριο  θέατρο  αποτελούμενο  από  κυκλικές  κερκίδες,  μία  διαμορφωμένη  τεχνητή 
λίμνη. 
 
Στο  πλαίσιο  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  Περιβάλλον‐Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  τον  άξονα 
‘Προστασία  Ατμοσφαιρικού  Περιβάλλοντος‐Αντιμετώπιση  Κλιματικής  Αλλαγής’  έχει  κατατεθεί 
πρόταση που αφορά στη βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής ‘Χαλικάκη’. 
 
Στην Α’ φάση υλοποίησης θα γίνουν εργασίες στο νότιο τμήμα όπου οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν 
κυρίως : 

α) Μικρές επισκευές ‐ συμπληρώσεις δικτύων η/μ εξοπλισμού (όμβρια, άρδευση, πυρόσβεση) 
‐ συμπληρώσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού και εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων.  
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β) κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην περιοχή του γηπέδου πάνω στο οποίο θα εδραστούν 
κερκίδες με ξύλινη επένδυση, θα τοποθετηθούν σκίαστρα άνωθεν αυτών, ενώ στη πλάτη  

θα τοποθετηθούν μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα 

γ) Επενδύσεις και επιστρώσεις υπαρχουσών επιφανειών με ψυχρά φωτοκαταλυτικά υλικά  

δ) Εγκατάσταση μεταλλικών και  ξύλινων στοιχείων  (σκίαστρα, παγκάκια,  επένδυση με ξύλινα 
στοιχεία στις υπάρχουσες κερκίδες κλπ)  

ε) Εκτεταμένη φύτευση πρασίνου (δένδρων, θάμνων, φυτών κλπ).  

Επίσης  στην  είσοδο  του  νοτίου  τμήματος υπάρχει  ήδη διαμορφωμένος ο  χώρος στάθμευσης 16 
θέσεων  για  την  εξυπηρέτηση  των  χρηστών  του  πάρκου,  στον  οποίο  θα  γίνουν  εργασίες 
επίστρωσης με ψυχρά υλικά και φύτευση δέντρων. 

Στην Β΄ φάση θα γίνουν οι εργασίες στο βόρειο τμήμα το οποίο οργανώνεται στις εξής επιμέρους 
ενότητες: 

α) τον Βοτανικό κήπο εκτάσεως 3 στρ. όπου θα διαμορφωθεί με παρτέρια ακολουθώντας την 
κλίση  του  εδάφους  και  θα  φυτευτεί  με  χαρακτηριστικά  είδη  της  Αττικής  χλωρίδας.  Οι 
πεζόδρομοι  που  θα  δημιουργηθούν  θα  στρωθούν  με  ψυχρούς  κυβόλιθους  και  μάρμαρο 
χτενιστό με ψυχρή επίστρωση.  

β) τον βόρειο χώρο εισόδου όπου θα διαμορφωθεί μεγάλο πλάτωμα και θα είναι επιστρωμένο 
με ψυχρούς κυβόλιθους και θα περιλαμβάνει 11 θέσεις στάθμευσης  

γ)  τη  δυτική  έκταση  με  το  «ξύλινο»  κήπο  εκτάσεως  2  στρ.  Στο  τμήμα  που  συνορεύει  με  τα 
οικοδομικά τετράγωνα οι πεζόδρομοι θα πλακοστρωθούν με ψυχρούς κυβόλιθους, ενώ πέριξ 
του Βοτανικού κήπου διαμορφώνονται διαδρομές ποδηλάτου οι οποίες συνδέονται με τις ήδη 
υπάρχουσες  και  δημιουργούν  ένα  ενιαίο  σύστημα  πρόσβασης  και  προσπέλασης  όλου  του 
πάρκου  με  ποδήλατο.  Όλες  οι  διαδρομές  (νέες  και  υφιστάμενες)  θα  διαστρωθούν  με 
κατάλληλα ψυχρά φωτοκαταλυτικά υλικά. 

δ)  το χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ο οποίος είναι αναγκαίος για την ολοκληρωμένη χρήση 
του πάρκου 66  θέσεων  έκτασης 2,5  στρ. Οι  επιστρώσεις  στους  διαδρόμους  κυκλοφορίας θα 
γίνουν  με  ψυχρή  φωτοκαταλυτική  άσφαλτο,  στους  χώρους  στάθμευσης  με  ψυχρούς 
κυβόλιθους ενώ μεταξύ των θέσεων θα υπάρχουν διαχωριστικά από ψυχρούς κυβόλιθους και 
δενδροστοιχίες.  

 
Προβλέπονται επίσης: 

1.) Προμήθεια  και  εγκατάσταση  5  σταθμών  μέτρησης  κλιματολογικών  παραμέτρων  για  την 
εκτίμηση της επίδρασης στο μικροκλίμα της περιοχής από την υλοποίηση του έργου καθώς 
και  αντίστοιχη  εκπαίδευση.  Κατ΄  ελάχιστο  οι  μετρούμενοι  παράμετροι  θα  είναι:  Ηλιακή 
ακτινοβολία, θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος ,υγρασία ,ταχύτητα και δ/νση αέρα. 

2.) Καταγραφή  και  εκτίμηση  μικροκλίματος,  μέσα  από  τις  μετρήσεις  και  την  προσομοίωση 
πριν και μετά το έργο. 
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3.) Ενέργειες  προβολής  του  έργου  και  ευαισθητοποίησης  της  τοπικής  κοινωνίας  σε  όλα  τα 
στάδια  υλοποίησης  του  έργου  με  οποιοδήποτε  μέσο  κρίνεται  σκόπιμο  (αφίσες, 
ενημερωτικά φυλλάδια, μακέτα έργου). 

4.) Διενέργεια ημερίδας για τα οφέλη και τα μετρήσιμα μεγέθη/ αποτελέσματα των δράσεων 
καθώς και την επίτευξη των τιμών στόχων των δεικτών παρακολούθησης.  

5.) Δημιουργία  αφισών  και  εντύπων  με  την  ολοκληρωμένη  μορφή  του  πάρκου  και  τις 
δυνατότητες αναψυχής και άθλησης για την προσέλκυση των πολιτών του Δήμου αλλά κα 
όμορων δήμων.  

6.) Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ με προβολή του έργου και οτιδήποτε άλλο 
κριθεί απαραίτητο για την προβολή του έργου.  

7.) Πινακίδες ενημέρωσης σχετικά με την κατασκευή και χρηματοδότηση του έργου. 
 

Με  την  υλοποίηση  της  δράσης  θα  έχουμε  αύξηση  των  χώρων  πρασίνου  κατά  13.280 m²  και 
ανάπλαση‐ βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου χώρου έκτασης 28.390 m². 
 
Η εκτιμούμενη εξοικονόμηση ενέργειας είναι 4% της ενέργειας που καταναλώνεται σήμερα κυρίως 
για γενικό και ειδικό φωτισμό της περιοχής. Με βάση τις καταγραφές και  τον προσδιορισμό της 
αλλαγής του μικροκλίματος μετά την ολοκλήρωση του έργου θα γίνει ακριβέστερη αποτίμηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί. 
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11.2.8. Δημοτικά κτίρια Δράση 8 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά κτίρια Δράση 8:ΔΚΔ8 

Περιγραφή  Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  180.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Θερμική ενέργεια: 3.600.000 kWh/έτος 

Ηλεκτρική ενέργεια: 3.600.000 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  5.097,6 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς ενέργειας στα κτίρια του δήμου Ηλιούπολης 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

 
Σε  συνέχεια  των  δράσεων  για  τα  δημοτικά  κτίρια  και  προκειμένου  να  μεγιστοποιήσει  τα 

αποτελέσματα από αυτές, ο Δήμος θα αναλάβει εκστρατεία ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης 

για τους πολίτες ,με ιδιαίτερη έμφαση στο χώρο της εκπαίδευσης, προκειμένου να 

επιδείξει τις παρεμβάσεις και να αποδείξει την ωφελιμότητά τους. Αναμένεται ότι, με αυτόν τον 

τρόπο, οι πολίτες θα : 
 

 
• εμπεδώσουν την ενεργειακή/ κλιματική πολιτική του Δήμου 

 

• οικειοποιηθούν τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ ειδικά όταν αυτές 

ενσωματωθούν σε δημόσια κτίρια εκπαίδευσης, αθλητισμού και κοινωνικής πρόνοιας 
 

• βεβαιωθούν για την αξία των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
 

• επιβεβαιώσουν την απόσβεση που μπορεί να επιτευχθεί στην αρχική επένδυσή μίας 

παρέμβασης εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ  ταυτόχρονα βελτιώνονται οι  συνθήκες 

διαβίωσης 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)  ES10 = y*n*AR *in*ESPP 
 
 
y: έτη εφαρμογής της δράσης 
                                                            
10 Σύμφωνα με μεθοδολογία από Cyprus Energy Agency 
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n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
 
 

Υπολογισμός   
 
ESθερμική = 9*2.500*0,1*2*800 kWh/yr = 3.600.000 kWh/yr 

ESηλεκτρική = 9*2.500*0,1*2*800 kWh/yr = 3.600.000 kWh/yr 
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12. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 
 

 

12.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Τα  κτίρια  ευθύνονται  για  το  40%  της  κατανάλωσης  ενέργειας  της  Ε.Ε.  και  αποτελούν  τον 

μεγαλύτερο  καταναλωτή  ενέργειας  στις  αστικές  περιοχές.  Το  περιθώριο  παρέμβασης  μιας 

δημόσιας  αρχής  για  τα  ιδιωτικά  κτίρια  είναι  πολύ  μικρό  αλλά  ένας  Δήμος  μπορεί  να 

επιδιώξει την: 
 

• Προβολή των προσπαθειών στα δικά του κτίρια, ως δράση ευαισθητοποίησης 
 

• Κινητοποίηση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του οικιακού και τριτογενή 

τομέα για την υλοποίηση μέτρων σε τομείς όπως ο τουρισμός και το εμπόριο 
 

• Ενεργή  προώθηση  των  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  πολιτικών  και  στόχων  εντός  των 

ορίων του 
 

• Συνεργασία  με  φορείς  και  οργανισμούς  για  την  προώθηση  της  εξοικονόμησης 

ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης 
 

• Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνονται στον Δήμο στα πλαίσια 

του παρόντος εθνικού θεσμικού πλαισίου 
 

Η  προβολή  των  μέτρων  και  δράσεων που  ο  Δήμος θα  υλοποιήσει στα  κτίρια  του  έχει  ήδη 

περιγραφεί στην σχετική παράγραφο. 
 

Ένα  σημαντικό  βήμα  για  την  ανάδειξη  του  Δήμου  σε  πόλο  συντονισμού  και  διάχυσης 

πληροφορίας για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος είναι η κινητοποίηση και συνεργασία 

των εμπλεκόμενων φορέων του οικιακού και τριτογενή τομέα σε μία άτυπη δομή (φόρουμ) 

προκειμένου να συζητούνται προτάσεις και κοινές δράσεις με απώτερο σκοπό την αειφόρο 

ανάπτυξη  της  πόλης.  Λεπτομέρειες  για  αυτήν  την  δομή  και  τους  συμμετέχοντες  σε  αυτήν 

αναφέρονται  επίσης  στο  κεφάλαιο  για  την  «Οργανωτική  δομή  και  την  στήριξη  από  τους 

εμπλεκόμενους φορείς» του παρόντος Σχεδίου Δράσης. 
 

Μέσω της ανωτέρω δομής και των δράσεων ενημέρωσης/ εκπαίδευσης ο Δήμος θα επιδιώξει 

και  την  προώθηση  των  εθνικών/  ευρωπαϊκών  πολιτικών  που  σχετίζονται  με  την ενέργεια 

και  το  περιβάλλον  και  οδηγούν  σε  μείωση  των  εκπομπών  CO2.  Ενδεικτικά  αναφέρονται η 

προώθηση: 
 

• Των  ευρωπαϊκών  οδηγιών  2002/91  και  2010/31  και  του  αντίστοιχου  ελληνικού 

θεσμικού πλαισίου (Ν. 3661/2008) 
 

• Του  θεσμού  της  ενεργειακής  επιθεώρησης  και  των  κερδών  από  την  ενεργειακή 

πιστοποίηση και αναβάθμιση των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τομέα 
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• Της Οδηγίας 2006/32 και του αντίστοιχου ελληνικού θεσμικού πλαισίου (Ν. 

3885/2010) για τις δυνατότητες από την σύναψη Συμβάσεων Ενεργειακής 

Αποδοτικότητας με Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών 
 

• Χρηματοδοτικών ευκαιριών σαν το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 

ΜΕΛΛΟΝ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα 

κτίρια του οικιακού τομέα 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ο Δήμος Ηλιούπολης ο Δήμος έχει προετοιμάσει 
και υποβάλει στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ,ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 
για την περίοδο 2009‐2015. 
 
 Το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής του Δήμου για την περίοδο 2009 ‐ 2015 και σε σχέση με την 
ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των  πολιτών  στον  τομέα  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  και 
μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων, περιλαμβάνει σε τρείς φάσεις τις κάτωθι παρεμβάσεις: 
 
Φάση 1: Γενικές δράσεις προώθησης Επικοινωνιακής Στρατηγικής 
Προτείνονται: 

• Έντυπες διαφημιστικές καταχωρήσεις, τεχνικά κείμενα και συνεντεύξεις. Η ενημέρωση θα 
αφορά  δυο  θέματα:  (1)  Ορθολογική  χρήση  ενέργειας  στα  κτίρια  και  (2)  Οικολογική 
συμπεριφορά  οδήγησης  (eco‐driving).  Θα  απευθύνονται  στο  ευρύ  κοινό  (Δημότες). 
Καταχωρήσεις κυρίως, στις Δημοτικό Τύπο. (1‐3 εμφανίσεις ανά έντυπο κατ’ ελάχιστο) 

• Παραγωγή  και  διανομή  εντύπων/  φυλλαδίων  π.χ.  μέσω  της  Δημοτικής  επιχείρησης 
Πολιτιστικής  Ανάπτυξης,  μέσω  των  Συλλόγων/  Σωματείων,  μέσω  των  Κέντρων  Ανοιχτής 
Προστασίας  Ηλικιωμένων  (ΚΑΠΗ),  μέσω  των  μαθητών  των  σχολείων  &  εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων,  κτλ. Η  ενημέρωση θα αφορά δυο θέματα:  (1) Ορθολογική  χρήση ενέργειας 
στα κτίρια και (2) Οικολογική συμπεριφορά οδήγησης (eco‐driving). Θα απευθύνονται στο 
ευρύ κοινό (Δημότες). 

• Δράσεις ηλεκτρονικού τύπου παροχής πληροφόρησης με αξιοποίηση των εφαρμογών της 
νέας  τεχνολογίας  διαδικτύου  (ενημερωτική  καταχώρηση  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου, 
αποστολή ενημερωτικών e‐mail σε Συλλόγους/ Σωματεία, κτλ. δημιουργία blog, facebook 
group, κτλ.). Η ενημέρωση θα αφορά δυο θέματα:  (1) Ορθολογική χρήση ενέργειας στα 
κτίρια  και  (2)  Οικολογική  συμπεριφορά  οδήγησης  (eco‐driving).  Θα  απευθύνονται  στο 
ευρύ κοινό (Δημότες) 

• Παραγωγή και ανάρτηση αφισών με εικονική αναπαράσταση θεμάτων που αφορούν την 
εξοικονόμηση  ενέργειας  στα  κτίρια  και  οικολογικής  συμπεριφοράς  οδήγησης  (eco‐
driving)  σε  σημεία  αυξημένης  προσέλευσης  Δημοτών  (στάσεις  λεωφορείων,  Δημοτική 
αγορά, γραφείο ΚΕΠ, κτλ.). 

 
Φάση 2:  Ειδικές δράσεις προώθησης Επικοινωνιακής Στρατηγικής 
Προτείνονται: 

• Οργανωμένα φόρουμ διαλόγου/ ημερίδες ενεργειακού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα 
με θέμα την ορθολογική χρήση ενέργειας στα κτίρια  (θα απευθύνεται σε εξειδικευμένο 
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κοινό  όπως,  Μηχανικοί  ‐  Ενεργειακοί  υπεύθυνοι  Δημοτικών  κτιρίων,  Μελετητές, 
Δημοτικοί  υπάλληλοι,  κτλ.  καθώς,  και  στο  ευρύτερο  κοινό  ‐δημότες).  Θα προβλεφθούν 
προσβάσιμες  κτιριακές  υποδομές  για  ΑΜΕΑ  καθώς,  και  παροχή  διερμηνείας  στη 
νοηματική. Οι δημοτικοί υπάλληλοι μέσω των ημερίδων θα κατανοήσουν απλά πράγματα 
όπως την σημασία του να απενεργοποιούν όλες τις ενεργοβόρες συσκευές (φωτοτυπικά, 
φώτα, υπολογιστές) των χώρων εργασίας κατά την αναχώρηση τους. 

• Δράσεις  σε  συνεργασία  με  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  (π.χ.  Μαθητικός  διαγωνισμός 
ζωγραφικής με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια) 

• Κατάρτιση  και  εκπαίδευση  με  σεμινάριο  για  την  αλλαγή  στην  συμπεριφορά  οδήγησης 
(eco‐driving)  σε συνεργασία με  το ΚΑΠΕ  (χρήση υλικού/  εργαλείων που θα παρασχεθεί 
από το ΚΑΠΕ) που θα απευθύνεται κυρίως, στους οδηγούς του Δημοτικού στόλου. 

• Οργάνωση ημερίδας με θέμα την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα πλαίσια της 
οποίας θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας (τύπου εθελοντικής συμφωνίας) μεταξύ του 
Δήμου και φορέων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου όπως, για παράδειγμα 
Super Market, Πολυκαταστήματα, Δημόσιοι Οργανισμοί  (ΙΚΑ, κτλ.) με στόχο την τήρηση 
από  πλευράς  των  φορέων  μέτρων  εξοικονόμησης  ενέργειας  καθορίζοντας  κάποιες 
αποδεδειγμένα καλές πρακτικές για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. 

 
Φάση 3: Δράσεις για την προβολή των αποτελεσμάτων της Επικοινωνιακής Στρατηγικής του 
Δήμου 

Μετά  την  Ενεργειακή  Επιθεώρηση αποτίμησης  των προτεινόμενων παρεμβάσεων  και  δράσεων 
εξοικονόμησης θα ακολουθήσει: 

• Έκδοση φυλλαδίου με παρουσίαση μετρήσιμων μεγεθών /αποτελεσμάτων των δράσεων 
και καλών πρακτικών που εφάρμοσε ο Δήμος για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

• Έντυπη καταχώρηση στον Δημοτικό Τύπο των μετρήσιμων μεγεθών/ αποτελεσμάτων των 
δράσεων  και  καλών  πρακτικών  που  εφάρμοσε  ο  Δήμος  για  μείωση  της  ενεργειακής 
κατανάλωσης 

 
Ο  συνολικός  προϋπολογισμός  που  έχει  προβλεφθεί  στην  υποβολή  του  προγράμματος  ,για  τις 
προτεινόμενες  παρεμβάσεις  που  αφορούν  σ  την  Επικοινωνιακή  Στρατηγική  του  Δήμου  και 
περιλαμβάνουν  δράσεις  ενημέρωσης  και  ευαισθητοποίησης  των  πολιτών  για  την  αλλαγή  της 
ενεργειακής συμπεριφοράς τους είναι, 150.000 €. 
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12.2.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

 

12.2.1. Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 1 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 1: ΟΤΚΤΔ1 

Περιγραφή  Δημιουργία φόρουμ με εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  45.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/Εθνικοί πόροι 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Δεν  έχει  υπολογιστεί  όφελος  από  την  εφαρμογή  της  δράσης  καθώς  οι  συναντήσεις  του 
φόρουμ δεν οδηγούν άμεσα σε εξοικονόμηση ενέργειας ή μείωση των εκπομπών CO2. 

 

Βάσει  και  των  οδηγιών  του  Συμφώνου  των  Δημάρχων,  ο  Δήμος  θα  προχωρήσει  στην 

δημιουργία ενός άτυπου φόρουμ των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται με το Σύμφωνο 

των  Δημάρχων  και  το  ΣΔΑΕ.  Σκοπός  του  φόρουμ,  το  οποίο  θα  συνεδριάζει  1‐2  φορές  το 

χρόνο,  κατόπιν  πρόσκλησης  του  Δήμου,  είναι  η  ενημέρωση  των  φορέων  για  τις πολιτικές 

και  δράσεις  που  ο  Δήμος  σκοπεύει  να  υλοποιήσει,  στο  πλαίσιο  του  Συμφώνου  των 

Δημάρχων.  Παρότι  οι  συναντήσεις  του  φόρουμ  δεν  έχουν  δεσμευτικό  χαρακτήρα  για  τον 

Δήμο και  την ομάδα εργασίας που έχει συστήσει για  το Σύμφωνο των Δημάρχων, μπορούν 

να αποτελέσουν μία ευκαιρία ώστε να: 
 

• Γίνει  διαβούλευση  μεταξύ  Δήμου  και  εμπλεκόμενων  φορέων  για  τις  λεπτομέρειες 

στόχων και υλοποίησης των δράσεων που ο Δήμος προγραμματίζει στα πλαίσια του 

Συμφώνου των Δημάρχων 
 

• Ενημερωθεί  ο Δήμος  για  τις  ανάγκες  και  τις  προτεραιότητες  των  εμπλεκόμενων 

φορέων  όσον  αφορά  την  εξοικονόμηση ενέργειας,  την  ανάπτυξη  συστημάτων ΑΠΕ 

και την μείωση των εκπομπών CO2 

 

• Εμπεδωθεί  μία  κοινή  στάση  συνεργασίας  και  προωθηθεί  αποτελεσματικότερα  η 

διαδικασία  του  Συμφώνου  των  Δημάρχων  σε  όλους  τους  πολίτες  του  Δήμου 

Ηλιούπολης. 

 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
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12.2.2. Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 2 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 2: ΟΤΚΤΔ2 

Περιγραφή  Εκστρατεία ενημέρωσης για την αντικατάσταση λαμπτήρων/ 
Δράσεις διανομής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  60.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  720.000 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό  827,3 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς  ηλεκτρικής  ενέργειας  των  κατοίκων  και 
επαγγελματιών του Ηλιούπολης 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Έχει θεωρηθεί ότι θα δαπανηθεί 4€ ανά λαμπτήρα για 12.000 λαμπτήρες συν το κόστος της 
εκστρατείας ενημέρωσης/ προβολής. Η  απευθείας συνεννόηση με  τις  εταιρείες λαμπτήρων 
μπορεί  ακόμη  και  να  διπλασιάσει  τον  αριθμό  λαμπτήρων  που  θα  μοιραστούν  σε  αυτή  τη 
δράση. 

 

 
Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)  ES = y*n*AR *in*ESPP 

 
y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
 

Υπολογισμός 
 

ESοικιακός = 1*5.000*0,3*2*200 kWh/yr = 600.000 kWh/yr 

ESτριτογενής = 1*1.000*0,3*2*200 kWh/yr = 120.000 kWh/yr 
 
 

Ο Δήμος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το μεγάλο περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας 

που  υπάρχει  στα  κτίρια  του  οικιακού  και  τριτογενή  τομέα  στην  Ελλάδα  ώστε  με  απλές 

παρεμβάσεις να επιτύχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση υλοποίησης του



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
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παρόντος  Σχεδίου  Δράσης.  Έτσι,  θα  πραγματοποιηθούν  δράσεις  ενημέρωσης  αλλά  και 

δράσεις διανομής λαμπτήρων ώστε να επιταχυνθεί η αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων 

λαμπτήρων  στον  Δήμο  Ηλιούπολης  με  λαμπτήρες  εξοικονόμησης  ενέργειας  αλλά  και  η 

υιοθέτηση των  πλέον  σύγχρονων  τεχνολογιών  (π.χ.  λαμπτήρες LED,  οικονομικοί λαμπτήρες 

φθορισμού τύπου Τ4 & Τ5, κτλ). 

 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
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12.2.3. Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 3 
 

Ονομασία δράσης: Kωδικός  Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 3: ΟΤΚΤΔ3 

Περιγραφή  Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση 
ενέργειας  μηδενικού,  χαμηλού  και  μέσου  κόστους  στον 
οικιακό τομέα 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  100.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα/ Στα πλαίσια ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Θερμική ενέργεια: 41.472.000 kWh/yr 

Ηλεκτρική ενέργεια: 10.368.000 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό  22.654,0 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς ενέργειας των κατοίκων του Ηλιούπολης 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)  ES = y*n*AR *in*ESPP 
 
 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
 
 

Υπολογισμός   
 
ESοικιακός = 9*(4.000*3)*0,2*3*800 kWh/yr = 51.840.000 kWh/yr 
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Ο Δήμος θα εκδώσει Οδηγούς, φυλλάδια ή όποια έντυπα κριθούν απαραίτητα προκειμένου 

να ενημερωθούν/ εκπαιδευτούν οι πολίτες σε λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κυρίως 

στα οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά) που έχει η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς 

και  η  υλοποίηση  μέτρων  εξοικονόμησης  ενέργειας  μηδενικού/  χαμηλού  αλλά  και  μέσου 

κόστους. 
 

Μεγάλο τμήμα της δράσης αυτής θα περιλαμβάνει τον πληθυσμό που εμπλέκεται στον τομέα 

της εκπαίδευσης (μαθητές, γονείς, δάσκαλοι κλπ). 

Σε αυτήν την δράση ο Δήμος θα επιδιώξει και την συνεργασία των  σχετικών εμπλεκόμενων 

φορέων του Δήμου όπως: 
 

• Μηχανικών και ενεργειακών επιθεωρητών 
 

• Τεχνικών και οικοδομικών εταιρειών 
 

• Καταστημάτων και  επαγγελματιών ειδών  θέρμανσης/ ψύξης/  ηλεκτρικών  συσκευών, 
κτλ 

 
Με τις συνεργασίες αυτές ο Δήμος θα επιδιώξει ταυτόχρονα: 

 
• Την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των πολιτών 

 
• Την  δημιουργία  συνεργασιών  των  πολιτών  και  των  επαγγελματιών  που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο 
 

• Την ενίσχυση και τόνωση των επαγγελματιών και καταστημάτων του Δήμου 
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12.2.4. Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 4 
 

Ονομασία δράσης: Kωδικός   Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 4: ΟΤΚΤΔ4 

Περιγραφή  Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση 
ενέργειας  μηδενικού,  χαμηλού  και  μέσου  κόστους  στον 
τριτογενή τομέα 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  30.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα/ Στα πλαίσια ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Θερμική ενέργεια: 2.400.000 kWh/yr 

Ηλεκτρική ενέργεια: 8.400.000 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό  10.293,6 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς ενέργειας των επαγγελματιών του Ηλιούπολης 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)  ES = y*n*AR *in*ESPP 
 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
 

Υπολογισμός 
 
ESτριτογενής = 9*2.000*0,3*2*1.000 kWh/yr = 10.800.000 kWh/yr 
 
Στον τριτογενή τομέα, ο Δήμος θα επιδιώξει την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των εταιριών/ 
επιχειρηματιών της περιοχής για τα άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από: 
 

• Τις  δράσεις  και  παρεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας  στους  τομείς  της  αλλαγής 

ενεργειακής συμπεριφοράς των ιδιοκτητών/ εργαζομένων των επιχειρήσεων 
 

• Της υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού και χαμηλού κόστους 

καθώς 
 

• Την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη/ παραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις/ κτίρια. 
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Αντίστοιχα  με  την  δράση  ΙΚΤΙ3,  ο  Δήμος  θα  επιδιώξει  την  συνεργασία  και  προβολή  του 

επαγγελματικού κόσμου του Ηλιούπολης ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα 

εξοικονόμησης ενέργειας και ταυτόχρονα η ενίσχυση των επαγγελματιών του Δήμου. 
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12.2.5. Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 5 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 5:ΟΤΚΤΔ5 

Περιγραφή  Εκστρατεία  ενημέρωσης  και  προώθηση   των  εθνικών 
προγραμμάτων  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ΚΑΤ’  ΟΙΚΟΝ»  και 
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  200.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  5.800 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους 
λογαριασμούς ενέργειας των κατοίκων του Ηλιούπολης 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Λαμβάνοντας υπόψη  τον  συνολικό αριθμό  και  μέσο  εμβαδόν  των  κατοικιών προ  του 1980 
(εθνικά  και  τοπικά  στατιστικά  στοιχεία),  το  ποσοστό  των  κατοικιών  του  Δήμου 
Ηλιούπολης  που  είναι  επιλέξιμες  για  το  πρόγραμμα  με  βάση  τα  κοινωνικά  κριτήρια 
επιλεξιμότητας,  και  τον  στόχο  του  προγράμματος  που  θέτει  το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής  για  εξοικονόμηση  ενέργειας  έως  60%  σε  100.000 
κατοικίες  σε  εθνικό  επίπεδο,  ο  Δήμος  Ηλιούπολης,  θα  επιδιώξει,  μέσω  δράσεων 
ενημέρωσης /  ευαισθητοποίησης να ενταχθούν στο πρόγραμμα 1000 κατοικίες. 

 

 

Το  πρόγραμμα  «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  ΚΑΤ’  ΟΙΚΟΝ»  στοχεύει  στην  ενεργειακή  αναβάθμιση 

κατοικιών,  ειδικά  σε  κτίρια  που  βρίσκονται  σε  περιοχές  χαμηλών  και  μέσων  εισοδημάτων 

(κοινωνικό κριτήριο) και έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (μεγάλο περιθώριο ενεργειακής 

αναβάθμισης). 

 

 Ο Δήμος Ηλιούπολης συμμετέχει σε πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, 
μαζί  με  τέσσερις  ακόμη  Δήμους  της  Αττικής  (Αγ.  Δημήτριος,  Καισαριανή,  Περιστέρι  και  Π. 
Φάληρο). Η υλοποίηση  του προγράμματος θα εφαρμοστεί σε πρώτη φάση σε 1.000  περίπου 
νοικοκυριά, στα οποία θα παρασχεθούν υπηρεσίες – παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής 
τους  απόδοσης,  με  ελάχιστη  αρχική  δαπάνη  και  αποπληρωμή  σε  βάθος  χρόνου,  μέσω  των 
λογαριασμών της ΔΕΗ.  
 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 114

Η  ενεργειακή  αναβάθμιση  θα  έχει  σαν  αποτέλεσμα  την  οικονομική  ανακούφιση  των 
νοικοκυριών,  λόγω  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  της  μείωσης  του  λογαριασμού  του 
ρεύματος, με την παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. 

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης,  θα  επιδιώξει,  μέσω  δράσεων  ενημέρωσης  /  ευαισθητοποίησης  να 
υλοποιηθεί   το  πρόγραμμα  στις  1000  κατοικίες  με  στόχο  εξοικονόμησης  ενέργειας  ανά 
κτίριο 70 kWh/m2/έτος επί της τελικής ενέργειας που καταναλώνουν. Για την κλιματική ζώνη 
Β και μία μέση τιμή τελική κατανάλωση ενέργειας στα επιλεγμένα κτίρια 140 KWh/ m2/έτος 
η εκτιμώμενη μείωση εκπομπών είναι  4.300  tCO2 . 
 

Το  «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ  ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ»  είναι  ένα  πρόγραμμα  μαζικής  επέμβασης  στο  σύνολο  του 
κτιριακού  αποθέματος  με  την  χρήση  ώριμων  ενεργειακών  τεχνολογιών  και  στόχο  την 
πραγματοποίηση 3.100.000 παρεμβάσεων σε κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα  (κατά 
μέσο όρο 0,78 παρεμβάσεις / κτίριο σε εθνικό επίπεδο). Ο Δήμος Ηλιούπολης,  θα  επιδιώξει, 
μέσω  δράσεων  ενημέρωσης  /  ευαισθητοποίησης να  ενταχθούν στο πρόγραμμα 100 κτίρια 

του  τριτογενή  τομέα με  στόχο  εξοικονόμησης ενέργειας ανά κτίριο 150 kWh/m2/έτος  επί 

της  τελικής  ενέργειας  που  καταναλώνουν  και  εκτιμώμενη  μείωση  εκπομπών  είναι  1.500 

tCO2 /έτος. 
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12.2.6. Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 6 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Κτίρια οικιακού /τριτογενή Δράση 6:ΟΤΚΤΔ6 

Περιγραφή  Μελέτη  των  δυνατοτήτων  επιβράβευσης  στα πλαίσια  του 
παρόντος εθνικού θεσμικού πλαισίου 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2013 

Κόστος δράσης 

Κόστος  10.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Δεν έχει υπολογιστεί όφελος από την εφαρμογή της δράσης καθώς δεν είναι εξασφαλισμένο 
ότι  ο  Δήμος  έχει  την  δυνατότητα  να  προχωρήσει  σε  μία  δράση  επιβράβευσης.  Επίσης,  η 
μελέτη  θα  πρέπει  να  αποδείξει  ότι  μία  πιθανή  δράση  επιβράβευσης  θα  λειτουργήσει  ως 
μοχλός  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  μείωσης  εκπομπών  CO2  και  όχι  ως  μία  έμμεση 
επιδότηση ενεργοβόρων συνηθειών. 

 
 

Ο Δήμος θα μελετήσει τις δυνατότητες που του δίνονται στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου 

ώστε  να  παρέμβει  θετικά  στις  προσπάθειες  εξοικονόμησης  ενέργειας,  ανάπτυξης 

συστημάτων ΑΠΕ και μείωσης των εκπομπών CO2  από τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα. 

Οι  δυνατότητες  αυτές  περιλαμβάνουν  κυρίως  μη  τεχνικά  εμπόδια  όπως:  πολεοδομικές 

διατάξεις,  δυνατότητες  χρηματοδότησης  «πράσινων»  έργων,  δυνατότητες  οικονομικής 

επιβράβευσης από τον Δήμο  (π.χ. μέσω των δημοτικών τελών), προβολή επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες, κτλ. 
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13. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
 

Ο  δημοτικός  φωτισμός  αποτελεί  σήμερα  έναν  τομέα  όπου  μπορεί  να  επιτευχθεί  σημαντική 

εξοικονόμηση  ενέργειας  λόγω  της  εξέλιξης  στην  τεχνολογία  των  λαμπτήρων  και  της 

ύπαρξης  συστημάτων  τηλε‐ελέγχου  και  τηλε‐διαχείρισης  της  εγκατάστασης  φωτισμού. O 

δήμος θα προχωρήσει με δύο δράσεις έχοντας στόχο να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση 

ενέργειας στον τομέα αυτό. 
 

13.1.1. Δημοτικός φωτισμός Δράση 1 

 
Ονομασία δράσης: Κωδικός   Δημοτικός φωτισμός Δράση 1:ΔΦΔ1 

Περιγραφή  Αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων φωτιστικών τύπου 
μεικτού φωτισμού (πυράκτωσης εκκένωσης τόξου) 160 W με 
νέα φωτιστικά τύπου LED. 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2014 

Κόστος δράσης 

Κόστος  286.697 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά  προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  126.326 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  109,94 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Ο  υπολογισμός  της  εξοικονομούμενης  ενέργειας  έχει  γίνει  βάση  της  μελέτης  που  έχει 

εκπονήσει ο δήμος για συγκεκριμένο τμήμα του δικτύου οδοφωτισμού. 
 
 
 

Ο Δήμος έχει εκπονήσει μελέτη σε τμήμα του δικτύου οδοφωτισμού  (233 σημεία φωτισμού), 

για  την  αντικατάσταση  υφιστάμενων  φωτιστικών  μεικτού  τύπου  ισχύος  λαμπτήρα  160W  και 

συνολικής  εγκατεστημένης  ισχύος  37,28  KW  με  νέα  φωτιστικά  λαμπτήρων  LED  συνολικής 

ισχύος 9,09 KW. Από την εφαρμογή του μέτρου υπολογίζεται ότι για 4015 ώρες λειτουργίας του 

οδοφωτισμού ετησίως, θα έχουμε εξοικονόμηση 126.326 KWh /έτος. 
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13.1.2. Δημοτικός φωτισμός Δράση 2 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικός φωτισμός Δράση 2: ΔΦΔ2 

Περιγραφή  Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Οδοφωτισμού 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2016 

Κόστος δράσης 

Κόστος  1.520.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Σύμβαση ανταποδοτικότητας με εταιρεία παροχής 
ενεργειακών υπηρεσιών ESCOs. 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  1.695.150 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  1475 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Λόγω  του  μεγάλου  κόστους  για  συνολική  επέμβαση  στο  δίκτυο  οδοφωτισμού  ο  δήμος  θα 

επιδιώξει  να  υλοποιήσει  τη  δράση  κάνοντας  χρήση  της  χρηματοδότησης  από  τρίτους  με 

ανταποδοτική σχέση. Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη δράση μπορεί να επιφέρει επιπλέον μείωση 

40% στην κατανάλωση ενέργειας από τον δημοτικό φωτισμό. 

 
 
 
Ο  Δήμος  αναγνωρίζοντας  τη  μεγάλη  σημασία  στην  εξοικονόμηση  ενέργειας  στο  δίκτυο 

οδοφωτισμού  αλλά  και  το  ότι  το  κόστος  για  άμεση  συνολική  επέμβαση  στο  δίκτυο 

οδοφωτισμού  μπορεί  να  ανέλθει  ακόμη  και  στα  5.000.000  ευρώ  (αν  συμπεριληφθούν  νέα 

φωτιστικά  σώματα  με  νέους  στύλους  και  υποδομές),  προσανατολίζεται  στη  χρήση  νέων 

χρηματοδοτικών εργαλείων όπως είναι οι συμβάσεις ανταποδοτικότητας με εταιρείες παροχής 

ενεργειακών υπηρεσιών. 

 

Η υλοποίηση της δράσης αυτής με τον τρόπο αυτό θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

 

1.)  Εκπόνηση  μελέτης  φωτισμού  για  το  σύνολο  των  αναγκών  του  δημοτικού  φωτισμού  του 
Δήμου  και  αποτύπωση  της  υπάρχουσας  κατάστασης.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  εκτός  της 
εξοικονόμησης ενέργειας, θα διασφαλιστούν οι  συνθήκες ασφάλειας και οπτικής άνεσης που 
επιβάλλουν οι σχετικοί Ευρωπαϊκοί και εθνικοί Κανονισμοί και Οδηγίες. 
 

Με την εκπόνηση μίας μελέτης φωτισμού αναμένεται να: 
 

• Κατηγοριοποιηθούν όλες οι λεωφόροι, οδοί και δημόσιοι χώροι του Δήμου με βάση 
την χρήση τους και να οριστεί το κατάλληλο επίπεδο φωτισμού για αυτούς όπως 
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προκύπτει από τους εθνικούς κανονισμούς και τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. 
 

• Να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε περιπτώσεις υπερφωτισμένων χώρων. 
 

• Να αυξηθεί η ασφάλεια σε περιπτώσεις υποφωτισμένων χώρων. 
 

• Να μειωθεί η φωτορύπανση που προκαλείται από τον δημοτικό φωτισμό  
 

2.)  Αντικατάσταση  των  παλαιών  λαμπτήρων  με  λαμπτήρες  εξοικονόμησης  ενέργειας,  ή 
λαμπτήρες  χαμηλότερης  ισχύος  και  καλύτερης  φωτιστικής  απόδοσης  με  ηλεκτρονικά 
συστήματα έναυσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης. 
 
3.)  Εγκατάσταση  συστήματος  τηλε‐ελέγχου  και  αυτόματης  διαχείρισης  της  συνολικής 
εγκατάστασης  οδοφωτισμού,  βελτιστοποιώντας  τη  χρήση  των  φωτιστικών,  ρυθμίζοντας  την 
ένταση φωτισμού και  τη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού ανάλογα με τις 
συνθήκες  και  τις  απαιτήσεις  για  φωτισμό  κάθε  δρόμου  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  και  τις 
οδηγίες της μελέτης. 
 
Στο κόστος του μέτρου για το παρόν Σχέδιο Δράσης θα συμπεριληφθούν το κόστος της μελέτης 
φωτισμού, το κόστος των σημείων φωτισμού (λαμπτήρας, κύκλωμα και φωτιστικό σώμα) και το 
κόστος του συστήματος τηλε‐ελέγχου. 
 
Με  την  υλοποίηση  της  δράσης  αυτής  εκτιμάται  σύμφωνα  με  αντίστοιχες  εφαρμογές  στην 
Ευρώπη, αλλά και μελέτες του ΕΜΠ ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι κατ’ ελάχιστο 35% 
,οπότε  και  η  συνολική  ετήσια  εξοικονόμηση  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  τον  οδοφωτισμό  (μετά 
την εφαρμογή της δράσης ΔΦΔ1) θα είναι 1.695.150 KWh και μείωση των εκπομπών κατά 1475 
tCO2/έτος. 

 
Ο Δήμος παράλληλα και μέχρι  την υλοποίηση της δράσης ΔΦΔ2 αντικαθιστά τους λαμπτήρες 
οδοφωτισμού  που  παύουν  να  λειτουργούν  με  λαμπτήρες  εξοικονόμησης  ενέργειας, 
πετυχαίνοντας έτσι μια σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 
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14. ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 
 

14.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 
Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  αναγνωρίζει  ότι  οι  δράσεις  για  την  μείωση  της  κατανάλωσης 

καυσίμου από τον στόλο δημοτικό οχημάτων θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μείωση  των 

λειτουργικών  εξόδων  του  Δήμου,  παρότι  δεν  θα  έχουν  σημαντική  επίδραση  στο  συνολικό 

αποτύπωμα CO2 των μεταφορών εντός του Δήμου. 
 

Εντούτοις,  η  σωστή  προβολή  των  δράσεων  και  αποτελεσμάτων  που  σχετίζονται  με  τα 

δημοτικά  οχήματα  μπορεί  να  αποτελέσει  παράδειγμα  και  οδηγό  για  τους  πολίτες  και 

επαγγελματίες της  πόλης  και  να  αποδείξει ότι  από  τα  μέτρα  εξοικονόμησης ενέργειας στις 

μεταφορές προκύπτει άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. 
 

Ως  δράσεις  για  τον  τομέα  των  δημοτικών  οχημάτων  ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει 
προκρίνει: 

 
• Μετατροπή βαρέων οχημάτων πετρελαίου για χρήση υψηλών μιγμάτων βιοκαυσίμου 

 

• Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με οχήματα φυσικού αερίου 
 

• Αντικατάσταση βενζινοκίνητων οχημάτων  (αυτοκινήτων και δικύκλων) με υβριδικά ή 

ηλεκτρικά οχήματα 
 

• Υιοθέτηση και εμπέδωση του Eco‐Driving στους οδηγούς και υπαλλήλους του Δήμου 
 

• Μελέτη και σχεδιασμό δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου, 

μέσω της καταγραφής των κινήσεων των οχημάτων, τον βέλτιστο προγραμματισμού 

των δρομολογίων, κτλ 
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14.2.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 

14.2.1. Δημοτικά οχήματα Δράση 1 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά οχήματα Δράση 1:ΔΟΔ1 

Περιγραφή  Μετατροπή οχημάτων πετρελαίου για χρήση υψηλών 
μιγμάτων βιοκαυσίμου 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2016 

Κόστος δράσης 

Κόστος  45.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  65.016 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  17,4 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Κόστος καυσίμου: ~7.560 lt πετρελαίου ετησίως 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Η  δράση  αυτή  θα  εφαρμοστεί  στα  απορριμματοφόρα  οχήματα  του  δημοτικού  στόλου  και  σε 

οχήματα με πρότυπο εκπομπών ρύπων EURO II και άνω. Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης 

έχει  γίνει  η  παραδοχή  ότι  τα  οχήματα  καταναλώνουν  500lt/μήνα  και  θα  μπορούν  να 

χρησιμοποιούν  πετρέλαιο  με  7%  βιοντίζελ  μετά  την  μετατροπή.  Συνολικά  προτείνεται  η 

μετατροπή 18 οχημάτων βαρέως τύπου με καύσιμο πετρέλαιο. 
 
 
Με  την μετατροπή  των βαρέων οχημάτων  για  χρήση υψηλών μιγμάτων  βιοκαυσίμου,  αφενός 

μειώνεται η  κατανάλωση πετρελαίου και αφετέρου μειώνονται οι  εκπομπές CO2, σύμφωνα με 

την μεθοδολογία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. 
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14.2.2. Δημοτικά οχήματα Δράση 2 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά οχήματα Δράση 2:ΔΟΔ2 

Περιγραφή  Αντικατάσταση  βαρέων  οχημάτων  πετρελαίου  με  οχήματα 
φυσικού αερίου 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  1.500.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  0 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  24,5 tCO2/έτος 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Έχει γίνει η παραδοχή ότι δεν υπάρχει εξοικονόμηση καυσίμου (σε μονάδες ενέργειας) άρα 

και  οικονομικό  κέρδος  από  την  αντικατάσταση.  Για  αυτό  το  λόγο,  προτείνεται  η 

αντικατάσταση  των  οχημάτων,  κατά  περίπτωση  μετά  το  τέλος  ζωής  των  υφιστάμενων 

οχημάτων. Συνολικά προτείνεται η αντικατάσταση 10 οχημάτων. 

 

Η  αγορά  οχημάτων  φυσικού  αερίου,  διπλού  καυσίμου  (φυσικό  αέριο  και  βενζίνη)  ή 

υβριδικών  (ηλεκτρισμός  και  βενζίνη)  μπορεί  να  προωθηθεί  προς  αντικατάσταση 

υφισταμένων  οχημάτων,  μετά  το  τέλος  ζωής  τους.  Η  ενεργειακή  και  οικονομική 

αποδοτικότητα των νέων οχημάτων για τον συνολικό χρόνο ζωής τους, είναι τεκμηριωμένη 

και αποδεδειγμένη από τους  ίδιους τους κατασκευαστές των οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν για  να  αιτιολογηθεί η  απόφαση αγοράς  τέτοιων  οχημάτων 

από το Δήμο η οποία θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες πράσινων προμηθειών. 
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14.2.3. Δημοτικά οχήματα Δράση 3 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά οχήματα Δράση 3:ΔΟΔ3 

Περιγραφή  Υιοθέτηση και εκπαίδευση σε Eco‐driving 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  30.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Πετρέλαιο: 231.301 kWh/έτος 

Βενζίνη: 22.283 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  65,5 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Κόστος καυσίμου: ~23.130 lt πετρελαίου και ~2422 lt 
βενζίνης ετησίως 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Έχει γίνει η παραδοχή ότι από την υιοθέτηση μεθόδων Eco‐driving ο Δήμος θα εξοικονομήσει 
8%  από  τα  καύσιμα  των  οχημάτων  που  θα  χρησιμοποιεί  μετά  την  υιοθέτηση  των  μέτρων 
ΔΟΔ1‐ΔΟΔ2. 

 
 
Οι μέθοδοι, που συλλογικά αναφέρονται ως Eco‐driving, αφορούν στην συντήρηση, χρήση και 

οδηγική  συμπεριφορά  οχημάτων  με  στόχο  την  σημαντική  εξοικονόμηση  καυσίμου  χωρίς  να 

υπάρξει  επένδυση  χρημάτων  σε  κάποιο  ειδικό  εξοπλισμό.  Η  εξοικονόμηση  αυτή  γίνεται 

ιδιαίτερα  σημαντική  όταν  εφαρμόζεται  σε  μεγάλο  αριθμό  οχημάτων,  όπως  στον  στόλο  ενός 

οργανισμού,  μίας  επιχείρησης,  στο  σύνολο  των  οχημάτων  μίας  περιοχής,  κτλ.  Στα  πλαίσια 

του  Σχεδίου Δράσης ο  Δήμος θα  προχωρήσει στην  υιοθέτηση ενός  αντίστοιχου σχήματος με 

την εκπόνηση σχετικών κανόνων, την εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων  (γραφείο κίνησης, 

υπηρεσία συντήρησης, οδηγοί) και  την δημιουργία υλικού για την προώθηση των στόχων και 

τεχνικών  του  eco‐driving.  Ενδεικτικά,  αναφέρονται  ποσοστά  εξοικονόμησης  καυσίμου  για 

διάφορες δράσεις και συμπεριφορές οδήγησης11: 
 

• Ελαφρά οχήματα 
 

o Eco‐driving (συνολικά): 8% 
 

 Σωστή χρήση κιβωτίου ταχυτήτων 
 

 Συνετή οδήγηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση) 

                                                            
11 Πηγή: ΚΑΠΕ 
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 Αποφυγή περιττού βάρους στα οχήματα 

 Αποφυγή περιττών αεροδυναμικών εμποδίων (σχάρες, κα) 
 

o Σβήσιμο κινητήρα στις στάσεις (αναμονή, φόρτωση, κτλ): 5% 
 

o Χρήση ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης: 4% 
 

o Τακτικός έλεγχος φίλτρου αέρα: 5% 
 

o Τακτική ρύθμιση κινητήρα: 4% 
 

o Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών: 3% 
 

• Φορτηγά – Λεωφορεία 
 

o Eco‐driving   (συνολικά): 8% 
 

 Σωστή χρήση κιβωτίου ταχυτήτων 
 

 Συνετή οδήγηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση) 
 

 Αποφυγή περιττού βάρους στα οχήματα 
 

 Αποφυγή περιττών αεροδυναμικών εμποδίων (σχάρες, κα) 
 

o Σβήσιμο κινητήρα στις στάσεις (αναμονή, φόρτωση, κτλ): 5% 
 

o Χρήση αεροδυναμικών βοηθημάτων: 10% 
 

o Βάρος οχήματος (καρότσας): 5% 
 

o Χρήση ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης: 3% 
 

o Χρήση ορυκτέλαιου χαμηλής τριβής: 2% 
 

o Τακτικός έλεγχος φίλτρου αέρα: 5% 
 

o Τακτική ρύθμιση κινητήρα: 4% 
 

o Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών: 3% 
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14.2.4. Δημοτικά οχήματα Δράση 4 
 

Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά οχήματα Δράση 4:ΔΟΔ4 

Περιγραφή  Μελέτη  και  σχεδιασμός  δράσεων  για  την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2014 

Κόστος δράσης 

Κόστος  30.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Πετρέλαιο: 266.000 kWh/έτος 

Βενζίνη: 26.348 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  75,3 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Κόστος  καυσίμου:  ~26.600  lt  πετρελαίου  και  ~2864  lt 
βενζίνης ετησίως 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Έχει γίνει η παραδοχή ότι από την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων 
του ο Δήμος θα εξοικονομήσει 10% από τα καύσιμα των οχημάτων που θα χρησιμοποιεί μετά 
την υιοθέτηση των μέτρων ΔΟΔ1‐ΔΟΔ3. 

 
 

Υπάρχουν γενικότερες δράσεις που αφορούν στην διαχείριση ενός στόλου οχημάτων ή στον 

τρόπο  αξιοποίησης  και  οδήγησής  τους,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  μείωση  του  αριθμού 

των  οχημάτων που  χρησιμοποιούνται αλλά  και  η  αποδοτικότερη χρήση  των  οχημάτων  του 

στόλου,  ενώ  κρίσιμη θεωρείται  η  εκπαίδευση και  συμμετοχή  των  οδηγών  σε  οποιοδήποτε 

σχήμα  υιοθετηθεί.  Ο  Δήμος  θα  μελετήσει  ποια  συγκεκριμένα  μέτρα  ταιριάζουν  καλύτερα 

στις  ανάγκες  του  και  θα  σχεδιάσει  την  υιοθέτηση  και  εφαρμογή  τους.  Ενδεικτικά, 

αναφέρονται: 
 

•  Χρήση  των  δεδομένων  από  τα  εγκατεστημένα  συστήματα  GPS  στα  οχήματα  του 

στόλου,  με  τη  βοήθεια  του  κατάλληλου  λογισμικού  ,προκειμένου να  επιτευχθεί ο 

καλύτερος  προγραμματισμός,  έλεγχος  και  αποτίμηση  των  δρομολογίων  και  της 

κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων 
 

•  Θεσμοθέτηση στόχων εξοικονόμησης και  επιβράβευσης υπαλλήλων του  Δήμου που 

συνεισφέρουν σε αυτούς 
 

• Δημιουργία  κουλτούρας  εξοικονόμησης  στους  υπαλλήλους  του  Δήμου  ώστε  να 

αποφεύγεται η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για μικρές διαδρομές εντός της πόλης 
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• Απογραφή  των  δημοτικών  αναγκών  και  τακτικών  δρομολογίων  των  οχημάτων  και 

επαναπρογραμματισμός των δρομολογίων με κριτήριο την μείωση των διανυθέντων 

χιλιομέτρων και την εξοικονόμηση καυσίμου. Αποτέλεσμα τέτοιου προγραμματισμού 

(σύμφωνα με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές) μπορεί να είναι η αλλαγή της ώρας 

συλλογής  των  απορριμμάτων με  πιθανή  επιμήκυνση  των δρομολογίων,  η  συλλογή 

των  απορριμμάτων  κάθε  δύο  ημέρες  αντί  καθημερινώς,  η  συλλογή  ογκωδών 

αντικειμένων  μόνο  κατόπιν  τηλεφωνικών  ραντεβού,  η  χρήση  μοτοποδηλάτων  για 

υπηρεσιακές  ανάγκες  εντός  της  πόλης,  κ.α.,  με  αναμενόμενη  μείωση  στις 

εκπομπές CO2 από τα δημοτικά οχήματα της τάξης του 10% 
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14.2.5. Δημοτικά οχήματα Δράση 5 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικά οχήματα Δράση 5:ΔΟΔ5 

Περιγραφή  Αντικατάσταση οχημάτων  βενζίνης  με υβριδικά ή ηλεκτρικά 
οχήματα 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  360.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  0 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  27,4 tCO2/έτος 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Έχει  γίνει  η  παραδοχή  ότι  δεν  υπάρχει  εξοικονόμηση  καυσίμου  (σε  μονάδες  ενέργειας) 

αλλά  αναμένεται  οικονομικό  κέρδος  από  την  οικονομικότερη  λειτουργία  των  νέων 

οχημάτων. Για αυτό το λόγο, προτείνεται η αντικατάσταση των οχημάτων, κατά περίπτωση 

μετά το τέλος ζωής των υφιστάμενων οχημάτων. Συνολικά προτείνεται η αντικατάσταση 18 

οχημάτων. 

 

Η  αγορά  υβριδικών  ή  ηλεκτρικών  οχημάτων  μπορεί  να  προωθηθεί  προς  αντικατάσταση 

υφισταμένων  οχημάτων,  μετά  το  τέλος  ζωής  τους.  Η  ενεργειακή  και  οικονομική 

αποδοτικότητα των νέων οχημάτων για τον συνολικό χρόνο ζωής τους, είναι τεκμηριωμένη 

και αποδεδειγμένη από τους  ίδιους τους κατασκευαστές των οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά 

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν για  να  αιτιολογηθεί η  απόφαση αγοράς  τέτοιων  οχημάτων 

από το Δήμο η οποία θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες πράσινων προμηθειών. 
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14.3. ΔΗΜΟΣΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 
Ο Δήμος δεν έχει μεγάλες δυνατότητες για παρεμβάσεις στις δημόσιες (πλην δημοτικών) και 

ιδιωτικές  μεταφορές  όσον  αφορά  τα  οχήματα,  την  επιλογή  χρήσης  και  την  συμπεριφορά 

οδήγησης εντός των ορίων του Δήμου. Εντούτοις, έχει διαγνώσει τρεις άξονες στους οποίους 

μπορεί  να  ασκήσει  επιρροή  προκειμένου  να  μειωθούν  οι  εκπομπές  CO2  και  να 

εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι από την μειωμένη χρήση των ιδιωτικών, κυρίως, οχημάτων: 
 

• Ενημέρωση/  ευαισθητοποίηση  των  δημοτών/  οδηγών  του  Ηλιούπολης  για  τα 

πλεονεκτήματα των νέων τύπων οχημάτων με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, της 

οικολογικής  οδήγησης  (eco‐driving)  και  της  μειωμένης  χρήσης  των  οχημάτων  για 

μικρές αποστάσεις εντός της πόλης 
 

• Διερεύνηση  και  υλοποίηση  δράσεων  για  την  αύξηση  χρήσης  των  δημόσιων 

συγκοινωνιών και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 
 

• Προώθηση  και  στήριξη  των  εθνικών  και  περιφερειακών  πολιτικών  για  την 

εξοικονόμηση  ενέργειας  και  την  μείωση  των  εκπομπών  CO2 από  τις  δημόσιες  και 

ιδιωτικές μεταφορές 
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14.4.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
 

14.4.1. Ιδιωτικά οχήματα Δράση1 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Ιδιωτικά οχήματα Δράση1:ΙΟΔ1 

Περιγραφή  Εκστρατεία  ενημέρωσης  / ευαισθητοποίησης  των  πολιτών 
του Δήμου 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  180.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι/ Εθνικά προγράμματα/ Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Βενζίνη: 4.752.000 kWh/έτος 

Πετρέλαιο: 4.536.000 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  2.358,1 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση χρημάτων  από  την  μειωμένη χρήση  ΙΧΕ  από 
τους πολίτες για τους ίδιους και την πόλη 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)  ES = y*n*AR *in*ESPP 
 
 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
 

Υπολογισμός 
 
ESβενζίνη = 9*2.000*0,2*2*660 kWh/yr = 4.752.000 kWh/yr 

ESπετρέλαιο = 9*200*0,2*2*6.300 kWh/yr = 4.536.000 kWh/yr 
 

Σε συνέχεια των δράσεων για τα δημοτικά οχήματα, ο Δήμος θα αναλάβει την δημιουργία 

μίας  εκστρατείας  ενημέρωσης/  ευαισθητοποίησης  για  τους  πολίτες  για  τις  σύγχρονες 

δυνατότητες  των  οχημάτων  με  εναλλακτικά  καύσιμα,  οχημάτων  με  διπλό  καύσιμο  ή 

υβριδικών οχημάτων και την εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση εκπομπών CO2 που αυτά 

προσφέρουν. 

 

Επίσης,  θα  δοθεί  ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές  της  οικολογικής οδήγησης  (eco‐ driving)  και 
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της μειωμένης χρήσης των  ιδιωτικών οχημάτων για μικρές αποστάσεις εντός της πόλης. Θα 

τονιστούν οι προσπάθειες του Δήμου στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων και άλλων 

αντίστοιχων πολιτικών και πρωτοβουλιών και οι μέχρι εκείνη την στιγμή δράσεις του Δήμου 

(και αποτελέσματα) για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών CO2 από 

τα  δημοτικά  οχήματα.  Τέλος,  θα  εγκατασταθεί  σήμανση  που  να  υπενθυμίζει  την 

εξοικονόμηση από  τις  αρχές  της  οικολογικής  οδήγησης  και  την  χρήση  των  μέσων  μαζικής 

μεταφοράς.  Το  σύνολο  αυτών  των  μέτρων  αναμένεται  να  οδηγήσει  σε  επιπλέον 

εξοικονόμηση επί των καυσίμων για τις μεταφορές. 
 

Τέλος,  θα  επιδιωχθεί  η  ενεργή  προώθηση  και  επιδίωξη,  από  την  μεριά  του  Δήμου,  της 
υλοποίησης  εθνικών  πολιτικών  που  περιγράφονται  σε  κείμενα  πολιτικής  της  ελληνικής 
κυβέρνησης (ειδικά στο 1ο και 2ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, κατά την Οδηγία 

2006/32/ΕΚ) που, για το δήμο Ηλιούπολης, κυρίως σχετίζονται με: 
 

• Την ανάπτυξη αστικών σχεδίων κινητικότητας και την βελτίωση των αστικών 

συγκοινωνιών 
 

• Την παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών οχημάτων 
 

• Την ενεργειακή  σήμανση των νέων οχημάτων και την σύνδεση φορολογίας  και 

εκπομπών CO2 

 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 130

14.4.2. Ιδιωτικά οχήματα Δράση2 
 

Ονομασία δράσης: Kωδικός  Ιδιωτικά οχήματα Δράση2:ΙΟΔ2 

Περιγραφή  Μελέτη αστικής κινητικότητας και υλοποίηση 
προβλεπόμενων έργων/ παρεμβάσεων 

Χρόνος υλοποίησης  2013 – 2018 

Κόστος δράσης 

Κόστος  50.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Βενζίνη: 788.591.396 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  22.963 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση χρημάτων  από  την  μειωμένη χρήση  ΙΧΕ  από 
τους πολίτες για τους ίδιους και την πόλη 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Το συνολικό κόστος των έργων/ παρεμβάσεων που θα προταθούν από την μελέτη αστικής 
κινητικότητας θα υπολογιστεί στην μελέτη την ίδια 

 
Με την παραδοχή ότι από την μελέτη και τα συνεπακόλουθα έργα, θα επιδιωχθεί ή 
αποφυγή της 1 στις 5 μετακινήσεων με ΙΧΕ βενζίνης εντός του Δήμου, η δράση μπορεί να 
επιφέρει μείωση  (επιπλέον της  ΙΟΔ1) κατά 19,78%  στις  εκπομπές CO2 από  ΙΧΕ  με  καύσιμο 
βενζίνη  

 
 
Με το πρώτο μέρος της δράσης αυτής που περιλαμβάνει τη μελέτη Αστικής κινητικότητας και την 
εφαρμογή  των προτάσεων  της με στόχο  την αναβάθμιση  του πολεοδομικού κέντρου  (πλατεία 
Εθν. Αντίστασης) του Δήμου δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην: 

o ενίσχυση της υποδομής για τους πεζούς 
o προώθηση  της  πρόσβασης  στο  κέντρο  με  Μέσα  Μαζικής  Μεταφοράς  και  δημιουργία 

υποδομών για μετακινήσεις με περιβαλλοντικά φιλικά μέσα όπως, π.χ. το ποδήλατο και 
δημιουργία ασφαλών πεζοδρομίων για την μετακίνηση ΑΜΕΑ, αναμένεται ότι γενικά θα 
επιτευχθεί 40% περιορισμός της χρήσης των Ι.Χ. δηλαδή, 40% αύξηση των μετακινήσεων 
με τρόπους που προωθεί η βιώσιμη Αστική κινητικότητα. 

 
Επίσης, εκτιμάται ότι για την περιοχή εφαρμογής θα έχουμε τα κάτωθι μεγέθη ενεργειακού και 
περιβαλλοντικού οφέλους : 
 
Ενεργειακό όφελος: 8.066 lt Λίτρα καυσίμου/έτος  
Περιβαλλοντικό όφελος: 19,358 t CO2/έτος 

 

To δεύτερο μέρος της δράσης αυτής περιλαμβάνει την κυκλοφοριακή μελέτη για το συνολικό 
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μεταφορικό δίκτυο του Δήμου και  υλοποίηση έργων/ παρεμβάσεων  για  την  αύξηση  χρήσης 

των  δημόσιων  συγκοινωνιών  και  των  εναλλακτικών μέσων μεταφοράς με παράλληλη μείωση 

της χρήσης ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. 

 

Σαν πρώτο βήμα, ο Δήμος θα προτείνει έργα και παρεμβάσεις, οι οποίες θα συνδυάζονται 

με: 
 

• Έργα τα οποία ο Δήμος έχει ήδη υλοποιήσει ή σχεδιάσει 
 

• Την αναμενόμενη επέκταση του μετρό 
 
Στα μέτρα που θα προταθούν, ενδεικτικά, αναμένεται να περιλαμβάνονται: 
 

• Δημιουργία  περιοχής  υπερτοπικής  χρήσης  όπου  θα  περιοριστεί  η  κίνηση 

αυτοκινήτων 
 

• Δημιουργία  δικτύου  κίνησης  ποδηλάτων  που  θα συνδέει  τις  κύριες  υπερτοπικές 

χρήσεις,  τα  τοπικά  (και  εμπορικά) κέντρα  του Δήμου  (σχολικές μονάδες, αθλητικά 

κέντρα κλπ) με τους κύριους συγκοινωνιακούς πόλους (π.χ. σταθμοί μετρό) 
 

• Εγκατάσταση  και  χρήση  υποδομών  ποδηλάτων  ή  ηλεκτρικών  μοτοποδηλάτων  για 

τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 
 

• Έλεγχο  της  στάθμευσης στο  κέντρο  και  δημιουργία σταθμών στάθμευσης στα  όρια 

της περιοχής χωρίς αυτοκίνητο 
 

Μέρος  των  μέτρων  αυτών  περιλαμβάνεται  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  του  Δήμου 

,οπωσδήποτε όμως ο ακριβής αριθμός, η φύση και ο τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης 

αυτών  των  δράσεων  θα  επικαιροποιηθεί  από  τον  Δήμο  και  η  υλοποίηση  μαζί  με  τα 

αποτελέσματά της θα προβληθεί στους πολίτες της πόλης. Ο Δήμος προτίθεται να εκπονήσει 

Τεχνική Μελέτη όπου θα καθοριστεί με ακρίβεια το κόστος των έργων και παρεμβάσεων που 

θα υλοποιηθούν. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης αυτής εκτιμάται ότι θα έχουμε μείωση των μετακινήσεων με 

ΙΧ κατά 20% μετά την εφαρμογή της δράσης ΙΟΔ1 
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14.4.3. Ιδιωτικά οχήματα Δράση 3 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Ιδιωτικά οχήματα Δράση 3:ΙΟΔ3 

Περιγραφή  Επέκταση «Μετρό»  

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2018 

Κόστος δράσης 

Κόστος  ‐ 

Πηγή χρηματοδότησης  ‐ 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  Βενζίνη: 8.157.430 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  2.031,2 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Εξοικονόμηση χρημάτων  από  την  μειωμένη χρήση  ΙΧΕ  από 
τους πολίτες για τους ίδιους και την πόλη 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Το  έργο  της  κατασκευής και λειτουργίας του Μετρό διαχειρίζεται  και  χρηματοδοτείται από 

την  κεντρική  κυβέρνηση.  Ο  Δήμος  θα  υλοποιήσει  έργα  (πεζοδρομήσεις,  ποδηλατοδρόμοι, 

Δημοτική  συγκοινωνία  κτλ)  που  θα  στηρίξουν  και  θα  δράσουν  συμπληρωματικά  με  τη 

λειτουργία των τριών νέων σταθμών του Μετρό στην περιοχή. 

 
Μείωση εκπομπών CO2 (tCO2/έτος) 
CM = (n/k)*ΜΜR*D*EF*365/106 
n: ημερήσιος αριθμός επιβατών σταθμού (1/day) 

k: επιβάτες ανά ΙΧΕ 

ΜΜR:  ποσοστό  επιβατών  που  χρησιμοποιεί  (μετά  το  έργο  επέκτασης) ΜΜΜ  (ή 
ποδήλατο/πεζή) αντί ΙΧΕ 

D: μέση απόσταση που διένυε ο επιβάτης με ΙΧΕ (εντός του Δήμου Ηλιούπολης), πριν το 

έργο (km) EF: μέσες εκπομπές CO2 τυπικού βενζινοκίνητου οχήματος (gCO2/km) 

Υπολογισμός: 

1. CM1 = (30.000/1,2)*20%*2*222,6*365/10
6 tCO2/έτος = 812,5 tCO2/έτος 

2. CM2 = (25.000/1,2)*20%*2*222,6*365/10
6 tCO2/έτος = 677,0 tCO2/έτος 

3. CM3 = (20.000/1,2)*20%*2*222,6*365/10
6 tCO2/έτος = 541,7 tCO2/έτος 

 
 

 
Σχετικά με την μετακίνηση των πολιτών με το Μετρό και τους σταθμούς στα γεωγραφικά όρια 

του Δήμου υπάρχει η εξής κατάσταση: 
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Στα  όρια  της  πόλης  λειτουργεί  ήδη  από  τις  5  Ιουνίου  2004  ο  σταθμός  Άγιος  Δημήτριος  / 

Αλέξανδρος Παναγούλης της γραμμής 2 του Μετρό. 

 

Εντός  του  2012  αναμένεται  να  παραδοθεί  ο  σταθμός  Ηλιούπολη/  Γρηγόρης  Λαμπράκης  της 

γραμμής 2 του Μετρό, που βρίσκεται στη Β' Είσοδο της πόλης.  

 

Μαζί με το σταθμό Ηλιούπολη/ Γρηγόρης Λαμπράκης θα παραδοθεί και ο σταθμός της γραμμής 

2 Άλιμος που βρίσκεται στα σύνορα με το Δήμο Ελληνικού‐Αργυρούπολης, κοντά στη Δ' Είσοδο 

Ηλιούπολης και στο σχολικό συγκρότημα των Πολυκλαδικών. 

 

Μελλοντικά, αναμένεται να κατασκευαστεί στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας και συγκεκριμένα 

στην  Πλατεία  Ανεξαρτησίας  ο  σταθμός  Άνω  Ηλιούπολη,  στον  κλάδο  Ευαγγελισμός‐Άνω 

Ηλιούπολη της γραμμής 4. 
 
Ο Δήμος θεωρεί ότι θα επιτευχθεί σημαντική μείωση των εκπομπών CO2 από  τον  τομέα των 

οχημάτων, με την λειτουργία των τριών σταθμών του Μετρό στην περιοχή της Ηλιούπολης και 

ειδικότερα  αν  τα  μέτρα  που  θα  υλοποιήσει  ο  Δήμος  (πεζοδρομήσεις,  ποδηλατοδρόμοι, 

Δημοτική συγκοινωνία κτλ) στηρίξουν και δράσουν συμπληρωματικά με το έργο του μετρό. 
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14.4.4.   Ιδιωτικά οχήματα Δράση 4 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Ιδιωτικά οχήματα Δράση 4:ΙΟΔ4 

Περιγραφή  Προώθηση βιοκαυσίμων σε εθνικό επίπεδο 

Χρόνος υλοποίησης   

Κόστος δράσης 

Κόστος  ‐ 

Πηγή χρηματοδότησης  ‐ 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  0 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  417,7 tCO2/έτος 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Υπολογίζεται το κέρδος από τον παρόντα στόχο, ο οποίος αναμένεται να αναθεωρηθεί (προς 
τα πάνω) με την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2009/28/ΕΚ και 2009/30/ΕΚ 

 
 

Η υλοποίηση κεντρικών πολιτικών επηρεάζει εμμέσως και τις εκπομπές CO2  εντός του Δήμου 

Ηλιούπολης σε  ποσοστό ανάλογο  των  εθνικών ή  περιφερειακών στόχων που  έχουν  τεθεί. 

Ένας  από  τους  εθνικούς  στόχους  είναι  και  η  προώθηση  των  βιοκαυσίμων  την  επόμενη 

δεκαετία. Έτσι, ως ενδιάμεσος στόχος για το πετρέλαιο κίνησης, είχε τεθεί η διάθεση, έως το 

τέλος του 2010 από τα πρατήρια όλης τη χώρας, πετρελαίου με περιεχόμενο 6,5% βιοντίζελ. 

Αυτό  σημαίνει  ότι,  στο  άμεσο  μέλλον,  και  μέχρι  την  ενσωμάτωση  στο  εθνικό  δίκαιο  των 

Οδηγιών  2009/28/ΕΚ  και  2009/30/ΕΚ,  ο  συντελεστής  εκπομπών  για  το  συγκεκριμένο 

καύσιμο, θα πρέπει να μεταβληθεί ως εξής: 
 

Σύμφωνα  με  την  μεθοδολογία  που  αναπτύσσεται  στις  Οδηγίες  του  Συμφώνου  των 

Δημάρχων για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης θα 

χρησιμοποιηθεί  ο  διορθωμένος  συντελεστής  στον  οποίο  θα  συνυπολογιστεί  το  ποσοστό 

βιοντίζελ κατά το έτος αναφοράς: 
 

Fdiesel‐new = PCD * Fdiesel + PBD * 0 
 

Όπου Fdiesel‐new:  διορθωμένος συντελεστής, PCD:  ποσοστό συμβατικού πετρελαίου κίνησης, 

Fdiesel: τυπικός συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης και PBD: ποσοστό βιοντίζελ. 
 

Οι μεταβλητές παίρνουν τις τιμές: PCD = 93,5%, Fdiesel = 0,267, PBD = 6,5%. Τελικά, για τον 
υπολογισμό  των  εκπομπών  CO2  από  το  πετρέλαιο  κίνησης  ο  συντελεστής  εκπομπών  θα 

τροποποιηθεί σε F = 0,250 tCO2/MWh από 0,259 tCO2/MWh, το οποίο για τις καταναλώσεις 

των μεταφορών  με καύσιμο πετρέλαιο  που εκτιμήθηκαν  για το 2009 μεταφράζεται  σε 

μείωση εκπομπών 417,7 tCO2. 
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15.  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 

 

15.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Η  Ε.Ε.,  έχει  θέσει  στόχο  για  τις  Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας  να  καλύπτουν  το  20%  της 

καταναλισκόμενης  ενέργειας  έως  το  2020.  Στην  Ελλάδα,  το  πλαίσιο  για  την  παραγωγή 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας  από  ΑΠΕ  ορίζεται  από  τους  Νόμους  3468/2006  για  την 

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», 3734/2009 για την «Προώθηση της 

συμπαραγωγής  δύο  ή  περισσότερων  χρήσιμων  μορφών  ενέργειας»,  3851/2010  για  την 

«Επιτάχυνση  της ανάπτυξης  των  Ανανεώσιμων Πηγών  Ενέργειας  για  την  αντιμετώπιση  της 

κλιματικής  αλλαγής»  και  3889/2010  «Χρηματοδότηση  Περιβαλλοντικών  Παρεμβάσεων, 

Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών». 
 

Ο  Δήμος,  λαμβάνοντας  υπόψη  τον  χαρακτήρα  της  περιοχής,  σκοπεύει  να  αναδείξει  και 

προωθήσει  την  εγκατάσταση  και  χρήση  ΑΠΕ  μέσω  δραστηριοτήτων  ενημέρωσης/ 

ευαισθητοποίησης τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα ώστε να: 
 

• Δώσει το παράδειγμα και να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης μονάδων 

παραγωγής ΑΠΕ 
 

• Βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών στους εμπλεκόμενους φορείς 
 

• Προωθήσει ενεργά δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 
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15.2.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

15.2.1. ΑΠΕ Δράση 1 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  ΑΠΕ Δράση 1:ΑΠΕΔ1 

Περιγραφή  Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια 

Χρόνος υλοποίησης  2009‐2013 

Κόστος δράσης 

Κόστος  30.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Προαπαιτούμενο στάδιο για τον καθορισμό των παραμέτρων υλοποίησης της δράσης ΑΠΕ2 
 

Ο  Δήμος θα  μελετήσει  την  εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε  δημοτικά κτίρια 

(κτίρια  υπηρεσιών,  σχολεία,  αθλητικά  κτίρια)  ώστε 
να: 

 
1. συνεισφέρει στους στόχους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ 
2. ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τις εφαρμογές ΑΠΕ και τα κέρδη τους 

(οικονομικά και ενεργειακά) 
3. δημιουργήσει  μία  επένδυση  η  οποία  μετά  τον  χρόνο  απόσβεσής  της  θα  αποφέρει 

έσοδα  στον  Δήμο  που  μπορούν  να  διατεθούν  σε  κοινωνικά  προγράμματα  και 

δράσεις 

 

Θα εξεταστούν δύο σενάρια για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων. 

Στο  πρώτο  σενάριο  θα  επιλεγούν  τα  κτίρια  με  το  βέλτιστο  προσανατολισμό  και  δυνατότητα 

εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων ισχύος μέχρι 10 KWp. H διασπορά αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την 

ευαισθητοποίηση  πολύ  μεγάλου  αριθμού  πολιτών  και  κυρίως  των  χρηστών  των  κτιρίων  σε 

καθημερινή βάση. 

 

Επίσης ο φορέας που θα χρησιμοποιεί το κάθε κτίριο θα μπορεί ύστερα από απόφαση του Δήμου να 

εισπράττει ποσοστό από την εξοικονόμηση ενέργειας για να καλύπτει άλλες λειτουργικές ανάγκες 

αλλά και για να προβάλει τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας του Δήμου στους χρήστες και στους 

επισκέπτες  του  κτιρίου.  Στο  δεύτερο  σενάριο  θα  μελετηθεί  η  εγκατάσταση  έως  10  συστημάτων 

ισχύος  60‐100  KWp  .  Τα  συστήματα  αυτά  θα  επιλεγούν  ώστε  να  εξυπηρετούν  τα  κτίρια  με  την 
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μεγαλύτερη ηλεκτρική κατανάλωση και ένα μεγάλο μέρος του Δημοτικού Φωτισμού. Επιπλέον, θα 

εξεταστεί και η δυνατότητα υιοθέτησης τεχνολογιών όπως η γεωθερμία και η καύση βιομάζας για 

νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια. 
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15.2.2  ΑΠΕ Δράση 2 

 

Ονομασία δράσης: Kωδικός  ΑΠΕ Δράση 2:ΑΠΕΔ2 

Περιγραφή  Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια 

Χρόνος υλοποίησης  2013 ‐ 2018 

Κόστος δράσης 

Κόστος  2.925.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  861.250 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό  988 tCO2/έτος 

Οικονομικό  298.853 – 450.433 €/έτος 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Εγκατάσταση 650  kW φ/β συστημάτων σε  ταράτσες 65   δημοτικών κτιρίων και σχολείων. 
Για τον υπολογισμό θεωρείται ως μέγιστη τιμή που μπορεί να εισπραχθεί η 
0,523 €/kWh (συμβόλαια 2012) και ως ελάχιστη η 0,347€/kWh (συμβόλαια 2020) 

 
Με  αφορμή  την  σύνταξη  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια,  ο  Δήμος 

προεκτίμησε  ότι  θα  μπορούσε  να  εγκαταστήσει  φωτοβολταϊκά  συστήματα  στα  δημοτικά 

κτίρια  με  συνολική  ενδεικτική  εγκατεστημένη  ισχύ,  650   kW,  ετήσια  παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας  που  υπολογίζεται  σε  861 .250   kWh  και  συνολική  ετήσια  μείωση 

εκπομπών 988 tCO2. Η προεπιλογή των κτιρίων που έχουν την δυνατότητα να φιλοξενήσουν 

φωτοβολταϊκά  συστήματα  έγινε  με  βάσει  τεχνικά  κριτήρια  όπως:  κατάλληλος 

προσανατολισμός,  πιθανή  σκίαση  από  γειτονικά  κτίρια,  ωφέλιμο  εμβαδόν  ταράτσας/ 

κεραμοσκεπής.  Υπενθυμίζεται  ότι  η  εγκατάσταση  μικρών  φωτοβολταϊκών  συστημάτων 

(μικρότερων  των  10  kWp  δεν  επηρεάζεται  από  το  είδος  της  οροφής  του  κτιρίου 

(κεραμοσκεπή, δώμα, κτλ) καθώς και ότι δεν επηρεάζει την στατική επάρκειά του. 

 

Σε κάθε περίπτωση θα εκπονηθεί μελέτη όπου θα γίνει η οριστική επιλογή των κατάλληλων 

κτιρίων,  η  ακριβής  διαστασιολόγηση  των  συστημάτων  προς  εγκατάσταση  και  ο 

υπολογισμός του κόστους/ κερδών από αυτά. 

 
 

Α/Α  Ονομασία κτιρίου  Δυνατότητα Εγκατάστασης 
Φ/Β 

ΙΣΧΥΣ Φ/Β  KWp 

1  3ο ΣΕΚ  ●  10 

2  1ο ΕΠΑΛ  ●  10 
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3  2ο ΕΠΑΣ  ●  10 

4  ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ (πρώην 8ο Γυμνάσιο)  ●  10 

5  13/22ο Δημοτικό  ●  10 

6  5ο Λύκειο  ●  10 

7  1ο ΙΕΚ  ●  10 

8  5ο Γυμνάσιο  ●  10 

9  13ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

10  15ο Νηπιαγωγείο  ■  0 

11  15ο Δημοτικό  ●  10 

12  14ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

13  3ο Λύκειο  ●  10 

14  8ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

15  21ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

16  2ο Γυμνάσιο  ●  10 

17  8ο Δημοτικό  ●  10 

18  17ο Δημοτικό  ●  10 

19  10ος Βρεφ. Σταθμός  ●  10 

20  19ο Νηπιαγωγείο  ■  0 

21  4ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

22  11ο Νηπιαγωγείο  ■  0 

23  11ο Δημοτικό  ●  10 

24  7ος (Ζ) Βρεφ. Σταθμός  ■  0 

25  7ο Γυμνάσιο  ●  10 

26  4ο Δημοτικό  ●  10 

27  2ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

28  18ο Δημοτικό  ●  10 

29  2ο Δημοτικό  ●  10 

30  1ο Γυμνάσιο  ●  10 

31  1ο Λύκειο  ●  10 

32  5ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

33  5ο Δημοτικό  ■  0 

34  20ο Δημοτικό  ●  10 

35  16ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

36  1ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

37  20ο Νηπιαγωγείο  ■  0 

38  1ο Δημοτικό  ●  10 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 140

39  Ειδικό Γυμνάσιο‐Λύκειο  ●  10 

40  2ο Λύκειο  ●  10 

41  3ο Γυμνάσιο  ■  0 

42  10ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

43  6ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

44  17ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

45  10ο Δημοτικό  ●  10 

46  24ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

47  6ο Δημοτικό  ●  10 

48  7ο Δημοτικό  ■  0 

49  21ο Δημοτικό  ●  10 

50  4ο Λύκειο  ●  10 

51  4ο Γυμνάσιο  ●  10 

52  7ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

53  4ος (Δ) Βρεφ. Σταθμός  ●  10 

54  22ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

55  8ος (Η) Βρεφ. Σταθμός  ■  0 

56  3ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

57  3ο Δημοτικό  ●  10 

58  9ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

59  18ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

60  12ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

61  12ο Δημοτικό  ●  10 

62  23ο Νηπιαγωγείο  ●  10 

63  1ος (Α) Βρεφ. Σταθμός  ■  0 

64  3ος (Γ) Βρεφ. Σταθμός  ●  10 

65  5ος (Ε) Βρεφ. Σταθμός  ●  10 

66  9ο Δημοτικό  ●  10 

67  ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  ●  10 

68  Δ' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ●  10 

69  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Δ.Η.Α.Ν.Α.)  ●  10 

70  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ‐ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ●  10 

71  ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΙΚΑΚΗ  ■  0 

72  Α' ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ  ●  10 

73 
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ●  10 
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74 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΔΗΑΝΑ  ●  10 

75  Β' ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΑΝΑ  ■  0 

76 
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ‐ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΗΠ.ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Π.ΓΚΑΡΑΖ  ■  0 

77  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ  ■  0 

78  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ■  0 

79 
ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ "ΜΕΛΙΝΑ 

ΜΕΡΚΟΥΡΗ"  ■  0 

80  ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ■  0 

81  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  ●  10 

82  ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΑΛΣΟΥΣ ΚΙΝΤΗ  ■  0 

83  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΥΣ ΚΙΝΤΗ  ■  0 

84  ΚΤΙΡΙΟ ΑΛΣΟΥΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  ■  0 

85  ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΔΟΥ ΣΚΟΠΑ  ■  0 

86  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ■  0 

87  ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΚΑΡΑΖ  ■  0 

88  ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ  ●  10 

89  ΑΣΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ "ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ"  ■  0 

90  ΚΑΠΗ Α'  ■  0 

91  ΚΑΠΗ Β'  ■  0 

92  ΚΑΠΗ Γ'  ■  0 

93  ΚΑΠΗ Δ'  ■  0 

94  ΚΑΠΗ Ε'  ■  0 

95  ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ  ■  0 

96  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  ■  0 

97  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΕΠ  ■  0 

98  Α΄ΚΕΠ (ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ)  ■  0 

99  Β΄ ΚΕΠ (ΗΡΩΣ ΚΩΝ/ΛΟΥ)  ■  0 

100  ΄ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ  ■  0 

101  ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ  ■  0 

    Συνολικη Ισχύς KWp  650 

Πίνακας 21: Ενδεικτικός κατάλογος συστημάτων Φ/Β για τα δημοτικά κτίρια του δήμου 
Ηλιούπολης έως το 2020 
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15.2.3. ΑΠΕ Δράση 3 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  ΑΠΕ Δράση 3:ΑΠΕΔ3 

Περιγραφή  Προώθηση «Φ/Β στις Στέγες» 

Χρόνος υλοποίησης  2012‐2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  10.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  1.192.500 kWh 

Περιβαλλοντικό  1.368 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Προκύπτει όφελος για τους πολίτες που θα εγκαταστήσουν 
φ/β συστήματα 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Εγκατάσταση 900 kW φ/β συστημάτων σε ταράτσες/ κεραμοσκεπές 100  ιδιωτικών κτιρίων 
εντός του Δήμου Ηλιούπολης 

 

Το  2009,  εγκαινιάστηκε  το  πρόγραμμα  «Φωτοβολταϊκά  στις  Στέγες»  για  την  εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων με συνολική ισχύ μικρότερη των 10 kW σε οροφές κτιρίων του 

οικιακού  και  τριτογενή  τομέα.  Ως  κίνητρο,  το  πρόγραμμα  παρέχει  συμβόλαια  25  ετών  με 

επιδοτούμενες  τιμές  αγοράς  της παραγόμενης  ηλεκτρικής  ενέργειας  (σταθερή  τιμή  0,55 

€/kWh για ενεργοποιήσεις έως το 2011, μειούμενη κατά 5% ετησίως από το 2012 και μετά) 
σε ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετέχουν σε αυτό. 

 
Ο Δήμος Ηλιούπολης θα οργανώσει δράση προώθησης του προγράμματος στους ιδιοκτήτες 

κτιρίων,  ώστε  εντός  της  επόμενης  τριετίας  να  εγκατασταθούν  τουλάχιστον  100 

φωτοβολταϊκά συστήματα σε  οροφές κτιρίων  με  συνολική  ενδεικτική  εγκατεστημένη  ισχύ 

900  kW.  Θεωρώντας  ότι,  για  την  ευρύτερη  περιοχή  της  Αθήνας,  η  παραγωγή  ηλεκτρικής 

ενέργειας  από  φωτοβολταϊκά  φθάνει  τις  1.325  kWh/kWp/έτος,  υπολογίζεται  ότι  τα 

συστήματα  αυτά  θα  παράγουν  1.192.500  kWh  ετησίως  η  οποία  ισοδυναμεί  με  συνολική 

ετήσια μείωση εκπομπών κατά 1.368 tCO2. 
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15.2.4. ΑΠΕ Δράση 4 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  ΑΠΕ Δράση 4:ΑΠΕΔ4 

Περιγραφή  Διοργάνωση γεγονότων για την ενημέρωση των πολιτών και 
των εμπλεκόμενων φορέων της πόλης για θέματα κλιματικής 
αλλαγής και ΑΠΕ 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  90.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι / στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  360.000 kWh/ έτος 

Περιβαλλοντικό  96,1 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Προκύπτει  ισοδύναμο  ενεργειακό  όφελος  για  τους 
ενδιαφερόμενους φορείς/ πολίτες 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Αύξηση της αποδοχής των ΑΠΕ (εκτός των φωτοβολταϊκών) από το κοινό/ Προώθηση 
οικιακών συστημάτων ΑΠΕ 

 
Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)  ES = y*n*AR *in*ESPP 

 
y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
 

Υπολογισμός ES = 9*200*0,1*2*1000 kWh/yr = 360.000 kWh/yr 
 
 

Εκτός  των  φωτοβολταϊκών,  ο  οικιακός  και  τριτογενής  τομέας  της  πόλης  θα  μπορέσει  να 

γνωρίσει  τις  δυνατότητες  και  τα  πλεονεκτήματα  από  την  χρήση  τεχνολογιών  ΑΠΕ  όπως  η 

γεωθερμία και  η  βιομάζα  (και  τα  μικρά αιολικά). Ο Δήμος θα  συνεργαστεί με  επιστήμονες 

του Δήμου, δημόσιους και  ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες του χώρου για να  παρουσιάσει, 

εξηγήσει  και  προωθήσει  τις  τεχνολογίες ΑΠΕ  και  τις  διαδικασίες  εγκατάστασης  και  χρήσης 

τους εντός του Δήμου. 
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16.  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 
 

16.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  έχει  αναγνωρίσει  την  πολλαπλή  ωφέλεια  από  την  υιοθέτηση 
διαδικασιών 

«πράσινων προμηθειών» καθώς: 
 

• Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας με αντίστοιχο οικονομικό και περιβαλλοντικό 

όφελος 
 

• Συνήθως τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

καλύτερη ποιότητα κατασκευής μειώνοντας το  χρόνο που χρειάζεται  για  την αγορά 

και αντικατάστασή τους 
 

• Μειώνονται οι εκπομπές CO2 από την χρήση των προϊόντων 
 

• Ο  Δήμος  δίνει  το  καλό  παράδειγμα  στους  κατοίκους  και  τους  επαγγελματίες  της 

πόλης  για  την  σημασία  και  τα  οφέλη  της  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  την  χρήση 

προϊόντων  τα  οποία  κατασκευάζονται/  διανέμονται/  χρησιμοποιούνται 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία και την αειφορία του περιβάλλοντος 
 

Η Ε.Ε. έχει υπολογίσει ότι,  κατά μέσο όρο, η πλήρης υιοθέτηση πράσινων προμηθειών από 
έναν  Δήμο  οδηγεί  σε  μείωση  κατά  25%  των  εκπομπών  CO2 και  σε  μείωση  κατά  1,2%  του 

συνολικού οικονομικού κόστους (αν υπολογιστεί στον συνολικό κύκλο ζωής των προϊόντων). 
 

Ο  Δήμος  στοχεύει  στην  σταδιακή  ένταξη  όρων  που  θα  ενσωματώνουν  τις  έννοιες  της 

εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στις συμβάσεις προμήθειας 

εξοπλισμού και υπηρεσιών, έτσι ώστε να: 
 

• Συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που απαιτούν την υιοθέτηση 

πράσινων προμηθειών από τους φορείς του δημόσιου τομέα 
 

• Δώσει  το  παράδειγμα  και  να  στηρίξει  τις  προσπάθειες  ανάπτυξης  της  αγοράς 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 
 

• Βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών στους εμπλεκόμενους φορείς 
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16.2.  ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

 

16.2.1. Δημοτικές προμήθειες Δράση 1 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικές προμήθειες Δράση 1:ΔΠΔ1 

Περιγραφή  Επιμόρφωση  τμήματος  προμηθειών  για  πράσινες 
προμήθειες 

Χρόνος υλοποίησης  2012‐2013 

Κόστος δράσης 

Κόστος  5.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Προαπαιτούμενο για την εκτέλεση της δράσης ΠΡΟΜ2 
 
 

Το  προσωπικό  του  Δήμου  που  ασχολείται  με  την  σύνταξη  προδιαγραφών  για  προμήθειες 

προϊόντων ή αναθέσεις υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών και διαδικασιών προμηθειών ή 

γενικότερα εμπλέκεται σε κάποιο στάδιο των προμηθειών του Δήμου θα επιμορφωθούν για 

τον  τρόπο  με  τον  οποίο  εντάσσονται  σε  μία  τεχνική  περιγραφή/  προκήρυξη  πράσινες 

προδιαγραφές, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 
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16.2.2. Δημοτικές προμήθειες Δράση 2 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικές προμήθειες Δράση 2:ΔΠΔ2 

Περιγραφή  Χρήση  περιβαλλοντικών  προδιαγραφών  για προϊόντα  που 
καταναλώνουν ενέργεια 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2020 

Κόστος δράσης 

Κόστος  Το κόστος των προμηθειών 

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  91.900 kWh 

Περιβαλλοντικό  105,6 tCO2/έτος 

Οικονομικό  Προκύπτει όφελος από τους μειωμένους λογαριασμούς 
ενέργειας 

Αξιολόγηση – Σχόλια 

Αφορά  όφελος  που  θα  προκύψει  από  την  αγορά  και  χρήση  (ενεργειακά)  βέλτιστων 
ηλεκτρικών  συσκευών  κάθε  τύπου  στα  κτίρια  και  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου.  Σε  αυτή  την 
δράση  δεν  προσμετράται  το  όφελος  από  την  βελτίωση  του  δημοτικού  φωτισμού  ή  την 
εγκατάσταση ενεργειακά βέλτιστου εξοπλισμού στις περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοτικών κτιρίων. 

 

 
Εκτιμάται  ότι  η  συγκεκριμένη  δράση  θα  επιφέρει  μία  μείωση  5%  στην  κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, των σχολείων συμπεριλαμβανομένων, συνεπώς η 
μείωση στις εκπομπές CO2 θα προσμετρηθεί στον τομέα των δημοτικών κτιρίων. 
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16.2.3. Δημοτικές προμήθειες Δράση 3 

 
Ονομασία δράσης: Kωδικός  Δημοτικές προμήθειες Δράση 3:ΔΠΔ3 

Περιγραφή  Διερεύνηση  νέων  μηχανισμών/  Δικτύωση  με  άλλους 
οργανισμούς 

Χρόνος υλοποίησης  2012 – 2014 

Κόστος δράσης 

Κόστος  ‐ 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά/ Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  ‐ 

Περιβαλλοντικό  ‐ 

Οικονομικό  ‐ 

Αξιολόγηση ‐ Σχόλια 

Διερεύνηση νέων μηχανισμών («από κοινού προμήθειες» & «πράσινη ηλεκτρική ενέργεια») 
& Δικτύωση με άλλες πόλεις/ οργανισμούς: 

• Συνεχής  επιμόρφωση  των  στελεχών  του  Δήμου  για  τις  εξελίξεις  στον  τομέα  των 
πράσινων προμηθειών 

• Μείωση κόστους και διαχείρισης προμήθειας 

• Απόκτηση/ Βελτίωση τεχνογνωσίας 

• Έμμεση μείωση αποτυπώματος CO2 
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17.  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΕΩΣ ΤΟ 2020 

 
 

Στον  επόμενο  πίνακα  ανακεφαλαιώνονται οι  δράσεις  και  τα  αποτελέσματα  (ενεργειακό  και 

περιβαλλοντικό  όφελος)  που  περιγράφονται  στο  παρόν  Σχέδιο  Δράσης  για  την  Αειφόρο 

Ενέργεια του Δήμου Ηλιούπολης: 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 
(kWh) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ (tCO2) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΔΚΔ1 
Επιθεώρηση κτιρίων του Δήμου, 
ενεργειακή πιστοποίησή τους και 

προμελέτη εξοικονόμησης ενέργειας
     375.000,00 €

ΔΚΔ2 

Υλοποίηση παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια ‐Πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2009‐2015 

2.148.845 441,6  1.256.183,25 €

ΔΚΔ3 
Υλοποίηση παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια 

2.587.349 1.118,9  4.722.750,00 €

ΔΚΔ4 

Εγκατάσταση συστήματος BMS και 
αναβάθμιση του συστήματος 
κλιματισμού στο κτίριο του 

Δημαρχείου 

347.058 244,4  120.000,00 €

ΔΚΔ5 

Εφαρμογή συστήματος καταγραφής 
της κατανάλωσης ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια. 

250.549 155,8  125.000,00 €

ΔΚΔ6 
Κατασκευή πράσινων δωμάτων σε 

δημοτικά κτίρια 
7.168 3,0  672.955,00 €

ΔΚΔ7 
Βιοκλιματική αναβάθμιση Δημόσιου 

ανοικτού χώρου ‘’Χαλικάκη’’ 
     4.900.000,00 €

ΔΚΔ8 
Εκστρατεία ενημέρωσης για την 
εξοικονόμηση ενέργειας στα 

δημοτικά κτίρια 
7.200.000 5.097,6  180.000,00 €

ΟΤΚΤΔ1 
Δημιουργία φόρουμ με 

εμπλεκόμενους φορείς του Δήμου 
     45.000,00 €

ΟΤΚΤΔ2 

Εκστρατεία ενημέρωσης για την 
αντικατάσταση λαμπτήρων/ Δράσεις 
διανομής λαμπτήρων εξοικονόμησης 

ενέργειας 

720.000 827,3  60.000,00 €

ΟΤΚΤΔ3 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα 
οφέλη από την εξοικονόμηση 

ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και 
μέσου κόστους στον οικιακό τομέα 

51.480.000 22.654,0  150.000,00 €
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 
(kWh) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ (tCO2) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΟΤΚΤΔ4 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα 
οφέλη από την εξοικονόμηση 

ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και 
μέσου κόστους στον τριτογενή 

τομέα 

10.800.000 10.293,6  30.000,00 €

ΟΤΚΤΔ5 

Εκστρατεία ενημέρωσης και 
προώθηση των εθνικών 

προγραμμάτων «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ 
ΟΙΚΟΝ» 

  5.800,0  200.000,00 €

ΟΤΚΤΔ6 

Μελέτη των δυνατοτήτων 
επιβράβευσης στα πλαίσια του 
παρόντος εθνικού θεσμικού 

πλαισίου 

     10.000,00 €

ΔΦΔ1 

Αντικατάσταση υφιστάμενων 
φωτιστικών τύπου μεικτού 

φωτισμού (πυράκτωσης εκκένωσης 
τόξου) 160 W με νέα φωτιστικά 

τύπου LED. 

126.326 109,9  286.697,00 €

ΔΦΔ2 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 

Οδοφωτισμού 
1.695.150 1.475,3  1.520.000,00 €

ΔΟΔ1 
Μετατροπή οχημάτων πετρελαίου 

για χρήση υψηλών μιγμάτων 
βιοκαυσίμου 

65.016 17,4  45.000,00 €

ΔΟΔ2 
Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων 
πετρελαίου με οχήματα φυσικού 

αερίου 
  24,5  1.500.000,00 €

ΔΟΔ3 
Υιοθέτηση και εκπαίδευση σε 

Eco‐driving 
253.584 65,5  30.000,00 €

ΔΟΔ4 
Μελέτη και σχεδιασμός δράσεων για 
την αποτελεσματικότερη διαχείριση 

του δημοτικού στόλου 
292.348 75,3  30.000,00 €

ΔΟΔ5 
Αντικατάσταση οχημάτων βενζίνης 
με υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα 

  27,4  360.000,00 €

ΙΟΔ1 
Εκστρατεία ενημέρωσης / 

ευαισθητοποίησης των πολιτών του 
Δήμου 

9.288.000 2.358,1  180.000,00 €

ΙΟΔ2 
Μελέτη αστικής κινητικότητας και 
υλοποίηση προβλεπόμενων έργων/ 

παρεμβάσεων 
88.591.396 22.963,0  50.000,00 €

ΙΟΔ3  Επέκταση «Μετρό»  8.157.430 2.031,2  0,00 €

ΙΟΔ4 
Προώθηση βιοκαυσίμων σε εθνικό 

επίπεδο 
  417,7   



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 150

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ 
(kWh) 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ (tCO2) 

ΚΟΣΤΟΣ (€) 

ΑΠΕΔ1 
Μελέτη εγκατάστασης συστημάτων 

ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια  
     30.000,00 €

ΑΠΕΔ2 
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 

δημοτικά κτίρια 
861.250 988,0  2.925.000,00 €

ΑΠΕΔ3  Προώθηση «Φ/Β στις Στέγες»  1.192.500 1.368,0  10.000,00 €

ΑΠΕΔ4 

Διοργάνωση γεγονότων για την 
ενημέρωση των πολιτών και των 
εμπλεκόμενων φορέων της πόλης 
για θέματα κλιματικής αλλαγής και 

ΑΠΕ 

360.000 96,1  90.000,00 €

ΔΠΔ1 
Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών 

για πράσινες προμήθειες 
     5.000,00 €

ΔΠΔ2 
Χρήση περιβαλλοντικών 

προδιαγραφών για προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια 

91.900 105,6   

ΔΠΔ3 
Διερεύνηση νέων μηχανισμών/ 

Δικτύωση με άλλους οργανισμούς 
      

  ΣΥΝΟΛΟ 186.515.869 78.759,2  19.908.585,25 €

Πίνακας 22: Περίληψη του οφέλους από τις δράσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης 
 
 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων αποτυπώνεται στον επόμενο πίνακα. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ( tCO2) 

ΚΟΣΤΟΣ  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Επιθεώρηση κτιρίων του 
Δήμου, ενεργειακή 
πιστοποίησή τους και 
προμελέτη εξοικονόμησης 
ενέργειας 

  375.000,00 €                

Υλοποίηση παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια ‐Πρόγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 2009‐2015 

441,6 1.256.183,25 €                

Υλοποίηση παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια 

1.118,9 4.722.750,00 €                
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ( tCO2) 

ΚΟΣΤΟΣ  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Εγκατάσταση συστήματος 
BMS και αναβάθμιση του 
συστήματος κλιματισμού στο 
κτίριο του Δημαρχείου 

244,4 120.000,00 €                

Εφαρμογή συστήματος 
καταγραφής της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια. 

155,8 125.000,00 €                

Κατασκευή πράσινων 
δωμάτων σε δημοτικά κτίρια 

3,0 672.955,00 €                

Βιοκλιματική αναβάθμιση 
Δημόσιου ανοικτού χώρου 
‘’Χαλικάκη’’ 

  4.900.000,00 €                

Εκστρατεία ενημέρωσης για 
την εξοικονόμηση ενέργειας 
στα δημοτικά κτίρια 

5.097,6 180.000,00 €                

Δημιουργία φόρουμ με 
εμπλεκόμενους φορείς του 
Δήμου 

  45.000,00 €                

Εκστρατεία ενημέρωσης για 
την αντικατάσταση 
λαμπτήρων/ Δράσεις 
διανομής λαμπτήρων 
εξοικονόμησης ενέργειας 

827,3 60.000,00 €                

Εκστρατεία ενημέρωσης για 
τα οφέλη από την 
εξοικονόμηση ενέργειας 
μηδενικού, χαμηλού και 
μέσου κόστους στον οικιακό 
τομέα 

22.654,0 150.000,00 €                

Εκστρατεία ενημέρωσης για 
τα οφέλη από την 
εξοικονόμηση ενέργειας 
μηδενικού, χαμηλού και 
μέσου κόστους στον 
τριτογενή τομέα 

10.293,6 30.000,00 €                

Εκστρατεία ενημέρωσης και 
προώθηση των εθνικών 
προγραμμάτων 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 

5.800,0 200.000,00 €                

Μελέτη των δυνατοτήτων 
επιβράβευσης στα πλαίσια 
του παρόντος εθνικού 
θεσμικού πλαισίου 

  10.000,00 €                

Αντικατάσταση υφιστάμενων 
φωτιστικών τύπου μεικτού 
φωτισμού (πυράκτωσης 
εκκένωσης τόξου) 160 W με 
νέα φωτιστικά τύπου LED. 

109,9 286.697,00 €                

Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρησης Οδοφωτισμού 

1.475,3 1.520.000,00 €                

Μετατροπή οχημάτων 
πετρελαίου για χρήση 
υψηλών μιγμάτων 
βιοκαυσίμου 

17,4 45.000,00 €                
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΟΦΕΛΟΣ( tCO2) 

ΚΟΣΤΟΣ  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Αντικατάσταση βαρέων 
οχημάτων πετρελαίου με 
οχήματα φυσικού αερίου 

24,5 1.500.000,00 €                

Υιοθέτηση και εκπαίδευση σε 
Eco‐driving 

65,5 30.000,00 €                

Μελέτη και σχεδιασμός 
δράσεων για την 
αποτελεσματικότερη 
διαχείριση του δημοτικού 
στόλου 

75,3 30.000,00 €                

Αντικατάσταση οχημάτων 
βενζίνης με υβριδικά ή 
ηλεκτρικά οχήματα 

27,4 360.000,00 €                

Εκστρατεία ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης των 
πολιτών του Δήμου 

2.358,1 180.000,00 €                

Μελέτη αστικής 
κινητικότητας και υλοποίηση 
προβλεπόμενων έργων/ 
παρεμβάσεων 

22.963,0 50.000,00 €                

Επέκταση «Μετρό»  2.031,2 0,00 €                

Προώθηση βιοκαυσίμων σε 
εθνικό επίπεδο 

417,7                  

Διοργάνωση γεγονότων για 
την ενημέρωση των πολιτών 
και των εμπλεκόμενων 
φορέων της πόλης για 
θέματα κλιματικής αλλαγής 
και ΑΠΕ 

  30.000,00 €                

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
σε δημοτικά κτίρια  

988,0 2.925.000,00 €                

Προώθηση «Φ/Β στις Στέγες»  1.368,0 10.000,00 €                

Μελέτη εγκατάστασης 
συστημάτων ΑΠΕ σε 
δημοτικά κτίρια 

96,1 90.000,00 €                

Επιμόρφωση τμήματος 
προμηθειών για πράσινες 
προμήθειες 

  5.000,00 €                

Χρήση περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών για προϊόντα 
που καταναλώνουν ενέργεια 

105,6                  

Aναφορά προόδου 
υλοποίησης των δράσεων 

                   

Διερεύνηση νέων 
μηχανισμών/ Δικτύωση με 
άλλους οργανισμούς 

  375.000,00 €                

Πίνακας 23: Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δράσεων 
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Για  τους  τομείς  που  συμπεριλήφθησαν  στο  Σχέδιο  Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια  του 
Δήμου  Ηλιούπολης,  υπολογίζεται  η  συνολική  αναμενόμενη  μείωση  στις  εκπομπές  CO2  έως  το 
2020, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων: 
 
 

Τομέας ΣΔΑΕ 
Εκπομπές CO2 

(tCO2) 
Μείωση εκπομπών CO2 

(tCO2) 
Ποσοστό 
μείωσης 

Δήμος       

Δημοτικά κτίρια  4.919 1.964  39,92%

Δημοτικός φωτισμός  5.014 1.585  31,61%

Δημοτικά οχήματα  867 210  24,24%

Δημοτικές προμήθειες  ‐ 106  ‐

Κτίρια       

Οικιακός & τριτογενής τομέας  253.294 44.673  17,64%

Μεταφορές       

Ιδιωτικές μεταφορές  122.702 27.770  22,63%

ΑΠΕ       

Παραγωγή από ΑΠΕ  0 2.452  ‐

Σύνολα  386.796 78.759  20,36%

Πίνακας 24: Συνολική μείωση εκπομπών στο Δήμο Ηλιούπολης από το Σχέδιο Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια. 

 
Η σχετική συνεισφορά κάθε τομέα στην συνολική μείωση εκπομπών φαίνεται στο επόμενο 
διάγραμμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 55: Στόχος ΣΔΑΕ για μείωση εκπομπών CO2 στον Δήμο Ηλιούπολης ανά τομέα δραστηριότητας 

 
Ειδικά για τις δημοτικές καταναλώσεις, η συνεισφορά κάθε τομέα στην μείωση των συνολικών 
δημοτικών εκπομπών CO2 αναλύεται ως εξής: 

Δημοτικά κτίρια
2,5%

Δημοτικές 
προμήθειες

0,0%

Δημοτικός φωτισμός
2,0%

Κτίρια οικιακού & 
τριτογενή τομέα

56,8%

Δημοτικά οχήματα
0,3%

Μεταφορές
35,3%

Μείωση από 
παραγωγή ΑΠΕ

3,1%
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Εικόνα 56: Μείωση εκπομπών CO2 στον Δήμο Ηλιούπολης ανά τομέα δραστηριότητας του Δήμου 
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18.  ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

18.1. ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 
Η  κατάστρωση  και  υλοποίηση  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια  και  των 

πολιτικών/  δράσεων  που  αυτό  περιέχει  είναι  μία  πολυετής  διαδικασία  που  πρέπει  να 

σχεδιαστεί  με  συστηματικό  τρόπο  και  να  υλοποιηθεί  με  συνεχή  παρακολούθηση  των 

αποτελεσμάτων της. Η υλοποίηση απαιτεί την συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων του 

Δήμου, ενώ μία από τις προκλήσεις που θέτει το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι  η  αποδοχή, 

ενσωμάτωση  και  παρακολούθηση  των  δράσεων  του  Σχεδίου  Δράσης  ως  κομμάτι  των 

καθημερινών διαδικασιών και καθηκόντων του Δήμου. 
 

Η  δημιουργία μίας  οργανωτικής δομής  που  θα  υποστηρίξει  τις  λειτουργίες  του  Συμφώνου 

των Δημάρχων θεωρείται σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Καθώς 

ο  Δήμος  Ηλιούπολης  δεν  έχει  το  μέγεθος  για  να  δημιουργήσει  μια  τυπική  δομή  (π.χ. 

Γραφείο  Συμφώνου  των  Δημάρχων),  μία  άτυπη  οργανωτική  δομή  (Πενταμελής  Ομάδα 

Εργασίας) έχει δημιουργηθεί προκειμένου να συζητούνται οι δράσεις, η πορεία υλοποίησης 

και η παρακολούθησή τους. 

 

Επικεφαλής της ομάδας έχει τεθεί ο αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης καθαριότητας 

προκειμένου  να  θέτει  τις  στρατηγικές  κατευθύνσεις  του  Δήμου  και  να  παρέχει  την 

απαραίτητη πολιτική στήριξη στην διαδικασία. Τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη, εκπροσωπούν τις 

υπηρεσίες  του  Δήμου  που  σχετίζονται  με  τον  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  του  Σχεδίου 

Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια.  Συγκεκριμένα  με  την  από  11/11/2011  απόφαση  του 

Δημάρχου Ηλιούπολης η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους παρακάτω: 

 

1. Σχίζας  Κων/νος  αναπληρωτής Διευθυντής  της  Δ/νσης  Καθαριότητας,  ως  Πρόεδρος  με 
αναπληρωτή τον Πίσσα Γεώργιο Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

2. Παπαδόπουλος  Διονύσιος,  υπάλληλος  της  Δ/νσης  Τεχνικής  Υπηρεσίας  ως  μέλος  με 

αναπληρωτή τον Κουγιανό Παναγιώτη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 
3. Μπελλιάς  Ιωάννης, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας ως μέλος με αναπληρωτή 

την Βυζηριανάκη Ειρήνη, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

4.  Αποστόλου  Γιώργος,  υπάλληλος  στην  Δ/νσης  Καθαριότητος  με  αναπληρωτή  το 

Παπαναστασίου Αθανάσιο υπάλληλο της Δ/νση Καθαριότητας . 

5.  Έναν υπάλληλο με τον αντικαταστάτη του που κα οριστεί από τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. 

Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ. 

 

Μέσω  της  Ομάδας,  μπορούν  να  σχεδιάζονται  και  να  πραγματοποιούνται  οι  δράσεις  που 

σχετίζονται  με  το  Σχέδιο  Δράσης  και  να  συζητούνται  ιδέες  και  προτάσεις  για  νέες  δράσεις, 

χρηματοδοτήσεις,  συνεργασίες,  εκστρατείες  ενημέρωσης,  κτλ.  Η  εκπροσώπηση  πολλών 

υπηρεσιών  του  Δήμου προσφέρει  ευελιξία  και  εξοικείωση όλων  των  εμπλεκομένων καθώς το 
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Σύμφωνο  των  Δημάρχων  και  η  εφαρμογή  του  Σχεδίου  Δράσης  επηρεάζει  ένα  μεγάλο  εύρος 

δημοτικών λειτουργιών  (κτίρια, μεταφορές, προμήθειες, αστική ανάπτυξη,  ενημέρωση κοινού, 

κτλ) 

 

Σημαντικό εργαλείο αποτελεί η δημιουργία του Ενεργειακού Γραφείου του Δήμου και ορισμού 

του Ενεργειακού Υπεύθυνου του Δήμου. 

 

Το Ενεργειακό Γραφείο θα συνδιαμορφώνει και θα υλοποιεί τις αποφάσεις της άτυπης ομάδας 
δράσης και θα απευθύνεται σε όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων, όπως επιστήμονες σε θέματα 
περιβάλλοντος & Ενέργειας, επενδυτές στο τομέα των ΑΠΕ, στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και 
ΟΤΑ και τους απλούς πολίτες που ευαισθητοποιούνται πάνω σε θέματα περιβάλλοντος. 

Ενδεικτικές δράσεις: 

 *Περιβαλλοντική ενημέρωση 

 *Προώθηση και υποστήριξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία 

 *Διακίνηση ενημερωτικού υλικού 

 *Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, εκδηλώσεων 

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην επίσκεψη μαθητών από τις περιβαλλοντικές ομάδες των σχολείων 
του Δήμου και των όμορων Δήμων, ώστε να ενημερωθούν και να προσεγγίσουν την έννοια της 
ενεργειακής  βιωσιμότητας.Οι  μαθητές  των  σχολείων  που  θα  επισκέπτονται  το  Ενεργειακό 
Γραφείο του Δήμου, θα ενημερώνονται από στελέχη του , θα προβάλλεται μια oλιγόλεπτη ειδική 
για  τους  μαθητές  παρουσίαση.  Ο  Δήμος  θα  μπορεί  να  οργανώσει  σε  τοπικό  αποκεντρωμένο 
επίπεδο,  Ψηφιακές  Ενεργειακές  Υπηρεσίες  μέσω  e‐ΚΕΠ  προς  τους  Δημότες  (Smart Metering, 
Εξοικονόμηση  Ενέργειας,  Φ/Β  στις  στέγες,  Πράσινες  Στέγες,  όλα  τα  δικαιολογητικά, 
πληροφόρηση  και  εγκατάσταση  ΑΠΕ,  ηλεκτρονική  μέτρηση  απόδοσης,  κλπ)  όπου  βάση  του 
Εθνικού  Ενεργειακού  Σχεδιασμού,  όλες  οι  υπηρεσίες  θα  αποκεντρωθούν  και  θα  δίνονται 
ηλεκτρονικά στους Πολίτες. 

Ο  δημότης,  μέσω  του  δημοτικού  portal  ή  σε  PC  – portal  του  νέου  e‐ΚΕΠ,  θα  μπορεί  να  κάνει 
αίτηση  για  την  υπηρεσίες  (Ενεργειακή  επιθεώρηση,  smart  metering,  εγκατάσταση  μικρού 
οικιακού ΑΠΕ μετά από auditing, δράσεις εξοικονόμησης, εξοικονομώ κατ’οίκον, παρακολούθηση 
ηλεκτρικού/ενεργειακού  λογαριασμού,  e‐utilities,  κλπ)  και  όλες  οι  υπηρεσίες  θα  είναι 
διαδικτυακές αλλά και μέσω άλλων ψηφιακών μέσων (Digital TV, Web, Mobile, kiosks, etc) βάση 
cloud services και ειδικών φθηνών ευρυζωνικών smart meters . 

Στο  Ενεργειακό  γραφείο  του  Δήμου  μπορεί  να  ενταχθεί  ο  Ενεργειακός  υπεύθυνος  του  Δήμου 
καθώς και το απαραίτητο προσωπικό ικανό να διαχειριστεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Ορισμός Ενεργειακού Υπευθύνου του Δήμου. 
 
Για  τα  κτίρια  που  χρησιμοποιούνται  από  το  δήμο  θα  οριστεί  τουλάχιστον  ένας  ενεργειακός 
υπεύθυνος. 
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Ο ενεργειακός υπεύθυνος μπορεί να είναι αρμόδιος για ένα ή περισσότερα του ενός κτίρια κάθε 
φορέα,  ανάλογα  με  τις  λειτουργικές  ανάγκες,  το  συνολικό  υπαλληλικό  δυναμικό,  την ωφέλιμη 
επιφάνεια και όγκο των κτιρίων του δήμου. 

Ο ενεργειακός υπεύθυνος δύναται να είναι μηχανικός κατηγορίας ΠΕ, σχετικής με το αντικείμενο 
ειδικότητας ή κατηγορίας ΤΕ εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχος της κατηγορίας ΠΕ . 

 
Αρμοδιότητες Ενεργειακού Υπευθύνου 
 
Οι αρμοδιότητες του ενεργειακού υπευθύνου θα είναι ενδεικτικά, οι κατωτέρω: 
 
α.  Η  συλλογή  στοιχείων  για  την  κατανάλωση  ηλεκτρικού  ρεύματος  (καταγραφή  τιμολογίων 
ηλεκτρικής  ενέργειας  σε  kwh  και  ΕΥΡΩ)  και  την  κατανάλωση  πετρελαίου,  φυσικού  αερίου  ή 
άλλου καυσίμου (καταγραφή τιμολογίων σε lt ή tn, m3 και ΕΥΡΩ). 
 
β.  Η  υποχρεωτική  τήρηση  αρχείου  ή  βάσης  δεδομένων  για  τις  ενεργειακές  καταναλώσεις  του 
κτιρίου ή των κτιρίων του φορέα. 
 
γ. Η σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου σύμφωνα με τις 
διαδικασίες  απαιτήσεις  και  κατευθύνσεις  για  τη  διεξαγωγή  ενεργειακών  επιθεωρήσεων  που 
απαιτεί  η  κοινή  υπουργική  απόφαση  Δ6/Β/οικ.11038/1999  (ΦΕΚ  1526  Β’),  η  οποία  ενδεικτικά 
περιλαμβάνει: 

γα. Την καταγραφή των ενεργειακών στοιχείων σε σχέση με τη χρήση του κτιρίου ή κτιρίων 
(χρήση,  λειτουργία  εγκαταστάσεων  και  συσκευών,  επισήμανση  προβλημάτων  συντήρησης 
κ.ά.), την συσχέτιση των ενεργειακών καταναλώσεων με τα προβλήματα λειτουργίας κτιρίου 
ή  κτιρίων  και  την  συμπλήρωση  σχετικού  ερωτηματολογίου  συνοπτικής  ενεργειακής 
επιθεώρησης,  σύμφωνα  με  το  Παράρτημα  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης 
Δ6/Β/οικ.11038/1999 (ΦΕΚ 1526 Β’). 
γβ. Το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της 
ενεργειακής  απόδοσης  και  εξοικονόμησης  ενέργειας,  καθώς  και  προτάσεις  για  την 
εξασφάλιση των σχετικών πόρων. 

 
δ.  Ο  έλεγχος  της  ορθής  λειτουργίας  των  κεντρικών  εγκαταστάσεων  θέρμανσης  –  ψύξης  και  η 
ευθύνη  διενέργειας  της  περιοδικής  συντήρησης  των  λεβήτων  καυστήρων  και  μονάδων 
κλιματισμού. 
 
ε.  Η  παρακολούθηση  έργων  συντήρησης  ή  επισκευών  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Για  το 
σκοπό αυτό καθώς και για τη τήρηση βάσης δεδομένων και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης 
της  ενεργειακής  απόδοσης  το  έργο  του  ενεργειακού  υπευθύνου  μπορεί  να  συνδυαστεί  με  την 
εγκατάσταση μηχανογραφημένου συστήματος συντήρησης των υποδομών του δήμου  (κτηρίων, 
εγκαταστάσεων  και  οχημάτων).  Επιπλέον  με  τη  εφαρμογή  της  μηχανογραφημένης  συντήρησης 
θα  επιτυγχάνεται  ο  βέλτιστος  δυνατός  βαθμός  απόδοσης  των  εγκαταστάσεων  και  η 
παρακολούθηση των σχετικών δεικτών (KPI) σύμφωνα με το EN 15341. 
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18.2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
2011 – 2014 

 

Ο  Δήμος  Ηλιούπολης  στο  πλαίσιο  της  ορθής  λειτουργίας  του,  και  σύμφωνα  με  το  ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο για  την λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει  εκπονήσει Επιχειρησιακό 

Σχέδιο  για  την  περίοδο  2011  –  2014.  Σε  αυτά  περιγράφονται  το  όραμα,  οι  στόχοι  και  οι 

προτεραιότητες  του  Δήμου  για  την  αντίστοιχη  περίοδο  καθώς  και  οι  δράσεις  που 

προβλέπονται  (με  αναμενόμενο  κόστος  και  ενδεικτικό  χρονικό  προγραμματισμό)  για  την 

επίτευξή τους. 
 

Προκειμένου  να  επιτευχθούν  οι  στόχοι  που  έχουν  τεθεί  στο  Σχέδιο  Δράσης  ( 2011‐2014),  οι 

περιγραφόμενες δράσεις θα υλοποιηθούν στο παρόν  (2011 – 2014) και τα  επόμενα  (2015  και 

έπειτα)  Επιχειρησιακά  Σχέδια  του  Δήμου.  Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  οι  δράσεις  που 

περιγράφονται  στη  συνέχεια  έχουν  είτε  άμεση  σχέση  με  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  (π.χ. 

βελτίωση  της  αστικής  κινητικότητας  με  την  κατασκευή  ποδηλατοδρόμων,  εξοικονόμηση 

ενέργειας στον Δήμο, κτλ) ή έμμεση και χρειάζεται η  (εκ των υστέρων) ενσωμάτωση σε  αυτές 

στόχων  του  Συμφώνου  (π.χ.  η  ενσωμάτωση  στόχων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στην  ήδη 

σχεδιασμένη κατασκευή ενός νέου/ αναβάθμιση ενός υπάρχοντος κτιρίου). 

 

Στον ακόλουθο πίνακα δίνονται οι δράσεις με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό και προτεραιότητα 

υλοποίησης. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  2012  2013  2014 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(Α,Β,Γ) 

Επισκευή Δημοτικών κτιρίων   50.000  0  0  50.000   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Α 

Διάφορες διαμορφώσεις στο 
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 

10.000  0  5.000  5.000   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Α 

Διαμόρφωση εισόδων της πόλης   50.000  0  0  50.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Β 

Επέκταση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού της πόλης 

45.000  15.000  15.000  15.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Β 

Συντήρηση & Επέκταση 
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών  

20.000  10.000  5.000  5.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Β 

Συντήρηση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού της πόλης 
(συμπεριλαμβανομένων και 
λαμπτήρων κλπ)  

30.000  10.000  10.000  10.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Αντικατάσταση φωτιστικών 
σωμάτων με φωτιστικά χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης 

45.000  15.000  15.000  15.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων σε δρόμους 
περιοχής Δήμου Ηλιούπολης ΑΜ 
47/06, ΑΜ 29/09 

198.500  98.500  50.000  50.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Διάφορες κατασκευές για την 
Προσαρμογή των υφιστάμενων 
λεβητοστασίων των σχολικών 
μονάδων και λοιπών δημοτικών 
εγκαταστάσεων ,στη χρήση του 
φυσικού αερίου 

40.000  30.000  5.000  5.000  ΣΑΤΑ   Α 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  2012  2013  2014 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(Α,Β,Γ) 

Ανάπλαση και διαμόρφωση του 
Άλσους Κιντή  

30.000  30.000  0  0 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

(ΟΑΕΔ) 
Β 

Διαμόρφωση οδού Δροσίνης με 
ανάπλαση πεζοδρομίων και 
ανακατασκευή οδοστρώματος 

20.000  20.000  0  0 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

(ΟΑΕΔ) 
Β 

Διαμόρφωση οδών σε οδούς ήπιας 
κυκλοφορίας (σχολικοί δακτύλιοι) 

133.000  13.000  60.000  60.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Β 

Κατασκευή διαδρομών περιπάτου 
στη ζώνη των προπόδων του 
Υμηττού. 

40.000  20.000  20.000  0 
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ 

(ΟΑΕΔ) 
Γ 

Ανάπλαση πλατείας Ηρώδου 
Αττικού  

30.000  30.000  0  0  ΣΑΤΑ   Β 

Ανακατασκευή πεζοδρομίων (νέο 
& συνεχιζόμενα) 

189.000  89.000  100.000  0  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Β 

Έργα κυκλοφοριακών 
παρεμβάσεων σε διάφορους 
δρόμους της πόλης 

30.000  0  30.000  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Β 

Βιοκλιματική αναβάθμιση 
Δημοσίου Ανοιχτού Χώρου 
"ΧΑΛΙΚΑΚΙ" 

4.900.000  740.000  2.900.000  1.260.000  ΕΠΠΕΡΑΑ  Γ 

Ανάπλασης των πάρκων και 
κοινοχρήστων χώρων της περιοχής 
που περικλείεται από τους 
δρόμους Σαλαμίνος, Βελεστίνου, 
Ναυαρίνου, Καλαβρύτων, 
Κηδαθηναίων. 

40.000  40.000  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Γ 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σε κοινόχρηστους 
χώρους της πόλης 

600.000  200.000  200.000  200.000  ΕΣΠΑ  Γ 

Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής 
μελέτης και άμεση εφαρμογή της. 

100.001  0  100.000  1  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Β 

Δράσεις Ενεργοποίησης του 
δημότη ‐ συμμετοχή στο 
πρόγραμμα πράσινη πόλη 
(πράσινα κτίρια, πράσινα σχολεία) 

9.000  3.000  3.000  3.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Α 

Αύξηση Πρασίνου ‐ Φυτοτεχνικές 
Μελέτες 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Α 

Προμήθεια συστήματος ολικής 
διαχείρισης καυσίμων 

5.000  0  5.000  0  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Β 

Επισκευή Δημοτικών οχημάτων 
και υλικοτεχνικών υποδομών 
Καθαριότητας 

390.000  130.000  130.000  130.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Αναδιοργάνωση συνεργείου του 
Δήμου  

0  0  0  0  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών  300.000  100.000  100.000  100.000  ΠΟΡΟΙ ΑΠΌ ΔΕΗ  Β 

Υπογραφή συμφωνίας 
συνεργασίας με ΚΑΠΕ για 
επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη του Δήμου σε 
ανάληψη πρωτοβουλιών για την 
υλοποίηση έργων & παρεμβάσεων 
που σχετίζονται με την 
εξοικονόμηση ενέργειας & τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Αναβάθμιση καυστήρων 
κολυμβητηρίου 

20.000  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Υλοποίηση έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  837.000  25.000  287.000  525.000  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  Α 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  2012  2013  2014 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(Α,Β,Γ) 

Προμήθεια νέου περιπολικού  10.000  10.000  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Συντήρηση δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού της πόλης 

60.000  20.000  20.000  20.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Ενίσχυση του Τμήματος 
Προγραμματισμού & Ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για την 
απορρόφηση Ευρωπαϊκών 
κονδυλίων και εναλλακτικών 
πηγών χρηματοδότησης. 
(εξωτερικά με εξειδικευμένους 
επιστήμονες ανά αντικείμενο 
πρότασης) 

120.000  0  60.000  60.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Α 

Αναβάθμιση 3ου & 5ου ΚΑΠΗ  50.000  50.000  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Αναβάθμιση 2ου & 4ου ΚΑΠΗ  50.000  50.000  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Καταγραφή όλου του 
επιστημονικού ανθρώπινου 
δυναμικού της πόλης (δημιουργία 
σχετικού μητρώου). 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Γ 

Οργάνωση «καφενείων της 
επιστήμης» (εισήγηση από 
επιστήμονες και άμεσος διάλογος 
με πολίτες) κάθε μήνα με 
διαφορετική θεματολογία. 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Γ 

Μουσείο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (συνεργασία με ΚΑΠΕ). 
Πρότυπο για όλο το λεκανοπέδιο. 

500.000  0  500.000  0  ΕΣΠΑ  Γ 

Οργάνωση ετήσιου επιστημονικού 
φεστιβάλ με τη συμμετοχή 
ομάδων μαθητών, επιστημόνων 
και φορέων. 

6.000  0  3.000  3.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Β 

Βραβείο καινοτομίας σε 
εκπαιδευτικούς κ. ά. της πόλης για 
εξαιρετικές ‐ καινοτόμες 
εφαρμογές 

1.000  1.000        ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Γ 

Η κατασκευή του κτιρίου του 17ου 
δημοτικού σχολείου.  

1.500.000  0  0  1.500.000  ΕΣΠΑ  Γ 

Συντήρηση & επισκευή σχολικών 
κτηρίων (νέο & συνεχιζόμενο) 

656.000  500.000  78.000  78.000  ΥΠΕΣΔΔΑ  Α 

Ανάπλαση ‐ κατασκευή των χώρων 
του συγκροτήματος των 
Πολυκλαδικών 

3.700.000  500.000  3.000.000  200.000  ΕΣΠΑ ‐ ΟΣΚ  Β 

Κατασκευή τρίτου κλειστού 
γυμναστηρίου και αναβάθμιση 
του υφιστάμενου κολυμβητηρίου 
σε σύγχρονο κλειστό 
κολυμβητήριο. 

1.000.000  0  0  1.000.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Γ 

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών με 
χρηματοδότηση Ε.Ε. σε αθλητικούς 
χώρους 

150.000  0  50.000  100.000  ΕΣΠΑ  Β 

Αξιοποίηση του Υμηττού. 
Προγράμματα για έφηβους τα 
Σαββατοκύριακα (ορειβασίας, 
mountainbike), περιπατητικές 
διαδρομές ΚΛΠ 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ   Γ 

Μείωση κόστους συντήρησης 
Κολυμβητηρίου 

20.000  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  2012  2013  2014 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(Α,Β,Γ) 

Ανακατασκευή – επισκευή 
ανοικτών αθλητικών χώρων του 
Δήμου. 

130.000  130.000  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Προμήθεια Μηχανολογικού 
εξοπλισμού με leasing που 
περιλαμβάνει (1τράκτορα, 
2νταλίκες, 1 βυτίο νερού, 1 
σπαστό κουβά, 1 πληντ. Κάδων, 
1πληντ. Μεγάλων οχημάτων, 1 
σάρωθρο, 1 press container, 
1πούλμαν 50 θέσεων, 1ανοιχτό 
φορτηγό, ανοιχτές σκάφες 10 κυβ. 
μ. B69+B216 κ.ά) συνολικού 
προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ 
περίπου 

350.000  50.000  150.000  150.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Φ/Β στέγης στο Αμαξοστάσιο  200.000  100.000  100.000  0  ΕΣΠΑ  Α 

Δημιουργία Σχεδίου Δράσης για 
εξοικονόμηση ενέργειας 
(Σύμφωνο των Δημάρχων) 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Γ 

Μελέτη για τη δημιουργία 
ποδηλατοδρόμων 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Β 

Βελτίωση της Δημοτικής 
Συγκοινωνίας 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

 Συντήρηση και βελτίωση των 
υπαρχουσών υποδομών και του 
τεχνικού εξοπλισμού του 
ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

30.000  10.000  10.000  10.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Β 

Ενίσχυση της χρήσης Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς και 
ποδήλατου από τους πολίτες 

73.000  70.000  3.000  0 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ‐ 

ΔΩΡΕΕΣ 
Β 

Συμμετοχή του Δήμου στο έργο 
FOREST CITIES 

9.000  9.000  0  0 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Β 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ  10.000  3.000  3.500  3.500  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Β 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟΥ 
ΚΑΛΥΜ. 

0  0        ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ  Α 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΕΛΕΓΧ. 
ΡΟΗΣ ΣΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΚΟΛ/ΡΙΟΥ 

0  0        ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

373.745  75.000  80.000  85.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Διοργάνωση ημερίδων ‐ 
Σεμιναρίων 

24.000  4.000  10.000  10.000  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Β 

Μονώσεις Δημοτικών Κτιρίων   40.500  40.500  0  0  ΣΑΤΑ  Β 

Εργασίες στα λεβητοστάσια των 
σχολείων για την σύνδεση τους με 
το δίκτυο φυσικού αερίου 
(Πρ:53.550,00€)  

2.700  2.700  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Συντήρηση και επισκευή σχολικών 
κτιρίων  

16.200  16.200  0  0  ΥΠΕΣΔΔΑ  Α 

Ανακατασκευή ‐ Επισκευή 
ανοιχτών αθλητικών χώρων του 
Δήμου Ηλιούπολης  

130.000  130.000  0  0   ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Βιοκλιματική προσαρμογή και 
ολοκλήρωση της Α' φάσης της 
μελέτης Διαμόρφωσης περιοχής 
ΧΑΛΙΚΑΚΙ Ηλ/λης 

4.800  4.800  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ  2012  2013  2014 
ΠΗΓΗ 

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 

(Α,Β,Γ) 

Βιοκλιματική προσαρμογή της 
Η/Μ μελέτης Α΄φάσης 
Διαμόρφωσης περιοχής ΧΑΛΙΚΑΚΙ 
Ηλ/λης  

4.800  4.800  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Βιοκλιματική προσαρμογή και 
ολοκλήρωση της Β' φάσης της 
μελέτης Διαμόρφωσης περιοχής 
ΧΑΛΙΚΑΚΙ Ηλ/λης 

4.800  4.800  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Προμήθεια μεταφορικών μέσων 
με leasing 

291.000  91.000  100.000  100.000  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ   Α 

Ενέργειες της Δημοτικής Αρχής για 
την επέκταση της 4ης γραμμής 
ΜΕΤΡΟ μέχρι την Αγ. Μαρίνα 

0  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Γ 

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων  2.800.000  400.000  400.000  2.000.000  ΕΣΠΑ  Β 

Προμήθεια τριών νέων 
λεωφορείων 

30.000  0  0  0  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  Α 

Πίνακας 25: Προτεραιότητες/ δράσεις Επιχειρησιακού Σχεδίου 2011 – 2014 

 

18.3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
Ως  εμπλεκόμενοι  φορείς  αναγνωρίζονται  όλοι  εκείνοι  οι  οργανισμοί,  ομάδες  ή  φυσικά 

πρόσωπα  που  επηρεάζονται  από  αλλά  και  μπορούν  να  συνεισφέρουν  στην  διαμόρφωση 

πολιτικών και δράσεων που εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν 

να  συμμετάσχουν  στην  υλοποίηση  των  πολιτικών  που  προωθεί  ο  Δήμος  και  να 

αποτελέσουν  το  σημείο  αφετηρίας  για  να  υπάρξουν  οι  επιθυμητές  αλλαγές  ενεργειακής  και 

περιβαλλοντικής  συμπεριφοράς  και  συνηθειών  που  απαιτεί  η  επίτευξη  των  στόχων  μείωσης 

των εκπομπών CO2. 
 

Το ίδιο το Σύμφωνο των Δημάρχων αναγνωρίζει την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων 

καθώς έτσι: 

• Τα σχέδια που διαμορφώνονται έχουν ευρύτερη δημοκρατική βάση 
 

• Οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια μεγαλύτερη βάση γνώσεων και δεξιοτήτων 
 

• Η  ευρεία  συμφωνία  βελτιώνει  την  ποιότητα,  την  αποδοχή  και  την 

αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης 
 

• Η  αίσθηση  συμμετοχής  των  πολιτών  εξασφαλίζει  την  μακροπρόθεσμη 

αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των δράσεων και μέτρων 
 

Στον Δήμο Ηλιούπολης, ως εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αναγνωριστεί: 
 

• Ο Δήμος (υπηρεσίες) και η Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) 
 

• Εκπρόσωποι των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
 

• Επαγγελματικές Ενώσεις, Επιμελητήρια και Σύλλογοι 
 

• Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας (ΔΕΗ, φυσικό αέριο) 
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• Φορείς συγκοινωνιών της περιοχής (ΟΑΣΑ,ΜΕΤΡΟ) 
 

• ΜΚΟ και Σύλλογοι Πολιτών 
 

• Εκπρόσωποι τοπικών / περιφερειακών / εθνικών αρχών που σχετίζονται με το Σχέδιο 

Δράσης του Δήμου (Νομαρχία Αττικής, όμοροι Δήμοι) 
 

• Πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σχετικά 

με το Σχέδιο Δράσης 
 

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο της διαδικασίας του Σχεδίου Δράσης 

για την Αειφόρο Ενέργεια θα περιέχει: 

 

• Σχεδιασμό 
 

o Προτάσεις  από  τους  φορείς  για  τις  δυνατότητες  συμμετοχής  και  εμπλοκής 
τους στην διαδικασία του Συμφώνου των Δημάρχων 

 

o Βοήθεια από τους φορείς στην συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για 

την σύνταξη της Βασικής Απογραφής Εκπομπών και του Σχεδίου Δράσης για 

την Αειφόρο Ενέργεια 
 

o Υποβολή  και  συζήτηση  προτάσεων  για  μέτρα  και  δράσεις  που  θα 
συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών CO2 

 

• Υλοποίηση 
o Υλοποίηση  από  τους  φορείς  μέτρων  και  δράσεων  που  αφορούν  τις 

δραστηριότητές  τους  –  ενσωμάτωση  τον  πολιτικών  του  Δήμου  στις 

αποφάσεις / δράσεις των φορέων 
 

o Κινητοποίηση των  πολιτών  και  επαγγελματιών της  πόλης  που  κάθε φορέας 
μπορεί να επηρεάσει 

 

• Έλεγχο προόδου 
 

o Βοήθεια από τους φορείς στην συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για 

την παρακολούθηση της προόδου του  Σχεδίου Δράσης και  των  στόχων που 

έχει θέσει 
 

o Συνεισφορά  στον  έλεγχο  της  προόδου  και  αναθεώρηση  των  στόχων  και 
δράσεων του Σχεδίου Δράσης έως το 2020 

 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων έχει,  τουλάχιστον, 

δεκαετή  ορίζοντα,  Ο Δήμος θα προχωρήσει  στη σύσταση  ενός άτυπου  φόρουμ  για το 

«Σχέδιο  Δράσης  για  τη  Αειφόρο  Ενέργεια» προκειμένου  όλοι  οι  εμπλεκόμενοι φορείς  να 

ανταλλάσσουν  απόψεις  και  ιδέες  για  την  υλοποίηση  και  τα  αποτελέσματα  του  Σχεδίου 

Δράσης.  Το  φόρουμ  θα  συνεδριάζει  δύο  φορές  τον  χρόνο,  σε  χώρο  του  Δήμου  και 

ημερομηνία  που  θα  υποδεικνύει  η  Ομάδα  Εργασίας  με  πρόγραμμα  και  διάταξη  που  θα 

ορίζεται και κοινοποιείται εγκαίρως. 
 

Σε  κάθε περίπτωση και στα πλαίσια  της  λειτουργίας μιας  τοπικής  κοινωνίας όπως ο Δήμος 
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Ηλιούπολης, όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν εκτενώς για την πρωτοβουλία  του  Συμφώνου 

των  Δημάρχων  και  την  εκπόνηση  και  υλοποίηση  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Αειφόρο 

Ενέργεια.  Επίσης,  η  Ομάδα  Εργασίας  θα  προσπαθήσει  να  επιτύχει  την  μέγιστη  συμμετοχή 

όλων των πολιτικών συνιστωσών της Δημοτικής Αρχής προκειμένου, εκτός από την αποδοχή 

και αποτελεσματικότητα του Σχεδίου να υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια του Δήμου και 

των πολιτών ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής της Δημοτικής Αρχής. 

 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 165

 
19.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

 
 

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αποτελεί μία σημαντική διαδικασία του Σχεδίου 

Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια.  Η  τακτική  παρακολούθηση  και  η  επικαιροποίηση  του 

Σχεδίου Δράσης έχει σαν στόχο την βελτίωσή και προσαρμογή του στα εκάστοτε πραγματικά 

δεδομένα. 
 

Σύμφωνα με  τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Δήμος υποχρεούται να υποβάλει 

μία «Αναφορά Υλοποίησης» κάθε 2  χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου Δράσης. 

Στην  αναφορά  θα  περιέχεται  ένας  αναθεωρημένος  υπολογισμός  των  εκπομπών  CO2 εντός 

του Δήμου και πληροφορίες για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους στο 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 
 

Έμφαση  θα  δοθεί  στο  να  περιέχονται  ποσοτικά  στοιχεία  για  την  κάθε  δράση/  μέτρο  που 

υλοποιήθηκε.  Τα  στοιχεία  αυτά  θα  προκύπτουν  από  μετρήσιμα  μεγέθη  που  θα 

καταγράφονται  με  αξιόπιστες  διαδικασίες  και  συστήματα.  Στο  πλαίσιο  αυτό  αλλά  και  της 

σχετικής  νομοθεσίας ο Δήμος θα λειτουργήσει  το  Ενεργειακό  Γραφείο με  την απαιτούμενη 

στελέχωση και υποδομές. 
 

Για  κάθε  ένα  από  τα  κεφάλαια  που  προηγήθηκε  προτείνονται  οι  εξής  δείκτες 

παρακολούθησης: 

 
 

Τομέας  Δείκτης  Προτεινόμενες πηγές 
στοιχείων 

Αριθμός πολιτών/ εμπλεκόμενων φορέων που 
παρακολουθούν γεγονότα που οργανώνονται στον Δήμο 

Από διοργανωτή 
γεγονότος Εμπλεκόμενοι 

φορείς 
Αριθμός φυλλαδίων/ αντιτύπων υλικού που τυπώνονται 
και διανέμονται 

Από υπεύθυνο υλικού 
ενημέρωσης 

Ποσοστό προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που 
περιλαμβάνουν όρους πράσινων προμηθειών 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Δημοτικές 
προμήθειες 

Ένας κοινός δείκτης για όλες τις προμήθειες, π.χ. 
κατανάλωση kWh/ώρα λειτουργίας για προϊόν ίδιας 
χρήσης και απόδοσης με παλαιότερο. Η αναγωγή σε 
kWh θα γίνεται με τους συντελεστές του Σχεδίου 
Δράσης για ηλεκτρική ενέργεια/ πετρέλαιο/ βενζίνη 
ή άλλο καύσιμο 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από δημοτικά κτίρια  Από υπηρεσίες Δήμου 
Δημοτικά κτίρια 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων (για όσα κτίρια 
έχουν ενεργειακή πιστοποίηση) 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Κατάλογος οχημάτων ηλεκτρικής ή υβριδικής 
τεχνολογίας ή εναλλακτικού καυσίμου 

Από υπηρεσίες Δήμου 
Δημοτικά 
οχήματα 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων  Από υπηρεσίες Δήμου 



                Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
 

 
 

Σελίδα 166

Τομέας  Δείκτης  Προτεινόμενες πηγές 
στοιχείων 

Κατανάλωση ανά χιλιόμετρο  Από υπηρεσίες Δήμου 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 
φωτισμό 

Από υπηρεσίες Δήμου Δημοτικός 
φωτισμός 

Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων από ισοδύναμους, 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια  Στοιχεία από παρόχους 
ενέργειας 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου  Στοιχεία από ΥΠΕΚΑ 

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια  Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 

Οικιακός 
τομέας 

Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς πολιτών  Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια  Στοιχεία από παρόχους 
ενέργειας 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου  Εθνικές στατιστικές 

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια  Ερωτηματολόγια προς 
τους επαγγελματίες 

Τριτογενής 
τομέας 

Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς επαγγελματιών  Ερωτηματολόγια προς 
τους επαγγελματίες 

Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ εντός του Δήμου/ Παραγωγή 
ενέργειας από ΑΠΕ εντός του Δήμου 

Δημόσιες υπηρεσίες 

Αριθμός οχημάτων εντός του Δήμου  Δημόσιες υπηρεσίες 

Αριθμός χιλιομέτρων που διανύονται εντός του Δήμου/ 
Αριθμός οχημάτων που διέρχονται από κεντρικά σημεία 
της πόλης 

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Εθνικές στατιστικές 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων από ιδιωτικές και 
δημόσιες μεταφορές 

Εθνικές Στατιστικές 
Κυκλοφοριακή μελέτη 
Συμφωνία με 
παρόχους 
συγκοινωνιών για 
παροχή στοιχείων 

Αριθμός επιβατών στις δημόσιες συγκοινωνίες  Δημόσιες υπηρεσίες 

Ιδιωτικές 
μεταφορές 

Χιλιόμετρα πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων/ Χρήση 
πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Κυκλοφοριακή μελέτη 
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