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Π ε ρ ί λ η ψ η   

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ο Δήμος Φαρσάλων υπέγραψε το 

Σύμφωνο των Δημάρχων στις 24/06/2013 και ξεκίνησε να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που 

απορρέουν από αυτό. 

Από την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και για τους τομείς που συμπεριλήφθησαν στο Σχέδιο 

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντός του Δήμου 

Φαρσάλων υπολογίζονται σε 107.835 τόνους CO2 ετησίως, με έτος αναφοράς το 2011. Η 

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς έδειξε ότι ο τριτογενής και ο οικιακός τομέας  είναι οι βασικοί 

υπεύθυνοι για την αύξηση των εκπομπών του CO2 εντός του Δήμου. 

 

 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Εικόνα 1: Ποσοστό εκπομπών CO2 του Δήμου ανά τομέα 

Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση αυτών των εκπομπών κατά 20% (21.567 τόνοι CO2 

ετησίως) μέχρι το έτος 2020. Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί από τον συνδυασμό 

εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας εντός 

των ορίων του Δήμου. Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει δράσεις και μέτρα μείωσης 
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της κατανάλωσης ενέργειας από τον  Δημοτικό, τον Οικιακό, τον Τριτογενή και τον Αγροτικό 

τομέα, τις Μεταφορές και την Διαχείριση αποβλήτων. 

Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 αναμένεται να επιτευχθεί από τον συνδυασμό 

εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ εντός των ορίων του Δήμου. Το 

Σχέδιο Δράσης προβλέπει ενδεικτικά μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους 

παρακάτω τομείς:  

Δημοτικός τομέας 

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 

δημόσιων κτιρίων.  

Δημοτικός φωτισμός:  

Χρήση  λαμπτήρων  χαμηλής  κατανάλωσης  για  κάλυψη  των  αναγκών σε  δημοτικό  φωτισμό,  

υλοποίηση  πιλοτικού  προγράμματος  τηλεδιαχείρισης  του  δημοτικού φωτισμού.  

Οικιακός & τριτογενής τομέας:  

Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών και των επαγγελματιών της πόλης, ενημέρωση για 

τα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»  

Οχήματα & Μεταφορές: 

Μελέτη  αστικής  κινητικότητας,  Προώθηση  Eco‐driving, Βελτίωση απόδοσης 
δημοτικού στόλου οχημάτων, αντικατάσταση οχημάτων δημοτικού στόλου με υβριδικά ή 
ηλεκτροκίνητα, δημιουργία ποδηλατόδρομων &  δικτύου ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
 

Αγροτικός τομέας 

Αντικατάσταση αντλιών στις αρδευτικές γεωτρήσεις & εγκατάσταση inverter, απόσυρση παλαιών 

ιδιωτικών γεωργικών ελκυστήρων, μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις κτηνοτροφικές μονάδες 

και στα θερμοκήπια. 

Διαχείριση αποβλήτων 

Χρήση των επεξεργασμένων υδάτων για άρδευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. 

Άλλα μέτρα: 

Προώθηση των ΑΠΕ, εφαρμογή ενεργειακών κριτηρίων στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων  

Είναι  σημαντικό  να  τονιστεί  ότι  οι  μεγαλύτερες  μειώσεις  αναμένονται από τομείς στους  
οποίους ο Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει άμεση επίδραση ( ιδιωτικές μεταφορές, οικιακός και  
τριτογενής  τομέας). Για το λόγο αυτό, η επίτευξη του στόχου του 20%  θα  πρέπει  να  
αποτελέσει  αντικείμενο  στενής  παρακολούθησης  μέχρι  την  επόμενη  αναφορά  προς  το  
Σύμφωνο  των  Δημάρχων  σε δύο χρόνια οπότε  και  θα  μπορούν  να  προταθούν  νέα  ή  
διορθωμένα μέτρα και δράσεις.  
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Σε  κάθε  περίπτωση, ο Δήμος σε συνδυασμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης θα  
εξετάζει  διαρκώς  την  εφαρμογή  και  νέων  μέτρων  στους  διάφορους  τομείς  και  θα  
εντατικοποιήσει  την  προσπάθεια  του  για μείωση των καταναλώσεων στον  οικιακό  και  
τριτογενή  τομέα.  Παράλληλα,  θα  εφαρμόζει  σταδιακά  τα  μέτρα  εξοικονόμησης  ενέργειας  
στους  τομείς  άμεσης  αρμοδιότητας  του  (δημοτικά  κτίρια, δημοτικός στόλος οχημάτων,  
δημοτικός  φωτισμός)  ώστε  να  αποτελέσει  πρότυπο  τόσο  για  τους  δημότες  του  όσο  και  για  
τον  τριτογενή τομέα.    

 

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

υλοποίηση του με στόχο να φτάσει ή και να υπερβεί τον ελάχιστο στόχο μείωσης των εκπομπών 

CO2 κατά 20%. 
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1  Ε ι σ α γ ω γ ή  

1 . 1  Κ λ ι μ α τ ι κ ή  α λ λ α γ ή  κ α ι  ε ν έ ρ γ ε ι α  –  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή  κ α ι  

τ ο  Σ ύ μ φ ω ν ο  τ ω ν  Δ η μ ά ρ χ ω ν  

Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

είναι από τις άμεσες αιτίες της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και των ανησυχητικών 

συνεπειών της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό, 

μειώνοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. το 2008 ενέκρινε αριθμό 

μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα1, θέτοντας ως βασικό στόχο τη μείωση των αερίων του 

θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, σε σχέση με το 1990, και την αύξηση του 

μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

της Ε.Ε. έως το 2020. 

Οι Τοπικές Αρχές θεωρείται ότι μπορούν να διαδραματίσουν ένα κρίσιμο ρόλο στην μείωση των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης και 

εκπομπών CO2 στην Ευρώπη σχετίζονται με αστικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, η Ε.Ε. 

ανέπτυξε την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων»2 προκειμένου να ενθαρρύνει και να 

υποστηρίξει τις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αειφόρων ενεργειακών 

πολιτικών.  

Τον Μάρτιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα Νέο Σχέδιο για την Ενεργειακή 

Απόδοση3 καθώς εκτιμάται ότι ο στόχος της Ε.Ε. για εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 

2020 δε θα επιτευχθεί. Έτσι, εκφράζεται η ανάγκη να γίνουν εντατικότερες οι προσπάθειες για 

εξοικονόμηση, ενώ επιβεβαιώνεται ο σημαντικός ρόλος του δημόσιου τομέα ως «παράδειγμα 

εξοικονόμησης» για τους πολίτες και τους επαγγελματίες. Σε αυτό το Σχέδιο αναφέρεται ρητά η 

σημασία που έχει αποκτήσει το Σύμφωνο των Δημάρχων για την εφαρμογή των πολιτικών 

εξοικονόμησης ενέργειας και προαναγγέλλεται η επέκταση των πρωτοβουλιών της Ε.Ε., σε 

επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να ενισχυθούν τα ποσοτικά αποτελέσματα για την 

εξοικονόμηση ενέργειας.  

Οι Δήμαρχοι της Ευρώπης, κατά την υπογραφή του Συμφώνου, δεσμεύονται εθελοντικά 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 

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

ουσιαστικές δεσμεύσεις ενός Δήμου που συμμετέχει στο Σύμφωνο είναι η:  

• Προετοιμασία της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς CO2, με καταγραφή των ενεργειακών 

καταναλώσεων εντός των ορίων του Δήμου, είτε άμεσων, με την καύση εντός του Δήμου, 

ή έμμεσων, με την κατανάλωση ηλεκτρισμού που παράγεται εκτός του Δήμου 

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

http://www.eumayors.eu/
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• Προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο πρέπει να 

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

• Υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών CO2, ειδικά στους 

τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, οχήματα, προμήθειες, κλπ.) 

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

στο Δήμο 

• Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων, τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου 

Δράσης, για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσμάτων. 

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

προσπάθειες και επιδιώξεις ενός Δήμου κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, και μάλιστα σε 

συνεργασία με αντίστοιχους Οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στο Σύμφωνο, μέχρι στιγμής (Δεκέμβρης 2013) συμμετέχουν πάνω από 5.000 Δήμοι από 

την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 88 Δήμοι από την Ελλάδα4 

1 . 2  Τ ο  έ ρ γ ο  S E A P - P L U S   

 

Το έργο «Adding to SEAP – more participants, more 

content across Europe SEAP-PLUS» (SEAP-PLUS), ενα 

ευρωπαϊκο έργο συγχρηματοδοτούμενο από το 

Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» 

(IEE/11/978/SI2.615950), έχει ως στόχο την δυναμική 

προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των 

Δημάρχων σε εντεκα Ευρωπαϊκές χώρες. 

Πιο συγκεκριμενα, το έργο SEAP-PLUS συνεισφέρει στην επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των 

Δημάρχων:  

• Προωθώντας την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων μέσω της προσχώρησης σε 

αυτό περισσότερων τοπικών και περιφερειακών αρχών είτε ως Υπογράφοντες είτε ως 

Δομές Υποστήριξης αντίστοιχα 

 
4 http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html  

http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html
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• Υποστηρίζοντας την εκπόνηση και υποβολή περισσότερων και πιο ποιοτικών Σχεδίων 

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. 

• Διευκολύνοντας τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών αρχών, των περιφερειακών αρχών 

και των παρόχων ενέργειας 

• Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ έμπειρων και 

λιγότερο έμπειρων περιφερειακών φορέων 

• Προωθώντας την ενσωμάτωση των Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στις 

περιφερειακές πολιτικές 

• Ενισχύοντας τη χρήση Ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων (όπως το 

ELENA, το JESSICA, τα Διαρθρωτικά Ταμεία, κτλ) από τις τοπικές αρχές 

• Ενημερώνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες τοπικές και περιφερειακές αρχές και 

παρόχους ενέργειας 

Στο έργο Επικεφαλής Συντονιστής Εταίρος είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας (ΤΕΕ), και συμμετέχουν επίσης η εταιρεία ΕΠΤΑ A.E. Σύμβουλοι-

Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, η Περιφέρεια Λιγουρίας και η Επαρχία 

Κονσέντσας από την Ιταλία, ο Διεθνής Οργανισμός ICLEI, το Διεθνές Δίκτυο για την Προστασία του 

Κλίματος Climate Alliance (τοπικό γραφείο Αυστρίας), η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση της 

Βαρκελώνης, η Ένωση Δήμων Ρουμανίας, το Ενεργειακό Γραφείο Δήμων της Μαύρης Θάλασσας, 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Λετονίας, το Ενεργειακό Γραφείο της Περιφέρειας Pomurje της 

Σλοβενίας, ο Δήμος Jokkmokk σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ενεργειακό Nenet στη Σουηδία 

και το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου.  

Στο πλαισιο του εργου, το ΤΕΕ εγινε «Εθνικός Συντονιστής» του Συμφώνου (Covenant National 

Coordinator) και μαζι με την ΕΠΤΑ υποστηρίζει 13 Δήμους της χώρας: 

• Παρέχοντας τεχνική υποστήριξη στους Δήμους για την εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια. 

• Πραγματοποιώντας επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια, συναντήσεις εργασίας και 

τεχνικές τηλεδιασκέψεις για την προώθηση  του Συμφώνου των Δημάρχων, την διάχυση 

γνώσης, και την υιοθέτηση καλών περιβαλλοντικών πρακτικών. 

• Προωθώντας την συνεργασία των παρόχων ενέργειας και των περιφερειακών αρχών. 

• Συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και χρηστών και στη 

διαμόρφωση ενεργειακής και περιβαλλοντικής συνείδησης, κινητοποιώντας την τοπική 

αυτοδιοίκηση. 

Ο Δήμος Φαρσάλων είναι ένας από τους δήμους στην Ελλάδα που υποστηρίζεται και 

επωφελείται απο το έργο SEAP-PLUS. 
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1 . 3  Ο  σ τ ό χ ο ς  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  

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

εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 

24/06/2013 και ξεκίνησε να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό.  

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 22,50% έως το 2020 

από τα επίπεδα του έτος αναφοράς 2011. Ο στόχος του 20% αναμένεται να επιμεριστεί σε κάθε 

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

• 43% μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με το σύνολο των εκπομπών του CO2 σε όλες τις 

δημοτικές δραστηριότητες (κτίρια, εγκαταστάσεις και οχήματα) έως το 2020, από μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• 54% μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με το σύνολο των εκπομπών του CO2 στον 

οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020, από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

• 4% μείωση των εκπομπών CO2 σε σχέση με το σύνολο των εκπομπών του CO2 από μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020. 

Με την εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Δράσης θα ξεπεραστεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών 

του άνθρακα (CO2) κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του  έτους αναφοράς 2011. 

Με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και την εκπόνηση και υλοποίηση του παρόντος 

Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ο Δήμος επιδιώκει συνολικά να: 

• Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της 

μείωσης των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του 

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

χρήση των πόρων 

• Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

• Βελτιώσει την εικόνα της πόλης 

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

την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

• Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης 

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

• Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά με το συνεχώς ανανεούμενο εθνικό και 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει αυξημένη βαρύτητα σε θέματα ενέργειας και 

περιβάλλοντος 

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

Σύμφωνο των Δημάρχων ή τους φορείς που το στηρίζουν. 
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1 . 4  Τ ο  Σ χ έ δ ι ο  Δ ρ ά σ η ς  γ ι α  τ η ν  Α ε ι φ ό ρ ο  Ε ν έ ρ γ ε ι α  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  

Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) είναι ένα βασικό έγγραφο που παρουσιάζει 

τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος θα εκπληρώσει τη δέσμευσή του έως το έτος 2020. Η Απογραφή 

Εκπομπών Αναφοράς παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη φύση των δραστηριοτήτων 

που εκπέμπουν CO2 στην περιοχή του Δήμου. Το Σχέδιο Δράσης χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα 

της Απογραφής για να προσδιορίσει τους βέλτιστους τομείς δράσης και να καθορίσει 

συγκεκριμένα μέτρα που σκοπεύει να υλοποιήσει ο Δήμος ώστε να μειωθούν οι εκπομπές CO2.  

Το Σχέδιο Δράσης του Δήμου Φαρσάλων έχει συνταχθεί με βάση τον Οδηγό του Συμφώνου των 

Δημάρχων5, που παρέχει λεπτομερείς, βήμα προς βήμα, προτάσεις για τη συνολική διαδικασία  

σχεδιασμού μιας στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα σε τοπικό επίπεδο, από την αρχική 

πολιτική δέσμευση ως την εφαρμογή. 

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

υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο Φαρσάλων και στο δεύτερο τα μέτρα και πρωτοβουλίες που 

θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020 ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 

που έθεσε.  

Καθώς το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια έχει την μορφή ενός ολοκληρωμένου έργου, 

εκτός των στόχων και των τεχνικών μέσων για την επίτευξή τους, περιλαμβάνει και: 

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

παρακολούθηση κάθε δράσης 

• Την πιθανή πηγή χρηματοδότησης 

• Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

• Τους δείκτες παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των επιθυμητών 

αποτελεσμάτων  

 

 

 
5  GUIDEBOOK - "HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP)" by the Covenant of 
Mayors Office on behalf of Directorate-General for Energy of the European Commission 
http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf  

http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΣΗΜΕΡΑ 

 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
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2  Ο  Δ ή μ ο ς  Φ α ρ σ ά λ ω ν  -  Π ε ρ ι γ ρ α φ ή  

Ο  Καλλικρατικός Δήμος Φαρσάλων καταλαμβάνει το Νότιο τμήμα του Νομού Λάρισας της 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προήλθε από την συνένωση των Καποδιστριακών Δήμων Ενιπέα, 

Ναρθακίου, Πολυδάμαντα και Φαρσάλων. Η ευρύτερη περιοχή συνορεύει Δυτικά με τους 

Νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας, Νότια και Ανατολικά με το Νομό Μαγνησίας, Νότια με τον Νομό 

Φθιώτιδας και Βόρεια – Βορειοανατολικά με τις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ, του 

Νομού Λάρισας. Περικλείεται προς Νότο από το Ναρθάκιο όρος, ενώ προς Βορρά από το Φυλλήιο 

και το Χαλκηδόνιο όρος. Η πεδιάδα του Δήμου διαρρέεται από τους ποταμούς Ενιπέα και 

Απιδανό. 

Διοικητικά αποτελείται από 1 Δημοτική Κοινότητα και 27 Τοπικές Κοινότητες. Σύμφωνα με τα 

επίσημα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. για το 2001, η περιοχή καταλαμβάνει συνολική έκταση 739.737 

τετραγωνικών χιλιομέτρων. Ο πραγματικός πληθυσμός της περιοχής το έτος 2001 ανερχόταν σε 

23.531 κατοίκους, ο μόνιμος σε 23.675 κατοίκους και σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο 

μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 18.545 κατοίκους. 

Ο Δήμος Φαρσάλων συγκεντρώνει το 6,60 % του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας 

Λάρισας και το 2,60 % του πληθυσμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η πυκνότητα του μόνιμου 

πληθυσμού είναι 25,21 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.  

Χάρτης 1. -  Τα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Φαρσάλων και η γεωγραφική   του θέση σε σχέση 

με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
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Χάρτης 2. -  Γεωφυσικός χάρτης του Νομού Λάρισας  -  στο νότιο τμήμα του διακρίνονται τα όρια 

του Δήμου Φαρσάλων,(με ροζ χρώμα) ,με τα γεωφυσικά  στοιχειά του.    
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Από τις 27 τοπικές κοινότητες και τη 1 δημοτική κοινότητα που αποτελούν τον Δήμο Φαρσάλων, 

οι 2 τοπικές  κοινότητες είναι χαρακτηρισμένες (σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) ως ορεινές, οι 5 ως μειονεκτικές ενώ οι υπόλοιπες 20 κοινότητες και η 

Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων είναι χαρακτηρισμένες ως δυναμικές.  

Από τη συνολική έκταση της προτεινόμενης περιοχής παρέμβασης τα 104,803 Km2 (14,17%) 

ανήκουν σε τοπικές κοινότητες που είναι χαρακτηρισμένες ως ορεινές, τα 130,971 Km2 (17,71%) 

είναι χαρακτηρισμένα ως μειονεκτικά, ενώ τα υπόλοιπα 503,963 Km2 (68,12 %) ανήκουν σε 

δημοτικά διαμερίσματα που είναι χαρακτηρισμένα ως δυναμικά. Αντίστοιχα από το συνολικό 

πληθυσμό οι 620 κάτοικοι (2,64%) κατοικούν σε τοπικές κοινότητες που είναι χαρακτηρισμένες 

ως ορεινές, οι 2380 κάτοικοι (10,11%) κατοικούν σε τοπικές κοινότητες που είναι 

χαρακτηρισμένες ως μειονεκτικές, ενώ οι υπόλοιποι  20.531 κάτοικοι (87,25%) διαβιούν σε 

τοπικές κοινότητες που είναι χαρακτηρισμένες ως δυναμικές. 

 

 

Χαρακτηρισμός  Έκταση Έκταση Πληθυσμός Πληθυσμός Πλήθος  

Ορεινές περιοχές 104,803 14,17% 620 2,64% 2 

Μειονεκτικές περιοχές 130,971 17,71% 2380 10,11% 5 

Δυναμικές περιοχές 503,963 68,12% 20.531 87,25% 21 

Σύνολο 739.737   23.531   28 
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Πίνακας : Δημοτικές- Τοπικές Κοινότητες έκταση ,πραγματικός πληθυσμός και χαρακτηρισμός 

τους, βάσει Οδ. 75/268/ΕΟΚ. 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ - 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΈΚΤΑΣΗ (KM2) 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

2001 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 

Ναρθακίου 33,527 682 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Δένδρων 9,498 110 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Διλόφου 16,273 369 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Καλλιθέας 68,523 313 ΟΡΕΙΝΗ 

Σκοπιάς 36,28 307 ΟΡΕΙΝΗ 

Μεγάλου 

Ευηδρίου 

32,896 890 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Αγίου Γεωργίου 7,849 323 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Βασιλή 7,974 404 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Κατωχωρίου 17,896 575 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Κρήνης 26,914 688 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Πολυνερίου 15,536 405 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Σταυρού 28,218 791 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Υπερείας 23,969 450 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
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Πηγή:  ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού 2001 & Οδηγία 75/268/ ΕΟΚ 

Κατανομή πληθυσμού 

Τα μειωμένα ποσοστά του νεαρού πληθυσμού οδηγούν την περιοχή σε μια δημογραφική εξέλιξη 

που χαρακτηρίζεται από τη μείωση του ποσοστού γεννητικότητας και τη γήρανση του 

πληθυσμού. Είναι κρίσιμα θέματα για περιοχές που χαρακτηρίζονται από δημογραφικές εξελίξεις 

όμοιες με αυτές της  περιοχής. Κομβικό ζήτημα αποτελεί η διαδοχή των αρχηγών στο εσωτερικό 

των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τόσο για δημογραφικούς λόγους, όσο και για οικονομικούς. Η 

πληθυσμιακή και οικονομική επιβίωση των κατοίκων, η διατήρηση των τοπικών εξειδικεύσεων 

και των παραδοσιακών συστημάτων παραγωγής , αποτελούν τους λόγους που καθιστούν την 

ύπαρξη διαδόχων στις εκμεταλλεύσεις πολύ σημαντική. 

Ο πληθυσμός, που παραμένει στην περιοχή, ανήκει σε σημαντικό βαθμό, στην ομάδα των 

ηλικιών πάνω από 45-64 ετών. Όμως, παρόλο που η περιοχή έχει συνεχή μετανάστευση, διαθέτει 

μόνιμο ενεργό πληθυσμό, που μπορεί σ’ ένα βαθμό να αντισταθμίσει αυτή την απώλεια και να 

αφήσει περιθώρια αλλαγής στην πυραμίδα ηλικιών.  

Χαρακτηριστικό είναι, το φαινόμενο, που ισχύει φυσικά και σε όλη την ύπαιθρο, της φυγής των 

θηλυκών μελών της οικογένειας και των ατόμων με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η φυγή του 

τοπικού πληθυσμού έχει επιφέρει και την μερική ερήμωση της περιοχής. Η μείωση του 

πληθυσμού έχει μεγάλες επιπτώσεις και στην οικονομία της περιοχής. Λαμβανομένου υπ’ όψιν 

Βαμβακούς 26,094 1.174 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Αμπελείας 18,237 338 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Δασολόφου 14,352 416 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Ερετρίας 37,056 740 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

Ζωοδόχου Πηγής 13,897 326 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Κάτω Βασιλικών 22,829 400 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Νεράιδας 16,553 245 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

 Πολυδαμείου 39,782 454 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Ρευματιάς 8,499 301 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Σιτοχώρου 21,195 503 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Σκοτούσσης 58,735 855 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Χαλκιάδων 15,722 660 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Αχιλλείου 27,562 344 ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΗ 

 Βρυσιών 35,943 598 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

 Φαρσάλων 57,928 9.870 ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Σύνολο :  739.737 23.531   
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ότι η μείωση αυτή του ανθρώπινου δυναμικού αφορά κυρίως στο ενεργό και νέο ανθρώπινο 

δυναμικό, η έξοδος του πληθυσμού έχει επιπτώσεις στην οικονομία λόγω της εγκατάλειψης των 

εκμεταλλεύσεων, γεωργικών και κτηνοτροφικών, με συνέπεια τη μείωση της συνολικής 

οικονομικής δραστηριότητας, άρα και τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων. 

Για την ανάσχεση αυτών των δεδομένων απαιτείται μια αναπτυξιακή πολιτική που από τη μια 

μεριά θα καταστήσει ελκυστική την ύπαιθρο και από την άλλη θα δώσει ευκαιρίες απασχόλησης 

και κοινωνικής ανάπτυξης. Την τελευταία πενταετία λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετοί νέοι 

μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους, η ενασχόληση 

τους μπορεί να συνδυάζει το αντικείμενο των σπουδών τους και την γεωργία 

Το κλίμα στον Δήμο Φαρσάλων 

Η ευρύτερη χαρακτηρίζεται από κλίμα ηπειρωτικό και συγκεκριμένα μεταβατικό, από το 

μεσογειακό προς το μεσευρωπαϊκό, που επηρεάζεται άμεσα από το αντικυκλωνικό σύστημα του 

Ατλαντικού μετά την επέκτασή του προς τη Ν.Α. Ευρώπη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι η 

θεσσαλική πεδιάδα περικλείεται από τους ψηλούς ορεινούς όγκους της Πίνδου, του Ολύμπου, 

της Όσσας, του Μαυροβουνίου, του Πηλίου και των Αγράφων, που την απομονώνουν από την 

ευεργετική επίδραση του Αιγαίου, που επηρεάζει τα ανατολικά παράλια.  

Για τη διερεύνηση των κλιματολογικών συνθηκών της περιοχής εξετάζουμε τα δεδομένα του 

Σταθμού ΕΜΥ Φαρσάλων, για την περίοδο 1955-1992. Τα Φάρσαλα κλιματολογικά, κατά το (ΥΒΕΤ 

1996) ανήκουν  στην  κεντρική πεδινή περιοχή με ηπειρωτικό κλίμα.  

Άνεμοι 

Σύμφωνα με τα κλιματολογικά στοιχεία για την περίοδο 1955-1992, στην ευρύτερη περιοχή, οι 

επικρατούντες άνεμοι είναι οι ανατολικοί, καθώς επικρατούν κατά τους 9 μήνες του χρόνου, από 

Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο. Είναι γενικά μικρής έντασης, καθώς οι ισχυροί άνεμοι με ένταση 

μεγαλύτερη από 8 Β εμφανίζονται κατά μέσο όρο 2 ημέρες τον χρόνο, ενώ άνεμοι έντασης 

μεγαλύτερης από 6 Β εμφανίζονται 42,1 ημέρες τον χρόνο κατά μέσο όρο. 

Θερμοκρασία 

Η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 15,98 οC, με απόλυτη μέγιστη και ελάχιστη 42,20 0C και –12,40 

0C, αντίστοιχα. Γενικά η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από 5,30 0C τον Ιανουάριο έως 26,70 0C 

τον Ιούλιο. Η μέση ελάχιστη κυμαίνεται μεταξύ 1,40 0C έως 18,60 0C και η μέση μέγιστη από 9,30 

0C έως 31,90 0C τον Ιανουάριο και Ιούλιο αντίστοιχα, ενώ παρατηρήθηκαν 13,4 ημέρες ολικού 

παγετού κατά τον Ιανουάριο, 10,5 και 10,4 το Δεκέμβριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα. Οι 

διαφορές αυτές στη θερμοκρασία χαρακτηρίζουν το κλίμα της περιοχής ως ηπειρωτικού τύπου. 

Υγρασία 

Η μέση σχετική υγρασία στην περιοχή είναι 62,80%, με τις μεγαλύτερες τιμές να παρουσιάζονται 

κατά το διάστημα Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου. Η μέση τιμή υετού είναι 117,1 ημέρες/έτος και η 

ομίχλη, η οποία εμφανίζεται από Νοέμβριο έως Μάρτιο κυρίως τις νυκτερινές και πρωινές ώρες, 

έχει συχνότητα 51 ημέρες/έτος. 
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Βροχοπτώσεις – καταιγίδες - ομίχλη 

Οι μέρες βροχής ανέρχονται σε 110,8 ημέρες ανά έτος στην περιοχή. Η βροχή παρουσιάζεται 

γενικά ως υετός στρωματοφόρων νεφών, δηλ. ασθενής και συνεχής. 

Όμως κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο εμφανίζονται βροχές 

βίαιης μορφής και καταιγίδες, λόγω διέλευσης ψυχρών μετώπων, με τιμές που κυμαίνονται από 

2,9 έως 5,2 ημέρες/μήνα. 

Οι θερμικές τοπικές καταιγίδες χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση και μικρή διάρκεια (1-2 

ωρών) και συμβαίνουν κυρίως τις απογευματινές ώρες. Οι μέρες καταιγίδας ανέρχονται ετησίως 

σε 49,1. Οι μέρες χιονιού ετησίως ανέρχονται σε 14,8. Οι χαλαζοπτώσεις είναι επίσης συχνές, 

κατά τους μήνες Φεβρουάριο ως Απρίλιο. 

Χλωρίδα 

Η χλωρίδα της  περιοχής κατατάσσεται σε δύο ζώνες βλάστησης: 

Στην παραμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia pubescentis, λοφώδης υποορεινή), υποζώνη 

Ostryo-Carpinion και στον αυξητικό χώρο Coccifero - Carpinetum, που κυριαρχεί και το 

μεγαλύτερο τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου. Προέρχεται, κυρίως, από ανθρωπογενείς 

επιδράσεις, όπως φανερώνει η μεγάλη έκταση πρινώνων που παρουσιάζεται στη ζώνη αυτή λόγω 

της μεγάλης αντοχής των στην βοσκή, τις πυρκαγιές και άλλες κακώσεις καθώς και στην μεγάλη 

ριζοβλαστική και πρεμνοβλαστική τους ικανότητα. 

Στα τεχνικά γεωργικά οικοσυστήματα με κυριότερες καλλιέργειες κατά φθίνουσα σειρά 

παραγωγής, το βαμβάκι, το σιτάρι, το κριθάρι, το καλαμπόκι και τα κηπευτικά. Οι καλλιέργειες 

βάμβακος και σιτηρών έχουν χαρακτήρα εντατικών καλλιεργειών. 

Συμπερασματικά, ο Δήμος Φαρσάλων  χαρακτηρίζεται  από έντονη γεωργική δραστηριότητα, ενώ 

αρκετά ανεπτυγμένη εμφανίζεται και η βιομηχανική δραστηριότητα (υφαντουργία, τρόφιμα). Ο 

κύριος όγκος της συνολικής παραγωγής σιταριού της Περιφέρειας Θεσσαλίας παράγεται στο 

Δήμο Φαρσάλων, ο οποίος παράγει  σημαντικό ποσοστό βαμβακιού και τομάτας. 

Πανίδα 

Η κυρίαρχη επιφάνεια της ευρύτερης περιοχής καταλαμβάνεται από αγρο-οικοσυστήματα, που 

περιλαμβάνουν το σύνολο των φυτών και ζώων (βιοτικό περιβάλλον) μαζί με το έδαφος και το 

κλίμα (αβιοτικό περιβάλλον), στα οποία ανήκουν όχι μόνο τα υπολείμματα του φυσικού 

οικοσυστήματος (συστάδες δένδρων, φυσικοί θαμνοφράχτες) αλλά και μικροβιότοποι καθαρά 

ανθρωπογενούς προέλευσης (αγροικίες, αποθήκες, δεξαμενές νερού, αρδευτικά). 

Η πανίδα, που απαντά στους παραπάνω βιότοπους, κρίνεται ως σημαντική όχι μόνο ως προς την 

ποικιλότητα και την αφθονία της, όσο ως προς την παρουσία της αυτή καθ’ αυτή, με τη μορφή 

απομονωμένων πληθυσμών μέσα σε ευρύτερες περιοχές, όπου οι συνθήκες που επιβάλλει η 

ανθρώπινη δραστηριότητα (κυρίως η γεωργική χρήση γης) δεν επιτρέπουν την ύπαρξη 

ομοιόμορφα εξαπλωμένων περιοχών. 

Στα οικοσυστήματα αυτά εντοπίζονται διάφορα ερπετά, μικρά πουλιά, τρωκτικά και εντομοφάγα 

ανθρωπόφιλα είδη σαυρών (Hemidactylus turcicus, Cyrtodactylus kotschyi: σαμιαμίδα) αλλά και 
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ποντίκια και χειρόπτερα (νυχτερίδες), στα κτίσματα και γύρω από αυτά, είδη αμφιβίων ή 

νεροχελώνες σε δεξαμενές και ξεροπήγαδα. 

Τα είδη ερπετών που αναμένεται να συναντήσει κανείς στην περιοχή είναι: 

• Χελώνες (Testudo hermani, Testudo graeca) 

• Σαύρες (Lacerta viridis, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibelii, Podarcis, taurica) 

• Φίδια (Malpolon monspessulanus, Elaphe quaturlineata, Elaphe situla,Telescopus fallax). 

Είδη θηλαστικών, που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, είναι πληθυσμοί τρωκτικών και 

εντομοφάγων. Τα σαρκοφάγα θηλαστικά αντιπροσωπεύονται, κυρίως, από την νυφίτσα (Mustela 

nivalis), τον ασβό (Meles meles) και την αλεπού (Vulpus vulpus). 

Ευαίσθητες περιοχές Δήμου Φαρσάλων 

Διεθνείς Συμβάσεις, Συνθήκες και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες ενσωματώνονται 

στο Εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο και στην Εθνική Νομοθεσία προβλέπουν τη λήψη ειδικών 

μέτρων προστασίας συγκεκριμένων περιοχών σημαντικών για είδη χλωρίδας ή πανίδας.  

Νότια της πόλης των Φαρσάλων εντοπίζεται η περιοχή με ονομασία «Περιοχή Φαρσάλων» και 

κωδικό ταξινόμησης ΑΒ3080136. Πρόκειται για βιότοπο, όπου επικρατεί ο αστικός ιστός, με 

κατάσταση τοπίου υποβαθμισμένη υπό σταθερές συνθήκες. Εντοπίζονται τρωτά είδη χλωρίδας 

με ιδιαίτερη οικολογική αξία όπως τα αξιόλογα φυτά Agrostemma githago thessalum.  

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαρσάλων υπάρχουν οικισμοί σημαντικοί για το φώλιασμα 

του Κιρκινεζιού (Falco naumanni). Το κιρκινέζι (Falco naumanni) είναι ένα παγκοσμίως 

απειλούμενο είδος μικρού αρπακτικού πουλιού, που τρέφεται κυρίως με ακρίδες και μεγάλα 

έντομα. Περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ‘’Περί διατηρήσεως των 

άγριων πτηνών’’.  

Βόρεια του οικισμού των Φαρσάλων και σε απόσταση 3,5 χ.λ.μ. από τα οικιστικά του όρια, 

συναντά κανείς τον «Ποταμό Ενιπέα Φαρσάλων», με κωδικό AG0020007 σύμφωνα με την 

ταξινόμηση των βιοτόπων CORINE, που διασχίζει από τα Δυτικά προς τα Νοτιοανατολικά το νότιο 

τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου. 

Οι σημαντικοί βιότοποι διακρίνονται για την παρουσία σε αυτούς απειλούμενων ειδών της 

ελληνικής χλωρίδας και πανίδας. Ως απειλούμενα χαρακτηρίζονται τα είδη που κινδυνεύουν 

άμεσα να εξαφανιστούν (κινδυνεύοντα), αυτά που μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση κινδύνου 

(τρωτά) και αυτά που είναι ευάλωτα διότι έχουν μικρούς πληθυσμούς (σπάνια). 

Ο Ενιπέας Φαρσάλων είναι ένα ποτάμι που πηγάζει από το βουνό Όθρυς. Η κατάσταση των 

υδάτων του είναι υποβαθμισμένη και με τάσεις αργής και συνεχής υποβάθμισης, λόγω της 

ρύπανσης από αγροχημικές και αστικές πηγές και γι’αυτό το λόγο πρέπει να τεθεί σε 

«Πρωτεύουσα προτεραιότητα προστασίας». 

Ο ποταμός Ενιπέας Φαρσάλων αποτελούσε μέχρι πρόσφατα σημαντικό υδροβιότοπο για την 

παρουσία των θηλαστικών Lutra lutra (βίδρες), οι οποίες υπάγονται σε νομικό καθεστώς 

προστασίας και κινδυνεύουν, από το κυνήγι, τις γεωργικές δραστηριότητες και την αποξήρανση 

του ποταμού. 
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Υδρολογικά χαρακτηριστικά με έμφαση στον προσδιορισμό της υδρολογικής λεκάνης 

Ο Δήμος Φαρσάλων αποτελεί τμήμα της ευρύτερης λεκάνης απορροής του Πηνειού ποταμού. 

Διαυλακώνεται από πλήθος παραποτάμων, ρεμάτων και χειμάρρων, που εκβάλλουν στον Πηνειό. 

Σημαντικότερος παράποταμος είναι ο Ενιπέας.  

Στο κεντρικό τμήμα, όπου κυριαρχεί ο ποταμός Ενιπέας , το υδατικό δυναμικό είναι πλούσιο, 

όμως τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω ξηρασίας, ρύπανσης, 

εκτεταμένης χρήσης του και ανόρυξης πλήθους παράνομων γεωτρήσεων για την κάλυψη των 

αρδευτικών αναγκών της περιοχής. Είναι σημαντικό ότι στην περιοχή καλλιεργείται κυρίως 

βαμβάκι, καλαμπόκι και ντομάτα (υδροβόρες καλλιέργειες).  

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα άρδευσης (αδυναμία κάλυψης των αναγκών), ύδρευσης, που 

αναφέρονται, κυρίως, στην ποιότητα του νερού (νιτρικά κλπ.) και ανησυχητικά προβλήματα 

περιβάλλοντος, από την υπερεκμετάλλευση των υπογείων υδατικών πόρων της (σημαντική 

πτώση στάθμης), από  την ρύπανση του Πηνειού και άλλων υδατικών σημείων.   

Το ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, οι συνθήκες ανομβρίας, η έλλειψη νερού και η ποιότητα του, 

έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία,  στην οικονομία της περιοχής και στο 

περιβάλλον της και συνθέτουν το υδατικό πρόβλημα των Φαρσάλων.  

Το πρόβλημα, στο βαθμό που παραμένει άλυτο, επηρεάζει ολόκληρο το φάσμα της οικονομικής, 

κοινωνικής, και πολιτικής λειτουργίας του Δήμου και δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την 

αγροτική παραγωγή.  

Ενδεικτικά για τους υδατικούς πόρους είναι και τα παρακάτω στοιχεία :  

• Η αρδευόμενη έκταση, παρά τις περιορισμένες ποσότητες νερού που υπάρχουν 

διαθέσιμες,  παραμένει σταθερή. 

• Τα συλλογικά  αρδευτικά έργα είναι ιδιαίτερα λίγα,  ενώ αντίθετα, τα ιδιωτικά αρδευτικά 

έργα καλύπτουν το σύνολο των αρδευόμενων εκτάσεων. 

• Τα υφιστάμενα συλλογικά αρδευτικά έργα μεταφοράς νερού, έχουν σοβαρές ελλείψεις 

σε επενδυμένες διώρυγες και υπόγειους αγωγούς. Το νερό μεταφέρεται, κυρίως, με 

χωμάτινες διώρυγες, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες απώλειες νερού, που συχνά 

ξεπερνούν το 40%.  

• Το ετήσιο ύψος βροχής σε ορισμένες περιοχές είναι χαμηλό (283 mm), γεγονός  που 

επιδρά καθοριστικά στο μεγάλο έλλειμμα νερού, που πρέπει να καλυφθεί με αρδεύσεις. 

• Η παροχή του ποταμού Πηνειού διαφοροποιείται κατά πολύ μεταξύ των χειμερινών 

μηνών (μεγάλες ποσότητες νερού να χάνονται) και των θερινών μηνών  (μηδενική 

παροχή). 

• Η στάθμη των υπόγειων νερών συνεχώς μειώνεται, σύμφωνα με μετρήσεις  πιεζομετρίας 

που γίνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

Δίκτυα συγκοινωνιών & μεταφορών 

Από το Νομό Λάρισας διέρχεται ο οδικός άξονας Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 

(Π.Α.Θ.Ε.), ενώ ταυτόχρονα διέρχεται και ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας της χώρας, που 
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ενώνει τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη (βόρεια και νότια Ελλάδα). 

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλεφθεί και η σύνδεση του νομού με το δυτικό τμήμα της χώρας. 

Ειδικότερα, η  Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων καταλαμβάνει κεντροβαρική θέση σε επίπεδο 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.  

 

Χάρτης : Η Θέση της περιοχής σε σχέση με τους κύριους συγκοινωνιακούς κόμβους της 

περιφέρειας Θεσσαλίας και του νομού Λάρισας (Πηγή: Χωροταξικό Θεσσαλίας). 

Η πόλη των Φαρσάλων διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνδέσεων με ΚΤΕΛ για τις εντός του νομού 

περιοχές. Υφίσταται σύνδεση Λάρισας -  Φαρσάλων (8-12 δρομ./ ημερ.), και όλων των 

ενδιάμεσων περιοχών. 

Η μεγαλύτερη σύνδεση υφίσταται με την πόλη της Λάρισας, γεγονός που υποδηλώνει και το 

μέγεθος των πληθυσμών που μετακινούνται σε ημερήσια βάση. Οι μετακινήσεις των πληθυσμών, 

κυρίως προέρχονται είτε από άτομα που εργάζονται στην πόλη της Λάρισας και διαμένουν σε 

άλλες περιοχές, είτε από σπουδαστές που μετακινούνται καθημερινά, είτε από άτομα που 

πηγαίνουν στην Λάρισα για αγορές.  

Γενικά, παρατηρείται έντονη συγκοινωνιακή επικοινωνία, τόσο με τη Λάρισα, όσο και με 

μικρότερα χωριά. Το δίκτυο των επαρχιακών δρόμων συνδέει τη Λάρισα με τα Φάρσαλα, ενώ 

έντονο είναι και το κοινοτικό δίκτυο μεταξύ των περιοχών. Η συχνότητα των δρομολογίων των 

ΚΤΕΛ εντός νομού είναι μεγαλύτερη και ως προς την συχνότητα και ως προς τον αριθμό των 

περιοχών.  

Πρωτογενής τομέας - γεωργία  

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας 

Σιτάρι μαλακό: παραμένει καλλιεργούμενο σε περιθωριακά εδάφη ημιορεινών και ορεινών 

περιοχών, καθώς και στις μέτρια αρδευόμενες περιοχές. 
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Σιτάρι σκληρό: Η διατήρηση της διαφοράς τιμών και επιδότησης στο σκληρό σιτάρι έχει σαν 

αποτέλεσμα η καλλιεργούμενη επιφάνεια να καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό της 

συνολικής έκτασης σιτηρών. Καλλιεργείται, όχι μόνο στις ξηρές, αλλά και στις αρδευόμενες 

περιοχές στις περιπτώσεις αμειψισποράς.  

Κριθάρι: η καλλιέργεια του καταλαμβάνει ελάχιστες εκτάσεις. 

Αραβόσιτος:  αποτελεί μία από τις ισχυρά αρδευόμενες καλλιέργειες. Η καλλιέργειά του 

περιορίζεται συνεχώς, λόγω διαμόρφωσης χαμηλότερων τιμών αγοράς και λόγω ορισμένων 

άλλων βιομηχανικών προϊόντων όπως τεύτλων και βαμβακιού. Επειδή είναι ανταγωνιστικό 

προϊόν, σε σχέση με το βαμβάκι, κάθε κρίση που θα περνάει η καλλιέργεια βάμβακος, θα επιδρά 

ενισχυτικά υπέρ της αύξησης της καλλιέργειας του καλαμποκιού.  

Βιομηχανικά Φυτά 

Βαμβάκι:  Αποτελεί την καλλιέργεια εκείνη με το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργούμενης έκτασης 

στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.  Η προτίμησή του από τους παραγωγούς είναι μεγάλη, λόγω της 

συνδεδεμένης ενίσχυσης και των γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται.  

Κτηνοτροφικά φυτά 

Μηδική σανός, Βίκος σανός, καρπός, τριφύλλια: Η καλλιέργεια σανοδοτικών ψυχανθών, από 

πλευράς έκτασης και παραγωγής δεν είναι ανάλογη της ανάπτυξης των κτηνοτροφικών μονάδων. 

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις θεωρούνται πολύ λίγες σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν για 

κατανάλωση αυτών των φυτών από τον κλάδο της κτηνοτροφίας. 

Συμπερασματικά, ο Δήμος Φαρσάλων χαρακτηρίζεται από έντονη γεωργική δραστηριότητα, ενώ 

αρκετά ανεπτυγμένη εμφανίζεται και η βιομηχανική δραστηριότητα (υφαντουργία, τρόφιμα). Ο 

κύριος όγκος της συνολικής παραγωγής σιταριού της περιφέρειας  Θεσσαλίας παράγεται στο 

Δήμο Φαρσάλων, ο οποίος παράγει  σημαντικό ποσοστό βαμβακιού και τομάτας.  

Μεταποίηση & εμπορία προϊόντων 

Τα γεωργικά προϊόντα, ανάλογα με το είδος τους, έχουν και διαφορετικό τρόπο πώλησης. Τα 

σιτηρά διοχετεύονται μέσω εμπόρων, είτε στην τοπική αγορά είτε σε αγορές άλλων αστικών 

κέντρων. Το βαμβάκι διοχετεύεται προς τα εκκοκκιστήρια, ιδιωτικά κυρίως, τόσο του Νομού όσο 

και αυτών εκτός Νομού, με την παρέμβαση των μεσιτών και των υπομεσιτών. Τα υπόλοιπα 

γεωργικά προϊόντα, όπως πατάτα, φασολάκια, καρποί οπωροφόρων δένδρων πωλούνται από 

τους ίδιους τους παραγωγούς ή κατά περίπτωση μέσω εμπόρων, είτε χρησιμοποιούνται για 

ιδιοκατανάλωση. Γενικά, η παραγωγή προς ιδιοκατανάλωση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στο 

σύνολο της περιοχής καλλιεργούνται κτηνοτροφικά φυτά για την κάλυψη των αναγκών της 

τοπικής κτηνοτροφίας σε ζωοτροφές. 

Δευτερογενής τομέας  

Ο δευτερογενή τομέας, περιλαμβάνει, πλέον της μεταποίησης, την ενέργεια, το νερό και τις 

κατασκευές. Παρατηρείται όμως ότι οι επιχειρήσεις του δευτερογενούς τομέα είναι στην 

πλειοψηφία τους μικρού μεγέθους, χωρίς δικτυώσεις και συνεργασίες μεταξύ τους και με Φορείς 

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, δραστηριοποιούμενες σε κλασικές – παραδοσιακές 
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δραστηριότητες, με μικρή σχετικά συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ανάπτυξης και 

κυρίως με ελάχιστη εξωστρέφεια και εξαγωγική δυνατότητα.  

Η μεταποίηση και συσκευασία αγροτικών προϊόντων και η εξειδίκευση σε προϊόντα ποιότητας 

(τρόφιμα, ποτά, έπιπλα, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας) θεωρούνται σημαντικές παραγωγικές 

ενότητες και εχέγγυα για την διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, παρότι ο κλάδος της 

κλωστοϋφαντουργίας βρίσκεται σε κρίση.  

Ως αναδυόμενος κλάδος εμφανίζεται εκείνος της ενέργειας, κυρίως ΑΠΕ, αλλά και ενεργειακά 

φυτά κλπ.  Παρά την ύπαρξη σημαντικού αριθμού μονάδων επιχειρηματικής στήριξης (π.χ : 

επιμελητήρια, σύνδεσμοι, ενώσεις, σύλλογοι, αναπτυξιακές εταιρείες, εταιρείες συμβούλων), 

υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικής στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

περιορισμένη σύνδεση επιχειρήσεων και δημόσιου τομέα με Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της περιοχής. 

Δίκτυο  αποχέτευσης 

Αποχετευτικό δίκτυο λειτουργεί στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων. Οι υπόλοιπες Τοπικές 

Κοινότητες του δήμου καλύπτονται με βόθρους. 

Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) υπάρχει στη Δημοτική Κοινότητα Φαρσάλων, το 

νερό από την επεξεργασία θα χρησιμοποιείται στις Πηγές του Απιδανού και για άρδευση του 

χώρου πρασίνου, μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου. 

Διαχείριση αστικών στερεών απόβλητων 

Στο Νομό Λάρισας λειτουργεί σύγχρονος Χ.Υ.Τ.Α - Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και 

είναι έργο που εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό για τη διαχείριση των στερεών αστικών 

αποβλήτων του Δήμου Λάρισας, καθώς και των πέριξ αυτού Δήμων  

Ο σχεδιασμός του ακολούθησε τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τις 

τοπικές συνθήκες επιφανειακής απορροής, υπεδάφους και υπόγειων νερών, τις απαιτήσεις για 

ορθολογική ανάπτυξη και σταδιακή αποκατάσταση του. Στόχος είναι η αποτελεσματική 

στεγανοποίηση και διαχείριση στραγγισμάτων και βιοαερίου, καθώς και η συνεχής 

παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων. Αποτελεί κατασκευαστικό και λειτουργικό 

πρότυπο ακόμα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Εκτός από τον Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας δεν λειτουργούν άλλοι ΧΥΤΑ και ούτε προβλέπεται να 

δημιουργηθούν. Βάσει του σχεδιασμού που έχει γίνει σε επίπεδο νομού, προτείνεται η 

δημιουργία χώρων μεταφόρτωσης απορριμμάτων και στη συνέχεια η τελική διάθεσή τους στον 

Χ.Υ.Τ.Α. της Λάρισας. 

Συγκεκριμένα ο Δήμος Φαρσάλων εξυπηρετείται  από τον Χ.Υ.Τ.Α. Λάρισας μέσω του σταθμού 

μεταφόρτωσης – Σ.Μ.Α. όπου βρίσκεται στο 6ο χλμ Εθνικής οδού Φαρσάλων – Βόλου. 

Για τους σημαντικούς οικισμούς του Νομού η εικόνα της διαχείρισης (διάθεσης) των αποβλήτων 

τους είναι είτε :  «ημιελεγχόμενη» (=σταθερός χώρος απόθεσης, περιοδική ταφή με χώμα ή 

καύση) είτε  «ανεξέλεγκτη». 
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Άποψη της πόλης των Φαρσάλων, 1907. 
 
 
 
 

 
 Σύγχρονη άποψη της πόλης.  

 
 



29 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 

3  Μ ε θ ο δ ο λ ο γ ί α  Α π ο γ ρ α φ ή ς  Ε κ π ο μ π ώ ν  Α ν α φ ο ρ ά ς  

Στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης, υπολογίστηκαν οι εκπομπές CO2 λόγω της 

κατανάλωση 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.  

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Συμφώνου των Δημάρχων, το προτεινόμενο έτος αναφοράς είναι το 

1990. Εάν όμως ο Δήμος δεν διαθέτει στοιχεία για την κατάρτιση της απογραφής CO2 κατά το 

έτος 1990, τότε προβλέπεται η δυνατότητα να επιλεχθεί το επόμενο πλησιέστερο έτος για το 

οποίο υπάρχουν πλήρη και αξιόπιστα στοιχεία. Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των 

εκπομπών και την σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Φαρσάλων 

επιλέχθηκε το 2011, καθώς ήταν η χρόνια για την οποία υπήρχαν διαθέσιμα τα πιο αξιόπιστα και 

έγκυρα ενεργειακά δεδομένα.  

Αρχικά συλλέχτηκαν δεδομένα και πληροφορίες για να γίνει αποτίμηση των ενεργειακών 

καταναλώσεων εντός του Δήμου. Για την μετατροπή των ενεργειακών καταναλώσεων σε 

εκπομπές CO2 χρησιμοποιήθηκαν πρότυποι συντελεστές εκπομπών που έχουν βασιστεί στις 

Οδηγίες της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC, 2006). Οι πρότυποι 

αυτοί συντελεστές βασίζονται στην περιεκτικότητα άνθρακα του κάθε καυσίμου, όπως συμβαίνει 

στις εθνικές στατιστικές απογραφές των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου βάσει της Σύμβασης 

Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του 

Κιότο.  

Για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης χρησιμοποιήθηκε ο 

διορθωμένος συντελεστής στον οποίο συνυπολογίστηκε το ποσοστό βιοντίζελ κατά το έτος 

αναφοράς: 

Fdiesel-new = PCD * Fdiesel + PBD * 0 

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

Fdiesel: πρότυπος συντελεστής εκπομπών πετρελαίου και PBD: ποσοστό βιοντίζελ. Σύμφωνα με τα 

επίσημα εθνικά στοιχεία, για το 2011 οι μεταβλητές παίρνουν τις τιμές: PCD = 93,5%,                 

Fdiesel = 0,267, PBD = 6,5%. 

Ο Δήμος έχει αποφασίσει να συμπεριλάβει στο Σχέδιο Δράσης μέτρα σχετικά με την τοπική 

ηλεκτροπαραγωγή, όποτε για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας χρησιμοποιήθηκε ο διορθωμένος συντελεστής  βάση του τύπου: 

EFE = [(TCE - LPE) * NEEFE + CO2LPE] / ( TCE ) 

όπου EFE: τοπικός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t/MWh], TCE: συνολική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης [MWh], LPE: τοπική 

ηλεκτροπαραγωγή [MWh], NEEFE: εθνικός η ευρωπαϊκός συντελεστής εκπομπών για την 

ηλεκτρική ενέργεια [t/MWh], και CO2LPE: εκπομπές CO2 από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας [t]. Σύμφωνα με τον Οδηγό του Συμφώνου των Δημάρχων, ο εθνικός συντελεστής 

εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια είναι 1,149 t/MWh. 
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Τελικά, για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 του Δήμου Φαρσάλων χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές: 

 

Καύσιμη ύλη 
Τυπικός συντελεστής εκπομπών 

(tCO2/MWh) 

Ηλεκτρισμός 0,727 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο θέρμανσης 0,267 

Πετρέλαιο Κίνησης 0,250 

Ξύλο 0,302 

Πίνακας 1: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών 
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4  Κ α τ α ν ά λ ω σ η  ε ν έ ρ γ ε ι α ς  

4 . 1  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  τ ο μ έ α ς  

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου στον 

δημοτικό τομέα.  

4 . 1 . 1  Δ η μ ο τ ι κ ά  κ τ ί ρ ι α  κ α ι  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  

Ο Δήμος Φαρσάλων είναι υπεύθυνος για την διαχείριση τουλάχιστον 7 κτιρίων και 

εγκαταστάσεων (τεχνικές υπηρεσίες, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές υποδομές, υποδομές 

υγείας- πρόνοιας κ.τ.λ.) και 23 σχολικών κτιρίων που λειτουργούν, εντός των ορίων του.  

 

Α/Α Ονομασία κτιρίου ή  εγκατάστασης 
Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο 

Σύνολο (kWh) Σύνολο (lt) 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ - ΔΕΥΑΦ- ΔΗΚΕΦΑ 96.000 24.000 

2 ΔΗMΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 20.000 2.000 

3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 29.000 9.000 

4 KΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 15.000 4.650 

5 ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 23.000 3.500 

6 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 11.120 18.600 

7 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 9.540 6.823 

8 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 13.120 2.000 

9 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 15.232 16.500 

10 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 4.000 1.000 

11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ 881 5.000 

12 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΛΟΦΟΥ 850 3.700 

13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΡΘΑΚΙΟΥ 880 3.400 

14 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 4.500 6.132 

15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ 3.023 2.700 

16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ 2.757 1.617 

17 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΦΟΥ 1.200 4.421 

18 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 1.179 4.303 

19 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΠΕΡΕΙΑΣ 1.450 3.260 



32 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 

20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ 1.500 2.780 

21 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓ. ΕΥΥΔΡΙΟΥ 7.913 14.290 

22 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣ 6.500 6.700 

23 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 12.956 10.280 

24 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 17.094 7.500 

25 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 11.314 7.500 

26 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 22.628 15.982 

27 ΕΠΑΛ 32.000 5.800 

28 Α ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 20.000 3.700 

29 Β ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 15.000 4.800 

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 8.000 1.520 

31 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΑ 7.133 1.600 

  Σύνολο 414.770 205.058 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το 

έτος 2011, σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας: 

 Κατανάλωση (kWh) 

Δημοτικά κτίρια  168.000 

Σχολικά κτίρια 188.770 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 58.000 

Σύνολο (kWh) 414.770 

Πίνακας 2: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια το 2011 

Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων έχει ως καύσιμο το πετρέλαιο για το σύστημα 

κεντρικής θέρμανσης, ενώ αντιθέτως άλλα δημοτικά κτίρια χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή 

κλιματιστικές μονάδες για θέρμανση.  

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 χρησιμοποιήθηκε ο 

παρακάτω συντελεστής, σύμφωνα τον Οδηγό του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Καύσιμο Συντελεστής μετατροπής (kWh/lt) 

Πετρέλαιο 10,0 

Πίνακας 3: Συντελεστής μετατροπής όγκου πετρελαίου σε ενέργεια 
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Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφεται η συνολική κατανάλωση πετρελαίου για το έτος 2011, 

σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχτηκαν: 

Δημοτικά κτίρια Κατανάλωση (lt) Κατανάλωση (kWh) 

Δημοτικά κτίρια  38.500 385.000 

Σχολικά κτίρια 151.888 1.518.880 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 14.670 146.700 

Σύνολο (kWh) 2.050.580 

Πίνακας 4: Κατανάλωση πετρελαίου σε δημοτικά κτίρια 

4 . 1 . 2  Δ η μ ο τ ι κ έ ς  ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  υ π ο δ ο μ ή ς  

Ο Δήμος Φαρσάλων είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και διαχείριση των απαραιτήτων 

εγκαταστάσεων υποδομής για την κάλυψη των αναγκών του εντός της διοικητικής του εμβέλειας. 

Αυτές οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν τα αντλιοστάσια και τις γεωτρήσεις του δικτύου 

ύδρευσης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

Α/Α 
ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΥΔΡΕΥΟΥΝ  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΔΕΗ 

1 
ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ - 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 40915581 7.532 

2 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 40916081 100.440 

3 ΑΜΠΕΛΕΙΑ ΑΜΠΕΛΕΙΑ 40916761 0 

4 ΑΝΩΧΩΡΙ ΑΝΩΧΩΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΩΧΩΡΙ 40917493 48.420 

5 ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ 40903301 31.979 

6 AXΙΛΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ 40918481 44.170 

7 ΒΑΣΙΛΙ ΒΑΣΙΛΙ, ΔΕΝΤΡΑΚΙΑ 40903399 4.130 

8 
ΒΑΣΙΛΙ(Ζ.ΠΗΓΗΣ) - 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

ΖΩΔ. ΠΗΓΗΣ,ΑΝΩ-ΚΑΤΩ 
ΧΑΛΚΙΑΔΕΣ,ΘΕΤΙΔΙΟ,ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝ

ΤΙΝΟΣ,ΣΚΟΤΟΥΣΑ 
94225240 219.880 

9 ΒΡΥΣΙΑ ΒΡΥΣΙΑ 40909686 16.319 

10 
ΔΙΛΟΦΟΣ - 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΔΙΛΟΦΟΣ 40918313 65.705 

11 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 - 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 40916573 3.821 

12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΕΦΕΔΡΙΚΗ 40916012 2.615 

13 ΚΙΤΙΚΙ ΚΙΤΙΚΙ 40916306 3.722 

14 ΛΟΦΟΣ 1 ΚΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΥΡΑ 40909666 19.440 

15 ΛΟΦΟΣ 2 
ΛΟΦΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΓΑΛΟ 
ΕΥΙΔΡΙΟ,ΠΥΡΓΑΚΙΑ,ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

40916171 0 



34 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 

16 
ΝΑΡΘΑΚΙ 1 - 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 
ΝΑΡΘΑΚΙ, ΔΕΝΔΡΑ, ΚΑΣΤΡΑΚΙ 40916149 310.000 

17 ΝΑΡΘΑΚΙ 2 ΕΦΕΔΡΙΚΗ 40915555 10.293 

18 ΝΕΡΑΙΔΑ ΝΕΡΑΙΔΑ ΚΑΙ ΞΥΛΑΔΕΣ 40909651 62.541 

19 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ,ΑΓ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΕΡΕΤΡΙΑ, ΑΡΓΙΘΕΑ 
40920265 150.000 

20 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 40920075 2.103 

21 ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ 1 
ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ,ΑΝΩ- ΚΑΤΩ 
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ,ΑΝΩ-ΚΑΤΩ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
40916868 22.267 

22 ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ 2 
ΠΟΛΥΔΑΜΕΙΟ,ΑΝΩ- ΚΑΤΩ 
ΔΑΣΟΛΟΦΟΣ,ΑΝΩ-ΚΑΤΩ 

ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
40920266 67.880 

23 ΠΟΛΥΝΕΡΙ ΠΟΛΥΝΕΡΙ 40918549 30.684 

24 ΡΕΥΜΑΤΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΑ,ΒΑΜΒΑΚΟΥ 40919559 17.438 

25 ΡΗΓΑΙΟ 
ΡΗΓΑΙΟ,ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑ,ΑΝΩ 

ΣΚΟΤΟΥΣΑ 
40919710 116.400 

26 ΣΙΤΟΧΩΡΟ ΣΙΤΟΧΩΡΟ 40903317 0 

27 ΣΚΟΠΙΑ ΣΚΟΠΙΑ 42304518 38.000 

28 ΣΤΑΥΡΟΣ 1 ΣΤΑΥΡΟΣ 40909663 0 

29 ΣΤΑΥΡΟΣ 2 ΕΦΕΔΡΙΚΗ 40918833 6.300 

30 ΥΠΕΡΕΙΑ ΥΠΕΡΕΙΑ 40915825 15.520 

31 ΦΑΡΣΑΛΑ ΦΑΡΣΑΛΑ 40909701 82.240 

32 ΦΑΡΣΑΛΑ 1 (ΣΤ.) ΦΑΡΣΑΛΑ 84220180 344.800 

ΣΥΝΟΛΟ 1.844.639 

 

Από στοιχεία από την ΔΕΗ, εκτιμάται ότι για την λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών η 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας γα το έτος 2011 ήταν:  1.844.639 kWh. 
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4 . 1 . 3  Δ η μ ο τ ι κ ό ς  φ ω τ ι σ μ ό ς  

Ο Δήμος Φαρσάλων είναι υπεύθυνος για τον δημοτικό φωτισμό στο αστικό – επαρχιακό δίκτυο 

του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία  χρησιμοποιούνται (στη συντριπτική πλειοψηφία) τύποι 

λαμπτήρων οικονομίας σε ποσοστό 75%  για το δημοτικό φωτισμό. 

 

Τύπος λαμπτήρα  Ισχύς (W) Αριθμός λαμπτήρων 

Ατμών Na 

 250 10% 

Ατμών Hg 125 10% 

Οικονομίας 23 75% 

Αλογόνου 250 5% 

                                          Πίνακας 5: Τύπος και  ποσοστό λαμπτήρων 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον δημοτικό φωτισμό 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από  την ΕΛ.ΣΤΑΤ.  για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh), 

για τον Νομό Λάρισας και με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2011 τα στοιχεία 

προσαρμόστηκαν βάσει αναλογίας πληθυσμού για τον Δήμο Φαρσάλων. Έτσι, εκτιμάται ότι η 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011 ήταν: 1.424.686 kWh. 

4 . 2  Ο ι κ ι α κ ό ς  κ α ι  Τ ρ ι τ ο γ ε ν ή ς  τ ο μ έ α ς  

Ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2 σε μία 

πόλη.  

4 . 2 . 1  Ο ι κ ι α κ ό ς  τ ο μ έ α ς  

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από  την ΕΛ.ΣΤΑΤ.  για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh), 

για τον Νομό Λάρισας και με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2011 τα στοιχεία 

προσαρμόστηκαν βάσει αναλογίας πληθυσμού για τον Δήμο Φαρσάλων. Έτσι, εκτιμάται ότι η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, το έτος 2011 ήταν 24.124.349 kWh. 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου και ξύλου του οικιακού τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από το Εθνικό  Ενεργειακό  Ισοζύγιο του έτους 2011, σε συνδυασμό 

με στοιχεία περιφερειακής εμβέλειας για το Νομό Λάρισας προσαρμοσμένα βάσει αναλογίας 

πληθυσμού για τον Δήμο Φαρσάλων και την μελέτη του ΚΑΠΕ για την ζήτηση θερμικής ενέργειας 

από νοικοκυριά στην Ελλάδα. Έτσι, προκύπτει ότι για το Δήμο η κατανάλωση πετρελαίου στον 

οικιακό τομέα το έτος 2011  ήταν 57.260.001 kWh και η κατανάλωση ξύλου ήταν 17.263.868 

kWh. 

4 . 2 . 2  Τ ρ ι τ ο γ ε ν ή ς  τ ο μ έ α ς  

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του τριτογενή τομέα (πλην της 

βιομηχανίας που εξαιρείται από το Σχέδιο Δράσης) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
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για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh), για τον Νομό Λάρισας, και με βάση την 

απογραφή πληθυσμού του 2011 τα στοιχεία προσαρμόστηκαν βάσει αναλογίας πληθυσμού για 

τον Δήμο. Έτσι, προκύπτει ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα το έτος 

2011 ήταν 17.641.500 kWh. 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου του τριτογενή τομέα χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από το Εθνικό Ενεργειακό  Ισοζύγιο του έτους 2011, σε συνδυασμό με στοιχεία 

περιφερειακής εμβέλειας για το Νομό Λάρισας  προσαρμοσμένα βάσει αναλογίας πληθυσμού για 

τον Δήμο και την μελέτη του ΚΑΠΕ για την ζήτηση θερμικής ενέργειας από νοικοκυριά στην 

Ελλάδα. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το Δήμο η κατανάλωση πετρελαίου στον τριτογενή 

τομέα το έτος 2011 ήταν 2.318.046  kWh. 

4 . 2 . 3  Π α ρ α γ ω γ ή  η λ ε κ τ ρ ι κ ή ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς  α π ό  Α Π Ε  

Η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρείται ότι αντισταθμίζει 

μέρος των παραγόμενων εκπομπών CO2 και συνεπώς έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό 

του τοπικού συντελεστή εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια για τον Δήμο Φαρσάλων. 

Έως το 2011, εντός του Δήμου είχαν ενεργοποιηθεί 26 φωτοβολταϊκά συστήματα του ειδικού 

προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» (στοιχεία από την ΔΕΔΔΗΕ). Συνολικά, εκτιμάται ότι 

η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες ΑΠΕ το έτος 2011 ήταν 292.832 kWh.  

Επίσης, με βάση τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, μέχρι τον τέλος του 2011, εντός του Δήμου Φαρσάλων 

είχαν ενεργοποιηθεί 24 φωτοβολταϊκές μονάδες). Συνολικά, εκτιμάται ότι η ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από τις μονάδες αυτές το έτος 2011 ήταν 22.724.488 ΚWh. 

4 . 3  Ο δ ι κ έ ς  μ ε τ α φ ο ρ έ ς  

Οι οδικές μεταφορές εντός του Δήμου Φαρσάλων περιλαμβάνουν τα δημοτικά οχήματα και τα 

ιδιωτικά οχήματα κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου. 

4 . 3 . 1  Δ η μ ο τ ι κ ά  ο χ ή μ α τ α  

Ο Δήμος διατηρεί στόλο οχημάτων για τις υπηρεσίες του και για τον οποίο γίνεται η παραδοχή 

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

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

A/A ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ. ΧΡΗΣΗ  ΜΑΡΚΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ 

ΛΙΤΡΑ 

1 KHH 1415 ΦΟΡΤΗΓΟ - ΑΠΟΡΡΙΜ VOLVO D7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9.500 

2 KHY  8179  9 ΘΕΣΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI H-1 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2.500 

3 KHY 8072 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 1 ΤΟΝΟΥ ΤΟΥΟΤΑ  HILUX ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.000 

4 KHY 8153  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ VOLVO S40 ΑΜΟΛΥΒΔΗ 3.500 

5 ME 61414  
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΤΩΤΗΣ- ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
KOMATSU WB93R-2 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3.600 

6 ME 112374 
MHXANHMA ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΡΤΩΤΕΣ- ΕΣΚΑΦΕΙΣ 
JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1.500 

7 ΚΗΗ 1467 OXHMA ΤΥΠΟΥ JEEP E.I.X- FORD ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.000 
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8 KHO 9626 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦ Φ.Ι.Χ DAIMLER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1.000 

9 KHY 8096 ΗΜΙΦΟΡΤΗΦΓΟ  
ΦΙΧ FORD WERKE AG 

0703 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1.194 

10 KHH 1489 ΦΟΡΤΗΓΟ  MAN ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5.030 

11 KHH 1449 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΙΔΙΚ. ΧΡ ΦΙΧ ΤΟΥΟΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 719 

12 ΚΗΥ 8178 9-ΘΕΣΙΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΕΙΧ(ΒΑΝ) HYUNDAI ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.500 

13 KHH 1413 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ ΦΙΧ. DAIMLER CHRYSL ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 8.999 

14 KHY 8034 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΙΧ ΤΟΥΟΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 917 

15 ΚΗΥ 8035 ΦΟΡΤΗΓΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΦΙΧ ΤΟΥΟΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 480 

16 ΚΗΥ 8061  ΦΟΡΤΗΓΟ ΦΙΧ IVECO MAGIRUS ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.137 

17 ME 105432 
MHXANHMA ΕΡΓΟΥ 

ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ 
MITSUBISI ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 804 

18 ME 107985 MHXANHMA EΡΓΟΥ JCB ΜΕ/ΕΣΚΑΦΕΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6.110 

19 ΜΕ 61402 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

/ΕΣΚΑΦΕΑΣ 
KOMATSU  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 4.500 

20 KHY 8114 EΠΙΒΑΤΙΚΟ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΠΙΤΙ EIX HYUNDAI ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2.500 

21 KHY 8113 EIX HYUNDAI ΑΜΟΛΥΒΔΗ 2.500 

22 KHY 8042 EIX VW ΑΜΟΛΥΒΔΗ 1.500 

23 KHH 1429 ΦΙΧ ISUZU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 8.500 

24 KHH 1410 ΦΙΧ DAIMLER ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10.000 

25 KHY 8107 ΦΙΧ. ΑΠΟΡΡ. MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.800 

26 KHO 9667 ΦΙΧ. ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.000 

27 ME 95476  ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ 
JCB-ΕΣΚΑΦΕΑΣ-

ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.000 

28 ΜΕ 95475 ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ KOMATSU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2.000 

29 KHO 9637 ΦΙΧ. ΦΟΡΤΗΓΟ MERCΕDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3.000 

30 ME 71230 MHX. ΕΡΓ. KOMATSU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5.000 

31 ME 116717 MHX. ΕΡΓ. NISSAN ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5.000 

 

Για την εκτίμηση της κατανάλωσης καυσίμων από τα δημοτικά οχήματα χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία του Δήμου. Για τη μετατροπή του όγκου καυσίμου σε ενέργεια χρησιμοποιήθηκαν οι 

συντελεστές μετατροπής των Οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Καύσιμο Συντελεστής μετατροπής (kWh/lt) 

Βενζίνη 9,2 

Πετρέλαιο 10,0 

Πίνακας 6: Συντελεστής μετατροπής όγκου καυσίμων σε ενέργεια 

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφεται η υπολογιζόμενη κατανάλωση καυσίμου για το έτος 2011. 

Καύσιμο Τύπος Αριθμός  Κατανάλωση (lt) Κατανάλωση (kWh) 

Βενζίνη Αυτοκίνητο 6 14.000 140.000 

Σύνολο 6 14.000 140.000 

Πετρέλαιο 
Φορτηγό Βαρέως τύπου 12 48.477 484.770 

Οχήματα 2 3.500 35.000 
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Καύσιμο Τύπος Αριθμός  Κατανάλωση (lt) Κατανάλωση (kWh) 

Μηχάνημα 11 42.313 423.130 

Σύνολο 25 94.290 942.900 

Πίνακας 7: Κατανάλωση καυσίμου από δημοτικά οχήματα 

4 . 3 . 2  Ι δ ι ω τ ι κ ά  ο χ ή μ α τ α  

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου και βενζίνης από ιδιωτικά οχήματα 

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

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

που χρησιμοποιούν ανά τύπο, τη μέση απόσταση που διανύουν ετησίως καθώς και το ποσοστό 

μέσης απόστασης ανά τύπο οδικού δικτύου και τύπο οχήματος. Από τα στοιχεία εκτιμάται ότι, 

κατά το έτος αναφοράς (2011), στο Δήμο Φαρσάλων καταναλώθηκαν 62.181.566 kWh βενζίνης 

και 32.851.348  kWh πετρελαίου. 

4 . 4  Α γ ρ ο τ ι κ ό ς  τ ο μ έ α ς  

Η κατανάλωση ενέργειας στον αγροτικό τομέα οφείλεται κυρίως:  

• Στη χρήση των γεωργικών ελκυστήρων στα αγροτεμάχια. 

• Στη λειτουργία των κτηνοτροφικών μονάδων που ουσιαστικά απαιτούν ενέργεια για 

θέρμανση και φως αλλά και για την επεξεργασία των τροφών (π.χ. ξηραντήρια). 

Για τον προσδιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων 

χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 

έργου «Rural Web Energy Learning Network for Action (eReNet)» 

(IEE/10/224/SI2.593412), συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό 

πρόγραμμα "Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη". Συντονιστής του 

συγκεκριμένου έργου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, της Σχολής 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

(ΕΣΑΔ-ΕΜΠ).  

4 . 4 . 1  Φ υ τ ι κ ή  Π α ρ α γ ω γ ή  

Η κατανάλωση καυσίμων στη γεωργία προσδιορίστηκε με βάση τα στατιστικά δεδομένα ειδικής 

ενεργειακής κατανάλωσης που εκδίδει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την κατανάλωση πετρελαίου ανά καλλιέργεια 

φυτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με δεδομένα για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στο δήμο 

Φαρσάλων σύμφωνα με το γεωργικό συνεταιρισμό. 

Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει ότι η συνολική κατανάλωση πετρελαίου ντίζελ (κίνησης) του 

Δήμου Φαρσάλων για φυτική παραγωγή είναι 64.825,79 ΜWh. Η διάκριση των ενεργειακών 

καταναλώσεων ανά τύπο καλλιέργειας παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.  
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Αγροτικό προϊόν 

Καλλιεργήσιμη 
έκταση σε 
στρέμματα 

Ντίζελ 

Λίτρα MWh 
Σιτάρι σκληρό 117.286,90 1.876.590,40 18.765,90 

Κριθάρι 18.199,00 291.184,00 2.911,84 

Αραβόσιτος 11.770,00 329.560,00 3.295,60 

Φασόλια 277,00 2.409,90 24,10 

Φακή  10.102,00 87.887,40 878,87 

Ρεβύθια 894,00 7.777,80 77,78 

Βαμβάκι 105.980,00 3.391.360,00 33.913,60 

Ηλίανθος 736,00 6.130,88 61,31 

Βίκος 1.599,00 25.584,00 255,84 

Μπιζέλια 332,00 6.806,00 68,06 

Βίκος για σανό 4.087,00 65.392,00 653,92 

Μηδική 2.916,00 46.656,00 466,56 

Τριφύλλια 385,00 6.160,00 61,60 

Αραβόσιτος χλωρός 379,00 10.612,00 106,12 

Καρπούζια 37,00 758,50 7,59 

Πεπόνια 55,00 1.127,50 11,28 

Πατάτες άνοιξης 7,00 126,00 1,26 

Πατάτες καλοκαιρινές 36,00 648,00 6,48 

Μπρόκολο 5,00 55,00 0,55 

Λάχανα 18,00 198,00 1,98 

Κουνουπίδια 4,00 44,00 0,44 

Σπανάκι 3,00 33,00 0,33 

Πράσα 24,00 264,00 2,64 

Κρεμμύδια χλωρά 6,00 66,00 0,66 

Κρεμμύδια ξερά 57,00 627,00 6,27 

Μαρούλια 5,00 55,00 0,55 

Αντίδια και Ραδίκα 2,00 22,00 0,22 

Καρότα 2,00 22,00 0,22 

Τομάτα βιομηχανική 8.256,00 239.424,00 2.394,24 

Τομάτα επιτραπέζια, 
υπαίθρου 

75,00 
2.175,00 21,75 

Τομάτα επιτραπέζια, 
θερμοκηπίου 

2,00 
60,00 0,60 

Φασολάκια χλωρά 4,00 44,00 0,44 

Μπάμιες ποτιστικές 12,00 132,00 1,32 

Κολοκυθάκια 5,00 55,00 0,55 

Αγγούρια υπαίθρου 5,00 55,00 0,55 

Κολοκύθες 108,00 1.188,00 11,88 

Μελιτζάνες υπαίθρου 1,00 11,00 0,11 

Πιπεριές 34,00 374,00 3,74 

Λοιπά κηπευτικά (μαϊντανός, 
άνηθος) 

2,00 
22,00 0,22 

Ελαιόδεντρα για επιτραπέζιες 65,00 1.690,00 16,90 

Ελαιόδεντρα για 
ελαιοποιήσιμες 

57,00 
513,00 5,13 

Φυστικιές 299,00 3.289,00 32,89 

Αμυγδαλιές 42,00 462,00 4,62 

Συκιές 3,00 33,00 0,33 

Ροδιές 20,00 220,00 2,20 
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Καρυδιές 717,00 7.887,00 78,87 

Άλλα δέντρα 5.768,00 63.448,00 634,48 

Αμπέλια για οινοπαραγωγή 227,00 2.951,00 29,51 

Αμπέλια για επιτραπέζια 
σταφύλια 

30,00 
390,00 3,90 

Σύνολο 290.935,90 6.482.579,38 64.825,79 

 

4 . 4 . 2  Ζ ω ι κ ή  Π α ρ α γ ω γ ή  

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου στην κτηνοτροφία, όπως και στην περίπτωση 

της γεωργίας, χρησιμοποιήθηκαν σχετικοί συντελεστές (λίτρα πετρελαίου ανά ζώο) που 

δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συνολική κατανάλωση 

πετρελαίου ντίζελ (κίνησης) του Δήμου Φαρσάλων για ζωική παραγωγή είναι 1.540,25 kWh. Οι 

υπολογισμοί για την κατανάλωση πετρελαίου στην κτηνοτροφία καταγράφονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 

Καταναλώσεις για ζωική παραγωγή 

Α/Α Είδος Αριθμός ζώων 
Περιγραφή 
ζώου στο 

ΦΕΚ 

Μέση 
κατανάλωση 

ντίζελ 
(λίτρα/ζώο) 

Ντίζελ 

Λίτρα MWh 

1 Πρόβατα 50.445,00 Προβατίνες 2,90 146.290,50 1.462,91 

2 Γίδες 7.117,00 Αίγες 2,90     

3 Αγελάδες 2.704,00 Βοοειδή 6,00     

4 Μοσχάρια 963,00 Βοοειδή 6,00 5.778,00 57,78 

5 Ίπποι 59,00 - 6,00     

6 Όνοι 3,00 - 6,00     

7 Χοίροι 326,00 - 6,00 1.956,00 19,56 

Σύνολο 61.617,00     154.024,50 1.540,25 
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5  Σ υ ν ο λ ι κ έ ς  ε κ π ο μ π έ ς  C O 2  γ ι α  τ ο  2 0 1 1  

Μετά τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα που έχει συμπεριληφθεί στο 

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, υπολογίστηκαν οι εκπομπές CO2 του Δήμου 

Φαρσάλων.  

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

αντιστοιχούν σε αυτήν, σύμφωνα με τις προηγούμενες ενότητες είναι: 

Τομέας κατανάλωσης Ποσότητα ενέργειας (kWh) Εκπομπές CO2 (tCO2) 

Ηλεκτρική ενέργεια   

Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 2.259.409 1.643 

Δημοτικός φωτισμός 1.424.686 1.036 

Οικιακός τομέας 24.124.349 17.538 

Τριτογενής τομέας 17.641.550 12.825 

Αγροτικός τομέας 17294.565 12.573 

Πετρέλαιο   

Δημοτικά κτίρια 2.050.580 548 

Οικιακός τομέας 57.260.001 15.288 

Τριτογενής τομέας 2.318.046 619 

Δημοτικά οχήματα 927.896 232 

Ιδιωτικά οχήματα 32.851.348 8.213 

Αγροτικός τομέας κτλ. 66.366.039 16.592 

Βενζίνη   

Δημοτικά οχήματα 128.800 32 

Ιδιωτικά οχήματα 62.181.566 15.483 

Ξύλο   

Οικιακός τομέας 17.263.868 5.214 

Σύνολο  

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 23.024.320 0 

Πίνακας 8: Συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας και Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς 
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Η σχετική συνεισφορά κάθε τομέα στις συνολικές εκπομπές της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς 

φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα: 

 

 

 

Εικόνα 2: Εκπομπές CO2 στον Δήμο Φαρσάλων ανά τομέα δραστηριότητας 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΕΩΣ ΤΟ 

2020 
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6  Ο ρ ι ζ ό ν τ ι α  μ έ τ ρ α  

Τα μέτρα που περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο είναι οριζόντιου χαρακτήρα και αφορούν 

όλους ή τους περισσότερους τομείς δραστηριότητας στην πόλη, ενώ κάποια από αυτά 

κρίνονται ως απαραίτητα για την υλοποίηση και παρακολούθηση των μέτρων που 

προτείνονται στα επόμενα κεφάλαια. 

Έτσι, επικεντρώνονται κυρίως στην δικτύωση και συνεργασία των ενδιαφερομένων μερών 

στον Δήμο Φαρσάλων, καθώς και την εκπαίδευση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

δημοτών. 

Σημαντικό κομμάτι των οριζόντιων μέτρων αφορά στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

από τα κτίρια του οικιακού και του τριτογενή τομέα καθώς τα κτίρια ευθύνονται για το 40% 

της κατανάλωσης ενέργειας της Ε.Ε. και αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας 

στις αστικές περιοχές.
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6 . 1  Π ρ ο ώ θ η σ η  κ α ι  π ρ ο β ο λ ή  τ ω ν  δ ρ ά σ ε ω ν  τ ο υ  Δ ή μ ο υ  

Φ α ρ σ ά λ ω ν   

Περιγραφή  Δημιουργία Φόρουμ, υποσέλιδα για το Σύμφωνο και τις 

Δράσεις του Δήμου. 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος6 10.000,00 €  

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος7 Χαμηλό  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η προβολή και η ανάδειξη των δράσεων του Δήμου Φαρσάλων, η ενημέρωση, η 

ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως η δραστηριοποίηση της κοινής γνώμης και των 

πολιτών αποτελούν μερικές από τις ουσιαστικότερες δράσεις. 

Ήδη από την ημέρα υπογραφής του Συμφώνου των Δημάρχων ξεκίνησε η προβολή 

των δράσεων στην οικεία ιστοσελίδα του Δήμου Φαρσάλων www.dimosfarsalon.gr 

καθώς και στον τοπικό τύπο.  

 
 

 
6  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
7  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 

http://www.dimosfarsalon.gr/
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6 . 2  Ε κ σ τ ρ α τ ε ί α  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  κ α ι  π ρ ο β ο λ ή ς  π ι λ ο τ ι κ ώ ν  

μ έ τ ρ ω ν  ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς  κ α ι  Α Π Ε  σ τ α  σ χ ο λ ε ί α  

τ ο υ  Δ ή μ ο υ  

Περιγραφή  Εκστρατεία ενημέρωσης και προβολής μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στα σχολεία του Δήμου 

Φαρσάλων 

Χρόνος υλοποίησης 2014– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος8 30.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος9 Χαμηλό  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 3.360.000 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 3.860 t CO2/ έτος 

Θερμική ενέργεια : 897,12  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Το οικονομικό όφελος θα είναι άμεσο, γιατί θα επιτευχθεί 

εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στα δημοτικά κτίρια όσο και 

στα ιδιωτικά. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης προτείνονται δραστηριότητες 

ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης σε ότι αφορά το περιβάλλον και την προστασία 

του, αλλά και εργασίες απόκτησης γνώσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην 

καθημερινότητα τους. 

Η συμμετοχή των παιδιών σε περιβαλλοντικές ή και σε φίλο-περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες, όπως και η δημιουργία ομάδων εργασίας, αποτελεί βάση για να γνωρίσουν 

τον περίγυρό τους, το περιβάλλον, αλλά και για να βιώσουν δραστηριότητες οι οποίες 

προβάλλονται ότι μπορούν να ευαισθητοποιήσουν τα  παιδιά στα περιβαλλοντικά ζητήματα 

και εξοικονόμησης ενέργειας .  

Αυτή όμως η αλληλουχία των διαδικασιών - δηλαδή μαθαίνω, νοιάζομαι, συμμετέχω και 

 
8  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
9  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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δραστηριοποιούμαι - δεν είναι απλή. Είναι πολυσύνθετη, γεμάτη εμπόδια, με συχνές 

απογοητεύσεις. Αν δημιουργήσουμε στα παιδιά το όραμα, τότε υπάρχουν πολλές 

πιθανότητες να τα δούμε ενεργούς αυριανούς πολίτες. Έτσι, με τη βοήθεια της έγκυρης 

ενημέρωσης σε θεωρητικό πλαίσιο και της συμμετοχής και εξοικείωσης τους με έμπρακτες 

δραστηριότητες, επιδιώκεται να  προωθηθεί : 

- η ευαισθητοποίηση των παιδιών και κατ' επέκταση της τοπικής κοινωνίας για τις αξίες, τη 

σημαντικότητα και τα αποθέματα του φυσικού περιβάλλοντός μας, 

- η ενεργός συμμετοχή των παιδιών, μέσα από προσιτές και εύκολες περιβαλλοντικές 

δραστηριότητες, που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα και γύρω από το σχολείο τους 

(υιοθεσία και συνεχή φροντίδα του περίγυρού μας, προτάσεις και πρωτοβουλίες 

αναβάθμισης του περίγυρού μας, αλλά και των υποβαθμισμένων περιοχών, υποστηρικτικές 

δραστηριότητες, ομιλίες, εκθέσεις φωτογραφίας και ζωγραφικής, δρώμενα, θεατρική ημέρα 

για την άνοιξη, μουσική ημέρα για το νερό, ανακύκλωση κ.ά.). 

- η δημιουργία κινήτρων, μέσων και μηχανισμών για τη σταδιακή βελτίωση του τοπικού 

περιβάλλοντος  με τη συνδρομή και συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των φορέων της 

περιοχής, αλλά και της εθελοντικής εργασίας όλων μας, 

- η σταδιακή αλλαγή των παραδοσιακών στάσεων και αντιλήψεων στον ευρύτερο κοινωνικό 

ιστό, ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη και ορθή διαχείριση των πόρων. 

Στόχοι και Προοπτικές : 

Οι γενικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι, μέσα από τα φύλλα εργασίας και τις δραστηριότητες  

αποσκοπούν  να: 

− αναπτύξουν κριτική και δημιουργική σκέψη για την προστασία του περιβάλλοντος. 

− δημιουργήσουν στάσεις, συμπεριφορές και να προωθήσουν ανάλογα μηνύματα 

προς την οικογένεια, τους φίλους, την κοινωνία και τους φορείς της. 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)    ES = y*n*AR *in*ESPP  
 
y: έτη εφαρμογής της δράσης  
n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση  
AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων  
in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την 
 δράση)  
ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh)  
  
Υπολογισμός  = 7*1000*0,3*2*800 kWh/yr = 3.360.000 kWh/yr  
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6 . 3  Π ρ ά σ ι ν η  α γ ρ ο τ ι κ ή  “ κ ο ι ν ό τ η τ α ”  Μ ε γ ά λ ο υ  Ε υ υ δ ρ ί ο υ  τ ο υ  

Δ ή μ ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  –  ν έ ο  π ρ ό τ υ π ο  

α ν ά π τ υ ξ η ς  ( Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  α υ τ ό ν ο μ ω ν  φ ω τ ο β ο λ τ α ϊ κ ώ ν  

σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  σ ε  κ ε ρ α μ ο σ κ ε π έ ς  κ α ι  δ ώ μ α τ α  ι δ ι ω τ ι κ ώ ν  

κ α τ ο ι κ ι ώ ν  κ α ι  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  κ τ ι ρ ί ω ν  τ η ς  κ ο ι ν ό τ η τ α ς )  

Περιγραφή  

Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Μεγάλου Ευυδρίου του 

Δήμου Φαρσάλων – Νέο πρότυπο ανάπτυξης  (Εγκατάσταση 

αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κεραμοσκεπές 

και δώματα ιδιωτικών κατοικιών και δημοτικών κτιρίων της 

κοινότητας) 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2015 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος10 861.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος11  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 227,96 t CO2/ έτος 

Περιβαλλοντικό 198.400 KW/ έτος 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης προτείνεται η χρήση αυτόνομων φωτοβολταϊκών 

συστημάτων για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας 80 

νόμιμες κατοικιών. Η τοποθέτηση των αυτόνομων συστημάτων θα πραγματοποιηθεί στις 

στέγες των κατοικιών που θα επιλεγούν με βάση τον προσανατολισμό τους ώστε να 

επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών γεννητριών. Τα αυτόνομα συστήματα 

 
10  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
11  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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περιλαμβάνουν τις γεννήτριες, τα πλαίσια στήριξης, τους συσσωρευτές, τον αναστροφέα και 

τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό διασύνδεσης και διατάξεων ασφαλείας. Κατά μέσο όρο 

υπολογίζεται εγκατάσταση συστημάτων ισχύος 2kWp σε  80 οικίες για τη μερική κάλυψη ων 

αναγκών τους. Οι υπόλοιπες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια θα καλύπτονται από το δίκτυο 

της επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η επιλογή της τροφοδοσίας μεταξύ γεννητριών και παρόχου 

θα πραγματοποιείται αυτόματα. Επιπλέον των αυτόνομων συστημάτων σε κατοικίες 

προτείνεται και η εγκατάσταση αντίστοιχου συστήματος στη στέγη του δημοτικού 

καταστήματος του Μεγάλου Ευυδρίου ισχύος 18kWp. 
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6 . 4  Π ρ ά σ ι ν η  α γ ρ ο τ ι κ ή  “ Κ ο ι ν ό τ η τ α ”  Μ ε γ ά λ ο υ  Ε υ υ δ ρ ί ο υ  τ ο υ  

Δ ή μ ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  –  ν έ ο  π ρ ό τ υ π ο  α ν ά π τ υ ξ η ς  

( ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή  α ν α β ά θ μ ι σ η  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  κ τ ι ρ ί ω ν  &  

ι δ ι ω τ ι κ ώ ν  κ ά τ ο ι κ ω ν )  

Περιγραφή  

Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Μεγάλου Ευυδρίου του 

Δήμου Φαρσάλων – νέο πρότυπο ανάπτυξης  (ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων & ιδιωτικών κάτοικων) 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2015 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος12 1.600.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος13  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 108.810  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 125,022 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση ενεργειακών δαπανών 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Το ολοκληρωμένο, πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση όλων 

των απαραίτητων «ώριμων» παρεμβάσεων  για την πλήρη εξασφάλιση του στόχου 

μηδενικού ισοζυγίου ενέργειας με το πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο, στα όρια 

της αγροτικής «κοινότητας» του Μεγάλου Ευυδρίου του Δήμου Φαρσάλων.   

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στο Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο, το Δημαρχείο και σε 

175 ιδιωτικές κατοικίες της Τοπικής Κοινότητας είναι : 

• Αντικατάσταση συμβατικών κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα σε ιδιωτικές 
κατοικίες της κοινότητας, 

• Προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης σε ιδιωτικές κατοικίες αλλά και δημοτικά 
κτίρια της κοινότητας 

• Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων τριπλής ενέργειας σε ιδιωτικές 
κατοικίες της κοινότητας. 

 
12  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
13  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Με την υλοποίηση του προτεινομένου αναπτυξιακού πράσινου σχεδίου ο Δήμος αναμένει 

ότι οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων θα βελτιωθούν, ενώ η οικονομική ανάπτυξη της 

«κοινότητας» θα ανέβει κατακόρυφα. Για αυτό το λόγο θα πραγματοποιηθούν δράσεις τόσο 

σε δημοτικά κτίρια, όσο και σε κατοικίες, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχουν δράσεις που έχουν 

επίδραση στην καθημερινή ζωή της κοινότητας. Για τις παρεμβάσεις προτείνονται τα 

κατάλληλα υλικά και κατασκευές με κατάλληλες λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές. 

Τέλος το προτεινόμενο ολοκληρωμένο έργο έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή και υποστήριξη 

τόσο του συνόλου των κατοίκων όσο και των επαγγελματικών φορέων και τοπικών αρχών. Το 

έργο αναμένεται να αναβαθμίσει την αισθητική της «κοινότητας» και να αναδείξει την 

φυσιογνωμία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της «κοινότητας» του Μ. Ευυδρίου 

μετατρέποντας την σε πυρήνα δημιουργίας, αξιοσύνης και ανάπτυξης. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ο μέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας ανά 

κατοικία είναι 2000 kWh/yr , με τις παραπάνω παρεμβάσεις σε 175 κατοικίες θα 

επιτευχτεί εξοικονόμηση ενέργειας 30%  σε κάθε κατοικία επομένως 600 kWh/yr , 

επομένως για τις 175 κατοικίες θα είναι :105.000 kWh/yr . 

Για τα δημοτικά κτίρια η εξοικονόμηση θα είναι : 3.810 kWh/yr  
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7 .  Μ έ τ ρ α  Δ η μ ο τ ι κ ο ύ  τ ο μ έ α  

Σύμφωνα με την καταγραφή ενέργειας που πραγματοποιήθηκε, ο δημοτικός τομέας 

ευθύνεται για το 3,00 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου Φαρσάλων. 

Συγκεκριμένα υπολογίστηκε ότι καταναλώνονται 3.684 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και 2.978 

MWh πετρελαίου. 

Ο Δήμος Φαρσάλων παρουσιάζει ένα μεγάλο δυναμικό σε μέτρα και δράσεις που 

σχετίζονται με υποδομές και λειτουργίες του και στις οποίες έχει τον απόλυτο έλεγχο και 

δυνατότητα παρέμβασης. Τα μέτρα και οι δράσεις που απευθύνονται στον δημοτικό τομέα 

παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα σε σχέση με αυτά των υπόλοιπων τομέων: 

• Όπως αναφέρθηκε, ο Δήμος έχει την απόλυτη ελευθερία και ευχέρεια να παρέμβει 

στα δημοτικά κτίρια, φωτισμό, κτλ 

• Όλα τα μέτρα και δράσεις παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες των 

υποδομών και λειτουργιών αλλά και για τον ίδιο το Δήμο, κυρίως μέσω των 

μειωμένων λογαριασμών ενέργειας 

• Μέτρα και δράσεις σε δημοτικές υποδομές και λειτουργίες μπορούν να έχουν 

πολλαπλασιαστικά οφέλη καθώς, με την σωστή προβολή, λειτουργούν ως ορθά και 

βέλτιστα παραδείγματα για τους πολίτες και επαγγελματίες μίας πόλης 

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

ευελιξία να εφαρμόσει προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης συστημάτων 

ΑΠΕ ώστε να επιτύχει σημαντική αναλογικά μείωση των εκπομπών CO2. 

Επίσης, ο τομέας του δημοτικού φωτισμού αποτελεί ένα «προνομιακό» και «επείγον» τομέα 

όπου οι Δήμοι καλούνται να υιοθετήσουν αξιόπιστες τεχνικές λύσεις για την μείωση της 

σχετικής ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία φθάνει και πολλές φορές ξεπερνάει το 50% των 

συνολικών ενεργειακών λογαριασμών ενός Δήμου. 
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7 . 1  Κ α τ α γ ρ α φ ή  τ η ς  κ α τ α ν ά λ ω σ η ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς  σ ε  δ η μ ο τ ι κ ά  

κ τ ί ρ ι α  

Περιγραφή  Εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών  μετρητών στα δημοτικά 

κτίρια 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος14 100.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / ΣΔΙΤ / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος15 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 20.738,50 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 23,83 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Το οικονομικό όφελος θα είναι άμεσο για τον Δήμο 

Φαρσάλων γιατί θα μειωθούν οι ενεργειακές του δαπάνες. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

 

Σε εποχές ενεργειακής κρίσης, όπως η σημερινή είναι ιδιαίτερη ανάγκη η εύρεση λύσεων για 

την μείωση κατανάλωσης ενέργειας, ειδικά εν μέσω της ελληνικής κρίσης. 

Για το σκοπό αυτό πρέπει να υιοθετηθούν λύσεις για την μείωση την κατανάλωσης με 

ενεργειακούς μετρητές κτιρίων αλλά και την εκπαίδευση των καταναλωτών για αλλαγή της 

ενεργειακής συμπεριφοράς τους. 

Τα ενεργειακά πληροφοριακά συστήματα  θα εγκατασταθούν  πρώτα στα σχολεία για την 

υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων, για την συνεχή παροχή ενεργειακών υπηρεσιών 

εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στα σχολικά κτίρια καθώς και την 

αποτίμηση των παρεμβάσεων ενεργειών μείωσης του ενεργειακού κόστους. Θα 

δημοσιοποιούνται τακτικά τα αποτελέσματα, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου, ειδικές 

ενεργειακές αναφορές -reports και αναλύσεις που πηγάζουν από το ενεργειακό 

πληροφοριακό σύστημα. 

 
14  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
15  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Τέλος, θα γίνει σταδιακή επέκταση του προγράμματος και των ψηφιακών ενεργειακών 

υπηρεσιών σε όλα τα  δημοτικά κτίρια, μέχρι το 2020. 
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7 . 2  Ε π ε μ β ά σ ε ι ς  ε ξ ο ι κ ο ν ό μ η σ η ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς  σ ε  έ ξ ι  σ χ ο λ ι κ έ ς  

μ ο ν ά δ ε ς   τ ο υ  Δ ή μ ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  

Περιγραφή  Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε έξι σχολικές 

μονάδες  του Δήμου Φαρσάλων 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2014 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος16 846.421,60 € 

Πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

Έμμεσο κόστος17  Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 737.315  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 264,42 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση των ενεργειακών δαπανών των σχολικών κτιρίων, 

επομένως μείωση των λειτουργικών δαπανών της 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Σχολικών Επιτροπών.  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

 Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των εξής σχολείων του Δήμου Φαρσάλων:  

Α) του 1ου Δημοτικού, κατασκευής 1958, συνολικής δόμησης 1341,00 μ2, κατά τουλάχιστον 

μία κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία από την κατηγορία Ζ’, μέσω των παρεμβάσεων: τοποθέτηση νέων 

κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή, εγκατάσταση λέβητα-

καυστήρα & συστημάτων αντιστάθμισης. 

Β) του 3ου Δημοτικού, κατασκευής 1984, συνολικής δόμησης 1760,00 μ2, από την 

ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε’ στην κατηγορία Δ', μέσω των παρεμβάσεων: 

τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με θερμοδιακοπή και διπλό 

ή τριπλό υαλοπίνακα, εγκατάσταση λέβητα – καυστήρα & συστημάτων αντιστάθμισης, 

τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης & εγκατάσταση 

συστήματος αυτοματισμού Dimming και ελέγχου παρουσίας.  

Γ) του 5ου Δημοτικού, κατασκευής 1975, συνολικής δόμησης 569,00 μ2, κατά τουλάχιστον 

 
16  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
17  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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μία κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία από την κατηγορία Ζ’, μέσω παρεμβάσεων όμοιων με αυτές που 

θα γίνουν στο 3ο Δημοτικό.  

Δ) του 2ου Γυμνασίου - Λυκείου κατασκευής 1982, συνολικής δόμησης 2113,60 μ2, από την 

ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε’ στην κατηγορία Δ', μέσω παρεμβάσεων όμοιων με 

αυτές που θα γίνουν στο 3ο Δημοτικό. 

Ε) του  Γυμνασίου Βαμβακού, κατασκευής 1992, συνολικής δόμησης 946,53 μ2, από την 

ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε’ στην κατηγορία Δ΄, μέσω παρεμβάσεων όμοιων με 

αυτές που θα γίνουν στο 3ο Δημοτικό. 

Ζ) του Γυμνασίου Μεγάλου Ευιδρίου, κατασκευής 1989, συνολικής δόμησης 1027,72 μ2, από 

την ενεργειακή κατά ΚΕΝΑΚ κατηγορία Ε’ στην κατηγορία Δ΄, μέσω παρεμβάσεων όμοιων με 

αυτές που θα γίνουν στο 3ο Δημοτικό. 

 

7 . 3  Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή  α ν α β ά θ μ ι σ η  1 ο υ  &  2 ο υ  Π α ι δ ι κ ο ύ  Σ τ α θ μ ο ύ  

Φ α ρ σ ά λ ω ν  -   Κ λ ε ι σ τ ο ύ  Γ υ μ ν α σ τ η ρ ί ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  

Περιγραφή  Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου & 2ου Παιδικού Σταθμού 

Φαρσάλων -  Κλειστού Γυμναστηρίου Φαρσάλων 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2015 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος18 451.441,00  € 

Πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 

Έμμεσο κόστος19 -  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 181.500  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 92,56 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση των λειτουργικών δαπανών του Νομικού Προσώπου 

του Δήμου Φαρσάλων όπου έχει την αποκλειστική χρήση 

των παραπάνω κτιρίων 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

 
18  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
19  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Το προτεινόμενο έργο αφορά στις επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου 
Φαρσάλων και συγκεκριμένα στα: 
- 1ο και 2ο  Παιδικό σταθμό 
- Κλειστό γυμναστήριο Φαρσάλων 
Στα οποία έχουν γίνει ενεργειακές επιθεωρήσεις και εκδόθηκαν τα αντίστοιχα ενεργειακά 
πιστοποιητικά, με στόχο την οργάνωση και υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων, για την 
εξοικονόμηση ενέργειας.  
 
 Οι προτεινόμενες ενεργειακές παρεμβάσεις συνοπτικά είναι οι κάτωθι: 
 
1.Θερμομονώσεις επιφανειών. Στην στέγη του Α’ παιδικού σταθμού γίνεται θερμομόνωση 
καθώς το κτίριο είναι αμόνωτο και με σημαντικές θερμικές απώλειες. 
2.Αντικατάσταση κουφωμάτων. Αντικαθίστανται συγκεκριμένα εξωτερικά ανοίγματα στον Β’ 
παιδικό σταθμό και στο Γυμναστήριο 
3.Επεμβάσεις στο δίκτυο θέρμανσης. Αντικαθίστανται οι λέβητες όλων των κτιρίων και 
ενσωματώνεται στις εγκαταστάσεις τους συστήματα κεντρικής αντιστάθμισης 

4.Επεμβάσεις στον φωτισμό. Σε όλα τα κτίρια, γίνεται αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

και έλεγχος φωτισμού για μείωση των καταναλώσεων. 

7 . 4  Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή  α ν α β ά θ μ ι σ η  Δ η μ α ρ χ ε ί ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  

Περιγραφή 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων και 

μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος20 300.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος21  Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 168.000  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 87,20 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση ενεργειακών δαπανών 

 
20  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
21  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Αξιολόγηση - Σχόλια 

Το κτήριο του Δημαρχείου Φαρσάλων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ κατατάσσεται στην κατηγορία 

Γ. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση σε κατηγορία Α+, είναι οι 

ακόλουθες: 

i. Αντικατάσταση Υαλοστασίων με νέα διπλά (Uvalue < 2.8w/m²K) και κουφώματα με 

θερμοδιακοπή. 

ii. Φύτευση Δώματος. 

iii. Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού (αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με LED) 

iv. Αναβάθμιση Συστήματος Κλιματισμού / Θέρμανσης (εγκατάσταση κεντρικού 

συστήματος τύπου VRV) 

v. Τοποθέτηση Ανεμιστήρων Οροφής 

vi. Εγκατάσταση Δικτύου Αυτοματισμών (BMS) 

vii. Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β συστήματος 

Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω επεμβάσεων αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πρωτογενής Ενέργεια ανά τελική Χρήση Κτίριο αναφοράς Υπάρχον κτίριο Σενάριο 1 

Θέρμανση  (kWh/m²) 21,1 67,0 23,3 

Ψύξη  (kWh/m²)    42,6 58,5 28,1 

ΖΝΧ  (kWh/m²)   
  

0,0 0,0 0,0 

Φωτισμός  (kWh/m²)  
  

123,5 123,6 81,1 

Συνεισφορά ΑΠΕ - ΣΗΘ 0,0 0,0 76,7 

Σύνολο 187,2 249,1 55,8 

Κατάταξη - Γ A+ 

Λειτουργικό κόστος (€) 11.867,2 18.277,4 3.277,1 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
(kWh/m²) 

- - 193,3 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) - - 77,6 

Μείωση εκπομπών CO2 (Kg/m²) - - 61,2 

 

 

7 . 5  Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή  α ν α β ά θ μ ι σ η  Π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ο ύ  Κ έ ν τ ρ ο υ  

Φ α ρ σ ά λ ω ν   

Περιγραφή  Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων 

και μετατροπή σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 
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Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος22 300.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος23  Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 71.400  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 34,41 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση ενεργειακών δαπανών 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

 Το κτήριο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ κατατάσσεται στην 

κατηγορία Γ. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την ενεργειακή του αναβάθμιση σε κατηγορία Α+, είναι οι 

ακόλουθες: 

 Αντικατάσταση Υαλοστασίων με νέα διπλά (Uvalue < 2.8w/m²K) και 

κουφώματα με θερμοδιακοπή. 

 Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού (αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων 

με LED) 

 Αναβάθμιση Συστήματος Κλιματισμού / Θέρμανσης (εγκατάσταση κεντρικού 

συστήματος τύπου VRV) 

 Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας για την παραγωγή Θερμού Νερού Χρήσης 

(BWP) 

 Εγκατάσταση Δικτύου Αυτοματισμών (BMS) 

 Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β συστήματος 

Μετά την εφαρμογή των ανωτέρω επεμβάσεων αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

Πρωτογενής Ενέργεια ανά τελική Χρήση Κτίριο αναφοράς Υπάρχον κτίριο Σενάριο 1 

Θέρμανση  (kWh/m²) 15,5 19,8 14,3 

Ψύξη  (kWh/m²)    35,8 38,3 7,6 

ΖΝΧ  (kWh/m²)   
  

2,8 1,1 1,0 

Φωτισμός  (kWh/m²)  46,6 43,6 26,3 

 
22  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
23  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Συνεισφορά ΑΠΕ - ΣΗΘ 0,0 0,0 42,9 

Σύνολο 100,6 102,8 6,3 

Κατάταξη - Γ A+ 

Λειτουργικό κόστος (€) 5.493,6 5.845,5 694,8 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
(kWh/m²) 

- - 96,5 

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (%) - - 93,8 

Μείωση εκπομπών CO2 (Kg/m²) - - 31,8 
 

7 . 6  Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή  α ν α β ά θ μ ι σ η  τ ο υ  σ υ ν ό λ ο υ  τ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  

κ τ ι ρ ί ω ν  &  έ κ δ ο σ η  τ ω ν  α π α ι τ ο ύ μ ε ν ω ν  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ώ ν  

π ι σ τ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν   

Περιγραφή  Ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των δημοτικών κτιρίων 

& έκδοση των απαιτούμενων ενεργειακών πιστοποιητικών  

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος24 2.000.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα / ΣΔΙΤ / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος25   

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 207.315,60  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 309,60 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση ενεργειακών δαπανών 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο Δήμος Φαρσάλων προτίθεται να εκδώσει ενεργειακά πιστοποιητικά για όλα τα δημοτικά 

κτίρια του Δήμου στο χρονικό διάστημα 2015-2020, επίσης θα αναζητηθούν τρόποι 

χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Οι επεμβάσεις που δύναται να πραγματοποιηθούν είναι : 

▪ Κατασκευή συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης 

▪ Ανακαίνιση χρωματισμών κτιρίου με ειδικά χρώματα 

 
24  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
25  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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▪ Μονώσεις δωμάτων 

▪ Εγκατάσταση θερμομονωτικών κουφώματων αλουμινίου με θερμοδιακοπή 

▪ Αντικατάσταση λέβητα/κλιματιστικών με νέους υψηλής ενεργειακής κλάσης 

▪ Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης / ψύξης 

▪ Εγκατάσταση ειδικών φωτιστικών διατάξεων με ανιχνευτές κίνησης & συστήματος 

διακύμανσης του φωτισμού 

▪ Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων 

▪ Ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων με υβριδικό αερισμό με ανεμιστήρες 

οροφής. Συγκεκριμένα, εγκατάσταση υβριδικού αερισμού με ανεμιστήρες οροφής 

με δυνατότητα τηλεχειρισμού ηλεκτρικής ισχύος 100W.  

▪ Ανάπτυξη συστήματος εκμετάλλευσης της υπεδαφικής – κανονικής γεωθερμικής 

ενέργειας μέσω γεωθερμικού συστήματος κλειστού κυκλώματος κατακόρυφων 

γεωθερμικών εναλλακτών. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η εξολοκλήρου κάλυψη 

των αναγκών θέρμανσης και ψύξης στα κτίρια που δύναται η εφαρμογή της 

γεωθερμίας 

▪ Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης με συστήματα μετρήσεων, 

παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής. 

Η δρομολόγηση έργων που έχουν ως στόχο την βιοκλιματική αναβάθμιση της περιοχής  και η 

ενίσχυση των υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων με βιοκλιματικά στοιχεία, αποτελούν 

αποδεδειγμένες καλές πρακτικές και δράσεις. Πρόκειται επίσης για παρεμβάσεις που θα 

αναβαθμίσουν τις συνθήκες διαβίωσης, την καθημερινότητα των πολιτών και θα φέρουν την 

τοπική μας κοινωνία πιο κοντά σε ένα σύγχρονο ενεργειακό μοντέλο ανάπτυξης. 

Ο κύριος στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι διττός, αφενός να καταστεί η 

τοπική μας κοινωνία ένα κύτταρο βιώσιμης ανάπτυξης και αφετέρου να προκύψουν νέες 

θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας στην περιοχή και να τονωθεί η 

τοπική μας οικονομία.  
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7 . 7  Π ρ ά σ ι ν α  δ ώ μ α τ α  σ τ ο  2 ο  Γ υ μ ν ά σ ι ο  –  Λ ύ κ ε ι ο  Φ α ρ σ ά λ ω ν  

Περιγραφή  Πράσινα δώματα στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Φαρσάλων 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2015 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος26 259.500,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος27  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 80.628,60  kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 30,51 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση ενεργειακών δαπανών 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο Φαρσάλων προτείνεται η κατασκευή δώματος. O εκτατικός τύπος 
είναι ο πιο ενδεδειγμένος για τη βιοκλιματική εφαρμογή στο υφιστάμενο κτίριο, διότι 
επιτυγχάνεται μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και δροσισμό χωρίς να 
επιβαρύνεται η πλάκα του δώματος με μεγάλα φορτία. Για την επίτευξη των βέλτιστων 
αποτελεσμάτων σε επίπεδο ενεργειακής συμπεριφοράς η φυτοκάλυψη καταλαμβάνει το 
89,90% της επιφάνειας των δωμάτων.  
 
Στόχοι της εφαρμογής πράσινου δώματος στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο του Δήμου Φαρσάλων 
είναι: 

▪ Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη 
▪ Βελτίωση μικροκλίματος με άμεση επίδραση στην υγεία των νηπίων 
▪ Καταπολέμηση αστικής θερμικής νησίδας και φαινομένου του θερμοκηπίου 
▪ Μείωση των εκπομπών CO2, αέριων ρύπων και δέσμευση των αιωρούμενων 

σωματιδίων 
▪ Καλύτερη εκτόνωση αποχετευτικού δικτύου μέσω της διαχείρισης των όμβριων 

υδάτων 
▪ Μείωση της ηχορύπανσης από την έντονη κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής 
▪ Προστασία της μόνωσης από τις έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και 

μηχανικών καταπονήσεων 
▪ Προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προκαλείται από τις κεραίες 

υψηλής τάσης 

 
26  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
27  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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▪ Επιστροφή χλωρίδας και πανίδας στη πόλη (δημιουργία φυσικών οικοσυστημάτων) 
▪ Αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου 
▪ Αύξηση αστικού πρασίνου 
▪ Δημιουργία πρότυπων κατασκευών φυτεμένων δωμάτων ως πιλοτική εφαρμογή για 

την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των κατοίκων. Συνεπώς ο ωφελούμενος 
πληθυσμός δε θα είναι μόνο οι καθηγητές και οι μαθητές του σχολικού κτηρίου, 
αλλά όλοι οι δημότες της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων γιατί θα αναβαθμιστεί 
περιβαλλοντικά και αισθητικά ένα κομμάτι της πόλης.  

 

7 . 8  Π ρ ά σ ι ν η  α γ ρ ο τ ι κ ή  “ Κ ο ι ν ό τ η τ α ”  Μ ε γ ά λ ο υ  Ε υ υ δ ρ ί ο υ  τ ο υ  

Δ ή μ ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  –  ν έ ο  π ρ ό τ υ π ο  

α ν ά π τ υ ξ η ς  ( Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  δ ι ά τ α ξ η ς  α ν α σ τ ρ ο φ έ α  

( I n v e r t e r )  σ τ ι ς  α ν τ λ ί ε ς  τ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  γ ε ω τ ρ ή σ ε ω ν  τ η ς  

κ ο ι ν ό τ η τ α ς )  

Περιγραφή  

Πράσινη αγροτική “κοινότητα” Μεγάλου Ευυδρίου του 

Δήμου Φαρσάλων – νέο πρότυπο ανάπτυξης  (Εγκατάσταση 

διάταξης αναστροφέα (Inverter) στις αντλίες των δημοτικών 

γεωτρήσεων της κοινότητας) 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2015 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος28 49.200,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος29  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 7,82 t CO2/ έτος 

Περιβαλλοντικό 6.804 KW/ έτος 

Οικονομικό Μείωση των δαπανών του Δήμου στον τομέα της ύδρευσης 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει για την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα 

 
28  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
29  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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ύδρευσης της κοινότητας μέσω εγκατάστασης αναστροφέων (inverters) στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων. Με την εγκατάσταση των αναστροφέων επιτυγχάνεται 

εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 35%. Η εγκατάσταση των αναστροφέων 

πραγματοποιείται στα υφιστάμενα αντλιοστάσια και περιλαμβάνει μόνο Η/Μ εργασίες για 

την εγκατάσταση των αντιστροφέων, του συνοδευτικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και του 

εξοπλισμού ελέγχου. Ο αντιστροφέας επί της ουσίας ελέγχει το ρυθμό περιστροφής της 

αντλίας επιτυγχάνοντας ομαλότερη και οικονομικότερη λειτουργία. 
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7 . 9  Π ρ ά σ ι ν η  α γ ρ ο τ ι κ ή  “ Κ ο ι ν ό τ η τ α ”  Μ ε γ ά λ ο υ  Ε υ υ δ ρ ί ο υ  τ ο υ  

Δ ή μ ο υ  Φ α ρ σ ά λ ω ν  –  ν έ ο  π ρ ό τ υ π ο  α ν ά π τ υ ξ η ς  

( Π ρ ο μ ή θ ε ι α  κ α ι  ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  α υ τ ό ν ο μ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  

φ ω τ ι σ τ ι κ ώ ν  σ ω μ ά τ ω ν  L E D ,  μ ε  χ ρ ή σ η  

ε π α ν α φ ο ρ τ ι ζ ό μ ε ν ω ν  η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν  σ υ σ σ ω ρ ε υ τ ώ ν  μ έ σ ω  

φ ω τ ο β ο λ τ α ϊ κ ο ύ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  ε ν έ ρ γ ε ι α ς ,  γ ι α  

τ η ν  α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  τ ω ν  υ π α ρ χ ό ν τ ω ν  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  

φ ω τ ι σ τ ι κ ώ ν  )  

Περιγραφή  

Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Μεγάλου Ευυδρίου του 

Δήμου Φαρσάλων – Νέο πρότυπο ανάπτυξης (Προμήθεια και 

εγκατάσταση αυτόνομων δημοτικών φωτιστικών σωμάτων 

LED, με χρήση επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών 

συσσωρευτών μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος 

παραγωγής ενέργειας, για την αντικατάσταση των 

υπαρχόντων δημοτικών φωτιστικών ) 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2015 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος30 723.815,64  € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος31  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 723,44 t CO2/ έτος 

Περιβαλλοντικό 629.625 KW/ έτος 

Οικονομικό Άμεσα έσοδα για τον Δήμο λόγω της μείωσης των 

ενεργειακών δαπανών για τον οδοφωτισμό της Κοινότητας. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η προτεινόμενη παρέμβαση προωθεί την πλήρη αυτονομία του δημοτικού φωτισμού μέσω 

της αντικατάστασης όλων των φωτιστικών σωμάτων με αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα 

 
30  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
31  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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φωτισμού LED ισχύος 50W έκαστο. Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 471 δημοτικών 

φωτιστικών με νέα αυτόνομα τα οποία θα εγκατασταθούν κατά μήκος των δημοτικών οδών . 

Τα φωτιστικά δε συνδέονται στο δίκτυο της ΔΕΗ οπότε δεν απαιτούνται λοιπές 

χωματουργικές εργασίες για τη δικτύωσή τους. 
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7 . 1 0  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  Α Π Ε  σ ε  δ η μ ο τ ι κ ά  κ τ ί ρ ι α  &  σ χ ο λ ε ί α  τ ο υ  

Δ ή μ ο υ  γ ι α  τ η ν  κ ά λ υ ψ η  τ ω ν  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ώ ν  τ ο υ ς  α ν α γ κ ώ ν .  

Περιγραφή  Εγκατάσταση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια & σχολεία του Δήμου 

για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών 

Χρόνος υλοποίησης 2014– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος32 1.000.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / ΣΔΙΤ / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος33  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 120.000 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 143,63 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Το οικονομικό όφελος θα είναι άμεσο για τον Δήμο 

Φαρσάλων γιατί θα έχει έσοδα από την υλοποίηση της 

δράσης (36.000,00 ευρώ / έτος) . 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Το πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ενέργειας που 

εγχέεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, τα οποία εγκαθίστανται στο δώμα ή τη στέγη νομίμως 

υφιστάμενων κτιρίων.Η επιλογή των κτιρίων θα γίνει με βάση την θέση, τον 

προσανατολισμό, την ελεύθερη επιφάνεια των κτιρίων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι 

βέλτιστες συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας των αντίστοιχων Φ/Β συστημάτων.Κάθε 

εγκατάσταση περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, τους μετατροπείς ισχύος από 

συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα , το μετρητικό - καταγραφικό σύστημα για τις μετρήσεις 

των συστημάτων μετά την εγκατάσταση , την ηλεκτρονική πινακίδα με τις πληροφορίες της 

εγκατάστασης στον χώρο της εισόδου του κτιρίου, την αντικεραυνική προστασία καθώς και 

όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές συνδέσεις των συστημάτων μεταξύ 

τους, μέχρι και την τελική διασύνδεση της εγκατάστασης στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

 

 
32  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
33  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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7 . 1 1  Ε ν η μ έ ρ ω σ η  κ α ι  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  

υ π α λ λ ή λ ω ν  γ ι α  ο ρ θ ο λ ο γ ι κ ή  χ ρ ή σ η  τ ω ν  κ τ ι ρ ί ω ν  κ α ι  

ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν  τ ο υ  Δ ή μ ο υ .  

Περιγραφή  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων 

ώστε να γίνετε ορθολογική χρήση των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων του Δήμου. 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος34 10.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος35  Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 432.000 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 496,37  t CO2/ έτος 

Οικονομικό   

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Επιμορφωτικές δράσεις σε ζητήματα ορθολογικής χρήσης των κτιρίων & των δημόσιων 

εγκαταστάσεων θα υλοποιηθούν για τους δημοσίους υπαλλήλους και το προσωπικό του 

δήμου, στόχος είναι να διαμορφωθεί θετική στάση προς την βιώσιμη ανάπτυξη.  

Η επιμόρφωση σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας αφορά όλο το 

ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο 

εργάζεται, του αντικειμένου με το οποίο ασχολείται, της κατηγορίας στην οποίαν ανήκει. Στο 

πλαίσιο αυτό, επιχειρείται η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση των υπαλλήλων 

του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)    ES = y*n*AR *in*ESPP  
 
y: έτη εφαρμογής της δράσης  
n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση  
AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων  

 
34  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
35  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την 
 δράση)  
ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh)  
  

Υπολογισμός  = 9*100*0,3*2*800 kWh/yr = 432.000 kWh 

 

7 . 1 2  Μ ε λ έ τ η  γ ι α  τ ο ν  ο δ ο φ ω τ ι σ μ ό  κ α ι  κ α τ α γ ρ α φ ή  τ ο υ  σ ε  

σ ύ σ τ η μ α  G I S  

Περιγραφή  Μελέτη για τον οδοφωτισμό (καταγραφή, ανάγκες 

φωτισμού, κτλ.) και καταγραφή του σε σύστημα GIS 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος36 50.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα /  Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος37 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Καταγραφή του οδοφωτισμού σε γεωπληροφοριακό σύστημα GIS, ώστε το Τμήμα 

Προμηθειών να γνωρίζει επακριβώς το είδος των λαμπτήρων, την κατανάλωση ενέργειας & 

όπου υπάρχουν υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις να προβαίνουν σε αντικατάσταση 

λαμπτήρων με οικονομικότερους. 

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, εκτιμάται ότι θα 

εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας και οπτικής άνεσης που επιβάλλουν οι σχετικοί 

 
36  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
37  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Κανονισμοί.  

Εκτός των τεχνικών μέτρων, ο Δήμος θα προωθήσει και την ανταλλαγή εμπειριών και 

τεχνογνωσίας στον οδοφωτισμό, έτσι, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπως 

INTERREG IVC-PLUS προκειμένου, με την βοήθεια ειδικών από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, να 

κάνει μία εκτίμηση της παρούσας κατάστασης και των αναγκαίων βημάτων προς μία 

ολοκληρωμένη πολιτική φωτισμού στο Δήμο.   Ο Δήμος  προτίθεται να ξεκινήσει την 

υλοποίηση της Χάρτας της LUCI (Lighting Urban Community International) για τον δημοτικό 

φωτισμό.  

Επιπλέον, ο Δήμος θα εκπονήσει τη Στρατηγική Δημοτικού Φωτισμού για την πόλη των 

Φαρσάλων η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί και συνοδευτεί από ένα Σχέδιο Δράσης 

Δημοτικού Φωτισμού το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος από την υλοποίηση της δράσης θα 

ποσοτικοποιηθεί μετά την εκπόνηση της μελέτης. 
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7 . 1 3  Ε γ κ α τ ά σ τ α σ η  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  τ η λ ε δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς .  

Περιγραφή  Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης. 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος38 1.000.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα /  Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος39 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 142.468,60 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 163,70  t CO2/ έτος 

Οικονομικό  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

 Εγκατάσταση συστήματος  τηλεδιαχείρισης  που θα αποτελείται από: 

▪ Μονάδα ολικής περισυλλογής και αξιοποίησης δεδομένων (Server) με τα 

παρελκόμενά του και με ενσωματωμένο το λογισμικό διαχείρισης στην Ελληνική 

γλώσσα. 

▪ Μονάδες συγκέντρωσης και μετάδοσης πληροφορίας (εντός των Pillar) και με 

δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας για λήψη- διαβίβαση πληροφοριών & 

εντολών 

▪ Μονάδες τοπικής καταγραφής και ελέγχου ανά φωτιστικό. 

Στο υπό τηλεδιαχείριση δίκτυο ηλεκτροφωτισμού, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η 

εγκατάσταση μίας “έξυπνης”  πλατφόρμας εφαρμογών. Η προσφερόμενη τεχνολογική λύση 

(πλατφόρμα) θα πρέπει αποδεδειγμένα να επιτρέπει την  μελλοντική εφαρμογή υπηρεσιών 

προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες. Αυτού του είδους η πλατφόρμα θα πρέπει να  

δημιουργηθεί χωρίς επιπρόσθετες εργασίες, για την δημιουργία νέων οδεύσεων και 

καλωδιώσεων, ή τροποποιήσεις, αλλά αξιοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού. Με τον τρόπο αυτό, και χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των 

φερέσυχνων (Power Line), κάθε σημείο φωτισμού θα πρέπει να μπορεί να μετατραπεί σε ένα 

 
38  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
39  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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εν δυνάμει σημείο πρόσβασης δεδομένων και να επιτρέπει την “επέκταση” του αστικού 

δικτύου ώστε σταδιακά και όποτε ο Δήμος το αποφασίσει να μετατραπεί το δίκτυο 

ηλεκτροφωτισμού, σε ένα ευφυές και καινοτόμο δίκτυο αστικής επικοινωνίας, για υπηρεσίες 

δημόσιας εξυπηρέτησης με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, όπως ενδεικτικά:  

1. Προβολή πληροφοριών στον Πολίτη, μέσω οθονών, καθώς και προβολή διαφημίσεων (π.χ. 

Digital Signage).  

2. Μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών σε κινητά μέσα, όπως smartphones, tablets, κλπ.  

3. Τροφοδοσία ηλεκτρικών οχημάτων, οχημάτων αναπήρων, μέσω προπληρωμένων καρτών 

ή πιστωτικών ή άλλων πιστοποιημένων μεθόδων πληρωμής.  

4. Πλήκτρο άμεσης βοήθειας, σε περίπτωση που κάποιος πολίτης βρίσκεται σε κίνδυνο ή 

χρειάζεται βοήθεια.  

5. Δυνατότητα video κάλυψης.  

6. Wi-Fi (urban). Το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να 

προσδιορίζει τους συνδεδεμένους χρήστες. Να παρέχει ασφάλεια με username / Password 

για κάθε χρήστη, προκειμένου να ξασφαλιστεί το σύστημα από πιθανές επιθέσεις και 

ταυτόχρονα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.  

7. Παρακολούθηση Κυκλοφορίας, μέσω αισθητήρων που θα καταμετρούν τα οχήματα που 

περνούν και στις δύο  κατευθύνσεις, διακρίνοντας τα σε τουλάχιστον τρεις κατηγορίες 

(μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα, φορτηγά)  και  ανιχνεύοντας τη γενική μέση ταχύτητα 

Στόχοι είναι : 

✓ Εξοικονόμηση ενέργειας.   

✓ Βελτιωμένη αίσθηση ασφάλειας & ποιότητας ζωής 

✓ Οικονομική ανάπτυξη. 

✓ Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας Led, με λειτουργία ρύθμισης 

φωτεινής ισχύος (dimming) . 

✓ Μείωση του ενεργειακού στίγματος της πόλης 

✓ Να τεθούν οι βάσεις για μελλοντικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τους 

πολίτες. 

Η  επιλογή των οδών που θα γίνει με βάση τεχνικά , ενεργειακά , κοινωνικά και πληθυσμιακά 

κριτήρια. 
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7 . 1 4  Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  λ α μ π τ ή ρ ω ν  ο δ ο φ ω τ ι σ μ ο ύ  

Περιγραφή  Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού  

Χρόνος υλοποίησης 2014– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος40 1.000.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα  / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος41 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 284.937,20 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 327,392  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση των δαπανών του Δήμου για τον οδοφωτισμό 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ειδικότερα : 

• θα πραγματοποιηθεί αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων στους 

κοινόχρηστους χώρους και στις οδούς που καταναλώνουν υψηλή ηλεκτρική 

ενέργεια με άλλους νέας τεχνολογίας κρυσταλλοδιόδου LED. Οι λαμπτήρες Led 

ανήκουν στους αποτελεσματικότερους τρόπους φωτισμού (μονάδα Lumen/Watt) 

και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Με 30.000 – 100.000 ώρες οι δίοδοι είναι ο πιο 

μακρόβιος τρόπος φωτισμού σε σύγκριση με τις απλές λάμπες που διαρκούν από 

1000έως 10.000 ώρες ανάλογα με το είδος. Καταναλώνουν έως και το 1/10 σε 

ρεύμα σε σχέση με τις λάμπες αλογόνου και μπορούν να δώσουν εντυπωσιακό 

έγχρωμο φωτισμό. Η θερμαντική απώλεια ενός λαμπτήρα αλογόνου ανέρχεται σε 

82%, ενώ των Led λαμπτήρων μόνο 37% της ενέργειας που απαιτείται για την 

παραγωγή του φωτός.  

• η αντικατάσταση αφορά λαμπτήρες οι οποίοι θα τροφοδοτηθούν από 

φωτοβολταϊκά πάνελ κατάλληλων διαστάσεων και ισχύος που θα τοποθετηθούν με 

ειδική κατασκευή επί των υφιστάμενων μεταλλικών στύλων φωτισμού. Οι εργασίες 

θα περιλαμβάνουν επίσης και την εγκατάσταση ολοκληρωμένων έξυπνων 

ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης για τη συνεχή παρακολούθηση της 

 
40  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
41  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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εγκατάστασης αλλά και τοποθέτηση αντλίας θερμότητας τύπου αέρα,  για την 

πιθανή κάλυψη ενεργειακών αναγκών γειτονικών κτιρίων 

• η αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων φωτισμού για δρόμους, πλατείες, 

προβολείς εξωτερικού χώρου. Δεν απαιτείται αντικατάσταση του φωτιστικού παρά 

μόνο η αφαίρεση του πιθανά υπάρχοντος μετασχηματιστή (λιγότερη κατανάλωση 

ενέργειας). 

Η εφαρμογή της παραπάνω δράσης θα επιφέρει εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

20% για τις ανάγκες του οδοφωτισμού. 

 
 
 

 

 



77 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 

7 . 1 5  Β ε λ τ ί ω σ η  τ η ς  ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή ς  α π ό δ ο σ η ς  τ ω ν  

α ν τ λ ι ο σ τ α σ ί ω ν   

Περιγραφή  

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων  

Χρόνος υλοποίησης 2013– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος42 800.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος43  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 553.391,70 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 635,85  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Μείωση των δαπανών για την λειτουργία και συντήρηση των 

αντλιοστασίων. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

• Μεγάλος στόχος είναι η ανακαίνιση, ο εκσυγχρονισμός και ο αυτοματισμός όλων 

των  αντλιοστασίων της ύδρευσης,  η αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων και 

των δεξαμενών που από τον χρόνο έχουν υποστεί μεγάλες φθορές. 

Αναμένεται εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 30% από το επίπεδο 

αναφοράς του 2011, στον τομέα της ύδρευσης. 

 

 

 

 
42  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
43  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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8 . Μ έ τ ρ α  Ο ι κ ι α κ ο ύ  κ α ι  Τ ρ ι τ ο γ ε ν ή  τ ο μ έ α  

Όπως προαναφέρθηκε τα κτίρια του οικιακού και του τριτογενή τομέα ευθύνονται για ένα 

σημαντικό μέρος της κατανάλωσης ενέργειας στις αστικές περιοχές. Σύμφωνα με την 

καταγραφή ενέργειας που πραγματοποιήθηκε, ο Οικιακός τομέας ευθύνεται για το 35,27 % 

της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου, ενώ ο Τριτογενής ευθύνεται για το 12,46 

% της κατανάλωσης ενέργειας.  

Το περιθώριο παρέμβασης μιας δημόσιας αρχής για τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό 

αλλά ένας Δήμος μπορεί να προωθήσει τα υφιστάμενα προγράμματα εξοικονόμησης 

ενέργειας ώστε να υλοποιηθούν μέτρα που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση 

κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.  

Επίσης, ο Δήμος. εκτός της εξοικονόμησης ενέργειας, σκοπεύει να αναδείξει και να 

προωθήσει την εγκατάσταση και χρήση ΑΠΕ, στηρίζοντας έτσι τον Ευρωπαϊκό και Εθνικό 

στόχο για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
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8 . 1  Ε κ π α ί δ ε υ σ η  κ α ι  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η  τ ω ν  δ η μ ο τ ώ ν  

Περιγραφή  Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των δημοτών σε μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας  . 

Χρόνος υλοποίησης 2014– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος44 100.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος45 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 9.156.000 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 10.520,24 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους  
λογαριασμούς ενέργειας των κατοίκων του Δήμου. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η σπουδαιότητα της εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για τον προϋπολογισμό της οικογένειας 

όσο και για την παγκόσμια οικονομία, μας ωθεί σε ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών 

αποθεμάτων. Κάθε άτομο μπορεί να συμβάλει στην εθνική και παγκόσμια οικονομία 

λαμβάνοντας απλά μέτρα που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας.  

Γενικοί στόχοι για την ενεργειακή εκπαίδευση: 

Ø να προσδιοριστεί τι µπορεί να κάνει η κοινωνία και τα µεµονωµένα άτοµα 

Ø να υπάρξει ευαισθητοποίηση σχετικά µε τα θέµατα «αειφόρου ανάπτυξης» 

Ø να επεξηγηθούν τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας 

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. 
 
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 

 
44  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
45  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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παρεμβάσεις μηδενικού και μικρού κόστους να επιτύχει ένα σημαντικό αποτέλεσμα προς την 

κατεύθυνση υλοποίησης του παρόντος  Σχεδίου Δράσης. Έτσι, προγραμματίζεται η 

πραγματοποίηση σχετικών δράσεων ευαισθητοποίησης/ ενημέρωσης και εκπαίδευσης με 

εκδηλώσεις και ενημερωτικές δράσεις, ειδικά σε χώρους και φορείς ιδιαίτερης κοινωνικής 

σημασίας όπως σχολεία, σύλλογοι, κτλ. Ο Δήμος θα εκδώσει οδηγούς, φυλλάδια ή όποια 

έντυπα κριθούν απαραίτητα προκειμένου να  ενημερωθούν/ εκπαιδευτούν οι πολίτες σε 

λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κυρίως στα οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά) 

που έχει η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς και η υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας μηδενικού/ χαμηλού αλλά και μέσου κόστους.  

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμηση ενέργειας (σε kWh) θα χρησιμοποιηθεί ο Τύπος :  
 ES = y*n*AR *in*ESPP όπου y: έτη εφαρμογής της δράσης, n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων 
στην δράση, AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων, in: συντελεστής έμμεσα 
συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση), ESPP: εξοικονόμηση 
ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) με y=7, n=3000, AR=0,3, in=2 και ESPP=800 kWh/yr. 
Υπολογισμός  = 7*2500*0,3*2*800 kWh/yr =8.400.000 kWh/yr  
 Έτσι υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών CO2  9.651,60  tn CO2 /yr.  
 
Στον τριτογενή τομέα, ο Δήμος θα επιδιώξει την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των 
εταιριών/ επιχειρηματιών της περιοχής για τα άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά 
οφέλη από:  
• Τις δράσεις και παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς της αλλαγής 
ενεργειακής συμπεριφοράς των ιδιοκτητών/ εργαζομένων των επιχειρήσεων  
• Της υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού και χαμηλού κόστους καθώς  
• Την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και ΑΠΕ για θέρμανση/ ψύξη/ παραγωγή 
ζεστού νερού χρήσης σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις/ κτίρια.  
 
Για τον υπολογισμό της εξοικονόμηση ενέργειας (σε kWh) θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος ES = 
y*n*AR *in*ESPP όπου y: έτη εφαρμογής της δράσης, n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην 
δράση, AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων, in: συντελεστής έμμεσα 
συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση), ESPP: εξοικονόμηση 
ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) με y=7, n=150, AR=0,3, in=3 και ESPP=800 kWh/yr. Έτσι 
υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί μείωση εκπομπών CO2 868,64  tn CO2/yr. 
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8 . 2  Ε ν η μ έ ρ ω σ η  κ α ι  π ρ ο ώ θ η σ η  ε θ ν ι κ ώ ν  π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  

Περιγραφή   «Χτίζοντας το μέλλον» &  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος46 5.000.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης  Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος47 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 560.000 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 643,44  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Εξοικονόμηση  χρημάτων  από  τους  μειωμένους  

λογαριασμούς ενέργειας των κατοίκων του Δήμου 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο τομέας των κτηρίων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στη 
χώρα. Τα κτίρια στην Ελλάδα ευθύνονται περίπου για το 36% της συνολικής ενεργειακής 
κατανάλωσης ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση 
κατά περίπου 24%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. 
 
Το περιθώριο παρέμβασης μιας δημόσιας αρχής για τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό αλλά 
ένας Δήμος μπορεί να επιδιώξει την:  
• Προβολή των προσπαθειών στα δημοτικά κτίρια, ως δράση ευαισθητοποίησης 
• Κινητοποίηση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του οικιακού και  τριτογενή 
τομέα για την υλοποίηση μέτρων σε τομείς όπως ο τουρισμός και το εμπόριο  
• Ενεργή προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στόχων εντός των ορίων του  
• Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για την προώθηση της εξοικονόμησης Ενέργειας 
και της αειφόρου ανάπτυξης  
• Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνονται στον Δήμο στα πλαίσια του 
παρόντος εθνικού θεσμικού πλαισίου. 
 
Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους τα ελληνικά κτήρια είναι ιδιαιτέρως 
ενεργοβόρα είναι η παλαιότητά τους και η μη ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνολογίας σε αυτά, 
λόγω έλλειψης σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 30 χρόνια. 
 

 
46  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
47  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Περισσότερα από αυτά τα κτίρια αντιμετωπίζουν θέματα όπως: 
· μερική ή παντελή έλλειψη θερμομόνωσης, 
· παλαιάς τεχνολογίας κουφώματα (πλαίσια/μονοί υαλοπίνακες), 
· ελλιπή ηλιοπροστασία των νότιων και δυτικών όψεών τους, 
· μη επαρκή αξιοποίηση του υψηλού ηλιακού δυναμικού της χώρας, 
· ανεπαρκή συντήρηση των συστημάτων θέρμανσης/κλιματισμού με αποτέλεσμα χαμηλή 
απόδοση. 
 
Σημαντική παράμετρος που καθορίζει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου είναι η 
συμπεριφορά των ενοίκων. Η ελλιπής ενημέρωση των χρηστών-κατοίκων σε θέματα 
ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης της ενέργειας, οδηγεί συχνά σε σπάταλες συμπεριφορές 
όπως η εγκατάσταση μεμονωμένων κλιματιστικών συστημάτων χωρίς μελέτη, η χρήση 
συσκευών χαμηλής απόδοσης, ή μη συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, κ.α. 
 
 
Στην κατεύθυνση αυτή, προτείνεται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 
υιοθέτηση μίας δέσμης οικονομικών κινήτρων προκειμένου να πραγματοποιηθούν 
παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων του οικιακού τομέα, μέσω του 
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ή άλλων συναφών προγραμμάτων. 
 
 
Στον οικιακό τομέα, ο Δήμος θα επιδιώξει και την συνεργασία των σχετικών εμπλεκόμενων 
φορέων του Δήμου όπως:  
• Μηχανικών και ενεργειακών επιθεωρητών  
• Τεχνικών και οικοδομικών εταιρειών  
• Καταστημάτων και επαγγελματιών ειδών θέρμανσης/ ψύξης/ ηλεκτρικών συσκευών, κτλ  
 
Με τις συνεργασίες αυτές ο Δήμος θα επιδιώξει ταυτόχρονα:  
• Την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των πολιτών  
• Την δημιουργία συνεργασιών των πολιτών και των επαγγελματιών που 
δραστηριοποιούνται στο Δήμο 
 
 
Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 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  
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  θα επιδιώξει, μέσω δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης να 
ενταχθούν στο πρόγραμμα 250 κατοικίες με στόχο εξοικονόμησης 30% επί της τελικής 
ενέργειας που καταναλώνουν δηλαδή θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας 250*1600 kwh/yr 
=400.000 kwh/yr   & 459,6 tn CO2/yr  . 
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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. Ο 
Δήμος θα επιδιώξει μέσω δράσεων ενημέρωσης -  ευαισθητοποίησης να υλοποιηθούν εντός 
του Δήμου 100 παρεμβάσεις σε αντίστοιχα κτίρια του οικιακού και τριτογενή με στόχο 
μείωσης εκπομπών τους 183,840 tn CO2/yr   (100*1600 kwh/yr=160.000 kwh/yr ) 
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8 . 3  Ε ν η μ έ ρ ω σ η  τ ω ν  δ η μ ο τ ώ ν  κ α ι  π ρ ο ώ θ η σ η  Α Π Ε  

Περιγραφή  Ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων της 

πόλης για τεχνολογίες ΑΠΕ. - Εγκατάσταση ΑΠΕ 

(Φωτοβολταϊκά στις στέγες ) 

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος48 5.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα /  Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος49  Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 16.000 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό Ηλεκτρική ενέργεια : 18,38  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος των επενδυτών, που 

θα προχωρήσουν στην εγκατάσταση ΑΠΕ 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Τα τελευταία χρόνια, οι ολοένα και περισσότερο εμφανιζόμενες επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, η οικονομική αστάθεια αλλά και οι μεταβαλλόμενες πολιτικές συνθήκες, έχουν 

επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθιστώντας αυτές 

ως το πλέον εναλλακτικό τρόπο παροχής ενέργειας, μετά τις συμβατικές πηγές. Η Ελλάδα 

είναι μια χώρα με μεγάλο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αξιοποίηση του 

οποίου μπορεί να δώσει σημαντική βοήθεια στην οικονομική τους ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν 

μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει εμφανείς επιπτώσεις.  

Ο Δήμος λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της αστικής περιοχής, σκοπεύει να αναδείξει 
και να προωθήσει την εγκατάσταση και χρήση ΑΠΕ μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα ώστε να:  
• Δώσει το παράδειγμα και να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης μονάδων παραγωγής 
ΑΠΕ  
• Βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών στους εμπλεκόμενους φορείς 
• Προωθήσει ενεργά δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ενέργειας από  ΑΠΕ 
 
Το 2009, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» για την εγκατάσταση 

 
48  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
49  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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φωτοβολταϊκών συστημάτων με συνολική ισχύ μικρότερη των 9,99 kW σε οροφές κτιρίων 
του οικιακού και τριτογενή τομέα. Ως κίνητρο, το πρόγραμμα παρέχει συμβόλαια 25 ετών με 
επιδοτούμενες τιμές αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2011, είχαν συνδεθεί 26  φωτοβολταϊκά συστήματα σε στέγες κτιρίων, συνολικής ισχύος 
299.832 kwh/ έτος. 
 
Εκτός των φωτοβολταϊκών, ο οικιακός και τριτογενής τομέας της πόλης θα μπορέσει να 
γνωρίσει τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα από την χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ όπως η 
γεωθερμία και η βιομάζα. Ο Δήμος θα συνεργαστεί με επιστήμονες, δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες του χώρου για να παρουσιάσει, εξηγήσει και προωθήσει τις 
τεχνολογίες ΑΠΕ και τις διαδικασίες εγκατάστασης και χρήσης τους εντός του Δήμου. 
Εκτιμάται ότι από τις δράσεις αυτές θα εγκαθίστανται ετησίως 10 νέα συστήματα που θα 
εξοικονομούν 200 kWh/yr, ήτοι εξοικονόμηση 2.000 kWh/yr για κάθε ένα από τα 8 έτη έως 
το 2020 (συνολική εξοικονόμηση 16.000 kWh/yr στο τέλος του 2020). . 
 
Επίσης, στόχος θα είναι η καταγραφή και ηλεκτρονική αποτύπωση της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στο Δήμο με την χρήση ενός 

Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), ώστε να προσφέρεται άμεση ενημέρωση 

και συμβουλευτική υποστήριξη των Πολιτών – Επενδυτών σχετικά με την υφιστάμενη 

κατάσταση, αλλά και με τις διαδικασίες, που απαιτούνται για την υλοποίηση σχεδίων τους 

στον τομέα των Α.Π.Ε. και τα χρηματοδοτικά κίνητρα. 

 

8 . 4  Μ ε λ έ τ η  τ ω ν  δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν  ε π ι β ρ ά β ε υ σ η ς  σ τ α  π λ α ί σ ι α  

τ ο υ  π α ρ ό ν τ ο ς  ε θ ν ι κ ο ύ  θ ε σ μ ι κ ο ύ  π λ α ι σ ί ο υ  

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

Χρόνος υλοποίησης 2014– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος50 5.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα /  Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος51  Μέσο 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

 
50  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
51  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο Δήμος θα μελετήσει τις δυνατότητες που  δίνονται στα πλαίσια του θεσμικού πλαισίου  
ώστε  να  παρέμβει  θετικά  στις  προσπάθειες  εξοικονόμησης  ενέργειας, ανάπτυξης 
συστημάτων ΑΠΕ και μείωσης των εκπομπών CO2 από τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα.  
Οι δυνατότητες αυτές περιλαμβάνουν κυρίως μη τεχνικά εμπόδια όπως : πολεοδομικές  
διατάξεις,  δυνατότητες  χρηματοδότησης  «πράσινων» έργων,  δυνατότητες  οικονομικής  
επιβράβευσης από τον Δήμο (π.χ.  μέσω  των  δημοτικών 
τελών), προβολή επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες, κτλ.  
 
Δεν έχει υπολογιστεί όφελος από την εφαρμογή της δράσης καθώς δεν είναι εξασφαλισμένο 
ότι  ο  Δήμος  έχει  την  δυνατότητα  να  προχωρήσει  σε  μία  δράση 
επιβράβευσης. Επίσης, η  μελέτη  θα  πρέπει  να  αποδείξει  ότι  μία  πιθανή  δράση  
επιβράβευσης θα λειτουργήσει ως  μοχλός  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  μείωσης  
εκπομπών  CO2 και όχι ως μία έμμεση  επιδότηση ενεργοβόρων συνηθειών.  
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9  Μ έ τ ρ α  γ ι α  τ ι ς  ο δ ι κ έ ς  μ ε τ α φ ο ρ έ ς  

Σύμφωνα με την καταγραφή ενέργειας που πραγματοποιήθηκε, οι δημοτικές και οι ιδιωτικές 

μεταφορές ευθύνονται για το 22,22%  της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου 

Φαρσάλων.  

Ο Δήμος αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου από το στόλο 

δημοτικό οχημάτων δεν θα αποφέρει σημαντικές μειώσεις στις συνολικές εκπομπές CO2 

εντός του Δήμου. Ωστόσο θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μείωση των λειτουργικών 

εξόδων του Δήμου. Επίσης, η σωστή προβολή των δράσεων και αποτελεσμάτων που 

σχετίζονται με τα δημοτικά οχήματα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό για τους 

πολίτες και επαγγελματίες της πόλης και να αποδείξει ότι από τα μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας στις μεταφορές προκύπτει άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. 

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

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

οδήγησης εντός των ορίων του Δήμου. Εντούτοις, έχει αναγνωρίσει μέτρα τα οποία μπορεί 

να εφαρμόσει ώστε να ασκήσει επιρροή προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και να 

εξοικονομηθούν πολύτιμοι πόροι από την μειωμένη χρήση των ιδιωτικών κυρίως οχημάτων. 
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9 . 1  Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η  -   μ ε τ α τ ρ ο π ή  δ η μ ο τ ι κ ώ ν  ο χ η μ ά τ ω ν  

Περιγραφή   Αντικατάσταση δημοτικού στόλου με υβριδικά ή ηλεκτρικά 

οχήματα ή μετατροπή  για χρήση υψηλών μιγμάτων 

βιοκαυσίμου. 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος52 1.500.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / ΣΔΙΤ / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος53 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 0 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό 19,19  t CO2/ έτος 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

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

από τον στόλο δημοτικό οχημάτων θα  οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μείωση των  

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

αποτύπωμα CO2 των μεταφορών εντός του Δήμου.  

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

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

επαγγελματίες της πόλης. Συγχρόνως θα αποδείξει ότι από τα μέτρα εξοικονόμησης 

ενέργειας στις μεταφορές προκύπτει άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.  

Ως δράσεις για τον τομέα των δημοτικών οχημάτων ο Δήμος  προτείνει:  

• Μετατροπή βαρέων οχημάτων πετρελαίου για χρήση υψηλών μιγμάτων βιοκαυσίμου  

• Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με οχήματα φυσικού αερίου  

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

 
52  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
53  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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ηλεκτρικά οχήματα  

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

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

μέσω της καταγραφής των κινήσεων των οχημάτων, τον βέλτιστο προγραμματισμού των 

δρομολογίων, κτλ.  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 φυσικoύ αερίου στο 

Δήμο Φαρσάλων.  

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 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. 

Έχει  γίνει  η  παραδοχή ότι  δεν  υπάρχει  εξοικονόμηση  καυσίμου  (σε  μονάδες  
ενέργειας) άρα  και  οικονομικό  κέρδος  από  την  αντικατάσταση.  Συνολικά  προτείνεται  η  
αντικατάσταση  15 οχημάτων .  
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9 . 2  Ε κ π α ί δ ε υ σ η  τ ω ν  ο δ η γ ώ ν  τ ο υ  Δ ή μ ο υ   

Περιγραφή   Ενημέρωση και εκπαίδευση στην οικολογική οδήγηση των 

οδηγών του Δήμου 

Χρόνος υλοποίησης 2014– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος54 10.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα /Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος55 Μέσο  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό Πετρέλαιο : 75.000 kWh/yr 

Βενζίνη : 12.000 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό 21,75  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Κόστος καυσίμου: ~7.500 lt πετρελαίου και ~1.200 lt  

βενζίνης ετησίως  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

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 (πηγή: μελέτη ΚΑΠΕ):  

 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%  

 
54  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
55  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Τακτική ρύθμιση κινητήρα: 4%  

Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών: 3%  

 Φορτηγά – Λεωφορεία  

Eco-driving: 8%  

Σβήσιμο κινητήρα στις στάσεις: 5%  

Χρήση αεροδυναμικών βοηθημάτων: 11%  

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:  

-Σωστή χρήση κιβωτίου ταχυτήτων  

-Συνετή οδήγηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση)  

-Αποφυγή περιττού βάρους στα οχήματα  

 -Αποφυγή περιττών αεροδυναμικών εμποδίων (σχάρες, κα)  

- 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. 

Έχει γίνει η παραδοχή ότι από  την  υιοθέτηση  μεθόδων  Eco‐driving ο Δήμος θα  
εξοικονομήσει  8%  από  τα  καύσιμα των  οχημάτων . 
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9 . 3  Μ ε λ έ τ η  γ ι α  τ η ν  α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ ε ρ η  δ ι α χ ε ί ρ ι σ η  τ ο υ  

δ η μ ο τ ι κ ο ύ  σ τ ό λ ο υ   

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

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος56 15.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος57  Μέσο  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό Πετρέλαιο : 93.000 kWh/yr 

Βενζίνη : 14.000 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό 26,75  t CO2/ έτος 

Οικονομικό Κόστος καυσίμου: ~9.300 lt πετρελαίου και ~1.400 lt  

βενζίνης ετησίως  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Υπάρχουν γενικότερες δράσεις που αφορούν στην διαχείριση ενός στόλου οχημάτων ή στον  
τρόπο  αξιοποίησης  και  οδήγησής  τους,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  μείωση  του  
αριθμού  των οχημάτων που χρησιμοποιούνται αλλά και η αποδοτικότερη χρήση  των  
οχημάτων  του  στόλου, ενώ κρίσιμη θεωρείται η εκπαίδευση και συμμετοχή των οδηγών σε  
οποιοδήποτε  σχήμα  υιοθετηθεί.  Ο  Δήμος  θα  μελετήσει  ποια  συγκεκριμένα  μέτρα  
ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του και θα σχεδιάσει την υιοθέτηση και εφαρμογή τους.  
Ενδεικτικά, αναφέρονται:  
• Εγκατάσταση  συστημάτων  GPS στα οχήματα του στόλου προκειμένου να επιτευχθεί  ο  
καλύτερος  προγραμματισμός, έλεγχος και αποτίμηση των δρομολογίων και της  
κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων  
• Θεσμοθέτηση στόχων  εξοικονόμησης  και  επιβράβευσης υπαλλήλων  του  Δήμου  που  
συνεισφέρουν σε αυτούς  
• Δημιουργία  κουλτούρας  εξοικονόμησης στους υπαλλήλους του Δήμου ώστε  να  
αποφεύγεται η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για μικρές διαδρομές εντός της πόλης  
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  

 
56  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
57  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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προγραμματισμού (σύμφωνα με αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρακτικές) μπορεί να είναι  η  
αλλαγή  της  ώρας  συλλογής  των  απορριμμάτων  με  πιθανή  επιμήκυνση  των  
δρομολογίων, η συλλογή των απορριμμάτων κάθε δύο ημέρες αντί καθημερινώς, η  
συλλογή ογκωδών αντικειμένων μόνο κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού, η χρήση  
μοτοποδηλάτων  για  υπηρεσιακές  ανάγκες  εντός  της  πόλης, κ.α.,  με  αναμενόμενη  
μείωση στις εκπομπές CΟ2 από τα δημοτικά οχήματα της τάξης του 10%  
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9 . 4  Ε ν η μ έ ρ ω σ η  κ α ι  ε υ α ι σ θ η τ ο π ο ί η σ η  π ο λ ι τ ώ ν  κ α ι  

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι ώ ν  ο δ η γ ώ ν  

Περιγραφή   Ενημέρωση των πολιτών και επαγγελματιών στην 

οικολογική οδήγηση, ορθή διαχείριση στόλου επιχειρήσεων, 

προώθηση της αειφόρου μετακίνησης  κτλ. 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος58 10.000,00€  

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος59 Χαμηλό  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό ΒΕΝΖΙΝΗ : 960.000 kWh/yr 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ : 2.400.000 kWh/yr  

Περιβαλλοντικό 840,00 t CO2/ έτος 

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

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Σε  συνέχεια  των  δράσεων  για  τα  δημοτικά  οχήματα,  ο  Δήμος  θα  αναλάβει  την  
δημιουργία μίας  εκστρατείας  
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης για τους πολίτες για τις σύγχρονες  δυνατότητες  των  
οχημάτων  με  εναλλακτικά  καύσιμα, οχημάτων με διπλό καύσιμο ή  υβριδικών  οχημάτων  
και  την  εξοικονόμηση  καυσίμου  και  μείωση  εκπομπών  CO2 που αυτά προσφέρουν.  
Επίσης, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις αρχές της οικολογικής οδήγησης  (eco‐ 
driving) και της μειωμένης χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων για μικρές αποστάσεις εντός της  
πόλης. Θα τονιστούν οι προσπάθειες του Δήμου στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων  
και  άλλων αντίστοιχων  πολιτικών  και  πρωτοβουλιών  και  οι  μέχρι  εκείνη  την  στιγμή  
δράσεις  του  Δήμου  (και  
αποτελέσματα) για την μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των  εκπομπών  
CO2 από τα δημοτικά οχήματα. Τέλος,  θα  εγκατασταθεί  σήμανση  που  να  
υπενθυμίζει την εξοικονόμηση από τις αρχές της οικολογικής οδήγησης και την χρήση των  
μέσων  μαζικής  μεταφοράς. Το σύνολο αυτών των μέτρων αναμένεται να οδηγήσει σε  
επιπλέον εξοικονόμηση επί των καυσίμων για τις μεταφορές.  

 
58  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
59  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Τέλος, θα επιδιωχθεί η ενεργή προώθηση και επιδίωξη, από την μεριά του Δήμου, της  
υλοποίησης  εθνικών  πολιτικών  που  περιγράφονται  σε  κείμενα  πολιτικής  της  ελληνικής  
κυβέρνησης  (ειδικά  στο  1 και 2 Σχέδιο  Δράσης  Ενεργειακής  Απόδοσης, κατά την Οδηγία  
2006/32/ΕΚ) κυρίως σχετίζονται με:  

 Την ανάπτυξη αστικών σχεδίων κινητικότητας  

 Την παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών οχημάτων  

 Την ενεργειακή σήμανση των νέων οχημάτων και την σύνδεση φορολογίας  και  

 εκπομπών CO2 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh)    ES = y*n*AR *in*ESPP  
  
y: έτη εφαρμογής της δράσης  
n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση  
AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων  
in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που επηρεάστηκαν μετά την δράση)  
ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh)  
  
Υπολογισμός  
 ΕS BENZINH= 6*1.000*0,2*2*400 kWh/yr = 960.000 kWh/yr 

 
 ES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ= 6*200*0,2*2*5.000 kWh/yr = 2.400.000 kWh/yr  
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1 0  Μ έ τ ρ α  γ ι α  τ ο ν  Α γ ρ ο τ ι κ ό  Τ ο μ έ α  

Σύμφωνα με την καταγραφή ενέργειας που πραγματοποιήθηκε, ο αγροτικός τομέας 

ευθύνεται για το 27,05 % της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας του Δήμου Φαρσάλων. 

Συγκεκριμένα υπολογίστηκε ότι καταναλώνονται 17.294 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και 

66.366 MWh πετρελαίου. 

Η πολιτική του δήμου Φαρσάλων για τον τομέα της γεωργίας θα εστιαστεί στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση του συνόλου των δημοτών που ασχολούνται με τη γεωργία 

προκειμένου να υιοθετήσουν όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό τα μέτρα για τη μείωση 

των ενεργειακών καταναλώσεων. Η ενημέρωση θα επιτευχθεί μέσω ειδικών σεμιναρίων στις 

εγκαταστάσεις του δήμου και στα κατά τόπους κοινοτικά γραφεία, καθώς και τη διανομή 

ενημερωτικού υλικού. Σκοπός είναι να αναδειχθούν τα παράλληλα οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον αγροτικό τομέα. 

Επιπλέον, μέσω του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Δήμος θα φροντίζει μεταξύ άλλων 

έτσι ώστε οι αγρότες της περιοχής να ενημερώνονται έγκαιρα για τα νέα χρηματοδοτικά 

προγράμματα και τις διευκολύνσεις που παρέχονται.
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1 0 . 1  Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  Τ μ ή μ α τ ο ς  Α γ ρ ο τ ι κ ή ς  Α ν ά π τ υ ξ η ς  

Περιγραφή  Λειτουργία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  

Χρόνος υλοποίησης 2012– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος60 - 

Πηγή χρηματοδότησης - 

Έμμεσο κόστος61  Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό  

Περιβαλλοντικό  

Οικονομικό  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Το τμήμα θα αναλαμβάνει την ενημέρωση των καλλιεργητών σχετικά με τα χρηματοδοτικά 
προγράμματα που διατίθενται και μπορούν να υποστηρίξουν τις δράσεις τους. Παράλληλα, 
το τμήμα θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στους αγρότες σχετικά με 
τεχνοοικονομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν, με σκοπό να τους βοηθήσουν να 
κάνουν τις σωστές επιλογές ανάλογα με τις καλλιέργειές τους και τις οικονομικές τους 
δυνατότητες. 
Το συγκεκριμένο τμήμα θα συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για τη μελέτη και 
εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως 
αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα 
βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα, ενώ παράλληλα θα μελετάει και θα 
προτείνει στους αγρότες προσοδοφόρες καλλιέργειες μειωμένων αναγκών κατανάλωσης 
ενέργειας και άρδευσης. 
Τέλος, το συγκεκριμένο τμήμα θα είναι επιφορτισμένο με την αναζήτηση χρηματοδότησης 
από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, ενώ για τους ενδιαφερόμενους αγρότες που 
αποσκοπούν στην ανανέωση του εξοπλισμού τους, και σε συνεργασία με τους υφιστάμενους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα συντονίζει τη διαδικασία ομαδικών παραγγελιών για την 
επίτευξη οικονομικότερων προσφορών από τις εταιρείες. 

 
60  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
61  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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1 0 . 2  Σ υ ν ε χ ή ς  Κ α τ ά ρ τ ι σ η   

Περιγραφή  Συνεχής κατάρτιση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των 

γεωργικών ελκυστήρων και τις τεχνικές άρδευσης 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος62 20.000,00 €  

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος63 Χαμηλό  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο Δήμος θα προχωρήσει σε δράσεις ενημέρωσης των αγροτών, μέσω της διοργάνωσης 
ετήσιων σεμιναρίων. Πράγματι, απαραίτητη κρίνεται η παροχή τεχνογνωσίας στους αγρότες, 
έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα στις δικές τους καλλιέργειες, 
και να κατανοήσουν τις μεθόδους συντήρησης και λειτουργίας του νέου εξοπλισμού. 
 
• Αντικατάσταση της επιφανειακής άρδευσης και της άρδευσης με τεχνητή βροχή με τη 
μέθοδο της στάγδην άρδευσης. 
• Εκσυγχρονισμό γεωργικών ελκυστήρων, με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους. 
• Συντήρηση δικτύου άρδευσης, αλλά και του περιφερειακού εξοπλισμού. 
• Επίδειξη καινοτόμου εξοπλισμού. 
• Δυνατότητες βελτιστοποίησης διαδρομών εντός των αγροτεμαχίων για μείωση των 
ενεργειακών καταναλώσεων. 

 
62  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
63  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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1 0 . 3  Ε κ σ τ ρ α τ ε ί α  Ε ν η μ έ ρ ω σ η ς  

Περιγραφή  Υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης  

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος64 20.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι /  Πράσινο Ταμείο 

Έμμεσο κόστος65  

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο Δήμος  αναμένεται να διανείμει στους αγρότες έντυπο υλικό σχετικά με την αναγκαιότητα 
αντικατάστασης των ελκυστήρων με αποδοτικότερους, νέας τεχνολογίας, καθώς και τις 
αποδοτικότερες μεθόδους άρδευσης. Επιπλέον, ο Δήμος προβλέπεται να προγραμματίσει τη 
δημοσίευση σχετικών άρθρων στον τοπικό τύπο σε εβδομαδιαία βάση. 
 
Μέσω του ενημερωτικού υλικού θα παρουσιάζονται καλές πρακτικές, παρουσιάζοντας 
ποσοτικοποιημένα τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τις δράσεις αυτές, έτσι 
ώστε να είναι εμφανή τα πλεονεκτήματα της επένδυσης του αρχικού κεφαλαίου σε 
βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα, μέσα από έρευνα αγοράς σε 
συνεργασία με γεωργικούς συνεταιρισμούς της περιοχής θα παρουσιάζονται στους 
ενδιαφερόμενους δυνατότητες αγοράς και χρηματοδότησης του απαραίτητου εξοπλισμού. 
 
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι θα γίνεται άμεση ενημέρωση των πολιτών για σχετικές 
εκδηλώσεις και εκθέσεις που θα πραγματοποιούνται σε γειτονικές περιοχές. Στο πλαίσιο 
αυτό, ο Δήμος θα παρέχει πούλμαν για τη συλλογική μετακίνηση των πολιτών στα σημεία 
ενδιαφέροντος. 

 

 

 

 
64  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
65  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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1 0 . 4  Σ ύ σ τ η μ α  η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή ς  υ δ ρ ο λ η ψ ί α ς  γ ι α  ά ρ δ ε υ σ η   

Περιγραφή  Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση  

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος66 1.000.000,00 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά προγράμματα  

Έμμεσο κόστος67 Υψηλό 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 1.729.456 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό 1.987,15 t CO2/ έτος 

Οικονομικό Προστασία του υδάτινου δυναμικού της περιοχής & 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την άρδευση. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ένας βασικός λόγος που οδηγεί στην αλόγιστη κατανάλωση του νερού για άρδευση στη 
γεωργία είναι η τιμολόγησή του. Η χρέωση του νερού στον αγροτικό τομέα γίνεται βάσει της 
αρδευόμενης έκτασης και όχι βάσει της πραγματικής κατανάλωσης. Προτείνεται λοιπόν, η 
εγκατάσταση υδρομέτρων ηλεκτρονικού τύπου για τη χρέωση της πραγματικής 
κατανάλωσης του νερού. Με αυτό τον τρόπο, οι αγρότες για να ποτίσουν τις καλλιέργειές 
τους πρέπει να ενεργοποιούν τα υδρόμετρα με ειδικές κάρτες. Με τη μέθοδο του 
προπληρωμένου νερού οι αγρότες είναι πιο προσεκτικοί στη διαχείρισή του με αποτέλεσμα 
να μην παρατηρείται υπερκατανάλωση.  
Λόγω του υψηλού κόστους αναγκαία κρίνεται η χρηματοδότηση από εθνικά προγράμματα. 

Θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 10% επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στον αγροτικό τομέα. 

 

 

 

 
66  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
67  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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1 1  Μ έ τ ρ α  γ ι α  τ ι ς  Δ η μ ο τ ι κ έ ς  Π ρ ο μ ή θ ε ι ε ς  

 

Ο Δήμος  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).  

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) 

σύμφωνα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει και προτείνει την εφαρμογή του 

συγκεκριμένου μηχανισμού καθώς 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  

 ιιι) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανισμών.  

Στα επόμενα χρόνια ο Δήμος σκοπεύει να: 

▪ Συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που απαιτούν την 

υιοθέτηση Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων από τους φορείς του δημόσιου τομέα  

▪ Δικτυωθεί με πόλεις και οργανισμούς που ενδιαφέρονται για τις Πράσινες Δημόσιες 

Συμβάσεις προκειμένου να αναλάβουν δράση από κοινού ή να ανταλλάξουν 

εμπειρίες για τις ΠΔΣ   



102 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 

▪ Δώσει το παράδειγμα και να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης της αγοράς 

προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον  

▪ Βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών στους εμπλεκόμενους φορείς  
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1 1 . 1  Ε π ι μ ό ρ φ ω σ η  τ μ ή μ α τ ο ς  π ρ ο μ η θ ε ι ώ ν  γ ι α  Π ρ ά σ ι ν ε ς   

Δ η μ ό σ ι ε ς  Σ υ μ β ά σ ε ι ς  

Περιγραφή  Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών για Πράσινες  Δημόσιες 
Συμβάσεις 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος68 3.000,00 €  

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι 

Έμμεσο κόστος69 - 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

  
Το προσωπικό του Δήμου που ασχολείται με την σύνταξη προδιαγραφών για προμήθειες  
προϊόντων ή αναθέσεις υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών και διαδικασιών προμηθειών ή  
γενικότερα εμπλέκεται σε κάποιο στάδιο των προμηθειών του Δήμου θα επιμορφωθούν για  
τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται σε μία τεχνική περιγραφή ή  προκήρυξη «πράσινες  
προδιαγραφές», σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.  

 
 
 

 

1 1 . 2  Χ ρ ή σ η  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ώ ν  π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ώ ν  γ ι α  π ρ ο ϊ ό ν τ α  

π ο υ  κ α τ α ν α λ ώ ν ο υ ν  ε ν έ ρ γ ε ι α  

Περιγραφή  Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

 
68  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
69  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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Άμεσο κόστος70 Το κόστος των προμηθειών  

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι 

Έμμεσο κόστος71 - 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό 71.234,30 kWh/yr 

Περιβαλλοντικό 81,85\ t CO2/ έτος 

Οικονομικό Προκύπτει  όφελος  από  τους  μειωμένους  λογαριασμούς 
ενέργειας  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

  
Αφορά όφελος που θα προκύψει από την αγορά και χρήση (ενεργειακά) βέλτιστων  
ηλεκτρικών  συσκευών  κάθε  τύπου  στα  κτίρια  και  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου. Σε αυτή την  
δράση  δεν  προσμετράτε  το  όφελος  από  την  βελτίωση  του  δημοτικού φωτισμού ή την  
εγκατάσταση  ενεργειακά  βέλτιστου εξοπλισμού στις  περιπτώσεις  ενεργειακής  
αναβάθμισης  δημοτικών κτιρίων .  
Εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη δράση θα επιφέρει μία μείωση 5% στην κατανάλωση  
ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, των σχολείων, συνεπώς η μείωση στις εκπομπές C
O2  θα προσμετρηθεί στον τομέα των δημοτικών κτιρίων.  
 

 
 
 

 
70  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
71  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 
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1 1 . 3  Δ ι ε ρ ε ύ ν η σ η  ν έ ω ν  μ η χ α ν ι σ μ ώ ν /  Δ ι κ τ ύ ω σ η  μ ε  ά λ λ ο υ ς  

ο ρ γ α ν ι σ μ ο ύ ς  

Περιγραφή  Διερεύνηση νέων μηχανισμών / Δικτύωση με άλλους 
οργανισμούς 

Χρόνος υλοποίησης 2015– 2020 

Κόστος δράσης 

Άμεσο κόστος72 3.000,00 €  

Πηγή χρηματοδότησης  Ίδιοι πόροι 

Έμμεσο κόστος73 - 

Όφελος εφαρμογής  

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

 Διερεύνηση  νέων  μηχανισμών  («από κοινού  προμήθειες»  &  «πράσινη  ηλεκτρική  
ενέργεια»)  & Δικτύωση με άλλες πόλεις ή οργανισμούς:  
• Συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου για τις εξελίξεις στον  τομέα  των  
«πράσινων προμηθειών» 
• Μείωση κόστους και διαχείρισης προμήθειας  
• Απόκτηση -  Βελτίωση τεχνογνωσίας  
• Έμμεση μείωση αποτυπώματος CO2 

 

 
72  Για τον Δήμο και τα μέτρα που θα υλοποιήσει  
73  Για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα μέτρα που θα υλοποιήσουν (π.χ. οι πολίτες στον οικιακό 
τομέα, οι επαγγελματίες / επιχειρηματίες στον τριτογενή, κτλ) 



106 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 



107 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Φαρσάλων 
 

 

1 2 .  Υ π ο λ ο γ ι σ μ ό ς  μ ε ί ω σ η ς  ε κ π ο μ π ώ ν  C O 2  έ ω ς  τ ο  
2 0 2 0  

Στον επόμενο πίνακα ανακεφαλαιώνονται οι δράσεις και τα αποτελέσματα (ενεργειακό και 

περιβαλλοντικό όφελος) που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 

του Δήμου Φαρσάλων: 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Όφελος 

ΚΟΣΤΟΣ 
Ενεργειακό 

(kWh/yr) 
Περιβαλλοντικό 

(tCO2/yr) 

Δημιουργία Φόρουμ, υποσέλιδα για το Σύμφωνο και 
τις Δράσεις του Δήμου. 

0 0 0 

Εκστρατεία ενημέρωσης και προβολής μέτρων 
εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στα σχολεία του 

Δήμου Φαρσάλων 
3.360.000 4.757 30.000 

Εγκατάσταση έξυπνων ενεργειακών  μετρητών στα 
δημοτικά κτίρια 

20.739 24 100.000 

Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε έξι 
σχολικές μονάδες  του Δήμου Φαρσάλων 

737.315 264 841.422 

Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου & 2ου Παιδικού 
Σταθμού Φαρσάλων -  Κλειστού Γυμναστηρίου 

Φαρσάλων 
181.500 93 451.441 

Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Φαρσάλων και 
μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 
168.000 87 300.000 

Ενεργειακή αναβάθμιση Πολιτιστικού Κέντρου 
Φαρσάλων και μετατροπή του σε κτίριο μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης 
71.400 34 300.000 

Ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου των 
δημοτικών κτιρίων & έκδοση των απαιτούμενων 

ενεργειακών πιστοποιητικών  
207.316 310 2.000.000 

Πράσινα δώματα στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο 
Φαρσάλων 

80.629 31 259.500 

Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Mεγάλου Ευυδρίου 
του Δήμου Φαρσάλων – νέο πρότυπο ανάπτυξης  

(Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και 
ιδιωτικών κατοικιών) 

108.810 125 1.600.000 

Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Mεγάλου Ευυδρίου 
του Δήμου Φαρσάλων – νέο πρότυπο ανάπτυξης  

(Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών 
συστημάτων σε κεραμοσκεπές και δώματα 

ιδιωτικών κατοικιών και δημοτικών κτιρίων της 
κοινότητας) 

198.400 228 861.000 
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Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Mεγάλου Ευυδρίου 
του Δήμου Φαρσάλων – νέο πρότυπο ανάπτυξης  
(Εγκατάσταση διάταξης αναστροφέα (Inverter) στις 
αντλίες των δημοτικών γεωτρήσεων της κοινότητας) 

6.804 8 49.200 

 Πράσινη αγροτική “Κοινότητα” Mεγάλου Ευυδρίου 
του Δήμου Φαρσάλων – νέο πρότυπο ανάπτυξης  

(Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων δημοτικών 
φωτιστικών σωμάτων LED, με χρήση 

επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών συσσωρευτών 
μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής 

ενέργειας, για την αντικατάσταση των υπαρχόντων 
δημοτικών φωτιστικών ) 

629.625 723 723.816 

Εγκατάσταση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια & σχολεία του 
Δήμου για την κάλυψη των ενεργειακών τους 

αναγκών 
120.000 144 1.000.000 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτικών 
υπαλλήλων ώστε να γίνετε ορθολογική χρήση των 

κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου. 
432.000 496 10.000 

Μελέτη για τον οδοφωτισμό (καταγραφή, ανάγκες 
φωτισμού, κτλ.) και καταγραφή του σε σύστημα GIS 

0 0 50.000 

Εγκατάσταση συστήματος τηλεδιαχείρισης. 142.469 164 1.000.000 

Αντικατάσταση λαμπτήρων οδοφωτισμού  284.937 327 1.000.000 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
αντλιοστασίων  

553.391,70  636 800.000 

Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των δημοτών σε 
μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας  . 

9.156.000 10.520 100.000 

«Χτίζοντας το μέλλον» &  «Εξοικονόμηση κατ’ 
οίκον» 

560.000 643 5.000.000 

Ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκόμενων 
φορέων της πόλης για τεχνολογίες ΑΠΕ. - 

Εγκατάσταση ΑΠΕ (Φωτοβολταϊκά στις στέγες ) 
16.000 18 5.000 

Μελέτη  των  δυνατοτήτων  επιβράβευσης  στα  
πλαίσια  του παρόντος θεσμικού πλαισίου 

0 0 5.000 

Αντικατάσταση δημοτικού στόλου με υβριδικά ή 
ηλεκτρικά οχήματα ή μετατροπή  για χρήση υψηλών 

μιγμάτων βιοκαυσίμου. 
0 19 1.500.000 

Ενημέρωση και εκπαίδευση στην οικολογική 
οδήγηση των οδηγών του Δήμου 

87.000 22 10.000 

Μελέτη  και  σχεδιασμός  δράσεων  για  
την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου 

107.000 27 15.000 

Ενημέρωση των πολιτών και επαγγελματιών στην 
οικολογική οδήγηση, ορθή διαχείριση στόλου 

επιχειρήσεων, προώθηση της αειφόρου 
μετακίνησης  κτλ. 

2.496.000 840 10.000 

Λειτουργία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  0 0 0 

Συνεχής κατάρτιση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
των γεωργικών ελκυστήρων και τις τεχνικές 

άρδευσης 
0 0 20.000 

Υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης  0 0 20.000 
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Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση  1.729.456 1.987 1.000.000 

Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών για Πράσινες  
Δημόσιες Συμβάσεις 

0 0 3.000 

Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για 
προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια 

71.324 82 0 

Διερεύνηση νέων μηχανισμών / Δικτύωση με άλλους 
οργανισμούς 

0 0 3.000 

Σύνολο 21.562.605 22.610 19.067.378 

Πίνακας 9: Περίληψη του οφέλους από τις δράσεις που περιγράφονται στο Σχέδιο Δράσης 

 
Για τους τομείς που συμπεριλήφθησαν στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του 

Δήμου Φαρσάλων. υπολογίστηκε η συνολική αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 έως 

το 2020, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων: 

 

   

Τομέας ΣΔΑΕ 

Μείωση 
εκπομπών 
CO2 (tCO2) Ενεργειακό (kWh/y) 

Δήμος     

Δημοτικά κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

6.096 5.258.899 

Δημοτικές γεωτρήσεις 644 560.196 

Δημοτικός φωτισμός 1.214 1.057.031 

Δημοτικά οχήματα 68 194.000 

Κτίρια     

Οικιακός & τριτογενής 
τομέας 

13.023 10.362.810 

Μεταφορές     

Ιδιωτικές μεταφορές 840 2.496.000 

Αγροτικός τομέας 1.987 1.729.456 

ΑΠΕ     

Παραγωγή από μονάδες 
ΑΠΕ 

390 334.400 

                                   Πίνακας 10: Συνολική μείωση εκπομπών στο Δήμο  

 

Όπως φαίνεται, ο Δήμος Φαρσάλων μπορεί να επιτύχει τον στόχο που θέτει το Σύμφωνο των 

Δημάρχων για μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 22,50% έως το 2020 με τα μέτρα 

που περιγράφονται αναλυτικά στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Η σχετική 

συνεισφορά κάθε τομέα στην συνολική μείωση εκπομπών φαίνεται στο επόμενο 

διάγραμμα: 
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Εικόνα 3: Στόχος ΣΔΑΕ για μείωση εκπομπών CO2 στον Δήμο Φαρσάλων  ανά τομέα 

δραστηριότητας 

Τομέας ΣΔΑΕ 
Μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tCO2) 

Μείωση 
εκπομπών 

CO2 % 

Δήμος     

Δημοτικά κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

6.096 25% 

Δημοτικές γεωτρήσεις 644 3% 

Δημοτικός φωτισμός 1.214 5% 

Δημοτικά οχήματα 68 0% 

Κτίρια     

Οικιακός & τριτογενής 
τομέας 

13.023 54% 

Μεταφορές     

Ιδιωτικές μεταφορές 840 3% 

Αγροτικός τομέας 1.987 8% 

ΑΠΕ     

Παραγωγή από μονάδες 
ΑΠΕ 

390 2% 

 

Ειδικά για τις δημοτικές καταναλώσεις, η συνεισφορά κάθε τομέα στην μείωση των 

συνολικών δημοτικών εκπομπών CO2 αναλύεται ως εξής 
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              Εικόνα 4:  Μείωση εκπομπών CO2 ανά τομέα δραστηριότητας του Δήμου 
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1 3 .  Υ λ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  Σ χ ε δ ί ο υ  Δ ρ ά σ η ς  κ α ι  
π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  π ρ ο ό δ ο υ  

Η κατάστρωση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και των 

πολιτικών / δράσεων που αυτό περιέχει είναι μία πολυετής διαδικασία που πρέπει να 

σχεδιαστεί με συστηματικό τρόπο και να υλοποιηθεί με συνεχή παρακολούθηση των 

αποτελεσμάτων της. Η υλοποίηση απαιτεί την συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μία από τις προκλήσεις που θέτει το Σύμφωνο των Δημάρχων 

είναι η αποδοχή, ενσωμάτωση και παρακολούθηση των δράσεων του Σχεδίου Δράσης ως 

κομμάτι των καθημερινών διαδικασιών και καθηκόντων του Δήμου. 

1 3 . 1  Υ λ ο π ο ί η σ η  τ ο υ  Σ χ ε δ ί ο υ  Δ ρ ά σ η ς  

Η δημιουργία μίας οργανωτικής δομής που θα υποστηρίξει τις λειτουργίες του Συμφώνου 

των Δημάρχων θεωρείται σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Καθώς 

ο Δήμος Φαρσάλων  δεν έχει το μέγεθος  για να δημιουργήσει μια τυπική δομή, μία άτυπη 

οργανωτική δομή (Ομάδα Εργασίας) έχει δημιουργηθεί προκειμένου να συζητούνται οι 

δράσεις, η πορεία υλοποίησης και η παρακολούθησή τους. 

Επικεφαλής της ομάδας έχει τεθεί ο Δήμαρχος Άρης Καραχάλιος προκειμένου να θέτει τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου και να παρέχει την απαραίτητη πολιτική 

στήριξη στην διαδικασία. Τα υπόλοιπα μέλη, εκπροσωπούν τις υπηρεσίες του Δήμου που 

σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο 

Ενέργεια. 

Ρόλος Ονοματεπώνυμο Θέση / Τμήμα 

Πρόεδρος Άρης Καραχάλιος Δήμαρχος 

Μέλη 

Τάσος Λιαπής 
Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος 

Αγορίτσα Νασιώκα &  

Ελένη Μπαχατίρογλου 

Διεύθυνσης Οικονομικών & 
Διεύθυνσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

Παρασκευή Μπαλαμπάνη Διεύθυνση Προγραμματισμού 

Παρασκευή Καλφούντζου 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τοπικής Οικονομίας 

Πίνακας 11: Οργανωτική Δομή 

Μέσω της Ομάδας, μπορούν να σχεδιάζονται και να πραγματοποιούνται οι δράσεις που 

σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης και να συζητούνται ιδέες και προτάσεις για νέες δράσεις, 

χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, εκστρατείες ενημέρωσης, κτλ. Η εκπροσώπηση πολλών 

υπηρεσιών του Δήμου προσφέρει ευελιξία και εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων καθώς 

το Σύμφωνο των Δημάρχων και η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης επηρεάζει ένα μεγάλο 
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εύρος δημοτικών λειτουργιών (π.χ. κτίρια, μεταφορές, αστική ανάπτυξη, ενημέρωση 

κοινού). 

1 3 . 2  Π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η  τ η ς  π ρ ο ό δ ο υ  υ λ ο π ο ί η σ η ς  τ ο υ  

Σ χ ε δ ί ο υ  Δ ρ ά σ η ς  

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αποτελεί μία σημαντική διαδικασία του 

Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Η τακτική παρακολούθηση και η επικαιροποίηση 

του Σχεδίου Δράσης έχει σαν στόχο την βελτίωσή και προσαρμογή του στα εκάστοτε 

πραγματικά δεδομένα. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Δήμος υποχρεούται να υποβάλει 

μία «Αναφορά Υλοποίησης» κάθε 2 χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου Δράσης. 

Στην αναφορά θα περιέχεται ένας αναθεωρημένος υπολογισμός των εκπομπών CO2 εντός 

του Δήμου και πληροφορίες για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους στο 

ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. 

Έμφαση θα δοθεί στο να περιέχονται ποσοτικά στοιχεία για την κάθε δράση / μέτρο που 

υλοποιήθηκε. Για κάθε ένα από τα κεφάλαια που προηγήθηκε προτείνονται οι εξής δείκτες 

παρακολούθησης: 

Τομέας Δείκτης 
Προτεινόμενες πηγές 

στοιχείων 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Αριθμός πολιτών / εμπλεκόμενων φορέων 
που παρακολουθούν γεγονότα που 
οργανώνονται στον Δήμο 

Από διοργανωτή γεγονότος 

Αριθμός φυλλαδίων / αντιτύπων υλικού που 
τυπώνονται και διανέμονται 

Από υπεύθυνο υλικού 
ενημέρωσης / τμήμα 
προμηθειών του Δήμου 

Δημοτικά κτίρια και 
εγκαταστάσεις 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από 
δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων (για 
όσα κτίρια έχουν ενεργειακή πιστοποίηση) 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Δημοτικά οχήματα 

Κατάλογος οχημάτων ηλεκτρικής ή 
υβριδικής τεχνολογίας ή εναλλακτικού 
καυσίμου 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων Από υπηρεσίες Δήμου 

Κατανάλωση ανά χιλιόμετρο Από υπηρεσίες Δήμου 

Δημοτικός 
φωτισμός 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
για φωτισμό 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων από 
ισοδύναμους, εξοικονόμησης ενέργειας 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Οικιακός τομέας Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια 
Στοιχεία από παρόχους 
ενέργειας 
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Τομέας Δείκτης 
Προτεινόμενες πηγές 

στοιχείων 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός 
του Δήμου 

Στοιχεία από ΥΠΕΚΑ 

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια Δημόσιες υπηρεσίες 

Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς πολιτών 
Ερωτηματολόγια προς τους 
πολίτες 

Τριτογενής τομέας 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια 
Στοιχεία από παρόχους 
ενέργειας 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός 
του Δήμου 

Εθνικές στατιστικές 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ εντός του Δήμου / 
Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εντός του 
Δήμου 

Δημόσιες υπηρεσίες 

Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς 
επαγγελματιών 

Ερωτηματολόγια προς τους 
επαγγελματίες 

Ιδιωτικές 
μεταφορές 

Αριθμός οχημάτων εντός του Δήμου Δημόσιες υπηρεσίες 

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

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Εθνικές στατιστικές 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων από 
ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές 

Εθνικές Στατιστικές 

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Συμφωνία με παρόχους 
συγκοινωνιών για παροχή 
στοιχείων 

Αριθμός επιβατών στις δημόσιες 
συγκοινωνίες 

Δημόσιες υπηρεσίες 

Χιλιόμετρα πεζοδρομίων & 
ποδηλατοδρόμων/ Χρήση πεζοδρομίων & 
ποδηλατοδρόμων 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Κυκλοφοριακή μελέτη 

Αγροτικός τομέας 
Συνολική κατανάλωση καυσίμων από τον 
αγροτικό τομέα 

Από υπηρεσίες Δήμου 

Πίνακας 12: Δείκτες παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 

 


