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1. ΣΥΝΟΨΗ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας εισχώρησε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του Συμφώνου των 
Δημάρχων στις 26 Ιανουαρίου 2010. Η συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο αποτελεί τμήμα μία 
ευρύτερης πολιτικής που έχει ως στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο και προκειμένου να 
διευκολυνθούν όλες οι σχετικές διαδικασίες, διαμορφώθηκε μία άτυπη οργανωτική δομή για την 
κατάστρωση και υλοποίηση της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής του Δήμου, καθώς και την 
παρακολούθηση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί: 

 

Με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, συλλέχθηκαν στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας στο 
Δήμου και συντάχθηκε η Βασική Απογραφή Εκπομπών και το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε 157.419 
τόνους CO2 ετησίως (έτος αναφοράς: 2008). Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση αυτών των 
εκπομπών κατά 31.484 τόνους μέχρι το έτος 2020. 
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Εικόνα 1: Συμμετοχή κάθε τομέα δραστηριότητας στις εκπομπές του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 

(2008) 
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Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 αναμένεται να επιτευχθεί από τον συνδυασμό εξοικονόμησης 
ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ εντός των ορίων του Δήμου και τα μέτρα που 
διατυπώνονται μπορούν να οδηγήσουν σε μείωση εκπομπών έως και 64.395 τόνων μέχρι το έτος 2020.  

Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει ενδεικτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 
από τους παρακάτω τομείς: 

Δημόσια κτίρια: Εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης συγκεκριμένων δημοτικών κτιρίων, 
ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, προώθηση 
βιοκλιματικού σχεδιασμού νέων κτιρίων, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δημοσίων 
κτιρίων 

Δημοτικός φωτισμός: Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης για κάλυψη των αναγκών σε 
δημοτικό φωτισμό 

Οικιακός & τριτογενής τομέας: Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών 
της πόλης, Δράσεις διανομής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, ενημέρωση για τα προγράμματα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Οχήματα & μεταφορές: Μελέτη για την μείωση των μετακινήσεων με ιδιωτικά μέσα στο Λουτράκι, 
Προώθηση Eco-driving, Βελτίωση απόδοσης δημοτικού στόλου οχημάτων, Σύνδεση Λουτρακίου με τον 
προαστιακό σιδηρόδρομο 

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

Αναγνωρίζοντας ότι η επίτευξη του στόχου του Σχεδίου Δράσης απαιτεί την ενεργό συμμετοχή των 
πολιτών αλλά και ιδιωτών επενδυτών ο Δήμος θα εφαρμόσει ένα πλάνο στενής παρακολούθησης ώστε 
εφόσον κριθεί αναγκαίο να προταθούν νέα ή διορθωμένα μέτρα και δράσεις. Ο Δήμος έχει επιπρόσθετα 
συντάξει ένα πλάνο έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορεί έγκαιρα να αναγνωρίζει τυχόν προβλήματα στην 
υλοποίηση του ΣΔΑΕ.  

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 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 

Στις 9 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια για ένα 
μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μια μονομερή δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% και του προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα σε 20%. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης της 
Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση, οι Δήμαρχοι της Ευρώπης εκτιμώντας 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 ενώσεών τους 

−  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· 

συμφώνησαν να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 
στις επικράτειες τους κατά τουλάχιστον 20%, μέσω της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη 
Ενέργεια στους τομείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εντολή τους. Για το σκοπό, αυτό 
ξεκίνησαν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων όπου καλούν όλους τους Δήμους της 
Ευρώπης να συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία εισχωρώντας στην πρωτοβουλία αυτή και 
υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο. 

Στο Σύμφωνο, μέχρι στιγμής (Ιούλιος 2010) συμμετέχουν πάνω από 1800 Δήμοι από την Ευρώπη, 
μεταξύ των οποίων 49 Δήμοι από όλη την Ελλάδα. 

Οι δεσμεύσεις ενός συμμετέχοντος Δήμου όπως απορρέουν από το Σύμφωνο είναι οι παρακάτω:  

− Προετοιμασία μια Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2 με καταγραφή των ενεργειακών 
καταναλώσεων τόσο των δημοτικών όσο και των ιδιωτικών κτιρίων  
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− Προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια, το οποίο πρέπει να υποβληθεί 
εντός ενός έτους από την επίσημη υπογραφής 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 Βιώσιμη Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσμάτων 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας, έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα προστασίας 
περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 26 Ιανουαρίου 
2010 και ξεκίνησε να προσαρμόζεται και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. Η 
υπογραφή του Συμφώνου έρχεται ως συνέχεια σε μία μακρά σειρά πρωτοβουλιών του Δήμου για την 
βιώσιμη ανάπτυξη όπως η βιοκλιματική ανακαίνιση κτιρίων του Δήμου (π.χ., νέο Δημαρχείο), η 
ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου εξ ολοκλήρου στηριγμένης σε αρχές της πράσινης αρχιτεκτονικής 
(π.χ., υδροθεραπευτήριο και νέο κτίριο δημοτικών υπηρεσιών), η ανάληψη δράσεων για την βελτίωση 
της παράκτιας ζώνης και του υδροφόρου ορίζοντα της πόλης, η συμμετοχή του Δήμου σε εθνικές 
χρηματοδοτήσεις για έργα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ., ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, 2009) και ευρωπαϊκά 
προγράμματα πράσινης ανάπτυξης, κ.α. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων θεωρείται ως μία μοναδική ευκαιρία 
να ενωθούν όλες οι προσπάθειες και επιδιώξεις κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, και μάλιστα 
σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη και υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία του εγχειρήματος έχει οδηγήσει και στην υψηλή δέσμευση της Αρχής 
του Δήμου, όπως αυτή εκφράζεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας, ότι θα 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που θα τεθούν μέσω της πρωτοβουλίας 
αυτής. 

Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο Δράσης είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2008 έως το 
2020. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της πόλης, οι 
οποίες αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης: 

1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις δημοτικές 
δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020 

2. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή 
τομέα έως το 2020 

3. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020 
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4. Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ 
έως το 2020 

Στο Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια που ακολουθεί, περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση 
εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας και τα μέτρα και πρωτοβουλίες που θα 
υλοποιηθούν μέχρι το 2020 ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που 
έθεσε, συνεισφέροντας έτσι στον γενικότερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Καθώς Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια έχει την μορφή ενός ολοκληρωμένου έργου, εκτός των 
στόχων και των τεχνικών μέσων για την επίτευξή τους, παρακάτω εκτίθενται και: 

• Οι δομές του Δήμου, ως φορέα υλοποίησης, που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό, υλοποίηση και 
παρακολούθηση των προβλεπομένων στο Σχέδιο Δράσης 

• Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης 

• Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Τους τρόπους παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των επιθυμητών 
αποτελεσμάτων 

• Τις δράσεις ενημέρωσης, κινητοποίησης και δικτύωσης όλων των εμπλεκομένων μερών του 
Δήμου προς τους σκοπούς του Σχεδίου Δράσης και του Συμφώνου των Δημάρχων 
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 ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
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3. Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας υπάγεται στον Νομό Κορινθίας. Συστήθηκε το 1934, από 
μετασχηματισμό του Δήμου Περαχωριτών, ενώ μετά το 1997 εκτός του Λουτρακίου και της Περαχώρας, 
περιλαμβάνει και τις πρώην Κοινότητες Ισθμίων και Πισίων. Έδρα του Δήμου είναι η πόλη του 
Λουτρακίου 

 
Εικόνα 2: Θέση Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 

 

Ο Δήμος έχει έκταση 196.870 στρέμματα και πληθυσμό 15.077 κατοίκους. Βασική απασχόληση των 
κατοίκων αποτελεί ο τουρισμός, ενώ υπάρχει παράλληλη ανάπτυξη της ελαφριάς βιομηχανίας, της 
βιοτεχνίας και της γεωργίας. 

 
Εικόνα 3: Διοικητικά όρια Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας 

 



 

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια 

Δ
ή
μ
ο
ς

 Λ
ο
υ
τ
ρ
α
κ
ίο

υ
-Π

ε
ρ
α
χ
ώ
ρ
α
ς

 

Αναλυτικά, η εξέλιξη του πληθυσμού στον Δήμο παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα: 

 1981 1991 2001 
Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας 8.543 11.068 15.077 

Λουτράκι 6.823 9.388 12.360 

Πίνακας 1: Εξέλιξη πληθυσμού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 
 
Η αύξηση των θέσεων απασχόλησης λόγω τουριστικής και παραθεριστικής ζήτησης φαίνεται να είναι ο 
σημαντικότερος λόγος της αύξησης του πληθυσμού καθώς το Λουτράκι αποτελεί τον κυριότερο οικισμό 
με 12.360 κατοίκους (2001). Στον χάρτη που ακολουθεί φαίνονται η γεωγραφία, οι οικισμοί και το 
δίκτυο υποδομών του Δήμου. 

 
Εικόνα 4: Χάρτης  - Τοπωνύμια Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 

 
Από παραγωγικής απόψεως, η γεωργία αποτελεί μία φθίνουσα δραστηριότητα ενώ η κτηνοτροφία και η 
αλιεία είναι ουσιαστικά ανύπαρκτες. Όσον αφορά την βιοτεχνική / βιομηχανική δραστηριότητα, στην 
περιοχή υπάρχει μικρός αριθμός βιοτεχνιών και κάποιες μεγαλύτερες μονάδες που ασχολούνται κυρίως 
με την επεξεργασία και εμφιάλωση του μεταλλικού νερού της περιοχής. 

Το παραγωγικό δυναμικό του Δήμου έχει στραφεί πλέον προς τον τριτογενή τομέα και ιδιαίτερα τον 
τουρισμό. Στο Λουτράκι εκτός από τουριστικές επιχειρήσεις κάθε τύπου, υπάρχουν υδροθεραπευτήρια 
και καζίνο ενώ η προσφορά σε ξενοδοχειακές κλίνες ξεπερνά τις 3.200 χωρίς να συνυπολογιστεί η 
μεγάλη διαθεσιμότητα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων και κατοικιών για παραθερισμό. 



 

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια 

Δ
ή
μ
ο
ς

 Λ
ο
υ
τ
ρ
α
κ
ίο

υ
-Π

ε
ρ
α
χ
ώ
ρ
α
ς

 

3.2. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και κατατάσσεται, ειδικότερα, στην κατηγορία του έντονου 
θερμού – μεσογειακού. Το Λουτράκι βρίσκεται ανάμεσα στους μετεωρολογικούς σταθμούς του Βέλου 
(Ν. Κορινθίας) και της Ελευσίνας (Ν. Αττικής) στοιχεία από τους οποίους για το διάστημα 1987 – 1997  
και 1958 – 1997, αντίστοιχα, παρατίθενται παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 5: Ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία 
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Εικόνα 6: Μέση μηνιαία υγρασία 

 

 
Εικόνα 7: Μέση μηνιαία βροχόπτωση 
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Εικόνα 8: Μέση μηνιαία ένταση και διεύθυνση ανέμων 
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4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

4.1. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Η κατάστρωση και υλοποίηση μίας αειφόρου ενεργειακής πολιτικής είναι μία απαιτητική και χρονοβόρα 
διαδικασία που πρέπει να σχεδιαστεί με συστηματικό τρόπο και να υλοποιηθεί με συνεχή 
παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της. Απαιτεί την συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μία από τις προκλήσεις που θέτει το Σύμφωνο των Δημάρχων και η 
επιτυχής υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια είναι η αποδοχή και ενσωμάτωση 
του Σχεδίου ως κομμάτι των καθημερινών διαδικασιών του Δήμου και όχι ως ένα εξωτερικό έργο, 
άσχετο με τις κεντρικές επιδιώξεις του Δήμου. 

Μία σαφής οργανωτική δομή και η ανάθεση αρμοδιοτήτων είναι προαπαιτούμενα για την επιτυχή 
ενσωμάτωση ενός Σχεδίου Δράσης. Η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των διαφόρων Δημοτικών 
πρωτοβουλιών για το περιβάλλον ή τμημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους εξωτερικούς 
οργανισμούς της περιοχής είναι από τους βασικούς παράγοντες ανεπαρκούς απόδοσης των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών σχεδίων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

 

Εικόνα 9: Οργανόγραμμα δομής υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 
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Στο διάγραμμα φαίνεται η άτυπη οργανωτική δομή που υιοθετήθηκε από τον Δήμο Λουτρακίου – 
Περαχώρας προκειμένου η υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη 
Ενέργειας να ενταχθεί στις λειτουργίες του Δήμου. Σε αυτήν την δομή υπάρχουν δύο ομάδες: 

• Η Κατευθυντήρια Επιτροπή, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και την συμμετοχή των Αντιδημάρχων 
και του Υπεύθυνου Ενεργειακής Πολιτικής του Δήμου εξετάζει και θέτει τις στρατηγικές 
κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου και παρέχει την απαραίτητη πολιτική στήριξη στην 
διαδικασία. Τέλος, η Κατευθυντήρια Επιτροπή, μέσω της παρουσίας της Δημοτικής Αρχής, 
μπορεί να συντελεί στην έγκριση δράσεων και δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης 

• Η Ομάδα Σχεδίου Δράσης έχει τεχνικό – εκτελεστικό χαρακτήρα και αποτελείται από 
αντιπρόσωπους όλων των τμημάτων του τυπικού οργανογράμματος του Δήμου που 
σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. Μέσω της 
Ομάδας, μπορούν να διαχέονται πληροφορίες και υλικό για όλες τις δράσεις που σχετίζονται 
με το Σχέδιο Δράσης και να συζητούνται, σφαιρικά (από τεχνικής, οικονομικής ακόμη και 
νομικής απόψεως), ιδέες και προτάσεις για νέες δράσεις, χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, 
εκστρατείες ενημέρωσης, κτλ. Η εκπροσώπηση όλων των σχετικών τμημάτων προσφέρει, 
επιπλέον, ευελιξία και εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων 
επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών λειτουργιών (κτίρια, μεταφορές, προμήθειες, αστική 
ανάπτυξη, ενημέρωση κοινού, κτλ) 

Ο Υπεύθυνος Ενεργειακής Πολιτικής (ή ο Ενεργειακός Υπεύθυνος) του Δήμου αποτελεί τον συνδετικό 
κρίκο μεταξύ των δύο ομάδων καθώς μεταφέρει προς την Κατευθυντήρια Επιτροπή τεχνικές 
πληροφορίες, αποτελέσματα δράσεων και τεχνογνωσία και προς την Ομάδα Σχεδίου Δράσης πολιτικές 
κατευθύνσεις και αποφάσεις. 

Από την στιγμή που υιοθετήθηκε το παραπάνω σχήμα, ξεκίνησε μία προσπάθεια παρακολούθησης  
των εξελίξεων από την Κατευθυντήρια Επιτροπή και μία αντίστοιχη προσπάθεια εξειδίκευσης και 
επιμόρφωσης από τα μέλη της Ομάδας Σχεδίου Δράσης. 

Έτσι, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας έχει συμμετάσχει σε όλες τις σχετικές με θέματα 
περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής συναντήσεις των Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (κεντρικής ή 
περιφερειακών) ενώ έχει συμμετάσχει και στις συναντήσεις του άτυπου Δικτύου Ελληνικών Πόλεων 
Συμφώνου των Δημάρχων. 

Αντίστοιχα, μέλη της Ομάδας Σχεδίου Δράσης έχουν παρακολουθήσει ειδικά γεγονότα (ημερίδες, 
συνέδρια, κτλ) που άπτονται του αντικειμένου τους, πχ η αντιπρόσωπος της Ομάδας από το τμήμα 
Οικονομικών Υπηρεσιών έχει παρακολουθήσει δύο ημερίδες με θέμα τις δημόσιες πράσινες 
προμήθειες, ο αντιπρόσωπος του τμήματος τεχνικού έχει παρακολουθήσει πρόσφατα σεμινάριο 
εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, κτλ. 
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Το μικρό μέγεθος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας μεταφράζεται σε μικρό διαθέσιμο τεχνικό 
προσωπικό και μη επαρκή τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα όπως η εξοικονόμηση ενέργειας, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι πράσινες προμήθειες, κτλ 

Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν πραγματοποιηθεί έργα και δράσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο 
και τις κατηγορίες δράσεων του Συμφώνου των Δημάρχων με την βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, κάτι 
που αναμένεται να προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία στην Ομάδα του Δήμου. 

Μία ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι συνεχείς συμμετοχές, τα τελευταία χρόνια, του Δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας σε προτάσεις Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Intelligent Energy Europe και 
LIFE+ προκειμένου να επιτευχθεί: 

• Η προώθηση και υλοποίηση δράσεων που περιέχονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

• Η μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη και τους υπαλλήλους του Δήμου 

• Η ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών και επισκεπτών / τουριστών του Δήμου για 
θέματα περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας 

• Η δικτύωση με Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς στα σχετικά αντικείμενα 

 

4.2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Όλες οι κοινωνικές ομάδες της τοπικής κοινωνίας μπορούν να συμμετάσχουν στην διαμόρφωση και την 
υλοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Από κοινού, μπορούν να διαμορφώσουν το όραμα για την περιοχή και τους τρόπους 
υλοποίησής του και να επενδύσουν σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους προς αυτήν την 
κατεύθυνση. 

Η συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί και το σημείο αφετηρίας για να υπάρξουν και οι 
επιθυμητές αλλαγές συμπεριφοράς και συνηθειών που απαιτεί το Σχέδιο Δράσης. Οι απόψεις των 
εμπλεκομένων φορέων του Δήμου πρέπει να γίνουν γνωστές πριν την εφαρμογή των όποιων 
αναλυτικών σχεδίων. Συνεπώς, πρέπει, πέρα από την επαρκή πληροφόρηση, οι εμπλεκόμενοι φορείς 
να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα στάδια σχεδιασμού του οράματος και των στόχων της 
τοπικής κοινωνίας αλλά και σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης. Η 
συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων είναι σημαντική για τον Δήμο επειδή: 

• Τα σχέδια που διαμορφώνονται έχουν ευρύτερη δημοκρατική βάση 

• Οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια μεγαλύτερη βάση γνώσεων και δεξιοτήτων 
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• 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 

Το πρώτο βήμα σε αυτή την διαδικασία είναι η αναγνώριση του ποιος αποτελεί εμπλεκόμενος φορέας. 
Γενικά, ως εμπλεκόμενος φορέας μπορεί να χαρακτηριστεί αυτός: 

• Του οποίου τα συμφέροντα επηρεάζονται από το Σχέδιο 

• Το Σχέδιο επηρεάζεται από τις δραστηριότητές του 

• Διαθέτει πληροφορίες, πόρους ή ικανότητες απαραίτητες για την διαμόρφωση και υλοποίηση 
του Σχεδίου 

• Η συμμετοχή του κρίνεται ως απαραίτητη για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου 

Ειδικότερα, για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας πιθανοί εμπλεκόμενοι φορείς είναι: 

• Ο ίδιος ο Δήμος και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις (π.χ., Ύδρευση) 

• Εκπρόσωποι παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου 

• Τοπικά ενεργειακά / περιβαλλοντικά γραφεία (π.χ., Γραφείο Κορινθιακού) 

• Επαγγελματικές ενώσεις (π.χ., Εμπορικό Επιμελητήριο, Σύλλογος Ξενοδόχων) 

• Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας (π.χ., ΔΕΗ, εταιρίες ΑΠΕ στα όρια του Δήμου) 

• Φορείς συγκοινωνιών (π.χ., ΚΤΕΛ, σύλλογος ΤΑΞΙ) 

• Αντιπρόσωποι του κατασκευαστικού κλάδου της περιοχής 

• Αντιπρόσωποι των μεγάλων εταιρειών / βιομηχανιών της περιοχής (π.χ., καζίνο, 
εμφιαλωτήρια) 

• ΜΚΟ ή άλλοι σύλλογοι πολιτών (π.χ. εξωραϊστικοί, πολιτιστικοί) 

• Εκπρόσωποι τοπικών / περιφερειακών / εθνικών αρχών που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης 
του Δήμου (π.χ. Δήμος Αγ. Θεοδώρων, Νομαρχία Κορινθίας) 

• Πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το Σχέδιο 
Δράσης του Δήμου 

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων στην διαδικασία του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 
φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Στον πίνακα φαίνονται και οι δράσεις που πρέπει να αναλάβουν η 
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Κατευθυντήρια Επιτροπή με την Ομάδα Σχεδίου Δράσης σε σχέση με τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά 
και οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε στάδιο: 

Βήμα Δημοτική Αρχή Κατευθυντήρια Επιτροπή / Ομάδα 
Σχεδίου Δράσης Εμπλεκόμενοι φορείς 

1. Πρώτα βήματα 
Πολιτική δέσμευση 
και υπογραφή του 
Συμφώνου των 
Δημάρχων 

Υπογραφή του 
Συμφώνου των 
Δημάρχων 

Ευρεία ενημέρωση των πολιτών και 
των εμπλεκομένων φορέων --- 

Προσαρμογή των 
οργανωτικών 
δομών του Δήμου 

Εκπόνηση και υλοποίηση οργανογράμματος --- 

Στήριξη από τους 
εμπλεκόμενους 
φορείς 

Κινητοποίηση των 
εμπλεκόμενων 
φορέων 

Επιλογή των εμπλεκόμενων φορέων 
και επιλογή τρόπου συμμετοχής, 
ενημέρωσή των φορέων, σύσταση 
φόρουμ 

Διατύπωση των 
απόψεών τους και του 
ρόλου τους στο Σχέδιο 
Δράσης 

2. Σχεδιασμός 

Εκτίμηση της 
παρούσας 
κατάστασης 

Διάθεση πόρων για 
την εκτίμηση της 
κατάστασης 

Εκτίμηση της παρούσας κατάστασης, 
υπολογισμός της Βασικής Απογραφής 
Εκπομπών, κινητοποίηση των 
εμπλεκόμενων φορέων για στοιχεία 

Παροχή στοιχείων και 
δεδομένων 

Διατύπωση 
οράματος 

Βοήθεια στην 
διατύπωση ενός 
φιλόδοξου οράματος 
για τον Δήμο 

Διατύπωση οράματος και 
αντικειμενικών σκοπών, με την 
συμμετοχή των κύριων πολιτικών και 
εμπλεκόμενων φορέων 

Προτάσεις για το μέλλον 
της πόλης 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Δράσης για την 
Βιώσιμη Ενέργεια 

Διάθεση πόρων για 
την εκπόνηση του 
Σχεδίου 

Εκπόνηση του Σχεδίου: πολιτικές και 
μέτρα, οικονομικός και χρονικός 
προγραμματισμός, δείκτες 
παρακολούθησης, ευθύνη 
υλοποίησης. Δημιουργία δεσμών 
συνεργασίας μεταξύ Δήμου και 
βασικών εμπλεκόμενων φορέων 

Συμμετοχή στην 
εκπόνηση του Σχεδίου με 
ιδέες και σχόλια επί του 
Σχεδίου 

Έγκριση και 
Υποβολή Σχεδίου 
Δράσης 

Έγκριση του Σχεδίου Υποβολή του Σχεδίου στο Σύμφωνο 
των Δημάρχων --- 

3. Υλοποίηση 

Παροχή συνεχούς 
πολιτικής στήριξης 
στην διαδικασία 

Συντονισμός της υλοποίησης. 
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
κάθε εμπλεκόμενου φορέα για τον 
ρόλο του 

Κάθε εμπλεκόμενος 
φορέας υλοποιεί τα 
μέτρα που τον αφορούν 

Υλοποίηση του 
Σχεδίου στην 
καθημερινή 
λειτουργία του 
Δήμου 

Υποδειγματική υλοποίηση των 
μέτρων που αφορούν  τον ίδιο τον 
Δήμο. Συνεχής ενημέρωση για τις 
προσπάθειες και δράσεις του Δήμου 

Ενθάρρυνση / 
συνεργασία για 
υλοποίηση από τον Δήμο 
των δράσεων που τον 
αφορούν. Ενημέρωση 
για αυτές τις δράσεις 

 

Ενθάρρυνση των 
εμπλεκομένων 
φορέων να δράσουν 

Ενημέρωση και ενθάρρυνση των 
εμπλεκομένων φορέων. Ενημέρωση 
για διαθέσιμους πόρους, 
προγράμματα, πρωτοβουλίες, 
χρηματοδοτήσεις 

Στήριξη του Σχεδίου 
Δράσης. Αλλαγή 
συμπεριφοράς και 
τρόπου εργασίας 
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Βήμα Δημοτική Αρχή Κατευθυντήρια Επιτροπή / Ομάδα 
Σχεδίου Δράσης Εμπλεκόμενοι φορείς 

Δικτύωση με άλλους Δήμους του Συμφώνου των Δημάρχων, 
ανταλλαγή εμπειριών και πρακτικών, ενθάρρυνση 
συνεργασιών 

Ενθάρρυνση και άλλων 
εμπλεκομένων φορέων 
να δράσουν 

4. Έλεγχος προόδου 

Έλεγχος προόδου 

Τακτική 
πληροφόρηση από 
την Επιτροπή και την 
Ομάδα για την 
πρόοδο του Σχεδίου 

Τακτικός έλεγχος της προόδου: 
πρόοδος υλοποίησης των δράσεων 
και αποτίμηση των αποτελεσμάτων 

Παροχή στοιχείων και 
δεδομένων 

Αναφορά ελέγχου Επισκόπηση της 
αναφοράς ελέγχου 

Τακτική αναφορά ελέγχου προς την 
Δημοτική Αρχή και τους 
εμπλεκόμενους φορείς για την πρόοδο 
του Σχεδίου. Κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων. Υποβολή ανά δύο 
χρόνια αναφορά στο Σύμφωνο των 
Δημάρχων 

Επισκόπηση και 
σχολιασμός των 
δημόσιων αναφορών 
ελέγχου 

Αναθεώρηση 
Εξασφάλιση της 
αρτιότητας της 
διαδικασίας 

Περιοδική ανασκόπηση του Σχεδίου 
Δράσης ανάλογα με τα δεδομένα και 
τα αποτελέσματα με την συμμετοχή 
της Δημοτικής Αρχής και των 
εμπλεκομένων φορέων 

Συμμετοχή στην 
αναθεώρηση του Σχεδίου 
Δράσης 

Πίνακας 2: Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων στο Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 
 

Η Κατευθυντήρια Επιτροπή και η Ομάδα Σχεδίου Δράσης, κατά την πρώτη συνάντηση εργασίας, θα 
καταλήξουν στον πρώτο κατάλογο εμπλεκομένων φορέων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας και θα 
επιλέξουν τον τρόπο συμμετοχής του καθενός στην διαδικασία του Σχεδίου Δράσης και τα εργαλεία που 
θα χρησιμοποιηθούν. 

Βαθμός συμμετοχής Παραδείγματα υλοποίησης 
Πληροφόρηση / εκπαίδευση Φυλλάδια, δελτία τύπου, διαφημίσεις, αφίσες 

Πληροφόρηση με ανάδραση Γραμμή τηλεφωνικής βοήθειας, ιστοσελίδα, δημόσιες 
συζητήσεις, δημοσκοπήσεις και έρευνες με ερωτηματολόγια 

Συμμετοχή Συνέδρια, ομάδες διαβούλευσης, φόρουμ 
Εκτεταμένη συμμετοχή Ομάδες εργασίας 

Πίνακας 3: Τρόποι συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων 
 

Η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα συμμετάσχει στην διαδικασία ο κάθε 
εμπλεκόμενος φορέας και θα ορίσει τις πρώτες συναντήσεις με όσους φορείς αποφασίσει ότι θα έχουν 
ενεργή συμμετοχή. Σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια της λειτουργίας μια τοπικής κοινωνίας όπως  ο 

Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας, όλοι οι φορείς θα ενημερωθούν εκτενώς για την πρωτοβουλία του 

Συμφώνου των Δημάρχων και την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη 

Ενέργεια. Επίσης, με την συνεισφορά της Ομάδας Σχεδίου Δράσης, θα επιλεγούν φορείς 

πληροφόρησης τοπικού, περιφερειακού και εθνικού επιπέδου (ραδιοτηλεοπτικά μέσα, τύπος, 
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ιστοσελίδες, ειδικός τύπος, κτλ) μέσω του οποίου θα γίνεται συνεχώς πληροφόρηση (μέσω 

ανακοινώσεων, δελτίων τύπου, κτλ) για το στάδιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Δήμου. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων έχει, τουλάχιστον, δεκαετή 
ορίζοντα, η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα προχωρήσει στη σύσταση ενός άτυπου φόρουμ για το 
Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη 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 και ημερομηνία που θα υποδεικνύει η Κατευθυντήρια 
Επιτροπή με πρόγραμμα και διάταξη που θα ορίζεται και κοινοποιείται εγκαίρως. 

Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται, η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα 

προσπαθήσει να επιτύχει την μέγιστη συμμετοχή και συναίνεση όλων των πολιτικών συνιστωσών της 

Δημοτικής Αρχής προκειμένου, εκτός από αποδοχή και αποτελεσματικότητα του Σχεδίου να υπάρχει 

συνέχεια στην προσπάθεια του Δήμου και των πολιτών ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής της 

Δημοτικής Αρχής. 
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5. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας 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 2008 έως το 2020» 

Από την διατύπωση αυτού του οράματος, ο Δήμος κινήθηκε σε πολλά επίπεδα για την επίτευξή του. 
Μερικές από τις άμεσες δράσεις περιλαμβάνουν: 

• Υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων και ξεκίνησε την σύνταξη του παρόντος Σχεδίου 
Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 

• Συμμετέχει σε προτάσεις έργων σχετικών με την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών CO2 στους μηχανισμούς χρηματοδότησης της Ε.Ε. Intelligent Energy Europe και 
LIFE+ 

• Συμμετέχει σε εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας που απευθύνονται σε 
Δήμους, π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

• Έθεσε βιοκλιματικά κριτήρια σε όλα τα κτιριακά έργα του (νέα κτίρια ή ανακαινίσεις 
παλαιότερων κτιρίων) 

• Ξεκίνησε την εγκατάσταση μικρών συστημάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) στις ταράτσες των 
σχολείων του Λουτρακίου, με την εγκατάσταση συστήματος 8,16 kW στις αρχές του 2010 

• Ξεκίνησε διαδικασίες μετατροπής των προμηθειών του σε «πράσινες» 

Η Δημοτική Αρχή του Λουτρακίου – Περαχώρας με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και την 
εκπόνηση και υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια επιδιώκει να: 

• Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης 
των εκπομπών CO2 

• Επιδείξει την προσήλωσή της 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 
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• Αποκομίσει 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 

• Βελτιώσει την ποιότητα ζωής για τους επισκέπτες / τουρίστες του Δήμου 

• Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά με το νέο 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 ακολουθεί το όραμα του Δήμου και είναι η μείωση των 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% 
από τα επίπεδα του 2008 έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς 
δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης: 

1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις δημοτικές 
δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020 

2. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή 
τομέα έως το 2020 

3. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020 

4. Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ 
έως το 2020 
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ΜΕΡΟΣ Β’: ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
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6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

Στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης, χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών 
(Standard emission factors – IPCC) που αφορούν εκπομπές λόγω της κατανάλωσης ενέργειας εντός 
των ορίων του Δήμου, είτε άμεσης, με την καύση εντός του Δήμου, ή έμμεσης, με την κατανάλωση 
ηλεκτρισμού που παράγεται εκτός του Δήμου. Οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών βασίζονται στο 
ανθρακικό περιεχόμενο του κάθε καυσίμου, ακολουθώντας την μεθοδολογία για τον υπολογισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με 
βάση αυτήν την προσέγγιση, το CO2 θεωρείται το σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίου και ο 
υπολογισμός των εκπομπών CH4 και N2O μπορεί να παραλειφθεί. Επιπλέον, οι εκπομπές CO2 από την 
χρήση βιοκαυσίμων και την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θεωρούνται μηδέν. Σε αυτό το 
πλαίσιο, 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. Για τα πιο χαρακτηριστικά καύσιμα που αναμένεται να χρησιμοποιούνται στον Δήμο Λουτρακίου 
– Περαχώρας, οι συντελεστές είναι: 

Καύσιμη ύλη Τυπικός συντελεστής εκπομπών 
(tCO2/MWh) 

Βενζίνη 0,249 
Πετρέλαιο 0,267 
Ξύλο 0,302 
LPG 0,202 

Πίνακας 4: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών 
 

Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των εκπομπών και την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την 
Βιώσιμη Ενέργεια του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας επιλέχθηκε το 2008. 
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7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από κτίρια και εγκαταστάσεις 
του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Η παραγωγή ενέργειας περιλαμβάνει τις πιθανές πηγές 
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας εντός του Δήμου. Η κατανάλωση ενέργειας περιλαμβάνει την 
ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο και όποιο άλλο πιθανό καύσιμο χρησιμοποιείται στους εξής τομείς: 

• Δημοτικά κτίρια 

• Ειδικές δημοτικές εγκαταστάσεις 

• Δημοτικός φωτισμός 

• Κτίρια οικιακού και τριτογενή τομέα 

7.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

7.1.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η/Ε 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει εντός του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας καμία ιδιωτική μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις αρχές του 2010 ο Δήμος εγκαινίασε μικρό σύστημα 
φωτοβολταϊκών, ισχύος 8,16 kW, στην ταράτσα του Γυμνασίου Λουτρακίου. 

 

Εικόνα 10: Φωτοβολταϊκά στο Γυμνάσιο Λουτρακίου 
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Συνεπώς, πρόκειται για το μόνο σύστημα που θα προσμετρήσει στον υπολογισμό των σημερινών 
εκπομπών CO2 εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. Λαμβάνοντας την παραδοχή για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα: 

Τεχνολογία Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/έτος/kWp) 

Φωτοβολταϊκά 1325 
Πίνακας 5: Πρόβλεψη παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα 

 

 υπολογίζεται ότι το σύστημα θα αποδίδει 10.812 kWh ετησίως. 

7.1.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 15 κτιρίων (διοίκησης, 
υπηρεσιών, αθλητικών κτιρίων, κτλ) και 16 σχολικών κτιρίων εντός των ορίων του. Στον πίνακα που 
ακολουθεί αναγράφονται οι συνολικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2008 ανά κτίριο: 

Όνομα κτιρίου Κατανάλωση (kWh) 

Γραφεία ΔΕΥΑΛ-Π 13.020 

Γραφεία ΔΟΥΚΑΛ-Π (ΚΑΠΗ) 1.831 

Εντευκτήριο ΔΟΥΚΑΛ-Π 12.971 

Ιατρεία ΔΟΥΚΑΛ-Π 4.425 

Δημαρχείο 195.663 

Εγκαταστάσεις Διεύθυνσης Καθαριότητας (Παλαιά Σφαγεία) 180.844 

Κτίριο Γραφείων ΔΑΕΤ 32.600 

Υδροθεραπευτήριο 578.4001 

Συνεδριακό Κέντρο 144.000 

Πνευματικό Κέντρο Λουτρακίου 57.841 

Εθνικό Θώδειο Στάδιο  77.600 

Κλειστό Γυμναστήριο 47.200 

Κοινοτικό Γραφείο Ίσθμιας 9.721 

Κοινοτικό Γραφείο Καλαμακίου 3.800 

Αγροτικό Ιατρείο Περαχώρας 2.387 

1ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου 4.455 

3ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου 3.621 

4ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου 1.525 

                                                 
1 Στοιχεία για 08/09 – 05/10 
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Όνομα κτιρίου Κατανάλωση (kWh) 

Νηπιαγωγείο Ίσθμιας 1.768 

Δημοτικό Σχολείο Ίσθμιας & Νηπιαγωγείο Κυράς-Βρύσης 6.008 

Γυμνάσιο Περαχώρας 5.474 

Γυμνάσιο Ίσθμιας 13.241 

Νηπιαγωγείο Περαχώρας 7.880 

Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας 2.240 

Γυμνάσιο & Λύκειο Λουτρακίου 46.840 

Τεχνικά Λύκεια & Επαγγελματικές Σχολές 50.080 

2ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου 4.883 

3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 3.355 

1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 5.660 

2ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 5.526 

Σύνολο 2008 1.524.859 
Πίνακας 6: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

7.1.3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, που εξετάζονται χωριστά από τα 
κτίρια, περιλαμβάνουν αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και γενικότερα εγκαταστάσεις που αφορούν την 
ύδρευση και διαχείριση υγρών αποβλήτων του Δήμου. Στις δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνεται και η 
μονάδα βιολογικού καθαρισμού του Δήμου. Οι εγκαταστάσεις αυτές ανήκουν είτε κατευθείαν στον Δήμο 
ή στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λουτρακίου – Περαχώρας. Σύμφωνα με τα 
τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, το 2008, ανά μήνα, μετρήθηκαν και χρεώθηκαν οι εξής καταναλώσεις 
ηλεκτρικής ενέργειας: 

Περίοδος 
Εγκαταστάσεις 
Δήμου (kWh) 

Εγκαταστάσεις 
ΔΕΥΑΛΠ (kWh) 

Σύνολο (kWh) 

Ιανουάριος 28.541 381.585 410.126 

Φεβρουάριος 42.509 356.860 399.369 

Μάρτιος 43.262 539.056 582.318 

Απρίλιος 63.506 455.436 518.942 
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Περίοδος 
Εγκαταστάσεις 
Δήμου (kWh) 

Εγκαταστάσεις 
ΔΕΥΑΛΠ (kWh) 

Σύνολο (kWh) 

Μάιος 45.695 466.280 511.975 

Ιούνιος 48.037 576.433 624.470 

Ιούλιος 68.916 678.842 747.758 

Αύγουστος 83.148 709.973 793.121 

Σεπτέμβριος 67.514 539.451 606.965 

Οκτώβριος 67.664 427.783 495.447 

Νοέμβριος 50.032 420.658 470.690 

Δεκέμβριος 32.928 392.842 425.770 

Σύνολο 2008 641.752 5.945.199 6.586.951 
Πίνακας 7: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δημοτικές εγκαταστάσεις 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

7.1.4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό των οδών και των 
κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, το 2008, ανά μήνα, 
μετρήθηκαν και χρεώθηκαν οι εξής καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό: 

Περίοδος 
Φωτισμός 
οδών (kWh) 

Φωτισμός κοινόχρηστων 
χώρων (kWh) 

Σύνολο (kWh) 

Ιανουάριος 505.937 48.093 554.030 

Φεβρουάριος 547.648 30.453 578.101 

Μάρτιος 267.137 40.484 307.621 

Απρίλιος 414.908 40.301 455.209 

Μάιος 386.763 27.136 413.899 

Ιούνιος 413.835 20.319 434.154 

Ιούλιος 461.240 65.973 527.213 

Αύγουστος 325.182 24.190 349.372 

Σεπτέμβριος 321.638 27.926 349.564 

Οκτώβριος 443.246 29.729 472.975 

Νοέμβριος 375.415 44.435 419.850 
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Περίοδος 
Φωτισμός 
οδών (kWh) 

Φωτισμός κοινόχρηστων 
χώρων (kWh) 

Σύνολο (kWh) 

Δεκέμβριος 342.068 25.776 367.844 

Σύνολο 2008 4.805.017 424.815 5.229.832 
Πίνακας 8: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για δημοτικό φωτισμό 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

7.1.5. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Για το έτος αναφοράς, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας συγκέντρωσε από τον, ουσιαστικά, μοναδικό 
(ποσοστό >99%) προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ Α.Ε.) στοιχεία για την συνολική ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού τομέα στα τρία δημοτικά διαμερίσματα: 

Περιοχή Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 

Λουτράκι – Περαχώρα 32.944.474 

Ίσθμια 6.572.538 

Πίσια 2.005.845 

Σύνολο 41.522.857 
Πίνακας 9: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικιακό τομέα 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

7.1.6. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Για το έτος αναφοράς, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας συγκέντρωσε από τον, ουσιαστικά, μοναδικό 
(ποσοστό >99%) προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ Α.Ε.) στοιχεία για την συνολική ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του τριτογενή τομέα (εμπόριο και υπηρεσίες) στα τρία δημοτικά 
διαμερίσματα: 

Περιοχή Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 

Λουτράκι – Περαχώρα 40.998.444 

Ίσθμια 2.699.726 

Πίσια 567.626 
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Περιοχή Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 

Σύνολο 44.265.796 
Πίνακας 10: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον οικιακό τομέα 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

7.2. ΆΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

7.2.1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θ/Ε 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει εντός του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας καμία μονάδα παραγωγής 
θερμικής ενέργειας, για εφαρμογές τηλεθέρμανσης ή τηλεψύξης. Συνεπώς ο τομέας της παραγωγής 
θερμικής ενέργειας δεν θα προσμετρήσει στον υπολογισμό των σημερινών εκπομπών CO2 εντός των 
ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας. 

 

7.2.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 15 κτιρίων (διοίκησης, 
υπηρεσιών, αθλητικών κτιρίων, κτλ) και 16 σχολικών κτιρίων εντός των ορίων του. Στα 8 και 9 κτίρια, 
αντίστοιχα, έχει εγκατασταθεί κεντρική θέρμανση με καύσιμο πετρέλαιο. Στον πίνακα που ακολουθεί 
αναγράφονται οι συνολικές παραδόσεις πετρελαίου για το έτος 2008 ανά κτίριο. 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 11: Συντελεστής μετατροπής όγκου πετρελαίου σε ενέργεια 

 

Όνομα κτιρίου Κατανάλωση (lt) Κατανάλωση (kWh) 

Γραφεία ΔΟΥΚΑΛ-Π (ΚΑΠΗ) 2.000 20.000 

Δημαρχείο 11.800 118.000 

Κτίριο Γραφείων ΔΑΕΤ 3.110 31.100 
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Όνομα κτιρίου Κατανάλωση (lt) Κατανάλωση (kWh) 

Υδροθεραπευτήριο 123.8632 1.238.630 

Συνεδριακό Κέντρο 7.840 78.400 

Κλειστό Γυμναστήριο 6.000 60.000 

Κοινοτικό Γραφείο Ίσθμιας 3.694 36.940 

Αγροτικό Ιατρείο Περαχώρας 1.500 15.000 

4ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου 700 7.000 

Γυμνάσιο Περαχώρας 2.060 20.600 

Γυμνάσιο Ίσθμιας 6.470 64.700 

Νηπιαγωγείο & Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας 1.200 12.000 

Γυμνάσιο & Λύκειο Λουτρακίου 9.620 96.200 

Τεχνικά Λύκεια & Επαγγελματικές Σχολές 14.630 146.300 

3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 4.500 45.000 

1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 3.040 30.400 

2ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου 4.000 40.000 

Σύνολο 2008 206.027 2.060.270 
Πίνακας 12: Κατανάλωση πετρελαίου σε δημοτικά κτίρια 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

7.2.3. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, ελλείψει δικτύου φυσικού αερίου, οι ανάγκες των κτιρίων σε 
θέρμανση καλύπτονται, εναλλακτικά του ηλεκτρισμού, με συστήματα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου 
και σόμπες / τζάκια με καύσιμο ξύλο. Σύμφωνα με εθνικά και περιφερειακά στοιχεία του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής3 και τις κατάλληλες αναγωγές βάσει πληθυσμιακών 
κριτηρίων, υπολογίστηκε ότι στο Δήμο Λουτρακίου καταναλώνονται ετησίως 84.040.587 kWh εκ των 
οποίων 68.070.257 kWh αντιστοιχούν σε πετρέλαιο και 15.970.330 kWh αντιστοιχούν σε ξύλο. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

                                                 
2 Στοιχεία για 07/09 – 06/10 
3 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια: http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh  



 

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια 

Δ
ή
μ
ο
ς

 Λ
ο
υ
τ
ρ
α
κ
ίο

υ
-Π

ε
ρ
α
χ
ώ
ρ
α
ς

 

7.2.4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ LPG: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, ελλείψει δικτύου φυσικού αερίου, οι ανάγκες των κτιρίων του 
τριτογενή τομέα (εμπόριο και υπηρεσίες) σε θέρμανση καλύπτονται, εναλλακτικά του ηλεκτρισμού, με 
συστήματα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου και κεντρικά συστήματα με καύσιμο LPG. Σύμφωνα με 
εθνικά και περιφερειακά στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής4 
και τις κατάλληλες αναγωγές βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, υπολογίστηκε ότι καταναλώνονται 
ετησίως 11.347.400 kWh εκ των οποίων 10.223.047 kWh αντιστοιχούν σε πετρέλαιο και 1.124.353 
kWh αντιστοιχούν σε LPG. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

                                                 
4 Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια: http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh  
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8. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οι μεταφορές εντός του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: τα 
δημοτικά οχήματα και τα ιδιωτικά οχήματα κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου. Για την εκτίμηση των 
εκπομπών από τις μεταφορές εντός του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, στοιχεία του 
Δήμου και στοιχεία ή στατιστικά από άλλες πηγές (Νομαρχία, ελληνική κυβέρνηση, Ε.Ε.). 

Στα στοιχεία για τις μεταφορές δεν θα συμπεριληφθούν στοιχεία που αφορούν το εθνικό οδικό και 
σιδηροδρομικό δίκτυο που διασχίζει τον Δήμο ή τις θαλάσσιες συγκοινωνίες (επιβατική και 
εμπορευματική ακτοπλοΐα) που διέρχεται την διώρυγα της Κορίνθου. 

Σημειώνεται ότι, βάσει των εθνικών πολιτικών και στατιστικών (6η εθνική έκθεση σχετικά με την 
προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων βάσει της Οδηγίας 2003/30/ΕΚ), το 2008 το πετρέλαιο κίνησης 
που διακινήθηκε περιείχε 2,96% κατά όγκο βιοκαυσίμου ενώ η βενζίνη που διακινήθηκε 0% κατά όγκο 
βιοκαυσίμου. Τα ποσοστά αυτά θα χρησιμοποιηθούν για τον ακριβέστερο υπολογισμό των εκπομπών 
CO2 από τις οδικές μεταφορές. 

 

8.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας, είτε άμεσα ή μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λουτρακίου - Περαχώρας, διατηρεί στόλο δημοτικών οχημάτων για τις υπηρεσίες του και 
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. Στον ακόλουθο πίνακα 
καταγράφονται τα οχήματα του Δήμου και οι καταναλώσεις καυσίμου 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 13: Συντελεστής μετατροπής όγκου καυσίμων σε ενέργεια 

 

Διαχείριση Είδος οχήματος Αριθμός 
οχημάτων Καύσιμο Συνολική 

κατανάλωση (lt) 
Συνολική 

κατανάλωση (kWh) 

Δήμος Απορριμματοφόρο 7 Πετρέλαιο 56.371 563.710 

Δήμος Πλυντήριο κάδων 2 Πετρέλαιο 2.356 23.560 
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Διαχείριση Είδος οχήματος Αριθμός 
οχημάτων Καύσιμο Συνολική 

κατανάλωση (lt) 
Συνολική 

κατανάλωση (kWh) 

Δήμος Φορτηγό 7 Πετρέλαιο 28.529 285.290 

Δήμος Βυτιοφόρο 2 Πετρέλαιο 7.462 74.620 

Δήμος Λεωφορείο 3 Πετρέλαιο 2.898 28.980 

Δήμος Φορτωτής – Τσάπα 2 Πετρέλαιο 11.302 113.020 

Δήμος Σάρωθρο μεγάλο 1 Πετρέλαιο 8.682 86.820 

Δήμος Σάρωθρο μικρό 1 Πετρέλαιο 193 1.930 

Δήμος Φορτηγό 
καλαθοφόρο 2 Πετρέλαιο 3.300 33.000 

Δήμος Γκρέιντερ 1 Πετρέλαιο 5.919 59.190 

ΔΕΥΑΛ-Π Ημιφορτηγό 7 Πετρέλαιο 8.851 88.510 

ΔΕΥΑΛ-Π Εκσκαφέας 1 Πετρέλαιο 3.505 35.050 

Δήμος Ημιφορτηγό 6 Βενζίνη 4.580 42.136 

Δήμος Επιβατικό 3 Βενζίνη 4.722 43.442 

Δήμος Επιβατικό Jeep 3 Βενζίνη 4.034 37.113 

Δήμος Δίκυκλο 8 Βενζίνη 581 5.345 

ΔΕΥΑΛ-Π Δίκυκλο 7 Βενζίνη 2.018 18.566 

Δήμος Τρίκυκλο 3 Βενζίνη 427 3.928 

Πετρέλαιο 139.368 1.393.680 
Σύνολο 2008 

Βενζίνη 16.362 150.530 
Πίνακας 14: Κατανάλωση καυσίμου από δημοτικά οχήματα 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

 

8.2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές (πλην δημοτικών οχημάτων) 
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που προκύπτει από τις οδηγίες του EMEP/EEA με εθνικά (Ετήσια 
Έκθεση Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου) και περιφερειακά στοιχεία (ΕΣΥΕ) για τον τύπο και τον 
αριθμό των οχημάτων, το καύσιμο που χρησιμοποιούν, την μέση απόσταση που διανύουν ετησίως 
καθώς και το ποσοστό μέσης απόστασης ανά τύπο οδικού δικτύου και τύπο οχήματος. Από τα στοιχεία  
και την ανωτέρω μεθοδολογία προκύπτει ότι, κατά το έτος αναφοράς, στον Δήμο Λουτρακίου - 
Περαχώρας οι εκπομπές CO2 από τα ιδιωτικά οχήματα έφτασαν τους 17.099 tCO2. Πιο συγκεκριμένα, 
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για τις μετακινήσεις εντός του Δήμου εκτιμάται ότι καταναλώθηκαν 57.880.991 kWh βενζίνης που 
αντιστοιχούν σε 14.412 tCO2 και 10.372.724 kWh πετρελαίου που αντιστοιχούν σε 2.687 tCO2. 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. 
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9. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

Μετά τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα που θα συμπεριληφθεί στο Σχέδιο 
Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια, πρέπει να υπολογιστούν οι συνολικές εκπομπές CO2 από αυτούς 
τους τομείς. 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. Σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στις Οδηγίες 
του Συμφώνου των Δημάρχων για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος τοπικός συντελεστής στον οποίο θα συνυπολογιστεί η 
τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 

EFE = [(TCE – LPE – GEP)*NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] / (TCE) 

όπου EFE: τοπικός συντελεστής εκπομπών, TCE: συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, LPE: 
τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, GEP: πιστοποιητικά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που 
χρησιμοποιήθηκαν στον Δήμο, NEEFE: εθνικός συντελεστής εκπομπών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας, CO2LPE: συντελεστής εκπομπών από τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, CO2GEP: 
συντελεστής εκπομπών από πιστοποιητικά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν 
στον Δήμο. 

 Για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια, 
οι παράμετροι του τύπου παίρνουν τις τιμές: TCE = 99.807.712, LPE = 10.812, GEP = 0, NEEFE = 
1,149, CO2LPE = 0, CO2GEP = 0 

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, PBD: ποσοστό βιοντίζελ. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα προηγούμενα κεφάλαια, οι παράμετροι του τύπου παίρνουν τις τιμές: 
PCD = 97,04%, Fdiesel = 0,267, PBD = 2,96% 

Τελικά, για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας θα 
χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές: 
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Μορφή ενέργειας 
Συντελεστής εκπομπών 

(tCO2/MWh) 

Ηλεκτρική ενέργεια 1,149 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο 0,259 

Ξύλο 0,302 

LPG 0,202 
Πίνακας 15: Τελικοί τυπικοί συντελεστές εκπομπών CO2 

 

Κατανάλωση ενέργειας Ποσότητα ενέργειας 
(kWh) 

Συντελεστής 
εκπομπών 

Εκπομπές CO2 
(tCO2) 

Δημοτικά κτίρια (η/ε) 1.524.859 1,149 1.752 

Δημοτικά κτίρια (πετρέλαιο) 2.060.270 0,259 534 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 
(η/ε) 6.586.951 1,149 7.568 

Δημοτικός φωτισμός (η/ε) 5.229.832 1,149 6.009 

Οικιακός τομέας (η/ε) 41.522.857 1,149 47.710 

Οικιακός τομέας (πετρέλαιο) 68.070.257 0,259 17.494 

Οικιακός τομέας (ξύλο) 15.970.330 0,302 4.823 

Τριτογενής τομέας (η/ε) 44.265.796 1,149 51.157 

Τριτογενής τομέας 
(πετρέλαιο) 10.223.047 0,259 2.648 

Τριτογενής τομέας (LPG) 1.124.353 0,202 227 

Δημοτικά οχήματα 
(πετρέλαιο) 1.393.680 0,259 361 

Δημοτικά οχήματα (βενζίνη) 150.530 0,249 37 

Ιδιωτικά οχήματα (πετρέλαιο) 10.372.724 0,259 2.687 

Ιδιωτικά οχήματα (βενζίνη) 57.880.991 0,249 14.412 

Σύνολο 157.419 
Πίνακας 16: Συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας 

 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 
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ΜΕΡΟΣ Γ’: ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΩΣ ΤΟ 2020 
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10. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ο τομέας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 
είναι από τους ελάχιστους στους οποίους ο Δήμος 
έχει την πλήρη ευελιξία να εφαρμόσει προγράμματα 
εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης 
συστημάτων ΑΠΕ ώστε να επιτύχει σημαντική 
αναλογικά μείωση των εκπομπών CO2. Ούτως ή 
άλλως, ο Δήμος 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 (στη φωτογραφία το Δημαρχείο Λουτρακίου – 
Περαχώρας). 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας έχει ήδη: 

• Θέσει βιοκλιματικά κριτήρια σε όλα τα κτιριακά έργα του (νέα κτίρια ή ανακαινίσεις 
παλαιότερων κτιρίων) 

 

Εικόνα 11: Δημοτική αγορά Λουτρακίου 
 

• Συμμετάσχει σε εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία εξοικονόμησης ενέργειας που απευθύνονται σε 
Δήμους, π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

• Ξεκινήσει την εγκατάσταση μικρών συστημάτων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά) στις ταράτσες των 
σχολείων του Λουτρακίου, με την εγκατάσταση συστήματος 8,16 kW στις αρχές του 2010 και 
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στόχο τα 50 kW (δράση που εξετάζεται στο κεφάλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ) 

 

Εικόνα 12: Το νέο υδροθεραπευτήριο ενσωματώνει σειρά βιοκλιματικών χαρακτηριστικών και μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Στα πλαίσια του εθνικού χρηματοδοτικού προγράμματος για Δήμους ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ο Δήμος 
Λουτρακίου – Περαχώρας θα προχωρήσει σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε τέσσερα κτίρια του: 

• Κτίριο γραφείων ΔΑΕΤ 

o προσθήκη εξωτερικών σκιάστρων στα ανοίγματα των όψεων του κτιρίου 

o εγκατάσταση υαλοπινάκων τύπου low -e 

o εγκατάσταση συστήματος μηχανικού αερισμού 

o εγκατάσταση συστήματος σύζευξης φυσικού – τεχνητού φωτισμού 

 

Εικόνα 13: Κτίριο ΔΑΕΤ 
 

• Γυμνάσιο & Λύκειο Λουτρακίου 

o προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και στην οροφή για τα κτήρια 
της ζώνης 1 
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o θερμομόνωση της οροφής για το κτήριο του λυκείου (ζώνη 3) 

o αντικατάσταση των ballast στα φωτιστικά 

o χρήση ανιχνευτών στις αίθουσες διδασκαλίας 

 

Εικόνα 14: Γυμνάσιο – Λύκειο Λουτρακίου 
 

• Πνευματικό κέντρο Λουτρακίου 

o προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και την οροφή  

o αντικατάσταση των μονών υαλοστασίων με διπλά 

o αντικατάσταση των στραγγαλιστικών διατάξεων στα φωτιστικά 

o αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων με νέες πιο αποδοτικές (ενεργειακής 
κλάσης Α) 

o βιοκλιματικός σχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου του πνευματικού κέντρου 

 

Εικόνα 15: Πνευματικό κέντρο  
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Εικόνα 16: Βιοκλιματικός σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου Πνευματικού Κέντρου 

 

• Κλειστό γυμναστήριο Λουτρακίου 

o προσθήκη θερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία και το δάπεδο  

o αντικατάσταση των παλαιών υαλοστασίων με νέα 

o αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης  

o προσθήκη inverter στον ανεμιστήρα της κεντρικής μονάδας κλιματισμού  

o αντικατάσταση των φωτιστικών υδραργύρου, με νέα μετάλλων αλογονιδίων 

o προσθήκη ανιχνευτών κίνησης στους χώρους των γραφείων και των αποδυτηρίων 

 

Εικόνα 17: Κλειστό Γυμναστήριο 
 

Οι παρεμβάσεις αυτές θα αποτελέσουν ένα πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 
αναβάθμισης και πιστοποίησης των κτιρίων του Δήμου ενώ τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους 
πολίτες του Δήμου προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 
επιθεώρησης / πιστοποίησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή 
τομέα της πόλης. 
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Καθώς ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας είναι υπεύθυνος για 31 κτίρια, το δεύτερο βήμα αφορά τα 
υπόλοιπα 27 κτίρια για τα οποία ο Δήμος θα συντάξει ενεργειακές επιθεωρήσεις και μελέτες στις οποίες 
θα προταθούν επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας οι οποίες θα υλοποιηθούν σταδιακά. Επίσης ο 
Δήμος θα κινηθεί στην ίδια κατεύθυνση και με για τις εγκαταστάσεις που διαχειρίζεται (αντλιοστάσια, 
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και αποβλήτων, κτλ) καθώς διαπιστώνονται σοβαρά 
περιθώρια για εξοικονόμηση ενέργειας και συνεπαγόμενη μείωση εκπομπών CO2. Στόχος των δράσεων 
για τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Δήμου, σε σχέση με το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η μείωση 
των εκπομπών CO2 κατά 25% και 15% αντίστοιχα. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τα δημοτικά κτίρια και 
εγκαταστάσεις που ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του 
Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Μέτρα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στο κτίριο 
γραφείων ΔΑΕΤ 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

36.300 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2011 – 2012 11 

Μέτρα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 
Γυμνάσιο & Λύκειο 
Λουτρακίου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

155.000 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2011 – 2012 22 

Μέτρα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 
πνευματικό κέντρο 
Λουτρακίου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

80.000 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2011 – 2012 9 

Μέτρα 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στο 
κλειστό γυμναστήριο 
Λουτρακίου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

160.650 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2011 – 2012 11 

Επιθεώρηση κτιρίων 
και εγκαταστάσεων 
του Δήμου, 
ενεργειακή 
πιστοποίησή τους 
και διατύπωση 
προτάσεων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

 70.000 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2011 – 2013  
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Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Υλοποίηση μέτρων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια του 
Δήμου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

1.000.000 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2012 – 2018 519 

Υλοποίηση μέτρων 
εξοικονόμησης 
ενέργειας στις 
εγκαταστάσεις του 
Δήμου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

400.000 Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες 2012 – 2018 1.135 

Εκστρατεία 
ενημέρωσης για την 
εξοικονόμηση 
ενέργειας στα 
δημοτικά κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Μείωση 
εκπομπών CO2 30.000 

Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2012 – 2015  

Πίνακας 17: Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικά κτίρια / εγκαταστάσεις 
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11. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. και αποτελούν συνήθως τον 
μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας σε αστικές και ημιαστικές περιοχές. Το περιθώριο παρέμβασης του 
Δήμου για ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό αλλά ο 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 

• Προώθηση εθνικών / ευρωπαϊκών πολιτικών εντός των ορίων του 

• 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 κτίριά 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 στο κεφάλαιο για την «Οργανωτική δομή και την 
στήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς» του παρόντος Σχεδίου Δράσης. 

Μέσω της ανωτέρω δομής ή 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 αναβάθμιση 
των κτιρίων 

• 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 
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• Χρηματοδοτικών ευκαιριών σαν το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα κτίρια 
του οικιακού και τριτογενή τομέα 

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). 
Λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό και 
μέσο εμβαδόν των κατοικιών προ του 1980 
(εθνικά και τοπικά στατιστικά στοιχεία), το 

ποσοστό των κατοικιών του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας 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 Λουτρακίου - Περαχώρας, θα επιδιώξει, μέσω δράσεων 
ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης να ενταχθούν στο πρόγραμμα 100 κατοικίες με στόχο εξοικονόμησης 
50% επί της τελικής ενέργειας που καταναλώνουν (εκτιμώμενη μείωση εκπομπών 336 tCO2  με 
εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά κτίριο 60 kWh/m2/έτος). 

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 Λουτρακίου - Περαχώρας θα επιδιώξει μέσω δράσεων ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης να υλοποιηθούν εντός του Δήμου 200 παρεμβάσεις σε αντίστοιχα κτίρια εντός του 
Δήμου με στόχο μείωσης εκπομπών CO2 112 tCO2 (εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά 
παρέμβαση 10 kWh/m2/έτος). 

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 παρόντος Σχεδίου Δράσης. Έτσι, 
προγραμματίζεται η προώθηση δράσεων ενημέρωσης αλλά και δράσεων διανομής λαμπτήρων ώστε να 
επιταχυνθεί η αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαμπτήρων στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας 
με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και η υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. 
λαμπτήρες LED). Εκτιμάται ότι η πλήρης αντικατάσταση θα επιφέρει εξοικονόμηση 5% στην 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα (4.944 tCO2 – 2.386 tCO2 

από τον οικιακό τομέα και 2.558 tCO2 από τον τριτογενή τομέα). 
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Παράλληλα, 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 χαμηλού κόστους. Αντίστοιχα, 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 εργαζομένων και της υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας χαμηλού κόστους. Από τις δύο αυτές δράσεις εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση 10% 
στην τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του οικιακού τομέα και 10% στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τομέα (12.406 tCO2 – 7.003 tCO2 από τον οικιακό τομέα και 5.403 
tCO2 από τον τριτογενή τομέα). 

Τέλος, ο Δήμος θα μελετήσει τις δυνατότητες που του δίνονται στα πλαίσια του παρόντος 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. 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. 

11.1. ΈΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

Στα πλαίσια των πολιτικών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας και των δράσεων που αυτές 
συνεπάγονται, η Ομάδα Σχεδίου Δράσης ετοίμασε ερωτηματολόγια για τον οικιακό και τον τριτογενή 
τομέα και τα οποία διανεμήθηκαν στα τρία δημοτικά διαμερίσματα και τους επαγγελματικούς συλλόγους 
και ενώσεις της πόλεις αντίστοιχα. Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψαν στοιχεία για 
την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας και για τους τομείς στους 
οποίους πρέπει να επικεντρωθούν οι προσπάθειες της Ομάδας Σχεδίου Δράσης για ενημέρωση / 
ευαισθητοποίηση των πολιτών. 

11.1.1. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Τα ερωτηματολόγια αφορούν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων του τριτογενή τομέα, συνεπώς δεν 
μπορεί να γίνει ομαδοποίηση και επεξεργασία με επαρκές δείγμα ανά ομάδα. Ενδεικτικά όμως, 
αναφέρονται περιπτώσεις επιχειρήσεων και το ενεργειακό τους προφίλ από όπου φαίνεται το 
περιθώριο παρεμβάσεων προς την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση εκπομπών CO2 αλλά και η 
ετοιμότητα για συνεργασία προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

Έτσι, ξενοδοχείο συνολικού εμβαδού 8.500 τμ, με 90 εργαζόμενους και 300 επισκέπτες ημερησίως, 
καταναλώνει ετησίως 2.100.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 140 τόνους πετρελαίου και 19.000 kg 
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προπανίου. Το ξενοδοχείο έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση σχεδόν του συνόλου των λαμπτήρων του 
με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει ενσωματώσει σειρά συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας 
στα δωμάτια και τους δημόσιους χώρους του. Επίσης εφαρμόζει σύστημα / πρότυπο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και η διαχείρισή του δηλώνει πρόθυμη να υλοποιήσει επιπλέον συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και να συνεργαστεί με τον Δήμο σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. 

Επίσης, ξενοδοχείο συνολικού εμβαδού 85.000 τμ, με 1.200 εργαζόμενους και 2.500 – 3.000 επισκέπτες 
ημερησίως, καταναλώνει ετησίως σχεδόν 17.500.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, 550 τόνους πετρελαίου 
και 140.000 kg προπανίου. Και αυτό το ξενοδοχείο έχει ενσωματώσει τεχνολογίες εξοικονόμησης 
ενέργειας, χωρίς όμως να εφαρμόζει κάποιο σύστημα / πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ενώ 
επίσης η διαχείρισή του δηλώνει πρόθυμη να υλοποιήσει επιπλέον συστήματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και να συνεργαστεί με τον Δήμο σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. 

Τέλος, βιοτεχνία εμβαδού 800 τμ με 10 εργαζόμενους, καταναλώνει ετησίως σχεδόν 65.000 kWh 
ηλεκτρικής ενέργειας και 35.000 kg προπανίου. Παρότι δεν έχουν εγκατασταθεί λαμπτήρες ή διατάξεις 
εξοικονόμησης ενέργειας, η βιοτεχνία δηλώνει διατεθειμένη να επενδύσει έως και 2000 € ετησίως για 
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο άμεσο μέλλον. 

11.1.2. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Στον οικιακό τομέα, τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν μέσω των λογαριασμών νερού στα τρία δημοτικά 
διαμερίσματα και συγκεντρώθηκαν ανώνυμα σε κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες προς επεξεργασία. 
Τελικά, συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια που αντιστοιχούν στο 1,1% του πληθυσμού του Δήμου, όπως 
αυτός εκτιμάται για το έτος 2008. Η κατανομή των απαντήσεων, βάσει δημοτικού διαμερίσματος που 
βρίσκεται η κατοικία ήταν: 

Ίσθμια; 
20,00%

Περαχώρα; 
1,25%

ΔΞ / ΔΑ; 
7,50%

Λουτράκι; 
71,25%

 
Εικόνα 18: Τόπος κατοικίας 

 
Ο τύπος των κτιρίων για τα οποία συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο είναι: 
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Μονοκατοικία; 
30,00%

Μονοκατοικία 
αυτόνομη; 
20,00%

ΔΞ / ΔΑ; 
5,00% Διαμέρισμα; 

45,00%

 
Εικόνα 19: Τύπος κατοικίας 

 
Για να εκτιμηθεί η ετοιμότητα των πολιτών να υιοθετήσουν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και οι 
τομείς προτεραιότητας, τα ερωτηματολόγια περιείχαν σειρά ερωτήσεων για την ενεργειακή 
συμπεριφορά των πολιτών στους τομείς: 

• Του φωτισμού 

• Της θέρμανσης 

• Του κλιματισμού 

• Της αγοράς και χρήσης ηλεκτρικών συσκευών 
Για ενδεικτικές ερωτήσεις, οι απαντήσεις που δόθηκαν παρατίθενται στα επόμενα διαγράμματα: 

Ναι; 81,25%

ΔΞ / ΔΑ; 
3,75%

Όχι; 15,00%

 
Εικόνα 20: Κλείνετε τα φώτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περισσότερο από δύο λεπτά; 
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ΔΞ / ΔΑ; 
38,75% 26-50%; 

11,25%

51-75%; 
13,75%

76-100%; 
23,75%

1-25%; 
12,50%

 
Εικόνα 21: Ποιο είναι το ποσοστό λαμπτήρων εξοικονόμησης στους λαμπτήρες που χρησιμοποιείτε;  

 

Όχι; 77,50%

ΔΞ / ΔΑ; 
5,00%

Ναι; 17,50%

 
Εικόνα 22: Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και αν υπάρχει η δυνατότητα για επαρκή φυσικό 

φωτισμό; 
 

Όχι Κ.Θ.; 
3,75%

Όχι αυτονομία; 
6,25%

ΔΞ / ΔΑ; 
15,00%

18-19C; 
13,75%

22-23C; 
18,75%

20-21C; 
37,50%> 25C; 1,25%

 
Εικόνα 23: Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για τη θέρμανση; 
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Ναι; 33,75%ΔΞ / ΔΑ; 
6,25%

Όχι A/C; 
13,75%

Όχι; 46,25%

 
Εικόνα 24: Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25 βαθμούς, το καλοκαίρι; 

 

Όχι; 21,25%

ΔΞ / ΔΑ; 
15,00%

Ναι; 63,75%

 
Εικόνα 25: Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή σήμανση / κλάση συσκευών κατά την αγορά ηλεκτρικών / 

ηλεκτρονικών ειδών; 
 

Ναι; 55,00%

ΔΞ / ΔΑ; 
2,50%

Όχι; 42,50%

 
Εικόνα 26: 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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Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι υπάρχει ήδη μία σημαντική συνείδηση στους πολίτες των μέσων και 
μέτρων που μπορούν να οδηγήσουν στην εξοικονόμηση ενέργειας και, συνεπακόλουθα, την προστασία 
του περιβάλλοντος. Εντούτοις, υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια καθώς σε σημαντικά ποσοστά οι 
πολίτες δεν υιοθετούν ή αγνοούν ενεργειακές συμπεριφορές με άμεσα αποτελέσματα εξοικονόμησης 
ενέργειας και χρημάτων. 

Σε αυτή την ανάγκη, αλλά και για προτάσεις πιο τεχνικές και εξειδικευμένες, ο Δήμος Λουτρακίου – 
Περαχώρας θα προχωρήσει στην στήριξη και ενημέρωση των πολιτών προκειμένου να βελτιωθεί η 
ενεργειακή τους συμπεριφορά και, αφενός οι ίδιοι να ωφεληθούν από την εξοικονόμηση πόρων που 
αυτό συνεπάγεται, αφετέρου, ο Δήμος να έχει προωθήσει την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τα κτίρια του οικιακού και 
τριτογενή τομέα που ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του 
Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Δημιουργία φόρουμ 
με εμπλεκόμενους 
φορείς του Δήμου 

Προώθηση 
πολιτικών και 
δράσεων ΕΞΕ / 
ΑΠΕ 

20.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2020  

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

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

50.000 

Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2016 4.944 

Εκστρατεία 
ενημέρωσης για τα 
οφέλη από την 
εξοικονόμηση 
ενέργειας χαμηλού 
κόστους στον 
οικιακό τομέα 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

100.000 

Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2020 7.003 

Εκστρατεία 
ενημέρωσης για τα 
οφέλη από την 
εξοικονόμηση 
ενέργειας χαμηλού 
κόστους στον 
τριτογενή τομέα 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

60.000 

Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2020 5.403 
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Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Εκστρατεία 
ενημέρωσης για τα 
προγράμματα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και 
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ» 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

30.000 

Ίδιοι πόροι / εθνικές 
πρωτοβουλίες / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2020  

Υλοποίηση 
παρεμβάσεων μέσω 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και 
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ» 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

 Εθνικοί πόροι 2011 – 2020 448 

Μελέτη των 
δυνατοτήτων στα 
πλαίσια του 
παρόντος εθνικού 
θεσμικού πλαισίου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

30.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011  

Πίνακας 18: Προγραμματισμός δράσεων για οικιακό / τριτογενή τομέα 
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12. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί έναν τομέα όπου μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς 
μεγάλο κόστος ή εργασία, με την αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους εξοικονόμησης 
ενέργειας. Η αντικατάσταση αυτή μπορεί, για λόγους οικονομίας να γίνει και κατά περίπτωση, κάθε 
φορά δηλαδή που ένας λαμπτήρας καίγεται ή σε περιπτώσεις που χρειάζεται και αντικατάσταση 
ηλεκτρονικών διατάξεων ανά δρόμο της πόλης αναλόγως της διαθεσιμότητας κονδυλίων. Στον Δήμο 
Λουτρακίου – Περαχώρας χρησιμοποιούνται για δημόσιο φωτισμό οι τύποι λαμπτήρα του ακόλουθου 
πίνακα (περιλαμβάνεται ένδειξη για λαμπτήρες ειδικού τύπου που θεωρείται ότι δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν με ισοδύναμους λαμπτήρες): 

Τύπος λαμπτήρα Ισχύς (W) Αριθμός λαμπτήρων Αντικατάσταση 

Ατμών Hg 80 600 Ναι 

Ατμών Hg 125 1.500 Ναι 

Λαμπτήρας Na 70 200 Ναι 

Λαμπτήρας Na 100 240 Ναι 

Λαμπτήρας Na 150 200 Ναι 

Λαμπτήρας Na αχλαδωτός 250 300 Ναι 

Λαμπτήρες Na σωληνωτός 250 600 Ναι 

Λαμπτήρες Na σωληνωτός 400 300 Ναι 

Λαμπτήρας εκκένωσης 160 100 Ναι 

Λαμπτήρας εκκένωσης 250 100 Ναι 

Λαμπτήρας ηλεκτρονικός 20 18.000 Ναι 

Λαμπτήρας σηματοδότησης 75 200 Όχι 

Λαμπτήρας σιντριβανιού 150 75 Όχι 

Hg & M.H. 250 240 Όχι 

Hg & M.H. 400 600 Όχι 

Λαμπτήρας εκκένωσης Μ.Η. 150 90 Όχι 

Λαμπτήρας εκκένωσης συμπαγής 150 90 Όχι 

Λαμπτήρας Vialox 70 1.100 Όχι 

Λαμπτήρας ιωδίνης 500 1.100 Όχι 
Πίνακας 19: Υφιστάμενος δημοτικός φωτισμός 
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Οι ανωτέρω τύποι θα αντικατασταθούν σταδιακά (βάσει των διαθέσιμων τεχνικών επιλογών) βάσει του 
ακόλουθου πίνακα ισοδυναμίας με βάση την φωτεινότητα των λαμπτήρων: 

Λαμπτήρας Αντιστοιχία 
με LED 

Αντιστοιχία με 
Metal Halide 

Αντιστοιχία με 
ατμών νατρίου 
χαμηλής πίεσης 

Ενδεικτικό κόστος 
παλαιού 

λαμπτήρα (€) 

Ενδεικτικό 
κόστος νέου 
λαμπτήρα (€) 

CFL 20W 10W   20 60 

Ατμών 
υδραργύρου 
80W 

 50W  20 80 

Ατμών 
υδραργύρου 
125W 

 70W  30 80 

Νατρίου 70 W   36W 35 80 

Νατρίου 100 W   66W 40 115 

Νατρίου 150 W   90W 50 200 

Νατρίου 250 W   131W 60 220 

Νατρίου 400 W   180W 70 130 

Μικτού 
φωτισμού 160 
W 

 50W  35 80 

Μικτού 
φωτισμού 250 
W 

 70W  40 80 

Πίνακας 20: Αντιστοίχιση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 
 

Οι αναφερόμενοι τύποι λαμπτήρων έχουν τους εξής μέσους χρόνους ζωής: 

Τύπος Εκτιμώμενος χρόνος ζωής (h) 

CFL 10.000 

LED 50.000 

Metal Halide 12.000 

Ατμών υδραργύρου 12.000 

Ατμών νατρίου 28.000 
Πίνακας 21: Χρόνος ζωής λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 

 

Με την παραδοχή ότι ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, κατά μέσο 
όρο επί 11 ώρες καθημερινά, ήτοι 4015 ώρες / έτος, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω 
πινάκων και την παραδοχή ότι ο κάθε τύπος λαμπτήρα θα αντικατασταθεί με γραμμική αναλογία εντός 
του μέσου χρόνου ζωής τους προκύπτει η παρακάτω εξοικονόμηση ενέργειας για το διάστημα 2010 – 
2020: 
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Εξοικονόμηση ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό

0

577143

1154286

1586889
1701637

1816386
1931135

2045883 2045883 2045883 2045883

0
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kWh

Ατμών Hg Ατμών Na Μικτού φωτισμού CFL Σύνολο
 

Εικόνα 27: Εξοικονόμηση ενέργειας από τον δημοτικό φωτισμό 
 

Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά 
του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

Η υλοποίηση της δράσης θα γίνει με την προμήθεια των αντίστοιχων νέων λαμπτήρων, μέσω του 
τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου, κάθε φορά που χρειάζεται αντικατάσταση από τις τεχνικές 
υπηρεσίες του Δήμου. Το επιπλέον κόστος για την αγορά λαμπτήρων εξοικονόμησης υπολογίζεται στο 
διάστημα 2010 – 2020 με βάση το ακόλουθο διάγραμμα (δεν έχει συνυπολογιστεί η αύξηση των τιμών 
λόγω πληθωρισμού αλλά και η μείωση λόγω βελτίωσης της τεχνολογίας): 

Επιπλέον κόστος αγοράς λαμπτήρων

0

359119

718238

933357 964643 995929 1027214 1058500 1058500 1058500 1058500

0
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1000000

1200000
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Ατμών Hg Ατμών Na Μικτού φωτισμού CFL Σύνολο
 

Εικόνα 28: Επιπλέον κόστος για την αντικατάσταση των λαμπτήρων του δημοτικού φωτισμού 
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Εκτός της αντικατάστασης λαμπτήρων με υφιστάμενες λύσεις οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 
παρακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις για λύσεις και εφαρμογές που μπορεί να σχετίζονται με: 

• Νέους τύπους λαμπτήρων με μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια φωτεινότητα 

• Νέους ανακλαστήρες ή καλύμματα, ειδικά για τον μεγάλο αριθμό λαμπτήρων που καλύπτουν 
το επαρχιακό και αγροτικό δίκτυο δρόμων του Δήμου 

• Τεχνολογίες δημοτικού φωτισμού με χρήση ΑΠΕ, ειδικά για απομακρυσμένες – αγροτικές 
περιοχές του Δήμου 

• Τεχνολογίες ρύθμισης της έντασης του δημοτικού φωτισμού 

Παράλληλα, για λύσεις αντικατάστασης των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται σε ειδικές εφαρμογές ή 
για τη διερεύνηση της αλλαγής λαμπτήρων λόγω υπερβολικής ή ελλιπούς φωτεινότητας θα επιδιωχθεί η 
εκπόνηση μελέτης φωτισμού για το σύνολο των αναγκών φωτισμού των οικισμών του Δήμου. Με αυτόν 
τον τρόπο, επιπλέον, θα εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας και οπτικής άνεσης που επιβάλλουν οι 
σχετικοί Κανονισμοί. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τα κτίρια του οικιακού και 
τριτογενή τομέα που ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του 
Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή 
δράσης 

Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Σταδιακή 
αντικατάσταση 
λαμπτήρων με 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

1.058.500 Ίδιοι πόροι 2010 – 2017 2.344 

Εκπόνηση μελέτης 
φωτισμού για το 
σύνολο του Δήμου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

30.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2013  

Πίνακας 22: Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικό φωτισμό 
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13. ΟΧΗΜΑΤΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

13.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας αναγνωρίζει ότι οι παρεμβάσεις για την μείωση της κατανάλωσης 
καυσίμου από τον στόλο δημοτικό οχημάτων, ναι μεν θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε μείωση των 
λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά δεν θα έχει σημαντική επίδραση στο συνολικό αποτύπωμα CO2 
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. 

Ως δράσεις για τα δημοτικά οχήματα μπορούν να αναφερθούν: 

• Μετατροπή βαρέων οχημάτων πετρελαίου για χρήση υψηλών μιγμάτων βιοκαυσίμου 

• Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με οχήματα φυσικού αερίου 

• Αντικατάσταση βενζινοκίνητων οχημάτων με υβριδικά ή ηλεκτρικά οχήματα 

• Υιοθέτηση και εμπέδωση πρακτικών όπως το Eco-Driving 

Με την μετατροπή των βαρέων οχημάτων για χρήση υψηλών μιγμάτων 
βιοκαυσίμου, αφενός μειώνεται η κατανάλωση ορυκτού πετρελαίου και 
αφετέρου μειώνονται οι εκπομπές CO2, σύμφωνα και με την μεθοδολογία του 
Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

Στα πλαίσια της φυσιολογικής αντικατάστασης βαρέων οχημάτων πετρελαίου (λόγω φθοράς ή μεγάλης 
ηλικίας) θα προτιμηθεί η αγορά οχημάτων με καύσιμο φυσικό αέριο, από τη στιγμή που θα υπάρξει, τα 
προσεχή χρόνια πρόσβαση σε υποδομές φυσικού αερίου. 

Για τα οχήματα βενζίνης προτείνεται η αγορά οχημάτων υγραερίου, διπλού 
καυσίμου (φυσικό αέριο και βενζίνη) ή υβριδικών (ηλεκτρισμός και βενζίνη) 
αντί οχημάτων βενζίνης μόνο προς αντικατάσταση υφισταμένων οχημάτων, 
μετά το τέλος ζωής των τελευταίων. Η ενεργειακή και οικονομική 
αποδοτικότητα αυτών των οχημάτων για το χρόνο ζωής τους, είναι 
τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη από τους ίδιους τους κατασκευαστές τους. 
Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αιτιολογηθεί η απόφαση αγοράς τέτοιων 
οχημάτων από το Δήμο μέσω διαδικασιών πράσινων προμηθειών. 

Τέλος, 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 
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που χρησιμοποιούνται αλλά και η αποδοτικότερη χρήση των οχημάτων του στόλου, ενώ κρίσιμη 
θεωρείται η εκπαίδευση και συμμετοχή των οδηγών σε οποιοδήποτε σχήμα υιοθετηθεί. Ενδεικτικά, 
αναφέρονται οι εξής δράσεις: 

• Εισαγωγή διαδικασίας για την αγορά ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων όποτε απαιτείται η 
αντικατάσταση παλαιών οχημάτων. Ειδικά για χρήσεις όπου δεν απαιτείται η μεταφορά 
αντικειμένων (π.χ. δημοτική αστυνομία, υπηρεσίες πολεοδομίας) μπορεί να επιλεχθεί η λύση 
των μοτοποδηλάτων, μικρών ηλεκτρικών οχημάτων, κα 

• Εγκατάσταση συστημάτων GPS στα οχήματα του στόλου προκειμένου να επιτευχθεί ο 
καλύτερος προγραμματισμός, έλεγχος και αποτίμηση των δρομολογίων και της κατανάλωσης 
καυσίμου των οχημάτων 

• Δημιουργία μητρώου οδηγών που σχετίζεται με την ενεργειακή συμπεριφορά των οδηγών,  
υιοθέτηση στόχων κατανάλωσης ανά όχημα και οδηγό και δημιουργία σχήματος 
επιβράβευσης σε όσους συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση καυσίμου 

• Υιοθέτηση σχήματος ενεργειακής αποδοτικότητας από όλους τους εμπλεκόμενους στον 
δημοτικό στόλο οχημάτων (γραφείο κίνησης, υπηρεσία συντήρησης, οδηγοί). Ενδεικτικά, 
αναφέρονται ποσοστά εξοικονόμησης καυσίμου για διάφορες δράσεις και συμπεριφορές 
οδήγησης: 

o Ελαφρά οχήματα 

 Eco-driving: 8% 

 Σβήσιμο κινητήρα στις στάσεις: 5% 

 Χρήση μικρών, οικονομικών αυτοκινήτων: 50% 

 Χρήση υβριδικών αυτοκινήτων: 10 – 35% 

 Χρήση ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης: 4% 

 Τακτικός έλεγχος φίλτρου αέρα: 10% 

 Τακτική ρύθμιση κινητήρα: 4% 

 Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών: 3% 

o Φορτηγά – Λεωφορεία 

 Eco-driving: 8% 

 Σβήσιμο κινητήρα στις στάσεις: 5% 

 Χρήση αεροδυναμικών βοηθημάτων: 11% 
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 Βάρος οχήματος (καρότσας): 5% 

 Χρήση ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης: 3% 

 Χρήση ορυκτέλαιου χαμηλής τριβής: 2% 

 Τακτικός έλεγχος φίλτρου αέρα: 10% 

 Τακτική ρύθμιση κινητήρα: 4% 

 Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών: 3% 

• Συνεχής εκπαίδευση των οδηγών του Δήμου σε πρακτικές eco-driving όπως: 

o Σωστή χρήση κιβωτίου ταχυτήτων 

o Συνετή οδήγηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση) 

o Αποφυγή περιττού βάρους στα οχήματα 

o Αποφυγή περιττών αεροδυναμικών εμποδίων (σχάρες, κα) 

o Έλεγχος πίεσης ελαστικών 

• Δημιουργία κουλτούρας εξοικονόμησης στους υπαλλήλους του Δήμου ώστε να αποφεύγεται η 
χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για μικρές διαδρομές εντός της πόλης 

• 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 των μοτοποδηλάτων για υπηρεσιακές ανάγκες εντός της πόλης, κα 

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τα δημοτικά οχήματα που ο Δήμος Λουτρακίου – 
Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Μετατροπή 28 
βαρέων οχημάτων 
πετρελαίου για 
χρήση υψηλών 
μιγμάτων 
βιοκαυσίμου 

Μείωση 
εκπομπών CO2 280.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες 

2011 – 2013 15 
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Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Αντικατάσταση 
βαρέων οχημάτων 
πετρελαίου με 
οχήματα φυσικού 
αερίου 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

Κόστος 
αγοράς 
οχημάτων 

Ίδιοι πόροι 

Θα μελετηθεί 
όταν υπάρξει 
παροχή 
φυσικού 
αερίου 

 

Αντικατάσταση 
βενζινοκίνητων 
οχημάτων με 
υβριδικά ή ηλεκτρικά 
οχήματα 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

294.000 Ίδιοι πόροι 2011 – 2020 Έως 9 

Υιοθέτηση και 
εκπαίδευση 
πρακτικών όπως το 
Eco-Driving 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

40.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2013 Έως 80 

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση δράσεων 
διαχείρισης στόλου, 
προγραμματισμού 
δρομολογίων, κα 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

30.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2013 Έως 20 

Πίνακας 23: Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικά οχήματα 
 

13.2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Ο Δήμος δεν έχει μεγάλες δυνατότητες για παρεμβάσεις στα οχήματα, την επιλογή χρήσης και την 
συμπεριφορά οδήγησης που σχετίζονται με τα ιδιωτικά και δημόσια οχήματα που κινούνται εντός των 
ορίων του Δήμου. Εντούτοις μπορεί και θα μελετήσει τις δυνατότητες που δίνονται στους εξής άξονες: 

• Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση οδηγών για τα πλεονεκτήματα 

o των νέων τύπων οχημάτων με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου 

o της οικολογικής οδήγησης (eco-driving) και 

o της μειωμένης χρήσης των οχημάτων για μικρές αποστάσεις 

• Διερεύνηση δράσεων και έργων για την μείωση της κυκλοφορίας εντός της πόλης του 
Λουτρακίου 

• Διερεύνηση και υλοποίηση δράσεων για την αύξηση χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών και 
εναλλακτικών μέσων μεταφοράς 

• Προώθηση των εθνικών πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών CO2 από τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές 
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Σε συνέχεια των δράσεων για τα δημοτικά 
οχήματα, ο Δήμος θα αναλάβει την δημιουργία 
μίας εκστρατείας ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης 
για τους πολίτες και τους επισκέπτες / τουρίστες 
του Δήμου 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 έμφαση 
στις αρχές της οικολογικής οδήγησης (eco-driving) και της μειωμένης χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων 
για μικρές αποστάσεις εντός της πόλης. Η εκστρατεία μπορεί να περιέχει δύο κατευθύνσεις: μία για 
τους πολίτες του Δήμου με χρήση αναλυτικών οδηγών και διοργάνωση αντίστοιχων γεγονότων για την 
διάδοση των αρχών της οικολογικής οδήγησης και μία για τους επισκέπτες / τουρίστες του Δήμου με 
χρήση συνοπτικών φυλλαδίων. Και στις δύο περιπτώσεις, 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. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά την μελέτη και υλοποίηση δράσεων και έργων για την μείωση της 
κυκλοφορίας εντός της πόλης του Λουτρακίου, καθώς αυτή αποτελεί το κύριο αστικό κέντρο του Δήμου. 
Ενδεικτικά, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων ή διαπλάτυνση πεζοδρομίων στο κέντρο (τουριστικό, 
εμπορικό) της πόλης 

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο τουριστικό – εμπορικό τμήμα της πόλης 

• Μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας στο τουριστικό – εμπορικό κέντρο της πόλης (π.χ. 
Σαββατοκύριακο) τις περιόδους τουριστικής αιχμής 

• Δημιουργία μόνιμων υποδομών ευαισθητοποίησης / εκπαίδευσης των πολιτών, π.χ. 
κυκλοφοριακό πάρκο 

• Δημιουργία μίας δωρεάν υπηρεσίας συγκοινωνιών (μίνι λεωφορεία), εντός της πόλης, για την 
μετακίνηση των επισκεπτών / τουριστών τις περιόδους τουριστικής αιχμής 

Ο αριθμός, η φύση και ο τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης τέτοιων δράσεων, σε συνδυασμό με 
μία ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη της πόλης του Λουτρακίου, πρέπει να μελετηθεί από τον Δήμο 
και η όποια υλοποίηση μαζί με τα αποτελέσματά της να προβληθεί στους πολίτες και τους επισκέπτες / 
τουρίστες της πόλης. Από τις παραπάνω δράσεις, ο Δήμος στοχεύει μέχρι το 2020 να έχει οδηγήσει σε 
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μείωση των εκπομπών CO2 κατά 5%, δηλαδή 855 tCO2 από τον τομέα των μεταφορών (αρχική 
εκτίμηση). 

Ο τρίτος άξονας αφορά την μελέτη και υλοποίηση δράσεων για την αύξηση χρήσης των δημόσιων 
συγκοινωνιών και εναλλακτικών μέσων μεταφοράς. Ενδεικτικά, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Δημιουργία εκπτωτικών εισιτηρίων για τακτικούς χρήστες των δημόσιων συγκοινωνιών 

• Δημιουργία κινήτρων για την μετακίνηση επισκεπτών / τουριστών με δημόσια μέσα μεταφοράς 

• Ανταλλαγή των εισιτηρίων των δημόσιων συγκοινωνιών με εκπτώσεις σε αγορές εντός του 
Δήμου 

• Εγκατάσταση και χρήση υποδομών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων για τους 
κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 

• Αγορά δημόσιων ποδηλάτων για χρήση από τους υπαλλήλους του Δήμου 

• Επιδότηση τιμής για αγορά ποδηλάτων από τους κατοίκους της πόλης 

• Δημιουργία θέσεων στάθμευσης ή άλλων κινήτρων για οχήματα υβριδικά, ηλεκτρικά, κ.α. 

Ο αριθμός, η φύση και ο τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης τέτοιων δράσεων πρέπει να 
μελετηθεί από τον Δήμο και η όποια υλοποίηση μαζί με τα αποτελέσματά της να προβληθεί στους 
πολίτες και τους επισκέπτες / τουρίστες της πόλης. 

Το πιο φιλόδοξο και σημαντικό μέτρο, σε αυτόν τον 
άξονα, είναι η επιδίωξη του Δήμου να εξυπηρετηθεί ξανά 
η πόλη του Λουτρακίου από τακτική και συχνή 
σιδηροδρομική συγκοινωνία με την Αθήνα μέσω του 
δικτύου Προαστιακού σιδηροδρόμου από νέο σταθμό 
που θα εγκατασταθεί στις παρυφές της πόλης ή την 
επαναλειτουργία του ήδη υπάρχοντος στο κέντρο της 
πόλης. Από τις παραπάνω δράσεις, ο Δήμος στοχεύει μέχρι το 2020 να έχει οδηγήσει σε μείωση των 
εκπομπών CO2 κατά 10%, δηλαδή 1.710 tCO2 από τον τομέα των μεταφορών. 

Τέλος, ο Δήμος στοχεύει στην ενεργή προώθηση και επιδίωξη της υλοποίησης εθνικών πολιτικών που 
περιγράφονται σε κείμενα πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης (ειδικά στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής 
Απόδοσης) και, για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας, κυρίως σχετίζονται με: 

• Την ανάπτυξη αστικών σχεδίων κινητικότητας και την βελτίωση των αστικών υπεραστικών 
συγκοινωνιών στο συγκρότημα της Αθήνας 

• Την παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών οχημάτων 
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• Την ενεργειακή σήμανση των νέων οχημάτων και την σύνδεση φορολογίας και εκπομπών CO2 

Η υλοποίηση τέτοιων κεντρικών πολιτικών επηρεάζει εμμέσως και τις εκπομπές CO2 εντός του Δήμου 
Αιγάλεω σε ποσοστό ανάλογο των εθνικών ή περιφερειακών στόχων που έχουν τεθεί. Ένας από τους 
εθνικούς στόχους είναι και η προώθηση των βιοκαυσίμων στο διάστημα 2005 – 2010. Έτσι, έως το 
τέλος του 2010 το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να περιέχει 5,75% βιοντίζελ και να διατίθεται από όλα 
τα πρατήρια της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι, για το διάστημα 2010 – 2011, ο συντελεστής εκπομπών για 
το συγκεκριμένο καύσιμο 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 

PBD:  ποσοστό βιοντίζελ 

Οι μεταβλητές παίρνουν τις τιμές: PCD = 94,25%, Fdiesel = 0,267, PBD = 5,75%. Έτσι, για τον τελικό 
υπολογισμό των εκπομπών CO2 από το πετρέλαιο κίνησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής F 
= 0,252 tCO2/MWh, ο οποίος για τις καταναλώσεις των μεταφορών που μετρήθηκαν το 2008 
μεταφράζεται σε μείωση εκπομπών 73 tCO2. 

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τις μεταφορές που ο Δήμος Λουτρακίου – 
Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Εκστρατεία 
ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης 
πολιτών και 
επισκεπτών του 
Δήμου 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

50.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2012 – 2018  
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Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Μελέτη δράσεων για 
την αύξηση χρήσης 
των δημόσιων 
συγκοινωνιών και 
εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς 

 30.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011  

Υλοποίηση δράσεων 
για την αύξηση 
χρήσης των δημόσιων 
συγκοινωνιών και 
εναλλακτικών μέσων 
μεταφοράς 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

100.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2012 – 2020 1.710 

Μελέτη δράσεων και 
έργων για την μείωση 
της κυκλοφορίας εντός 
της πόλης του 
Λουτρακίου 

 30.000 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011  

Υλοποίηση δράσεων 
και έργων για την 
μείωση της 
κυκλοφορίας εντός της 
πόλης του Λουτρακίου 

Μείωση 
κατανάλωσης / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

 Ίδιοι πόροι 2012 – 2020 855 

Πίνακας 24: Προγραμματισμός δράσεων για τις μεταφορές 
 



 

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια 

Δ
ή
μ
ο
ς

 Λ
ο
υ
τ
ρ
α
κ
ίο

υ
-Π

ε
ρ
α
χ
ώ
ρ
α
ς

 

14. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η Ε.Ε., εκτός της εξοικονόμησης ενέργειας, προωθεί την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας ώστε αυτή να καλύπτει το 20% της καταναλισκόμενης ενέργειας έως το 2020. Στην Ελλάδα, 
το πλέον πρόσφατο καθεστώς 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,» 
και 3851/2010 για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». 

Σε αυτό το πλαίσιο, ένας μεγάλος αριθμός έργων ΑΠΕ πρόκειται να υλοποιηθεί σε όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας συμπεριλαμβανομένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) που επιβλέπει την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, στα όρια του 
Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας έχουν λάβει άδεια, εξαίρεση από άδεια, ή εκκρεμεί ο φάκελος 
αδειοδότησης για τα επόμενα έργα: 

Αιτήσεις και αποφάσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδεις παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 
Απόφαση 
εξαίρεσης Φορέας Τεχνολογία Ισχύς 

(kW) Θέση Κατάσταση 

ΕΧ-04957 HYPERION MARINE ΕΠΕ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Φωτοβολταϊκά 99,75 

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΕΡΑΧΩΡΑ 

Θετική 

ΕΧ-03732 ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΣΠ. & ΣΙΑ ΕΕ Φωτοβολταϊκά 99,925 ΜΩΡΑΙΘΙ Θετική 
ΕΧ-03731 ΦΑΝΗΣ Γ. & ΣΙΑ ΕΕ Φωτοβολταϊκά 99,925 ΜΩΡΑΙΘΙ Θετική 

ΕΧ-06731 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ( Δ.Τ. ΕΛΠΙΣ - 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α.Ε) 

Φωτοβολταϊκά 64,80 

ΟΡΟΦΗ ΤΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΗ " ΕΠΑΝΩ 
ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ" 

Θετική 

ΕΧ-05212 
HYPERION MARINE ΕΠΕ 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ (Δ.Τ. 
ΗΥPERFOS O.E) 

Φωτοβολταϊκά 99,75 ΣΕΛΚΙ-ΠΙΣΙΑ Θετική 

ΕΧ-02357 ΔΑΛΑΜΙΓΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ Φωτοβολταϊκά 99,99 ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΤΩ 

ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ" Θετική 

ΕΧ-01860 
ΚΩΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ 
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
Ο.Ε. 

Φωτοβολταϊκά 99,00 ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
"ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΣ" Θετική 
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Αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής & προμήθειας 
Αριθμός 
αίτησης Φορέας Τεχνολογία Ισχύς 

(MW)   

Γ864 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ Αιολικά 27,00   

Γ1594 ΓΚΑΜΕΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΣ ΑΕ Αιολικά 38,00   

Γ1843 
ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

Αιολικά 39,00   

Γ1845 
ΝΤΟΥΣΚΙΑ ΑΙΟΛΙΚΑ 
ΠΑΡΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ 

Αιολικά 30,00   

Άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
Αριθμός 
άδειας Φορέας Τεχνολογία Ισχύς 

(ΜW) Θέση  

ΑΔ-00914 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - 
Α.Τ.Ε.Κ.Λ Α.Ε. 

Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος 1,02 

ΣΤΟΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
"CLUB HOTEL 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ" 

 

ΑΔ-00915 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - 
Α.Τ.Ε.Κ.Λ Α.Ε. 

Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος 1,00 

ΣΤΟΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
"CLUB HOTEL 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ" 

 

ΑΔ-00746 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΛΑΜΠ 
ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. - 
Α.Τ.Ε.Κ.Λ Α.Ε. 

Ηλεκτροπαραγωγό 
Ζεύγος 1,04 

ΣΤΟΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ 
ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 
"CLUB HOTEL 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ" 

 

ΑΔ-01078 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ - ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΕ Αιολικά 7,50 

ΜΑΚΡΥΑ ΡΑΧΗ - 
ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΑΘΙ - 
ΒΡΑΧΟΣ ΜΟΝΗΣ 
ΓΕΡΑΝΕΙΩΝ 

 

Πίνακας 25: Αιτήσεις μονάδων ΑΠΕ εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 
 

Από τον παραπάνω πίνακα, πρέπει να εξαιρεθούν από το Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια, 
βάσει των Οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων, τα έργα ΑΠΕ με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη των 20 
MW όπως επίσης και μονάδες που χρησιμοποιούνται ως εφεδρικοί σταθμοί (ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
Club Hotel Λουτράκι). Έτσι προκύπτει ότι, επί του παρόντος, στο Σχέδιο Δράσης μπορούν να 
ενταχθούν μονάδες ΑΠΕ που βρίσκονται υπό κατασκευή ή με θετική αξιολόγηση με συνολική ισχύ: 
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Τεχνολογία Ισχύς (MW) 

Αιολικά 7,50 

Φωτοβολταϊκά 0,66 
Πίνακας 26: Συνολική ισχύς μονάδων ΑΠΕ προς ένταξη 

 

 

Εικόνα 29: Γεωγραφική απεικόνιση μονάδων ΑΠΕ που βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης 
 

Σύμφωνα με τον έλεγχο κριτηρίου μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων ανά 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΥΑ 49828/2008) στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας μπορούν 
να εγκατασταθούν, το μέγιστο, 131,43 τυπικές ανεμογεννήτριες, δηλαδή ανεμογεννήτριες συνολικής 
ισχύος περίπου 263 MW. Υπενθυμίζεται ότι αν οι εγκαταστάσεις αυτές υλοποιηθούν σε πάρκα 
μεγαλύτερα των 20 MW, δεν ενδείκνυται να συμπεριληφθούν σε Σχέδιο Δράσης του Δήμου. Σε αυτό το 
πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέχρι στιγμής από τις άδειες παραγωγής αιολικών που έχουν 
εγκριθεί από την ΡΑΕ το 37,5% (ως προς την ισχύ) είναι σε πάρκα συνολικής ισχύος μικρότερης των 20 
MW, εκτιμάται ότι στον Δήμο μπορούν να υλοποιηθούν αιολικά πάρκα ισχύος 98,6 MW και τα οποία να 
μπορούν να συμπεριληφθούν σε μελλοντικό Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια. 

Επίσης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών, στην Πελοπόννησο έως το 
2010 επιτρέπεται να αδειοδοτηθούν 122 MW. Χρησιμοποιώντας ένα απλό κριτήριο αναλογίας με βάση 
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την έκταση, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας αποτελεί το 0,92% της έκτασης της Πελοποννήσου, άρα 
εντός των ορίων του μπορούν αναλογικά να υλοποιηθούν 1,12 MW φωτοβολταϊκών τα οποία μπορεί να 
υποτεθεί ότι θα αναπτυχθούν σταδιακά μέχρι το 2020. Με τις δύο τελευταίες υποθέσεις ο προηγούμενος 
Πίνακας τροποποιείται σε: 

Τεχνολογία Ισχύς (MW) 

Αιολικά 98,60 

Φωτοβολταϊκά 1,12 
Πίνακας 27: Συνολική πιθανή ισχύς μονάδων ΑΠΕ 

 

Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω 
παραδοχές: 

Τεχνολογία 
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/έτος/kWp) 
Έτος ολοκλήρωσης 

μονάδων 

Αιολικά 4500 2013 

Φωτοβολταϊκά 1325 2011 – 2013 
Πίνακας 28: Πρόβλεψη παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

 

Έτσι, για το διάστημα 2010 – 2020 μπορεί να γίνει η εξής εκτίμηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ προς ένταξη ή πιθανά ΑΠΕ στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας: 

 

Εικόνα 30: Πρόβλεψη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη στον Δήμο 
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Εικόνα 31: Πρόβλεψη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πιθανά ΑΠΕ στον Δήμο 
 

Η παραγωγή 34.625 MWh ετησίως από έργα ΑΠΕ υπό ένταξη μεταφράζεται σε μείωση των εκπομπών 
CO2 εντός του Δήμου κατά 39.784 tCO2. Σημειώνεται ότι, αν στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας 
υλοποιηθούν όλα τα επιτρεπόμενα / πιθανά έργα ΑΠΕ, βάσει του Σχεδίου Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 
και του κριτηρίου μέγιστης πυκνότητας Αιολικών που αναφέρθηκαν παραπάνω, η παραγωγή ΑΠΕ 
μπορεί να φτάσει τις 445.184 MWh ετησίως και να αντισταθμίζει έως και 511.516 tCO2, μετατρέποντας 
έτσι τον Δήμο σε ανθρακικά ουδέτερο (carbon neutral). 

Εκτός των αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, η εφαρμογή άλλων τεχνολογιών (ηλιοθερμικά, 
βιομάζα, γεωθερμία, ηλιακός κλιματισμός, κτλ) δεν εξετάζεται στο παρόν Σχέδιο Δράσης καθώς δεν 
υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την χρηματοδότηση και υλοποίηση αντίστοιχων έργων. Εντούτοις, όλες 
οι διαθέσιμες τεχνολογίες ΑΠΕ μπορούν να συμπεριληφθούν σε μελλοντικές δραστηριότητες 
ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης, επιδεικτικές δράσεις ή εμπορικές εφαρμογές εντός των ορίων του 
Δήμου με ορίζοντα το 2020. 

Ο Δήμος στο διάστημα αυτό σκοπεύει 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 

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις που ο Δήμος Λουτρακίου – 
Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 
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Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Εγκατάσταση 50 kW 
φωτοβολταϊκών σε 
σχολεία της 
περιοχής 

Μείωση 
λογαριασμών 
δημοτικών κτιρίων 
/ ευαισθητοποίηση 
πολιτών 

250.000 € Ίδιοι πόροι 2010 – 2011 60 

Μελέτη 
εγκατάστασης 
επιπλέον 
συστημάτων ΑΠΕ 
(πχ. ηλιακό 
κλιματισμό) σε 
δημοτικά κτίρια 

Μείωση 
λογαριασμών 
δημοτικών κτιρίων 
/ ευαισθητοποίηση 
πολιτών 

30.000 € 
Ίδιοι πόροι / 
Εθνικά 
προγράμματα 

2011 – 2014  

Μελέτη για την 
ανάλυση των ι) 
τεχνικών και μη 
εμποδίων για την 
εγκατάσταση 
μονάδων ΑΠΕ ιι) 
κινήτρων για την 
ενθάρρυνση νέων 
επενδύσεων ιιι) 
νέων 
χρηματοδοτικών 
εργαλείων για ΑΠΕ 

Ανάπτυξη των ΑΠΕ 
στον Δήμο 30.000 € 

Στα πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2010 – 2012  

Μελέτη μεγάλων 
καταναλωτών 
ενέργειας στον Δήμο 
(δημόσια και 
ιδιωτικά κτίρια) και 
σχεδίαση 
στρατηγικής για την 
εγκατάσταση ΣΗΘ / 
ΑΠΕ / ηλιακών 
συστημάτων 

Ανάπτυξη των ΑΠΕ 
/ βελτίωση 
αποδοτικότητας 

30.000 € 

Ίδιοι πόροι / 
Χρηματοδότηση 
από ιδιώτες 
μεγάλους 
καταναλωτές 

2010 – 2012  

Διοργάνωση 
γεγονότων για την 
ενημέρωση των 
πολιτών και των 
εμπλεκόμενων 
φορέων της πόλης 
για θέματα 
κλιματικής αλλαγής 
και ΑΠΕ 

Αύξηση της 
αποδοχής των 
ΑΠΕ από το κοινό / 
Προώθηση 
οικιακών 
συστημάτων 

40.000 € 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2010 – 2013  

Διοργάνωση 
εκπαιδευτικών 
γεγονότων για τους 
επαγγελματίες της 
πόλης 

Προώθηση νέων 
τεχνολογιών 30.000 € 

Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2010 – 2012  
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Περιγραφή δράσης Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Διερεύνηση 
δυνατότητας για 
ανάπτυξη ΑΠΕ με 
νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία (ΣΔΙΤ, 
εταιρείες λαϊκής 
συμμετοχής, κτλ) 

Ανάπτυξη των ΑΠΕ 15.000 € 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2010 – 2012  

Δικτύωση με άλλες 
πόλεις / 
οργανισμούς 

Βελτίωση 
τεχνογνωσίας 
εμπλεκομένων 
φορέων Δήμου 

 
Στα πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2010 – 2020  

Πίνακας 29: Προγραμματισμός δράσεων για ΑΠΕ 
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15. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας αναγνωρίζει 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 για την σημασία και τα οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας 

Η Ε.Ε. υπολογίζει 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 (στον κύκλο ζωής των προϊόντων). 

Κατά το έτος αναφοράς, ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας και οι δημοτικοί οργανισμοί και 
επιχειρήσεις πραγματοποίησαν τις εξής προμήθειες σε είδη και εξοπλισμό που σχετίζονται με 
κατανάλωση ενέργειας: 

Α/Α Είδος Ποσότητα Απολογισμός (€) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Δ.Ο.Υ.Κ.Α.Λ-Π) 

1 Επιβατ. Αυτοκιν. 1 14.990 

2 Α/C 3 2.250 

3 Φωτοτυπικό 1 1.600 

4 Ηλεκτροκαρδιογράφος 1 1.487 

5 Η/Υ 2 1.209 

6 Φορητός Η/Υ 1 900 

7 Projector 1 890 

8 Εκτυπωτής 1 523 

9 Φραπεδιέρες 2 100 

10 Καφετέρια 1 39 

Σύνολο 23.998 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ-Π) 

1 Αυτοκ. Φορτηγό (Van) 1 15.036 
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Α/Α Είδος Ποσότητα Απολογισμός (€) 

2 Α/C 3 1.742 

3 Καταμετρητής Χαρτονομισμάτων 1 1.150 

4 Μηχανή εμφακέλωσης 1 17.940 

5 Photo meter Nova 60 1 2.783 

6 Μετρητής Παροχής prosonic S FMU 90 1 1.321 

7 Μαγνητ. Αναδευτήρας 1 753 

8 Μετρητής ποιότητας επεξεργασμένων λυμάτων 1 4.051 

Σύνολο 44.776 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Λ.-Π.) 

1 Η/Υ Notebook 2 1.389 

2 Οθόνη TFT 19'' 1 210 

3 Α/C 2 1.051 

Σύνολο 2.650 

ΔΗΜΟΣ 

1 Αυτοκ.Αποκομιδής απορριμμάτων για Κοντέινερς 1 109.480 

2 Φορτηγό ανατρεπόμεν. > 20 τόνων 1 154.700 

3 Διπλοκάμπινο φορτηγό 3,5 τόνων 1 44.625 

4 Φορτηγάκι 4χ4 1 22.308 

5 Ηλεκτρικά Ανυψούμενες Μπάρες 2 14.911 

6 Χλοοκοπτικό HVA 175 AWD 1 5.494 

7 Σκούπα Συλλέκτης 1 578 

8 Πλαίσιο κοπής 1 1.073 

9 Θαμνοκοπτικό HVA 345 RX 2 1.650 

10 PRINTER HP COLOR LASER 2605 1 380 

11 PRINTER HP LASER JET P201 1 433 

12 Καλοριφέρ λαδιού 1 85 

13 Πολυμηχάνημα (Εκτυπωτής-Φαξ-Σαρωτής-Φωτοτυπικό) 1 1.361 

14 A/C 4 2.139 

15 UPS 2 2.224 

Σύνολο 361.441 

Σύνολο 2008 432.855 
Πίνακας 30: Προμήθειες Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας 2008 
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Κατά το έτος αναφοράς, δεν είχαν υιοθετηθεί πολιτικές πράσινων προμηθειών αλλά από το 2008 ο 
Δήμος έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και αναμένεται η σταδιακή ένταξη στις συμβάσεις 
προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών όρων που θα ενσωματώνουν τις έννοιες της εξοικονόμησης 
ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Εκτός των «πράσινων προμηθειών» ο Δήμος στο επόμενο διάστημα προτίθεται να διερευνήσει και τους 
μηχανισμούς των «από κοινού προμηθειών» (Joint Procurement) και της «αγοράς πράσινης ηλεκτρικής 
ενέργειας» (Green Electricity Purchasing): 

• Οι «από κοινού προμήθειες» σχετίζονται με την συνδυασμένη προμήθεια εξοπλισμού από δύο 
ή περισσότερους φορείς (π.χ. οργανισμούς του Δήμου ή γειτονικούς Δήμους) προκειμένου να 
επιτευχθούν: ι)χαμηλότερες τιμές λόγω αυξημένου όγκου αγοράς, ιι) μειωμένο διαχειριστικό 
κόστος και ιιι) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανισμών 

• Η «αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας» έχει δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της Οδηγίας 
2001/77/ΕΚ και αφορά στην πιστοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ 
και ΣΗΘΥΑ ώστε να αποδεικνύεται η χρήση «πράσινης ενέργειας» από τους τελικούς χρήστες, 
που το επιθυμούν στην περίπτωση αυτή του Δήμου 

Στα επόμενα χρόνια ο Δήμος σκοπεύει 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 

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις που ο Δήμος Λουτρακίου – 
Περαχώρας σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή 
δράσης 

Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Επιμόρφωση 
τμήματος 
προμηθειών για 
πράσινες 
προμήθειες 

Άμεση εφαρμογή 
μεθοδολογίας 
πράσινων 
προμηθειών 

 Ίδιοι πόροι 2011  
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Περιγραφή 
δράσης 

Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος Χρηματοδότηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Χρήση 
περιβαλλοντικών 
προδιαγραφών για 
προϊόντα που 
καταναλώνουν 
ενέργειας 

Μείωση 
ενεργειακής 
κατανάλωσης / 
περιβαλλοντικά 
οφέλη 

  2010 – 2020 

25% κατά 
μέσο όρο για 
το σύνολο 
των 
προμηθειών 

Διερεύνηση νέων 
μηχανισμών («από 
κοινού προμήθειες» 
& «πράσινη 
ηλεκτρική 
ενέργεια») 

Μείωση κόστους 
και διαχείρισης 
προμήθειας / 
Απόκτηση 
τεχνογνωσίας / 
Μείωση 
αποτυπώματος 
CO2 

 
Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 – 2020 

Μείωση 
ανάλογη με 
την αγορά 
πράσινης 
ενέργειας 

Δικτύωση με άλλες 
πόλεις / 
οργανισμούς 

Βελτίωση 
τεχνογνωσίας 
εμπλεκομένων 
υπηρεσιών Δήμου 

 

Στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες 

2010 – 2020  

Πίνακας 31: Προγραμματισμός δράσεων για πράσινες προμήθειες 
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16. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

Για τους τομείς που συμπεριλήφθησαν στο παρόν Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια, θα 
υπολογιστεί η αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 με ορίζοντα το 2020, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, μετά την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται. 
Πολλές δράσεις δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην μείωση των εκπομπών CO2 (π.χ. δράσεις 
ενημέρωσης) αλλά θεωρείται ότι θα βοηθήσουν και επιταχύνουν δράσεις και μέτρα που προβλέπονται 
σε εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές. 

Κατανάλωση ενέργειας Εκπομπές CO2 
(tCO2) Μείωση εκπομπών CO2 (tCO2) Ποσοστό 

μείωσης 

Δημοτικά κτίρια (η/ε) 1.752 438 25,0% 

Δημοτικά κτίρια (πετρέλαιο) 534 134 25,1% 

Δημοτικές εγκαταστάσεις (η/ε) 7.568 1.135 15,0% 

Δημοτικός φωτισμός (η/ε) 6.009 2.344 39,0% 

Οικιακός τομέας (η/ε) 47.710 7.410 15,5% 

Οικιακός τομέας (πετρέλαιο) 17.494 1.945 11,1% 

Οικιακός τομέας (ξύλο) 4.823 482 10,0% 

Τριτογενής τομέας (η/ε) 51.157 7.645 14,9% 

Τριτογενής τομέας (πετρέλαιο) 2.648 293 11,1% 

Τριτογενής τομέας (LPG) 227 23 10,1% 

Δημοτικά οχήματα (πετρέλαιο) 361 105 29,1% 

Δημοτικά οχήματα (βενζίνη) 37 19 51,4% 

Ιδιωτικά οχήματα (πετρέλαιο) 2.687 476 17,7% 

Ιδιωτικά οχήματα (βενζίνη) 14.412 2.162 15,0% 

Σύνολο από τομείς 157.419 24.611 15,6% 

Μείωση από παραγωγή 
ΑΠΕ  39.784 25,3% 

Συνολική μείωση 64.395 40,9% 
Πίνακας 32: Συνολική μείωση εκπομπών CO2 

 

Όπως φαίνεται, ο στόχος της μείωσης εκπομπών CO2 κατά 20% υπερκαλύπτεται από τον συνδυασμό 
εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – 
Περαχώρας από τις δράσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν. 
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ΑΠΕ

61,8%

Ιδιωτικά οχήματα 

(πετρέλαιο)

0,7%

Ιδιωτικά οχήματα 

(βενζίνη)

3,4%

Τριτογενής τομέας (η/ε)

12,0%

Οικιακός τομέας (ξύλο)

0,7%

Οικιακός τομέας 

(πετρέλαιο)

3,0%

Οικιακός τομέας (η/ε)

11,4%

Δημοτικός φωτισμός 

(η/ε)

3,6%

Τριτογενής τομέας 

(πετρέλαιο)

0,5%

Τριτογενής τομέας (LPG)

0,0%

Δημοτικά οχήματα 

(πετρέλαιο)

0,2%

Δημοτικά κτίρια (η/ε)

0,7%

Δημοτικά κτίρια 

(πετρέλαιο)

0,2%

Δημοτικές εγκαταστάσεις 

(η/ε)

1,8%

Δημοτικά οχήματα 

(βενζίνη)

0,0%

 

Εικόνα 32: Ποσοστό συνεισφοράς κάθε τομέα στην συνολική αναμενόμενη μείωση εκπομπών 
 

Εντούτοις, καθώς μεγάλες μειώσεις αναμένονται από τομείς στους οποίους ο Δήμος δεν μπορεί να 
ασκήσει άμεση επίδραση, ο στόχος του 20% δεν θα αναθεωρηθεί τουλάχιστον μέχρι την επόμενη 
αναφορά προς το Σύμφωνο των Δημάρχων σε δύο χρόνια. 
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17. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αποτελεί μία σημαντική διαδικασία του Σχεδίου Δράσης 
για την Βιώσιμη Ενέργεια. Η τακτική παρακολούθηση και η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης έχει 
σαν στόχο την βελτίωσή του και την 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 νέος υπολογισμός των εκπομπών CO2 εντός του Δήμου και πληροφορίες για τα 
μέτρα που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους στο ενδιάμεσο διάστημα. Έμφαση θα δοθεί στο να 
περιέχονται ποσοτικά στοιχεία για την κάθε δράση / μέτρο που υλοποιήθηκε. 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 υπηρεσίες Δήμου 

Αριθμός φυλλαδίων που τυπώνονται και διανέμονται Από υπηρεσίες Δήμου Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Αριθμός και μέγεθος εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της ενέργειας / ΑΠΕ / εξοικονόμησης ενέργειας 

Από εμπλεκόμενους 
φορείς 

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 και 
εγκαταστάσεις Από υπηρεσίες Δήμου Δημοτικά κτίρια & 

εγκαταστάσεις 
Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων Από υπηρεσίες Δήμου 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων Από υπηρεσίες Δήμου Δημοτικά 
οχήματα Κατανάλωση ανά χιλιόμετρο Από υπηρεσίες Δήμου 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό Από υπηρεσίες Δήμου 
Δημοτικός 
φωτισμός Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων από εξοικονόμησης 

ενέργειας Από υπηρεσίες Δήμου 
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Τομέας Δείκτης Προτεινόμενες πηγές 
στοιχείων 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια 

Στοιχεία από παρόχους 
ενέργειας 
Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 
Συμφωνία με πρατήρια 
εντός του Δήμου για 
παροχή στοιχείων 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου 
Εθνικές στατιστικές 
Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 

Οικιακός τομέας 

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. ποσοστό 
χρήσης ηλιακών) 

Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια 

Στοιχεία από παρόχους 
ενέργειας 
Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 
Συμφωνία με πρατήρια 
εντός του Δήμου για 
παροχή στοιχείων 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου 
Εθνικές στατιστικές 
Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 

Τριτογενής 
τομέας 

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια (π.χ. ποσοστό 
χρήσης ηλιακών) 

Ερωτηματολόγια προς 
τους πολίτες 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στα όρια του Δήμου Από Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας Ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 
Συνολική παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στα όρια του Δήμου Από παραγωγούς εντός 

του Δήμου 

Αριθμός οχημάτων εντός του Δήμου Δημόσιες υπηρεσίες 

Αριθμός χιλιομέτρων που διανύονται εντός του Δήμου / Αριθμός 
οχημάτων που διέρχονται κεντρικά σημεία της πόλης 

Κυκλοφοριακή μελέτη 
Εθνικές στατιστικές 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων από ιδιωτικές και δημόσιες 
μεταφορές 

Εθνικές Στατιστικές 
Κυκλοφοριακή μελέτη 
Συμφωνία με παρόχους 
συγκοινωνιών (π.χ. 
ΚΤΕΛ) για παροχή 
στοιχείων 

Ιδιωτικές 
μεταφορές 

Όγκος καυσίμων κίνησης που διακινήθηκαν από πρατήρια 
εντός του Δήμου 

Συμφωνία με πρατήρια 
εντός του Δήμου για 
παροχή στοιχείων 
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Τομέας Δείκτης Προτεινόμενες πηγές 
στοιχείων 

Αριθμός επιβατών στις δημόσιες συγκοινωνίες 
Συμφωνία με παρόχους 
συγκοινωνιών (π.χ. 
ΚΤΕΛ) για παροχή 
στοιχείων 

Χιλιόμετρα πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων / Χρήση 
πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων 

Από υπηρεσίες Δήμου 
Κυκλοφοριακή μελέτη 

Πίνακας 33: Δείκτες παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 
 

Στις διαδικασίες παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης περιλαμβάνεται και η σύνταξη ενός Σχεδίου 
Έκτακτης Ανάγκης με μία αρχική εκτίμηση των απροόπτων που μπορεί να προκύψουν κατά το χρονικό 
διάστημα 2010 – 2020 και να επηρεάσουν αρνητικά την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. 

α/α Κίνδυνος Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Βαθμός 
επίδρασης Σχόλια 

1 

Απόρριψη Σχεδίου 
Δράσης και 
πρωτοβουλιών από 
μελλοντική Δημοτική 
Αρχή 

Μικρή Μεγάλος 

Η επόμενη Δημοτική Αρχή (Ιανουάριος 2011) έχει 
ήδη ενημερωθεί για την συμμετοχή του Δήμου στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων και τις πολιτικές που 
ακολουθούνται στους τομείς της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος και υπάρχει  η ρητή πρόθεση να 
διατηρηθεί και ενισχυθεί η πρωτοπορία του Δήμου 
Λουτρακίου – Περαχώρας σε αυτούς τους τομείς 

2 
Μη συμμετοχή των 
πολιτών και των 
εμπλεκόμενων 
φορέων του Δήμου 

Μεσαία Μεγάλος 

Ο Δήμος αναγνωρίζει αφενός την μικρή επίδραση 
που έχει στην διαμόρφωση και υλοποίηση 
«προσωπικών» πολιτικών ΕΞΕ και ΑΠΕ στον 
οικιακό και τριτογενή τομέα. Για αυτό το λόγο, σε 
όλο το διάστημα 2010 – 2020 θα υπάρξουν 
πολυάριθμες δράσεις προβολής / ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης προς τους πολίτες και τους 
επαγγελματίες της περιοχής 

3 
Καθυστερήσεις στην 
αδειοδότηση / 
υλοποίηση έργων 
ΑΠΕ στην περιοχή 

Μικρή Μεγάλος 

Η αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ που 
περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης έχει 
ήδη σχεδόν ολοκληρωθεί. Το ευνοϊκό θεσμικό 
πλαίσιο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ καθιστά επίσης σχεδόν σίγουρη την 
κατασκευή μικρών / μεσαίων μονάδων ΑΠΕ για τις 
οποίες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 
αδειοδότησης 

4 

Καθυστερήσεις / 
αναβολές στην 
υλοποίηση μέτρων 
για δημοτικά κτίρια / 
οχήματα / φωτισμό 

Μικρή Μεσαίος 

Η χρηματοδότηση και υλοποίηση των μέτρων και 
δράσεων που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης 
και αφορούν τις δημοτικές καταναλώσεις έχουν είτε 
ήδη δρομολογηθεί είτε αναμένεται να ενταχθούν 
στους προϋπολογισμούς (κυρίως ως λειτουργικά 
έξοδα) των επόμενων ετών. Η άμεση επίδραση από 
την μη υλοποίηση αυτών των μέτρων είναι μικρή 
(μικρό ποσοστό μείωσης εκπομπών από δημοτικές 
πηγές) αλλά η έμμεση επίδραση θεωρείται πιο 
σημαντική καθώς ο Δήμος επιδιώκει να αποτελέσει 
το παράδειγμα για τους πολίτες της περιοχής 
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α/α Κίνδυνος Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Βαθμός 
επίδρασης Σχόλια 

5 

Μειωμένη 
ανταπόκριση των 
κατοίκων / 
επαγγελματιών στο 
Σχέδιο Δράσης 

Μεσαία Μεγάλος 

Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης εκπομπών από 
μέτρα ΕΞΕ αναμένεται από τον  οικιακό και 
τριτογενή τομέα καθώς και τις ιδιωτικές μεταφορές. 
Ο Δήμος θα δείξει ιδιαίτερη προσοχή στην 
προσπάθεια κινητοποίησης των πολιτών / 
επισκεπτών για να υιοθετήσουν τις πολιτικές που 
προτείνονται σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και να 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των επιθυμητών 
στόχων 

6 
Ανεξέλεγκτη 
ανάπτυξη της 
περιοχής 

Μεσαία Μεσαίος 

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας γνώρισε 
εκρηκτική ανάπτυξη τα τελευταία 20 χρόνια 
(διπλασιασμός του μόνιμου πληθυσμού του). 
Παρότι ο ρυθμός ανάπτυξης έχει μειωθεί, πιθανή 
σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο και η συνεχής 
βελτίωση των υποδομών της πόλης μπορούν να 
οδηγήσουν σε μία εκ νέου απότομη ανάπτυξη με 
ταυτόχρονη επιδείνωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών της περιοχής. Η πιστή εφαρμογή του 
νέου νομοθετικού πλαισίου (π.χ. ΚΕΝΑΚ) για τα νέα 
κτίρια και δραστηριότητες που καταναλώνουν 
ενέργεια, η συνεχής προβολή του «πράσινου 
προσώπου» του Δήμου και η ενημέρωση / στήριξη 
για την προώθηση τοπικών και εθνικών πολιτικών 
αναμένεται να συνεισφέρει προς την αειφόρο 
ανάπτυξη της περιοχής 

Πίνακας 34: Εκτίμηση κινδύνων που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας 
 








