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 Δήμαρχος Δήμου Φαιστού 

"Η μείωση των εκπομπών αερίων για το Δήμο Φαιστού αποτελεί σημαντική ευκαιρία 

ώστε να μειώσουμε το κόστος της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα 

στη δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.  

 

Μπορούμε να επιτύχουμε άμεσα θετικά αποτελέσματα για το κλίμα, με οικονομικά 

αποδοτικό τρόπο και με εργαλεία που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, όπως τα διάφορα 

πρωτόκολλα, σύμφωνα και διμερείς διακρατικές συμφωνίες.  

 

Αυτό μόνο προς όφελος για τα οικονομικά του Δήμου και όχι μόνο μπορεί να είναι. 

Πολιτική μας είναι να αναλύουμε τα αποτελέσματα κάθε σταδίου στη ζωή των 

προϊόντων και των δράσεων μας: ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και ανακύκλωση. 

Επίσης να εκμεταλλευόμαστε τα Ενεργειακά Eυρωπαϊκά προγράμματα προς όφελος του 

Δήμου. 

 

Όλα ξεκινούν από την δέσμευση που κάνει ο καθένας μας χωριστά θέτοντας στόχους. 

Συνολικά αυτό βοηθάει στην βελτίωση του συστήματος ακόμα και αν τα αποτελέσματα 

δεν είναι άμεσα ορατά, είναι όμως η αρχή θέτοντας τον πήχη για τους υπόλοιπους να 

ακολουθήσουν." 

Η Δήμαρχος Φαιστού - Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη 
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1. Σύνοψη 

 

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 Φαιστού υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 25 Μαΐου 2011 και 

ξεκίνησε να προσαρμόζεται και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από 

αυτό.  

Σαν πρώτο βήμα, διαμορφώθηκε μία άτυπη οργανωτική δομή για την 

κατάστρωση και υλοποίηση της  αειφόρου ενεργειακής πολιτικής του Δήμου, καθώς 

και την παρακολούθηση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί:  

Ο στόχος που τέθηκε είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα 

του 2011 έως το 2020 μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας 

του Δήμου. 

Στον Δήμο Φαιστού, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε 

308.361 τόνους CO2 ετησίως (έτος αναφοράς: 2011). Ο στόχος που θέτει ο Δήμος 

είναι η μείωση αυτών των εκπομπών σε 245.140 τόνους μέχρι το έτος 2020. 

 

Διάγραμμα 1: Απεικόνιση της μείωσης των εκπομπών CO2 μέχρι το 2020 

Δημοτικά Κτίρια 
(Η/Ε); 24,50% 

Δημοτικά Κτίρια 
(Πετρέλαιο); 

31,40% 

Δημοτικές 
Εγκαταστάσεις 
(Η/Ε); 21,80% 
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Φωτισμός (Η/Ε); 
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Οικιακός 
Τομέας; 
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Οχήματα 
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Μείωση CO2 μέχρι το 2020 
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Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 αναμένεται να επιτευχθεί από τον 

συνδυασμό εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ εντός των 

ορίων του Δήμου. Το Σχέδιο Δράσης που καταρτίστηκε προβλέπει ενδεικτικά μέτρα 

μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:  

Δημόσια κτίρια: Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Δήμου, Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των 

δημοσίων 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 του κοινού, 

Δράσεις διανομής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, Ενημέρωση για τα 

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

Οχήματα & μεταφορές: Μελέτη αστικής κινητικότητας, Προώθηση Eco-driving, 

Βελτίωση απόδοσης δημοτικού στόλου οχημάτων  

Άλλα μέτρα: Προώθηση των ΑΠΕ, Εφαρμογή ενεργειακών κριτηρίων στις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων  

Ωστόσο, είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο 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. 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 
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του (δημοτικά κτίρια, στόλος οχημάτων, δημοτικός φωτισμός) ώστε να αποτελέσει 

πρότυπο τόσο για τους δημότες του όσο και για τον τριτογενή τομέα.  

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

για την υλοποίηση του με στόχο να φτάσει το στόχο μείωσης των εκπομπών. 

2. Εισαγωγή  
 

Στις 9 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια 

για ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μια μονομερή δέσμευση για τη 

μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ως 

αποτέλεσμα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και του 

προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό 

μίγμα σε 20%. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου 

Δράσης της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση, οι Δήμαρχοι της Ευρώπης εκτιμώντας 

ότι: 

 οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την 

καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις 

εθνικές κυβερνήσεις και ότι οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή 

ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερομένων φορέων 

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

προϊόντων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες) 

για περισσότερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που 

προκύπτουν από τη χρήση ενέργειας σχετιζόμενης με την ανθρώπινη 

δραστηριότητα 

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

υλοποιηθεί μόνον με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και 

των ενώσεών τους 

 ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν 

στην ανάληψη δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου 

ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα 

στους πολίτες 
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συμφώνησαν να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. για το 2020, μειώνοντας 

τις εκπομπές CO2 στις επικράτειες τους κατά τουλάχιστον 20%, μέσω της εφαρμογής 

ενός Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια στους τομείς δραστηριοτήτων που 

σχετίζονται με την εντολή τους. Για το σκοπό, αυτό ξεκίνησαν την πρωτοβουλία του 

Συμφώνου των Δημάρχων όπου καλούν όλους τους Δήμους της Ευρώπης να 

συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία εισχωρώντας στην πρωτοβουλία αυτή και 

υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο. 

 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής (Οκτώβριος 2012) 

4.381 Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες σε όλη την Ευρώπη που εκπροσωπούν 

169.627.646 Ευρωπαίους πολίτες. Οι αριθμοί αυτοί αλλάζουν μέρα με τη μέρα, 

καθώς όλο και πιο πολλοί φορείς δεσμεύονται στη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης. Οι δεσμεύσεις ενός συμμετέχοντος Δήμου όπως απορρέουν από το 

Σύμφωνο είναι οι παρακάτω: 

 Προετοιμασία μια Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2 με καταγραφή 

των ενεργειακών καταναλώσεων τόσο των δημοτικών όσο και των 

ιδιωτικών κτιρίων 

 Προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο 

πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσημη υπογραφή του 

Συμφώνου των Δημάρχων 
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 Υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών 

CO2, ειδικά στους τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, 

οχήματα, δημοτικές προμήθειες, κτλ) 

 Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας 

των πολιτών στο Δήμο 

 Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την 

υποβολή του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, 

παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσμάτων 

Ο Δήμος Φαιστού, έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας, υπέγραψε το Σύμφωνο 

των Δημάρχων στις 25 Μαΐου 2011 και ξεκίνησε να προσαρμόζεται και να υλοποιεί 

τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. 

Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων θεωρείται ως μία μοναδική 

ευκαιρία να ενωθούν όλες οι προσπάθειες και επιδιώξεις ενός Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, και μάλιστα σε συνεργασία 

με αντίστοιχους Οργανισμούς από όλη την Ευρώπη και υπό την αιγίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σημασία του εγχειρήματος έχει οδηγήσει και στην υψηλή 

δέσμευση της Αρχής του Δήμου, όπως αυτή εκφράζεται από την ίδια την Δήμαρχο 

Φαιστού, ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που 

θα τεθούν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής. 

Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο Δράσης είναι η μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου 

κατά 20% από τα επίπεδα του 2011 έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων 

ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και 

τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης: 

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

2. Μείωση των εκπομπών CO2 από την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020 
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3. Μείωση των εκπομπών CO2 από την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020 

4. Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός 

του Δήμου από ΑΠΕ έως το 2020 

Στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που ακολουθεί, περιγράφεται η 

υφιστάμενη κατάσταση εντός των ορίων του Δήμου Φαιστού και τα μέτρα και 

πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020 ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον 

στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε, συνεισφέροντας έτσι στον γενικότερο 

στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Καθώς Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια έχει την μορφή ενός 

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

τους, παρακάτω εκτίθενται και: 

 Οι δομές του Δήμου, ως φορέα υλοποίησης, που θα αναλάβουν τον 

σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλεπομένων στο 

Σχέδιο Δράσης 

 Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης 

 Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

 Τους τρόπους παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των 

επιθυμητών αποτελεσμάτων 

 Τις δράσεις ενημέρωσης, κινητοποίησης και δικτύωσης όλων των 

εμπλεκομένων μερών του Δήμου προς τους σκοπούς του Σχεδίου Δράσης 

και του Συμφώνου των Δημάρχων 
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ΜΕΡΟΣ Α’ : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
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3. Εισαγωγή – Δήμος Φαιστού 

3.1  Περιγραφή Δήμου 
 

Ο Δήμος Φαιστού, αποτελεί συνένωση των τριών πρώην Καποδιστριακών 

δήμων Ζαρού, Τυμπακίου και Μοιρών, διαθέτει ένα πλούσιο πολιτισμικό απόθεμα, 

σημαντική αγροτική παραγωγή, αλλά και μνημεία υψηλού κάλους. Η έδρα του 

δήμου Φαιστού βρίσκεται στις Μοίρες, ενώ ιστορική έδρα του έχει οριστεί το 

Τυμπάκι. Βρίσκεται ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Κρήτης. 

Βρίσκεται, στην Νότια Κεντρική Κρήτη, Νότιο Δυτικά στον Νομό Ηρακλείου. Με 

επίκεντρο το ανάκτορο της Φαιστού που δεσπόζει στην περιοχή, ο δήμος εκτείνεται 

σε 412.74 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ενώ αριθμεί περίπου 24.360 κατοίκους.  

Η ευρύτερη περιοχή του Δήμου Φαιστού φιλοξενεί, ιδιαίτερης αξίας φυσικών 

τόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας και παράλληλα παρουσιάζει εξαιρετικού 

ενδιαφέροντος ανθρωπογενή και πολιτιστικά στοιχεία με διαχρονικότητα που 

καλύπτει ίχνη εγκαταστάσεων από την Υστερομινωϊκή περίοδο έως και σήμερα. Οι 

φυσικές και πολιτιστικές αυτές καταλληλότητες αποτελούν τη βάση για μια 

ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη του τόπου σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση 

των παραδοσιακών παραγωγικών δραστηριοτήτων της περιοχής.  

Κύρια ασχολία των κατοίκων του δήμου Φαιστού είναι η γεωργία, καθώς και η 

κτηνοτροφία. Τα προϊόντα του δήμου εξάγονται σε διάφορες χώρες του κόσμου 

ενώ πολλά από αυτά έχουν λάβει κορυφαίες Διεθνείς διακρίσεις για την ποιότητα 

και το κύρος τους.  

Οι περιοχές με έντονο ανάγλυφο στα βόρεια και κυρίως στα νότια του Δήμου 

αξιοποιούνται από τη κτηνοτροφία και την ελαιοκαλλιέργεια σε όλη τους την 

έκταση, ενώ μικρές εκτάσεις καταλαμβάνουν καλλιέργειες σιτηρών και ψυχανθών 

για κτηνοτροφική χρήση. Το κεντρικό τμήμα του Δήμου αποτελείται από πεδινές 

εκτάσεις και χαμηλούς λόφους, εδώ η γη καλλιεργείται εντατικά με πιο συνήθη 

καλλιέργεια αυτή της ελιάς του αμπελιού και των υπαίθριων και θερμοκηπιακών 

κηπευτικών. Έντονη είναι και εδώ η παρουσία τόσο της ενσταβλισμένης όσο και της 



Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 2012 
 

Σ ε λ ί δ α  | 12 

ποιμενικής αιγοπροβατοτροφίας με τα ποίμνια να εκτρέφονται στην γεωργική γη σε 

καλλιεργούμενα λιβάδια ή με τα υποπροϊόντα της γεωργικής παραγωγής. 

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι έντονη η οικιστική ανάπτυξη και η εγκατάσταση 

βιοτεχνικών ή και μικρών βιομηχανικών μονάδων κυρίως. Παράλληλα η σταδιακή 

εκμετάλλευση των ευκαιριών για τουριστική ανάπτυξη, κυρίως στα παράλια και στις 

ορεινές περιοχές όπου έχει διατηρηθεί το παραδοσιακό στοιχείο, αναδεικνύουν 

νέες μορφές οικονομικής δραστήριας οι οποίες διεκδικούν μέρος της αγροτικής γης. 

Σε επίπεδο τουρισμού, ο δήμος Φαιστού αποτελεί την «εναλλακτική πύλη» με 

παραλίες σπάνιας ομορφιάς, όπως τα Μάταλα, ο Κομός, το Καλαμάκι και ο Κόκκινος 

Πύργος. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα φτάνοντας στο δήμο Φαιστού ν’ 

ανακαλύψουν πλείστες ομορφιές συνδυάζοντας επισκέψεις σε μνημεία πολιτισμού, 

παραλίες, αλλά και γνωρίζοντας ορεινούς όγκους, καθώς και τη λίμνη του Ζαρού, 

που περιβάλλεται από τους πρόποδες του Ψηλορείτη.  

Οι παραλίες της περιοχής διαθέτουν στην πλειοψηφία τους Γαλάζιες σημαίες, 

ενώ ο Ζαρός εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Τα ομορφότερα χωριά της Ελλάδας». 

Η λίμνη του Ζαρού παράλληλα εντάσσεται στο πρόγραμμα Natura.  

Εκτός από το ανάκτορο της Φαιστού, στο δήμο εντάσσονται ο αρχαιολογικός 

χώρος της Αγίας Τριάδας, το Καμαραϊκό Σπηλαίο και μέρος της Μινωικής 

Λαβυρίνθου. Παγκόσμια γνωστό είναι επίσης και το Ρωμαϊκό Νεκροταφείο στην 

περιοχή των Ματάλων, το οποίο έχει γίνει ευρύτερα γνωστό ως «οι σπηλιές».  

Τα τελευταία χρόνια, ο δήμος Φαιστού έχει προσεγγίσει τις δυνατότητες 

μεγάλων, σύγχρονων πόλεων, με τα Μητροπολιτικά κέντρα Μοιρών και Τυμπακίου 

να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα ωστόσο διατηρεί αναλλοίωτα 

χαρακτηριστικά και ομορφιές του κρητικού νότου, που τον καθιστούν ιδιαίτερα 

ανταγωνιστικό σε όλα τα επίπεδα. 
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3.2  Κλιματικά Δεδομένα 

 
Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και κατατάσσεται, ειδικότερα, στην 

κατηγορία του έντονου θερμού – μεσογειακού. Στοιχεία από τον μετεωρολογικό 

σταθμό του Τυμπακίου για το διάστημα 1959 – 1997 παρατίθενται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 1: Ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία 
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Εικόνα 2: Μέση μηνιαία υγρασία 

 

 

Εικόνα 3: Μέση μηνιαία βροχόπτωση 
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Εικόνα 4: Μέση μηνιαία ένταση και διεύθυνση ανέμων 

4. Οργανωτική δομή και στήριξη από τους εμπλεκόμενους 

φορείς 

4.1  Προσαρμογή των οργανωτικών δομών του Δήμου 
 

Η κατάστρωση και υλοποίηση μίας ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής είναι 

μία απαιτητική διαδικασία που πρέπει να σχεδιαστεί με συστηματικό τρόπο και να 

υλοποιηθεί με συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της. Απαιτεί την 

συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μία από 

τις προκλήσεις που θέτει το Σύμφωνο των Δημάρχων και η επιτυχής υλοποίηση ενός 

Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια είναι η αποδοχή και ενσωμάτωση του 

Σχεδίου ως κομμάτι των κανονικών διαδικασιών και καθηκόντων του Δήμου. 
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Η κατάστρωση οργανωτικής δομής και η ανάθεση αρμοδιοτήτων θεωρούνται 

προαπαιτούμενα για την επιτυχή υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης. 

Η άτυπη οργανωτική δομή που υιοθετήθηκε από τον Δήμο Φαιστού 

προκειμένου η υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργειας να ενταχθεί στις λειτουργίες του Δήμου. Διακρίνεται σε δύο 

επίπεδα: 

1. Η Κατευθυντήρια Επιτροπή, με επικεφαλή την Δήμαρχο εξετάζει και θέτει τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου και παρέχει την 

απαραίτητη πολιτική στήριξη στην διαδικασία. Τέλος, η Κατευθυντήρια 

Επιτροπή, μέσω της παρουσίας της Δημοτικής Αρχής, μπορεί να εγκρίνει τις 

δράσεις και δραστηριότητες του Σχεδίου Δράσης. 

2. Η Ομάδα Σχεδίου Δράσης έχει τεχνικό – εκτελεστικό χαρακτήρα και 

αποτελείται από τις Διευθύνσεις του Δήμου που σχετίζονται με την 

εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. 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 Διευθύνσεων προσφέρει ευελιξία και 

εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων και 

η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών 

λειτουργιών (κτίρια, μεταφορές, προμήθειες, αστική ανάπτυξη, ενημέρωση 

κοινού, κτλ) 

Ο Υπεύθυνος Ενεργειακής Πολιτικής αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των 

δύο επιπέδων καθώς μεταφέρει προς την Κατευθυντήρια Επιτροπή τεχνικές 

πληροφορίες, αποτελέσματα δράσεων και τεχνογνωσία και προς την Ομάδα 

Σχεδίου Δράσης τις πολιτικές κατευθύνσεις και αποφάσεις.  
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4.2  Συνεργασία και στήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς 
 

Όλες οι ομάδες που σχετίζονται με την τοπική κοινωνία μπορούν να 

συμμετάσχουν στην διαμόρφωση και την υλοποίηση των ενεργειακών και 

περιβαλλοντικών πολιτικών σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 

συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί και το σημείο αφετηρίας για να 

υπάρξουν και οι επιθυμητές αλλαγές συμπεριφοράς και συνηθειών που απαιτεί το 

Σχέδιο Δράσης. Οι απόψεις των εμπλεκομένων φορέων του Δήμου πρέπει να γίνουν 

γνωστές πριν την εφαρμογή των όποιων αναλυτικών σχεδίων. Συνεπώς, πρέπει, 

πέρα από την επαρκή πληροφόρηση, οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν την ευκαιρία 

να συμμετάσχουν στα στάδια σχεδιασμού του οράματος και των στόχων της 

τοπικής κοινωνίας αλλά και σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του αντίστοιχου 

Σχεδίου Δράσης. Η συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων είναι σημαντική για τον 

Δήμο επειδή: 

 Τα σχέδια που διαμορφώνονται έχουν ευρύτερη δημοκρατική βάση 

 Οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια μεγαλύτερη βάση γνώσεων και δεξιοτήτων 

 Η ευρεία συμφωνία βελτιώνει την ποιότητα, την αποδοχή και την 

αποτελεσματικότητα των Σχεδίων Δράσης 

 Η αίσθηση συμμετοχής των πολιτών εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη 

αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των δράσεων και μέτρων 

Για τον Δήμο Φαιστού, ως εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αναγνωριστεί: 

 Ο ίδιος ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι) 

 Εκπρόσωποι των υπόλοιπων παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου (δύο 

παρατάξεις) 

 Επαγγελματικές ενώσεις  

 Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας (ΔΕΗ) 

 Φορείς συγκοινωνιών της περιοχής 

 Αντιπρόσωποι των μεγάλων εταιρειών / βιομηχανιών της περιοχής 

 ΜΚΟ ή άλλοι σύλλογοι πολιτών  
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 Εκπρόσωποι τοπικών / περιφερειακών / εθνικών αρχών που σχετίζονται με 

το Σχέδιο Δράσης του Δήμου (Περιφέρεια Κρήτης, όμοροι Δήμοι) 

 Πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες 

σχετικά με το Σχέδιο Δράσης του Δήμου 

 

Βήμα 
Δημοτική 

Αρχή 
Κατευθυντήρια 

Επιτροπή/Ομάδες Εργασίας 
Εμπλεκόμενοι 

φορείς 

1. Πρώτα Βήματα 

Πολιτική δέσμευση 
και υπογραφή του 
Συμφώνου των 
Δημάρχων 

Υπογραφή του 
Συμφώνου 
των Δημάρχων 

Ευρεία ενημέρωση των πολιτών 
και των εμπλεκόμενων φορέων  

---- 

Προσαρμογή των 
οργανωτικών δομών 
του Δήμου 

Εκπόνηση και υλοποίηση οργανογράμματος ---- 

Στήριξη από τους 
εμπλεκόμενους 
φορείς 

Κινητοποίηση 
των 
εμπλεκόμενων 
φορέων 

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

Διατύπωση των 
απόψεών τους 
και του ρόλου 

τους στο Σχέδιο 
Δράσης 

2. Σχεδιασμός 

Εκτίμηση της 
παρούσας 
κατάστασης 

Διάθεση 
πόρων για 
την εκτίμηση 
της 
κατάστασης 

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

Παροχή 
στοιχείων και 

δεδομένων 

Διατύπωση 
οράματος 

Βοήθεια στην 
διατύπωση 
ενός φιλόδοξο 
οράματος για 
τον Δήμο 

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

Προτάσεις για 
το μέλλον της 

πόλης 

Εκπόνηση Σχεδίου 
Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια 

Διάθεση 
πόρων για την 
εκπόνηση του 
Σχεδίου 

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

Συμμετοχή στην 
εκπόνηση του 

Σχεδίου με 
ιδέες και σχόλια 
επί του Σχεδίου 

Έγκριση και Υποβολή 
Σχεδίου Δράσης 

Έγκριση του 
Σχεδίου 

Υποβολή του Σχεδίου στο 
Σύμφωνο των Δημάρχων 

---- 

3. Υλοποίηση 

 
Παροχή 
συνεχούς 
πολιτικής 

Συντονισμός της υλοποίησης. 
Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση κάθε 

Κάθε 
εμπλεκόμενος 

φορέας 
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στήριξης 
στην 
διαδικασία 

εμπλεκόμενου φορέα για τον 
ρόλο του 

υλοποιεί τα 
μέτρα που τον 

αφορούν 

Υλοποίηση 
του Σχεδίου 
στην 
καθημερινή 
λειτουργία 
του Δήμου 

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

Ενθάρρυνση / 
συνεργασία για 
υλοποίηση από 

τον Δήμο των 
δράσεων που 
τον αφορούν. 

Ενημέρωση για 
αυτές τις 
δράσεις 

Ενθάρρυνση 
των 
εμπλεκομένων 
φορέων να 
δράσουν 

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

Στήριξη του 
Σχεδίου 

Δράσης. Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

και 
τρόπου 

εργασίας 

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

Ενθάρρυνση και 
άλλων 

εμπλεκομένων 
φορέων να 

δράσουν 

4. Έλεγχος προόδου 

Έλεγχος προόδου 

Τακτική 
πληροφόρηση 
από την 
Επιτροπή και 
τις Ομάδες για 
την πρόοδο 
του Σχεδίου 

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

Παροχή 
στοιχείων και 

δεδομένων 

Αναφορά ελέγχου 
Επισκόπηση 
της αναφοράς 
ελέγχου 

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

Επισκόπηση και 
σχολιασμός των 

δημόσιων 
αναφορών 

ελέγχου 

Αναθεώρηση 

Εξασφάλιση 
της 
αρτιότητας 
της 
διαδικασίας 

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

Συμμετοχή στην 
αναθεώρηση 

του Σχεδίου 
Δράσης 

Πίνακας 1: Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων στο Σχέδιο Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια 
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Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται, η 

Κατευθυντήρια Επιτροπή θα προσπαθήσει να επιτύχει την μέγιστη συμμετοχή και 

συναίνεση όλων των πολιτικών συνιστωσών της Δημοτικής Αρχής προκειμένου, 

εκτός από αποδοχή και αποτελεσματικότητα του Σχεδίου να υπάρχει συνέχεια στην 

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

Δημοτικής Αρχής. 

5. Αντικειμενικοί σκοποί  
 

Ο Δήμος Φαιστού έχει θέσει ως όραμα της πολιτικής του για την μείωση της 

κλιματικής αλλαγής «την μείωση των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του Δήμου 

κατά 20% από τα επίπεδα του 2011 έως το 2020» Από την διατύπωση αυτού του 

οράματος, ο Δήμος κινήθηκε σε πολλά επίπεδα για την επίτευξή του. Μερικές από 

τις άμεσες δράσεις περιλαμβάνουν: 

 Υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων και ξεκίνησε την σύνταξη του 

παρόντος Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 

 Ξεκίνησε την ενεργειακή μελέτη του κτιρίου του Δημαρχείου προκειμένου 

να προχωρήσει σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 Ετοιμάζει τον Οδηγό Εξοικονόμησης Ενέργειας για τους πολίτες του Δήμου 

 Ξεκίνησε διαδικασίες μετατροπής των προμηθειών του σε «πράσινες» 

Η Δημοτική Αρχή με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και την 

εκπόνηση και υλοποίηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 

επιδιώκει να: 

 Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 

 Επιδείξει την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

ορθολογική χρήση των πόρων 

 Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

 Βελτιώσει την εικόνα της πόλης 
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 Δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής συμμετοχής και συσπείρωσης γύρω από 

ένα κοινό σκοπό στους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης 

 Αποκομίσει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την Εξοικονόμηση 

Ενέργειας και την χρήση ΑΠΕ 

 Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης 

 Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του 

Δήμου 

 Προσαρμοστεί πιο εύκολα και αποτελεσματικά με το νέο εθνικό και 

ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που δίνει αυξημένη βαρύτητα σε θέματα 

ενέργειας και περιβάλλοντος 

 Αποκομίσει οφέλη από την συνεργασία με άλλους Δήμους που συμμετέχουν 

στο Σύμφωνο των Δημάρχων ή τους φορείς που το στηρίζουν 

Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο Δράσης ακολουθεί το όραμα του Δήμου και 

είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις 

δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2011 έως 

το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς 

δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς 

του Σχεδίου Δράσης: 

1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις 

δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020 

2. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον 

οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020 

3. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις 

μεταφορές έως το 2020 

4. Παραγωγή ποσοστού της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός 

του Δήμου από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έως το 2020 

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 του και την προσαρμογή του στα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ : ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
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6. Μεθοδολογία Εκπομπής βασικών εκπομπών 
 

Στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης, χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικοί 

συντελεστές εκπομπών (IPCC) που αφορούν εκπομπές λόγω της κατανάλωσης 

ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου, είτε άμεσης, με την καύση εντός του Δήμου, 

ή έμμεσης, με την κατανάλωση ηλεκτρισμού που παράγεται εκτός του Δήμου. Οι 

τυπικοί συντελεστές εκπομπών βασίζονται στο ανθρακικό περιεχόμενο του κάθε 

καυσίμου, ακολουθώντας την μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. 

Με βάση αυτήν την προσέγγιση, το CO2 θεωρείται το σημαντικότερο αέριο του 

θερμοκηπίου και ο υπολογισμός των εκπομπών CH4 και N2O μπορεί να 

παραλειφθεί. Επιπλέον, οι εκπομπές CO2 από την χρήση βιοκαυσίμων και την χρήση 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ θεωρούνται μηδέν. Σε αυτό το πλαίσιο, στο παρόν 

Σχέδιο Δράσης έχουν υπολογιστεί μόνο οι εκπομπές CO2 εντός των ορίων του 

Δήμου.  

Οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών του παρόντος Σχεδίου Δράσης έχουν βασιστεί 

στις Οδηγίες IPCC 2006. Σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στις 

Οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων για τον υπολογισμό των εκπομπών από την 

κατανάλωση πετρελαίου κίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος συντελεστής 

στον οποίο θα συνυπολογιστεί το ποσοστό βιοντίζελ κατά το έτος αναφοράς: 

                               

Όπου            : διορθωμένος συντελεστής, PCD: ποσοστό συμβατικού 

πετρελαίου κίνησης,         : τυπικός συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης 

και PBD ποσοστό βιοντίζελ. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εθνικά στοιχεία, οι μεταβλητές παίρνουν τιμές: PCD = 

97,04 %,         = 0,267, PBD = 2,96 %. Τελικά, για τον υπολογισμό των εκπομπών 

CO2 του Δήμου Φαιστού θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές: 
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Καύσιμη ύλη 
Τυπικός συντελεστής 

εκπομπών (tCO2/MWh) 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο 0,267 

Ηλεκτρισμός 1,149 

Ξύλο 0,302 

Πίνακας 2: Συντελεστές Εκπομπών 

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

Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Φαιστού επιλέχθηκε το 2011. 

7. Παραγωγή και Κατανάλωση ενέργειας: Δημοτικά Κτίρια 

και εγκαταστάσεις, Φωτισμός, Οικιακός και Τριτογενής 

Τομέας 
 

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας από 

κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Φαιστού. Η παραγωγή ενέργειας περιλαμβάνει 

τις πιθανές πηγές ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας εντός του Δήμου. Η 

κατανάλωση ενέργειας περιλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο και 

όποιο άλλο καύσιμο χρησιμοποιείται στους εξής τομείς: 

 Δημοτικά κτίρια 

 Κτίρια οικιακού και τριτογενή τομέα 

 Ειδικές δημοτικές εγκαταστάσεις 

 Δημοτικός φωτισμός 
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7.1  Ηλεκτρική Ενέργεια  

7.1.1 Παραγωγή Η/Ε 

 

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν εντός του Δήμου Φαιστού μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας για να ενταχθούν στο Σχέδιο Δράσης. 

 

7.1.2 Κατανάλωση Η/Ε: Δημοτικά κτίρια 

 

Ο Δήμος Φαιστού είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 21 κτιρίων (διοίκησης, 

υπηρεσιών, αθλητικών κτιρίων, τεχνικών υπηρεσιών κτλ) και 38 σχολικών κτιρίων 

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

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011, σύμφωνα με τα τιμολόγια 

ηλεκτρικής ενέργειας: 

Δημοτικά Κτίρια Κατανάλωση(kWh) 

Κτίρια (59) 752.912 

Σύνολο 2011 752.912 

Πίνακας 3: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια 

 

7.1.3  Κατανάλωση Η/Ε: Δημοτικές εγκαταστάσεις 

 

Οι δημοτικές εγκαταστάσεις του Δήμου Φαιστού, που εξετάζονται χωριστά από 

τα κτίρια, περιλαμβάνουν αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και γενικότερα εγκαταστάσεις 

που αφορούν την ύδρευση και διαχείριση υγρών αποβλήτων του Δήμου. Σύμφωνα 

με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, το 2011, καταναλώθηκε ηλεκτρική ενέργεια: 

Δημοτικές Εγκαταστάσεις Κατανάλωση(kWh) 

Αντλιοστάσια (02) 148.596 

Σύνολο 2011 148.596 

Πίνακας 4: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δημοτικές εγκαταστάσεις 
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7.1.4 Κατανάλωση Η/Ε: Δημοτικός φωτισμός 

 

Ο Δήμος Φαιστού καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό των οδών 

και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου. Σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής 

ενέργειας, το 2011 μετρήθηκε η εξής κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 

φωτισμό: 

Δημοτικός Φωτισμός Κατανάλωση(kWh) 

Σύνολο 2011 2.677.081 

Πίνακας 5: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για δημοτικό φωτισμό 

 

7.1.5 Κατανάλωση Η/Ε: Οικιακός τομέας 

 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα Εθνικά Ενεργειακά Ισοζύγια των ετών 2005 - 

2011, αφορά το σύνολο του Δήμου καθώς και στοιχεία περιφερειακής εμβέλειας 

του. Η κατανάλωση για τον Δήμο Φαιστού υπολογίζεται αναλογικά σε σχέση με το 

σύνολο του Νομού Ηρακλείου για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο παρόν 

Σχέδιο Δράσης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον Δήμο Φαιστού η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα το έτος 2011 ήταν 

40.218.360 kWh. 

 

7.1.6 Κατανάλωση Η/Ε: Τριτογενής τομέας 

 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του τριτογενή τομέα 

(πλην βιομηχανίας) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα Εθνικά Ενεργειακά Ισοζύγια 

των ετών 2005 - 2011, αφορά το σύνολο του Δήμου καθώς και στοιχεία 

περιφερειακής εμβέλειάς του. Η κατανάλωση για τον Δήμο Φαιστού υπολογίζεται 

αναλογικά σε σχέση με το σύνολο του Νομού Ηρακλείου για τους τομείς που 

περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για 
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τον Δήμο Φαιστού η κατανάλωση ηλεκτρικής  ενέργειας στον τριτογενή τομέα το 

έτος 2011 ήταν 172.120.265 kWh. 

 

7.2  Άλλα καύσιμα 

7.2.1 Κατανάλωση πετρελαίου: Δημοτικά κτίρια 

 

Ο Δήμος Φαιστού είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 21 κτιρίων (διοίκησης, 

υπηρεσιών, αθλητικών κτιρίων, τεχνικών υπηρεσιών κτλ) και 38 σχολικών κτιρίων 

εντός των ορίων του. Συνολικά, σε 43 από τα 59 κτίρια υπάρχει αυτόνομη κεντρική 

θέρμανση με καύσιμο πετρέλαιο. Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι 

συνολικές καταναλώσεις πετρελαίου για το έτος 2011 στο σύνολο των κτιρίων του 

Δήμου. Βάσει των οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων γίνεται η παραδοχή ότι 

στο τέλος κάθε περιόδου θέρμανσης (Μάιος) οι ετήσιες παραδόσεις πετρελαίου 

ισούνται με την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου. Για την μετατροπή του όγκου 

καυσίμου σε ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής μετατροπής των Οδηγιών 

του Συμφώνου των Δημάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006): 

Καύσιμο Συντελεστής μετατροπής (kWh/lt) 

Πετρέλαιο 10,0 

Πίνακας 6: Συντελεστής μετατροπής όγκου πετρελαίου σε ενέργεια 

Δημοτικά Κτίρια Κατανάλωση(lt) Κατανάλωση(kWh) 

Κτίρια (59) 45.500 455.000 

Σύνολο 2011 45.500 455.000 

Πίνακας 7: Κατανάλωση πετρελαίου σε δημοτικά κτίρια 

 

7.2.2 Κατανάλωση πετρελαίου και ξύλου: Οικιακός και τριτογενής 

τομέας 

 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου του οικιακού και τριτογενή 

(πλην βιομηχανίας) τομέα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τα Εθνικά Ενεργειακά 

Ισοζύγια των ετών 2005 - 2011, αφορά το σύνολο του Δήμου καθώς και στοιχεία της 
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περιφερειακής εμβέλειάς του. Οι καταναλώσεις για τον Δήμο Φαιστού 

υπολογίζονται αναλογικά σε σχέση με το σύνολο του Νομού Ηρακλείου για τους 

τομείς που περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Δράσης. Από τα παραπάνω 

προκύπτει ότι για τον Δήμο Φαιστού η κατανάλωση πετρελαίου στον οικιακό τομέα 

το έτος 2011 ήταν 150.422.260 kWh και για τον τριτογενή 18.795.254 kWh. Επίσης, 

στον Δήμο Φαιστού, λίγες κατοικίες (~15%) δεν διαθέτουν τζάκι για την θέρμανση 

χώρων, ενώ μικρό είναι και το μέχρι τώρα ποσοστό κατοικιών με τζάκι ενεργειακού 

τύπου (~10%). Με μέση χρήση που εκτιμάται σε 3 ώρες για 25 μέρες ετησίως (μέση 

κατανάλωση 20 kg/h για τζάκια ανοιχτής εστίας και 3,5 kg/h για τζάκια ενεργειακού 

τύπου), η συνολική κατανάλωση ξύλου στον οικιακό τομέα το έτος 2011 εκτιμάται 

σε 26.593.875 kWh. 

8. Κατανάλωση ενέργειας: Μεταφορές 
 

Οι μεταφορές εντός του Δήμου Φαιστού μπορούν να χωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: τα δημοτικά οχήματα και τα ιδιωτικά οχήματα κατοίκων και επισκεπτών 

του Δήμου. Για την εκτίμηση των εκπομπών από τις μεταφορές εντός του Δήμου θα 

χρησιμοποιηθούν, κατά περίπτωση, στοιχεία του Δήμου και στοιχεία ή στατιστικά 

από άλλες πηγές (Νομαρχία, ελληνική κυβέρνηση, Ε.Ε.). Στα στοιχεία για τις 

μεταφορές δεν θα συμπεριληφθούν στοιχεία που αφορούν το εθνικό οδικό δίκτυο 

που διασχίζει τον Δήμο. 

8.1  Δημοτικά Οχήματα 
 

Ο Δήμος Φαιστού, διατηρεί στόλο δημοτικών οχημάτων για τις υπηρεσίες του 

και για τον οποίο γίνεται η παραδοχή (όπως προκύπτει και από το είδος και προφίλ 

χρήσης των οχημάτων) ότι διανύουν εντός των ορίων του Δήμου το σύνολο των 

χιλιομέτρων τους. Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι κατηγορίες οχημάτων 

του Δήμου και οι καταναλώσεις καυσίμου για το έτος αναφοράς. Για την μετατροπή 

του όγκου καυσίμου σε ενέργεια θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές μετατροπής 

των Οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006): 
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Καύσιμο 
Συντελεστής 

Μετατροπής (kWh/lt) 

Βενζίνη 9,2 

Πετρέλαιο 10 

Πίνακας 8: Συντελεστής μετατροπής όγκου καυσίμων σε ενέργεια 

 

Αριθμός 
Οχημάτων 

 

Είδος 
 

Τύπος 
 

Καύσιμο 
 

Συνολική 
Κατανάλωση 

(lt) 
 

kWh 
 

Mwh 
 

tCO2 
 

10 
Μηχανήματα 

 
Βαρέως 
Τύπου 

 

Πετρέλαιο 
 

84.755 847.550 847,55 226,30 9 
Μέσα Μεταφοράς 

 

5 
Απορριμματοφόρα 

 

2 Μηχανήματα Ελαφρύ 
Τύπου 

 

Βενζίνη 
 

9.995 91.954 91,95 22,90 
19 Μέσα Μεταφοράς 

Πίνακας 9: Κατανάλωση καυσίμου από δημοτικά οχήματα (2011) 

 

8.2  Ιδιωτικά Οχήματα 
 

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές (πλην δημοτικών 

οχημάτων) χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που προκύπτει από τις οδηγίες του 

EMEP/EEA με εθνικά και περιφερειακά στοιχεία για τον τύπο και τον αριθμό των 

οχημάτων, το καύσιμο που χρησιμοποιούν, την μέση απόσταση που διανύουν 

ετησίως καθώς και το ποσοστό μέσης απόστασης ανά τύπο οδικού δικτύου και τύπο 

οχήματος. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι, κατά το έτος αναφοράς, στον Δήμο 

Φαιστού οι εκπομπές CO2 έφτασαν τους 6.693 tCO2. Πιο συγκεκριμένα, για τις 

μετακινήσεις εντός του Δήμου εκτιμάται ότι καταναλώθηκαν 17.500.579 kWh 

βενζίνης που αντιστοιχούν σε 4.357 tCO2 και 8.750.289 kWh πετρελαίου που 

αντιστοιχούν σε 2.336 tCO2. Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω 

ανάλυση θα συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά του Σχεδίου Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια. 



Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 2012 
 

Σ ε λ ί δ α  | 30 

9. Υπολογισμός Εκπομπών CO2 
 

Μετά τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα που θα 

συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, πρέπει να 

υπολογιστούν οι συνολικές εκπομπές CO2 από αυτούς τους τομείς. Για τον 

υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τυπικοί μέσοι εθνικοί συντελεστές εκπομπών 

CO2 όπως αυτοί υπολογίζονται από το IPCC (2006) και την Eurelectric (2005) και 

περιέχονται στις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων. Για τις πηγές τελικής 

κατανάλωσης ενέργειας που αναγνωρίστηκαν παραπάνω, οι συντελεστές είναι: 

Καύσιμη ύλη Τυπικός συντελεστής 
εκπομπών (tCO2/MWh) 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο 0,267 

Ηλεκτρισμός 1,149 

Ξύλο 0,302 

Πίνακας 10: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών CO2  

Η συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο τελικής ενέργειας, 

σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους είναι: 

Κατανάλωση Ενέργειας 
Ποσότητα 
Ενέργειας 

(kWh) 

Συντελεστής 
(tCO2/MWh) 

Εκπομπές CO2 
(tCO2) 

Δημοτικά Κτίρια (Η/Ε) 752.912 1,149 865 

Δημοτικά Κτίρια (Πετρέλαιο) 455.000 0,267 121 

Δημοτικές Εγκαταστάσεις (Η/Ε) 148.596 1,149 170 

Δημοτικός Φωτισμός (Η/Ε) 2.677.081 1,149 3.076 

Οικιακός Τομέας (Η/Ε) 40.218.360 1,149 46.211 

Οικιακός Τομέας (Πετρέλαιο) 150.422.260 0,267 40.162 

Οικιακός Τομέας (Ξύλο) 26.593.875 0,302 8.031 

Τριτογενής Τομέας (Η/Ε) 172.120.265 1,149 197.765 

Τριτογενής Τομέας (Πετρέλαιο) 18.795.254 0,267 5.018 

Δημοτικά Οχήματα (Πετρέλαιο) 847.550 0,267 226 

Δημοτικά Οχήματα (Βενζίνη) 91.954 0,249 23 

Ιδιωτικά Οχήματα (Πετρέλαιο) 8.750.289 0,267 2.336 

Ιδιωτικά Οχήματα (Βενζίνη) 17.500.579 0,249 4.357 

Σύνολο 308.361 

Πίνακας 11: Συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας και εκπομπές CO2 
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10. Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις 
 

Ο τομέας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων είναι από αυτούς στους 

οποίους ο Δήμος έχει πλήρη ευελιξία να εφαρμόσει προγράμματα εξοικονόμησης 

ενέργειας και ανάπτυξης συστημάτων ΑΠΕ ώστε να επιτύχει σημαντική αναλογικά 

μείωση των εκπομπών CO2. Ο Δήμος Φαιστού παρακολουθεί τις τάσεις της 

Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία θα απαιτήσει, σταδιακά, από το 2018 την 

ανέγερση ή μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας 

και εκπομπών CO2. Επιπλέον, αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία των δημόσιων 

κτιρίων ως παράδειγμα προς τους πολίτες για την υιοθέτηση των πολιτικών και 

πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης. 

Έτσι, παράλληλα με την σύνταξη του παρόντος Σχεδίου Δράσης, ο Δήμος 

Φαιστού ξεκίνησε την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης για το κτίριο του Παλαιού 

Δημαρχείου, που τώρα στεγάζει το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου με στόχο 

παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας 15% και μείωση των 

εκπομπών CO2 κατά 20 tCO2. Οι παρεμβάσεις αυτές θα αποτελέσουν το πρώτο βήμα 

προς την κατεύθυνση της ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης των κτιρίων 

του Δήμου ενώ τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους πολίτες του Δήμου 

προκειμένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 

επιθεώρησης / πιστοποίησης και της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του 

οικιακού και τριτογενή τομέα της πόλης. 

11. Οικιακός και τριτογενής τομέας 
 

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

αποτελούν συνήθως τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στις αστικές περιοχές. 

Το περιθώριο παρέμβασης του Δήμου για ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό αλλά ο 

Δήμος μπορεί να επιδιώξει την: 

 Προβολή των προσπαθειών στα δικά του κτίρια, ως δράση 

ευαισθητοποίησης 
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 Κινητοποίηση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του οικιακού 

και τριτογενή τομέα για την υλοποίηση μέτρων σε τομείς όπως ο 

τουρισμός και το εμπόριο 

 Ενεργή προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στόχων 

εντός των ορίων του 

 Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για την προώθηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης 

 Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνονται στον Δήμο 

στα πλαίσια του παρόντος εθνικού θεσμικού πλαισίου 

Η προβολή των μέτρων και δράσεων που ο Δήμος θα υλοποιήσει στα κτίριά του 

έχει ήδη περιγραφεί στην σχετική παράγραφο. Ένα σημαντικό βήμα για την 

ανάδειξη του Δήμου σε πόλο συντονισμού και διάχυσης πληροφορίας για θέματα 

ενέργειας και περιβάλλοντος είναι η κινητοποίηση και συνεργασία των 

εμπλεκόμενων φορέων του οικιακού και τριτογενή τομέα σε μία άτυπη δομή 

(φόρουμ) προκειμένου να συζητούνται προτάσεις και κοινές δράσεις με απώτερο 

σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης. Λεπτομέρειες για αυτήν την δομή και τους 

συμμετέχοντες σε αυτήν αναφέρονται στο κεφάλαιο για την «Οργανωτική δομή και 

την στήριξη από τους εμπλεκόμενους φορείς» του παρόντος Σχεδίου Δράσης. 

Μέσω της ανωτέρω δομής ή δράσεων ενημέρωσης / εκπαίδευσης ο Δήμος θα 

επιδιώξει και την προώθηση των εθνικών / ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται 

με την ενέργεια και το περιβάλλον και οδηγούν σε μείωση των εκπομπών CO2. 

Ενδεικτικά αναφέρονται η προώθηση: 

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

ελληνικού θεσμικού πλαισίου (Ν. 3661/2008)  

 Του θεσμού της ενεργειακής επιθεώρησης και των κερδών από την 

ενεργειακή πιστοποίηση και αναβάθμιση των κτιρίων του οικιακού και 

τριτογενή τομέα  

 Της Οδηγίας 2006/32 και του αντίστοιχου ελληνικού θεσμικού πλαισίου 

(Ν.3885/2010) για τις δυνατότητες από την σύναψη Συμβάσεων 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας με Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών 
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 Χρηματοδοτικών ευκαιριών σαν το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και 

«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής για τα κτίρια του οικιακού τομέα 

Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ» στοχεύει στην ενεργειακή 

αναβάθμιση κατοικιών, ειδικά σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές χαμηλών και 

μέσων εισοδημάτων (κοινωνικό κριτήριο) και έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 

(μεγάλο περιθώριο ενεργειακής αναβάθμισης). Λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό 

αριθμό και μέσο εμβαδόν των κατοικιών προ του 1980 (εθνικά και τοπικά 

στατιστικά στοιχεία), το ποσοστό των κατοικιών του Δήμου Φαιστού 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 Φαιστού, θα επιδιώξει, μέσω δράσεων ενημέρωσης / 

ευαισθητοποίησης να ενταχθούν στο πρόγραμμα 75 κατοικίες με στόχο 

εξοικονόμησης 50% επί της τελικής ενέργειας που καταναλώνουν (εκτιμώμενη 

μείωση εκπομπών 542 tCO2 με εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανά κτίριο 80 

kWh/m2/έτος). 

Το «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» είναι ένα πρόγραμμα μαζικής επέμβασης στο 

σύνολο του κτιριακού αποθέματος με την χρήση ώριμων ενεργειακών τεχνολογιών 

και στόχο την πραγματοποίηση 3.100.000 παρεμβάσεων σε κτίρια του οικιακού και 

τριτογενή τομέα (κατά μέσο όρο 0,78 παρεμβάσεις / κτίριο σε εθνικό επίπεδο). Ο 

Δήμος Φαιστού θα επιδιώξει μέσω δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης να 

υλοποιηθούν εντός του Δήμου 250 παρεμβάσεις σε αντίστοιχα κτίρια εντός του 

Δήμου με στόχο μείωσης εκπομπών CO2 450 tCO2 (εκτιμώμενη εξοικονόμηση 

ενέργειας ανά παρέμβαση 10 kWh/m2/έτος). 

Παράλληλα, ο Δήμος θα εκδώσει Οδηγούς, φυλλάδια ή όποια έντυπα κριθούν 

απαραίτητα προκειμένου να ενημερωθούν / εκπαιδευτούν οι πολίτες σε λύσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας αλλά κυρίως στα οφέλη (οικονομικά και περιβαλλοντικά) 

που έχει η αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς και η υλοποίηση μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού κόστους. Ήδη ετοιμάζεται προς διανομή 
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φυλλάδιο εξοικονόμησης ενέργειας για τον οικιακό τομέα του Δήμου Φαιστού. 

Αντίστοιχα, στον τριτογενή τομέα, ο Δήμος θα επιδιώξει την ενημέρωση / 

ευαισθητοποίηση των εταιριών / επιχειρηματιών της περιοχής για τα άμεσα 

οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τις δράσεις και παρεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς της αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς των 

εργαζομένων και της υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού 

κόστους καθώς, την υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων και ΑΠΕ για θέρμανση / ψύξη / 

παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και την προώθηση των ενεργειακών τζακιών στις 

κατοικίες του Δήμου. Από τις δύο αυτές δράσεις εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί 20% 

επιπλέον εξοικονόμηση στην τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του οικιακού 

τομέα (θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρικές συσκευές, ζεστό νερό χρήσης) και 15% 

επιπλέον εξοικονόμηση στην τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή 

τομέα (θέρμανση, κλιματισμός, ζεστό νερό χρήσης) - (24.180 tCO2 – 20.150 tCO2 

από τον οικιακό τομέα και 10.412 tCO2 από τον τριτογενή τομέα). 

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

παρόντος θεσμικού πλαισίου ώστε να παρέμβει θετικά στις προσπάθειες 

εξοικονόμησης ενέργειας, ανάπτυξης συστημάτων ΑΠΕ και μείωσης των εκπομπών 

CO2 από τον οικιακό και τον τριτογενή τομέα. Αυτές περιλαμβάνουν κυρίως μη 

τεχνικά εμπόδια όπως: πολεοδομικές διατάξεις, δυνατότητες χρηματοδότησης 

«πράσινων» έργων, δυνατότητες οικονομικής επιβράβευσης από τον Δήμο (π.χ. 

μέσω των δημοτικών τελών), προβολή επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε ανάλογες 

πρωτοβουλίες, κτλ.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τα κτίρια 

του οικιακού και τριτογενή τομέα που ο Δήμος Φαιστού σχεδιάζει να αναλάβει στα 

πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 
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Περιγραφή 
Δράσης 

Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
Κόστος 

Χρηματοδότηση 
Εκτιμώμενος 
χρόνος 
υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 
εκπομπών 
CO2(tn/yr)  

Δημιουργία 
φόρουμ με 
εμπλεκόμενους 
φορείς του 
Δήμου 

Προώθηση 
πολιτικών και 
δράσεων ΕΞΕ 
/ ΑΠΕ 

20.000 

Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2020  

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

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

40.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2016 2.215 

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

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

80.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2020 8.160 

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

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

80.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2020 4.612 

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

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

40.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2020 

 

Υλοποίηση 
Παρεμβάσεων 
μέσω 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών 

 Εθνικοί Πόροι 2011-2020 

496 
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ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
και 
«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

CO2 

Μελέτη των 
δυνατοτήτων 
στα πλαίσια 
του παρόντος 
εθνικού 
θεσμικού 
πλαισίου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

30.000 

Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011 

 

Πίνακας 12: Προγραμματισμός δράσεων για οικιακό / τριτογενή τομέα 

12. Δημοτικός φωτισμός 
 

Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί έναν τομέα όπου μπορεί να επιτευχθεί 

εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς μεγάλο κόστος ή εργασία, με την αντικατάσταση των 

υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους εξοικονόμησης ενέργειας. Η αντικατάσταση 

αυτή μπορεί, για λόγους οικονομίας να γίνει και κατά περίπτωση, κάθε φορά 

δηλαδή που ένας λαμπτήρας καίγεται ή οι υποδομές μίας οδού ανανεώνονται ή 

αντικαθίστανται. Στον Δήμο Φαιστού χρησιμοποιούνται για δημόσιο φωτισμό οι 

εξής τύποι λαμπτήρων: 

Τύπος λαμπτήρα Ισχύς (W) Αριθμός λαμπτήρων 

CFL 20 2.370 

Ατμών Hg 125 4.750 

Ατμών Na 70 125 

Ατμών Na 150 625 

Ατμών Na 250 125 

Πίνακας 13: Δημοτικός Φωτισμός (2011) 
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Οι ανωτέρω τύποι θα αντικατασταθούν σταδιακά (βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές 

επιλογές) βάσει του ακόλουθου πίνακα, όπου ως κριτήριο ισοδυναμίας θεωρείται η 

φωτεινότητα των λαμπτήρων: 

Λαμπτήρας 
Αντιστοιχία 
με LED 

Αντιστοιχία 
με Metal 
Halide 

Αντιστοιχία με 
ατμών νατρίου 
χαμηλής πίεσης 

Ενδεικτικό 
κόστος 
παλαιού 
λαμπτήρα 
(€) 

Ενδεικτικό 
κόστος νέου 
λαμπτήρα 
(€) 

CFL 20W 10W   20 60 

Ατμών 
Υδραργύρου 
125W 

 70W  30 80 

Ατμών 
Νατρίου 
250W 

  131W 60 220 

Ατμών 
Νατρίου 
150W 

  90W 50 200 

Ατμών 
Νατρίου 70W 

  36W 35 80 

Πίνακας 14: Αντιστοίχιση λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού 

 

Με την παραδοχή ότι ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ΔΕΗ, κατά μέσο όρο επί 11 ώρες καθημερινά, ήτοι 4015 ώρες / έτος, με 

βάση τα ανωτέρω τεχνικά χαρακτηριστικά και την παραδοχή ότι όλοι οι λαμπτήρες 

θα αντικατασταθούν, στο διάστημα 2011 – 2020, μπορεί να προκύψει 

εξοικονόμηση ~1.177 MWh (~44%) που αντιστοιχεί σε 1.353 tCO2.  

Η υλοποίηση της δράσης μπορεί να γίνει με την προμήθεια των αντίστοιχων 

νέων λαμπτήρων, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου, κάθε φορά που 

χρειάζεται αντικατάσταση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου. Το επιπλέον 

κόστος για την αγορά λαμπτήρων εξοικονόμησης (σε σχέση με το κόστος αγοράς 

των ήδη υπαρχόντων τύπων) υπολογίζεται σε 175.975 €. Εκτός της αντικατάστασης 

λαμπτήρων με υφιστάμενες λύσεις οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου 

παρακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις για λύσεις και εφαρμογές που μπορεί να 

σχετίζονται με: 
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 Νέους τύπους λαμπτήρων με ακόμη μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (σε σχέση με τις τιμές του παραπάνω πίνακα) για ίδιες τιμές 

φωτεινότητας και προδιαγραφές ασφάλειας και οπτικής άνεσης  

 Νέους ανακλαστήρες ή καλύμματα 

 Τεχνολογίες δημοτικού φωτισμού με χρήση ΑΠΕ 

 Τεχνολογίες ρύθμισης της έντασης του δημοτικού φωτισμού 

Σε αυτό το πλαίσιο, έχει κατατεθεί πρόταση χρηματοδότησης από εθνικούς 
πόρους για την εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης (έλεγχος λειτουργίας και 
έντασης λαμπτήρων) ενός δικτύου 180 λαμπτήρων φωτισμού οδού (ατμών Hg) με 
στόχο να επιτευχθεί επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας 20% σε αυτούς τους 
λαμπτήρες και μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 κατά 12,4 tCO2. 

Τέλος, θα εκπονηθεί μελέτη φωτισμού για το σύνολο των αναγκών δημοτικού 
φωτισμού του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός της εξοικονόμησης ενέργειας, θα 
διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας και οπτικής άνεσης που επιβάλλουν οι 
σχετικοί Κανονισμοί.  

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τον 
δημοτικό φωτισμό που ο Δήμος Φαιστού σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του 
Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή 
Δράσης 

Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
Κόστος 

Χρηματοδότ
ηση 

Εκτιμώμενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιμώμε
νη 

μείωση 
εκπομπώ

ν 
CO2(tn/yr) 

Σταδιακή 
αντικατάσταση 
λαμπτήρων με 
εξοικονόμησης 
ενέργειας 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

451.675 Ίδιοι πόροι 2011-2020 1.353 

Δημιουργία 
συστήματος 
διαχείρισης 180 
λαμπτήρων 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

 
Εθνικοί 
πόροι 

2011-2013 12,4 

Εκπόνηση 
Μελέτης 
φωτισμού για 
το σύνολο του 
Δήμου 

Εξοικονόμηση 
ενέργειας / 
Μείωση 
εκπομπών CO2 

30.000 

Ίδιοι πόροι / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτ
ων 

2011-2013  

Πίνακας 15: Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικό φωτισμό 
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13. Οχήματα & Μεταφορές 

13.1 Δημοτικά Οχήματα 
 

Ο Δήμος Φαιστού αναγνωρίζει ότι οι παρεμβάσεις για την μείωση της 

κατανάλωσης καυσίμου από τον στόλο δημοτικό οχημάτων, ναι μεν θα οδηγήσει 

μεσοπρόθεσμα σε μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά δεν θα έχει 

σημαντική επίδραση στο συνολικό αποτύπωμα CO2 του Δήμου. Εντούτοις, η σωστή 

προβολή των δράσεων και αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα δημοτικά 

οχήματα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και οδηγό για τους πολίτες και 

επαγγελματίες της πόλης. 

Ως δράσεις για τα δημοτικά οχήματα μπορούν να αναφερθούν: 

 Μετατροπή βαρέων οχημάτων πετρελαίου για χρήση υψηλών μιγμάτων 

βιοκαυσίμου 

 Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων πετρελαίου με οχήματα φυσικού 

αερίου 

 Αντικατάσταση βενζινοκίνητων οχημάτων με υβριδικά ή ηλεκτρικά 

οχήματα 

 Υιοθέτηση και εμπέδωση πρακτικών όπως το Eco-Driving 

Με την μετατροπή των βαρέων οχημάτων για χρήση υψηλών μιγμάτων 

βιοκαυσίμου, αφενός μειώνεται η κατανάλωση ορυκτού πετρελαίου και αφετέρου 

μειώνονται οι εκπομπές CO2, σύμφωνα και με την μεθοδολογία του Σχεδίου Δράσης 

για την Αειφόρο Ενέργεια. Η αγορά οχημάτων φυσικού αερίου, διπλού καυσίμου 

(φυσικό αέριο και βενζίνη) ή υβριδικών (ηλεκτρισμός και βενζίνη) μπορεί να 

προωθηθεί προς αντικατάσταση υφισταμένων οχημάτων, μετά το τέλος ζωής των 

τελευταίων. Η ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα των νέων οχημάτων για 

τον συνολικό χρόνο ζωής τους, είναι τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη από τους 

ίδιους τους κατασκευαστές των οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για να αιτιολογηθεί η απόφαση αγοράς τέτοιων οχημάτων από το 

Δήμο μέσω διαδικασιών πράσινων προμηθειών. 
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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, κ.α. 

 Εγκατάσταση συστημάτων GPS στα οχήματα του στόλου προκειμένου να 

επιτευχθεί ο καλύτερος προγραμματισμός, έλεγχος και αποτίμηση των 

δρομολογίων και της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων 

 Υιοθέτηση σχήματος ενεργειακής αποδοτικότητας από όλους τους 

εμπλεκόμενους στον δημοτικό στόλο οχημάτων (γραφείο κίνησης, 

υπηρεσία συντήρησης, οδηγοί) με στόχο εξοικονόμηση 10% στην 

συνολική κατανάλωση καυσίμου. Ενδεικτικά, αναφέρονται ποσοστά 

εξοικονόμησης καυσίμου για διάφορες δράσεις και συμπεριφορές 

οδήγησης: 

o Ελαφρά οχήματα 

 Eco-driving: 8% 

 Σβήσιμο κινητήρα στις στάσεις: 5% 

 Χρήση μικρών, οικονομικών αυτοκινήτων: 50% 

 Χρήση υβριδικών αυτοκινήτων: 10 – 35% 

 Χρήση ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης: 4% 

 Τακτικός έλεγχος φίλτρου αέρα: 10% 

 Τακτική ρύθμιση κινητήρα: 4% 

 Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών: 3% 

o Φορτηγά – Λεωφορεία 

 Eco-driving: 8% 
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 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: 

o Σωστή χρήση κιβωτίου ταχυτήτων 

o Συνετή οδήγηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση) 

o Αποφυγή περιττού βάρους στα οχήματα 

o Αποφυγή περιττών αεροδυναμικών εμποδίων (σχάρες, κα) 

o Έλεγχος πίεσης ελαστικών 

 Δημιουργία κουλτούρας εξοικονόμησης στους υπαλλήλους του Δήμου 

ώστε να αποφεύγεται η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για μικρές 

διαδρομές εντός της πόλης 

 Απογραφή των δημοτικών αναγκών και τακτικών δρομολογίων των 

οχημάτων και επαναπρογραμματισμός των δρομολογίων με κριτήριο την 

μείωση των διανυθέντων χιλιομέτρων και την εξοικονόμηση καυσίμου. 

Αποτέλεσμα τέτοιου προγραμματισμού (σύμφωνα με αντίστοιχες 

ευρωπαϊκές πρακτικές) μπορεί να είναι η αλλαγή της ώρας συλλογής των 

απορριμμάτων με πιθανή επιμήκυνση των δρομολογίων, η συλλογή των 

απορριμμάτων κάθε δύο ημέρες αντί καθημερινώς, η συλλογή ογκωδών 

αντικειμένων μόνο κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού, η χρήση 

μοτοποδηλάτων για υπηρεσιακές ανάγκες εντός της πόλης, κ.α., με 

αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 από τα δημοτικά οχήματα της 

τάξης του 10% 

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τα δημοτικά οχήματα που 

ο Δήμος Φαιστού σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 
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Περιγραφή 
Δράσης 

Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
Κόστος 

Χρηματοδότηση 
Εκτιμώμενος 
χρόνος 
υλοποίησης 

Εκτιμώμεν
η μείωση 
εκπομπών 
CO2(tn/yr)  

Μετατροπή 7 
οχημάτων 
πετρελαίου για 
χρήση υψηλών 
μιγμάτων 
βιοκαυσίμου 

Μείωση 
εκπομπών CO2 

60.000 
Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες 

2011-2020 5 

Αντικατάσταση 
7 βαρέων 
οχημάτων 
πετρελαίου με 
οχήματα 
φυσικού αερίου 

Μείωση 
εκπομπών CO2 

900.000 Ίδιοι πόροι 2011-2020 30 

Αντικατάσταση 
βενζινοκίνητων 
οχημάτων με 
υβριδικά ή 
ηλεκτρικά 
οχήματα 

Μείωση 
κατανάλωσης 
/ Μείωση 
Εκπομπών CO2 

294.000 Ίδιοι πόροι 2011-2020 5 

Υιοθέτηση και 
εκπαίδευση 
πρακτικών 
όπως το Eco-
Driving 

Μείωση 
κατανάλωσης 
/ Μείωση 
Εκπομπών CO2 

40.000 

Ίδιοι πόροι / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2013 16 

Σχεδιασμός και 
υλοποίηση 
δράσεων 
διαχείρισης 
στόλου, 
προγραμματισ 
ού 
δρομολογίων, 
κ.α. 

Μείωση 
κατανάλωσης 
/ Μείωση 
Εκπομπών CO2 

100.000 

Ίδιοι πόροι / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2013 16 

Πίνακας 16: Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικά οχήματα 

13.2 Μεταφορές 
 

Ο Δήμος δεν έχει μεγάλες δυνατότητες για παρεμβάσεις στα οχήματα, την 

επιλογή χρήσης και την συμπεριφορά οδήγησης που σχετίζονται με τα ιδιωτικά και 

δημόσια οχήματα που κινούνται εντός των ορίων του Δήμου. Εντούτοις θα 

μελετήσει τις δυνατότητες που δίνονται σε τρεις συγκεκριμένους άξονες:  

 Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση οδηγών για τα πλεονεκτήματα των νέων 

τύπων οχημάτων με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, της οικολογικής 
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οδήγησης (eco-driving) και της μειωμένης χρήσης των οχημάτων για μικρές 

αποστάσεις εντός της πόλης. 

 Διερεύνηση και υλοποίηση δράσεων για την αύξηση χρήσης των δημόσιων 

συγκοινωνιών και των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς. 

 Προώθηση των εθνικών πολιτικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

μείωση των εκπομπών CO2 από τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές. 

Η υλοποίηση τέτοιων κεντρικών πολιτικών επηρεάζει εμμέσως και τις εκπομπές 

CO2 εντός του Δήμου Φαιστού σε ποσοστό ανάλογο των εθνικών ή περιφερειακών 

στόχων που έχουν τεθεί. Ένας από τους εθνικούς στόχους είναι και η προώθηση των 

βιοκαυσίμων την επόμενη δεκαετία. Έτσι, ως ενδιάμεσος στόχος για το πετρέλαιο 

κίνησης, έχει τεθεί η διάθεση, έως το τέλος του 2011 από τα πρατήρια όλης τη 

χώρας, πετρελαίου με περιεχόμενο 6,5% βιοντίζελ. Αυτό σημαίνει ότι, μέσα στα 

επόμενα χρόνια, ο συντελεστής εκπομπών για το συγκεκριμένο καύσιμο θα 

μεταβληθεί ως εξής:  

Σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στις Οδηγίες του Συμφώνου 

των Δημάρχων για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση πετρελαίου 

κίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος συντελεστής στον οποίο θα 

συνυπολογιστεί το ποσοστό βιοντίζελ κατά το έτος αναφοράς: 

                               

Όπου            : διορθωμένος συντελεστής, PCD: ποσοστό συμβατικού 

πετρελαίου κίνησης,         : τυπικός συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης 

και PBD ποσοστό βιοντίζελ. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εθνικά στοιχεία, οι μεταβλητές παίρνουν τιμές: PCD = 

97,04 %,         = 0,267, PBD = 2,96 %. Τελικά, για τον υπολογισμό των εκπομπών 

CO2 από το πετρέλαιο κίνησης ο συντελεστής εκπομπών θα τροποποιηθεί σε F = 

0,250 tCO2/MWh από 0,259 tCO2/MWh, το οποίο για τις καταναλώσεις των 

μεταφορών με καύσιμο πετρέλαιο που εκτιμήθηκαν για το 2011 μεταφράζεται σε 

μείωση εκπομπών 78 tCO2. 
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Ο δεύτερος άξονας των μέτρων του Δήμου αφορά την μελέτη και υλοποίηση 

δράσεων για την αύξηση χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών και των εναλλακτικών 

μέσων μεταφοράς με παράλληλη μείωση χρήσης ιδιωτικών μέσων μεταφοράς. Τα 

μέτρα που προτείνονται, ενδεικτικά, περιλαμβάνονται: 

 Δημιουργία περιοχής υπερτοπικής χρήσης όπου δεν θα επιτρέπεται η κίνηση 

αυτοκινήτων 

 Δημιουργία δικτύου κίνησης ποδηλάτων  

 Εγκατάσταση και χρήση υποδομών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών 

μοτοποδηλάτων για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης 

 Έλεγχο της στάθμευσης στο κέντρο και δημιουργία σταθμών στάθμευσης 

στα όρια της περιοχής χωρίς αυτοκίνητο 

Ο αριθμός, η φύση και ο τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης αυτών των 

δράσεων θα μελετηθεί από τον Δήμο και η υλοποίηση μαζί με τα αποτελέσματά της 

θα προβληθεί στους πολίτες της πόλης. Ο Δήμος προτίθεται να εκπονήσει Τεχνική 

Μελέτη όπου θα καθοριστεί με ακρίβεια το κόστος των έργων και παρεμβάσεων 

που θα υλοποιηθούν. Με τα δεδομένα της έρευνας του Οργανισμού Ρυθμιστικού 

Σχεδίου και θέτοντας ως στόχο την αποτροπή του 33% των εσωτερικών και το 10% 

των εξωτερικών μετακινήσεων στον Δήμο Φαιστού (διαδρομές μέσου συνολικού 

μήκους εντός του Δήμου: 16,5 km στην πρώτη περίπτωση και 20 km στην δεύτερη) 

μπορεί να επιτευχθεί μείωση εκπομπών 456 tCO2. 

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 
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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 10% επί των καυσίμων για τις μεταφορές, που 

μεταφράζεται σε μείωση εκπομπών 2.123 tCO2. 

Τέλος, θα υπάρξει μία μακροπρόθεσμη πολιτική που αφορά στην ενεργή 

προώθηση και επιδίωξη, από την μεριά του Δήμου, της υλοποίησης εθνικών 

πολιτικών που περιγράφονται σε κείμενα πολιτικής της ελληνικής κυβέρνησης 

(ειδικά στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης) και, για τον Δήμο Φαιστού, 

κυρίως σχετίζονται με: 

 Την ανάπτυξη αστικών σχεδίων κινητικότητας και την βελτίωση των αστικών 

συγκοινωνιών 

 Την παροχή κινήτρων για την αντικατάσταση παλαιών ιδιωτικών οχημάτων 

 Την ενεργειακή σήμανση των νέων οχημάτων και την σύνδεση φορολογίας 

και εκπομπών CO2 

Στη συνέχεια αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις για τις μεταφορές που ο 

Δήμος Φαιστού σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή Δράσης 
Αναμενόμενα 
οφέλη 

Εκτιμώμενο 
Κόστος 

Χρηματοδότηση 
Εκτιμώμενος 
χρόνος 
υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 
εκπομπών 
CO2(tn/yr)  

Εκστρατεία 
ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης 
των πολιτών του 
Δήμου για το 
Ecodriving και την 
χρήση ΜΜΜ 

Μείωση 
κατανάλωσης 
/ Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

100.000 

Ίδιοι πόροι / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2020 2.123 

Μελέτη αστικής 
κινητικότητας και 
δράσεων σύμφωνα 
με μελέτη Ο.Ρ.Σ.Α. 

Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

90.000 
Ίδιοι πόροι / 
Εθνικές 
πρωτοβουλίες 

2011-2012  

Υλοποίηση 
δράσεων μελέτης 

Μείωση 
κατανάλωσης 
/ Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

Από 
Τεχνική 
Μελέτη 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 

2012-2020 456 
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προγραμμάτων 

Προώθηση εθνικών 
και περιφερειακών 
πολιτικών 

Περιορισμός 
κατανάλωσης 
/ Μείωση 
εκπομπών 
CO2 

100.000 

Ίδιοι πόροι / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2016 78 

Πίνακας 17: Προγραμματισμός δράσεων για τις μεταφορές 

14. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
 

Η Ε.Ε., εκτός της εξοικονόμησης ενέργειας, προωθεί την παραγωγή ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ώστε αυτή να καλύπτει το 20% της 

καταναλισκόμενης ενέργειας έως το 2020. Στην Ελλάδα, το πλαίσιο για την 

παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ ορίζεται από τους Νόμους 

3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», 

3734/2009 για την «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 

μορφών ενέργειας,» και 3851/2010 για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, το 2009, εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα 

«Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με 

συνολική ισχύ μικρότερη των 10 kW σε οροφές κτιρίων του οικιακού και τριτογενή 

τομέα. Ήδη, μέχρι τον Οκτώβριο του 2011, είχαν κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία 

της ΔΕΗ, από ιδιοκτήτες κτιρίων εντός του Δήμου Φαιστού, δώδεκα (12) αιτήσεις 

για συστήματα εκτιμώμενης συνολικής ισχύος 103,68 kW. Θεωρώντας ότι, για την 

περιοχή του Δήμου, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά φθάνει 

τις 1.325 kWh/έτος/kWp, υπολογίζεται ότι θα παράγονται 137.376 kWh ετησίως 

εντός του Δήμου (μείωση εκπομπών 158 tCO2). 

Επίσης, ο Δήμος Φαιστού σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης και τους συνεργάτες 

του, υπέβαλε ως συντονιστής εταίρος αίτηση χρηματοδότησης στα πλαίσια του 

Προγράμματος Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα- Κύπρος 2007 – 2013 για το 

έργο Ανάπτυξη Συστήματος Παραγωγής και Αξιοποίησης Ξυλώδους Βιομάζας για τη 

Θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων και ακρώνυμο «BIOMASS». 



Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 2012 
 

Σ ε λ ί δ α  | 48 

Βασικό  αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας μονάδας, σε κάθε 

εμπλεκόμενο φορέα, που θα αξιοποιεί τα ξυλώδη υπολείμματα που παράγονται 

από την αστική και γεωργική δραστηριότητα στα όρια του και συγκεκριμένα τα 

υπολείμματα από δημόσια πάρκα και δεντροστοιχίες, ιδιωτικούς κήπους, από το 

κλάδεμα της ελιάς και του αμπελιού κοκ, και θα τα μετατρέπει σε στερεό 

βιοκαύσιμο (pellets) για τη θέρμανση δημόσιων κτηρίων. Οι επιμέρους στόχοι του 

έργου είναι: 

 Η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής των φυτικών υπολειμμάτων του 

αστικού χώρου, με τη μέγιστη δυνατή καθαρότητα, δηλαδή την αποφυγή 

ανάμιξης με άλλα υπολείμματα και κυρίως με ογκώδη απόβλητα. Αυτό 

θα επιτευχθεί με τον ανασχεδιασμό συστημάτων αποκομιδής και φυσικά 

δράσεις ενημέρωσης του τοπικού πληθυσμού. 

 Η ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής των φυτικών υπολειμμάτων από 

τις γεωργικές καλλιέργειες. Αυτό θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη ενός 

δικτύου σημείων προ-συγκέντρωσης κοντά στα σημεία παραγωγής και 

στη συνέχεια αποκομιδής και μεταφοράς στο σημείο επεξεργασίας, 

πιθανά ανταποδοτικά οφέλη (πχ ανταλλαγή με έτοιμα pellets) και 

φυσικά δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας.   

 Η ανάπτυξη μιας μονάδας επεξεργασίας για κάθε Δήμο, όπου θα 

μετατρέπει τη συγκεντρωμένη βιομάζα από ένα σωρό υπολείμματα σε 

ένα αξιοποιήσιμο υλικό. Οι μονάδες που θα αγοραστούν θα έχουν όλα 

τα απαραίτητα συστήματα όπως τεμαχιστές, ξηραντήρες / αφ-

υγραντήρες, συστήματα συμπίεσης και φυσικά ενσάκισης.   

 Η ανάπτυξη ενός δικτύου καυστήρων σε δημόσια / δημοτικά κτήρια που 

θα επιτρέπει την αξιοποίηση των παραγόμενων pellets εξοικονομώντας 

σημαντικούς πόρους.   

 Η περιβαλλοντική και οικονομική αξιολόγηση της διαδικασίας (ώστε να 

εκτιμηθεί η δυνατότητα επέκτασης της χρήσης) αλλά και η τεχνική 

εκπαίδευση στελεχών άλλων Δήμων αλλά και ιδιωτών για τον τρόπο 

ανάπτυξης και λειτουργίας σχετικών συστημάτων, αλλά και των 

τμημάτων που αυτά διαθέτουν όπως πχ η συντήρηση των καυστήρων. 
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Η χρήση βιοκαυσίμου (pellets) για την θέρμανση Δημοτικών Κτηρίων εκτιμάται 

πως θα επιφέρει μια ετήσια μείωση 356 Mwh και μείωση εκπομπών 33 tCO2. 

Εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων και βιοκαύσιμου (pellets) η εφαρμογή 

άλλων τεχνολογιών (ηλιοθερμικά, γεωθερμία, ηλιακός κλιματισμός, κτλ) δεν 

εξετάζεται στο παρόν Σχέδιο Δράσης καθώς δεν υπάρχει έμπρακτο ενδιαφέρον για 

την χρηματοδότηση και υλοποίηση αντίστοιχων έργων αλλά και δυνατότητα 

χωροθέτησης τέτοιων μονάδων. Εντούτοις, ο Δήμος σκοπεύει να αναδείξει και 

προωθήσει την εγκατάσταση και χρήση ΑΠΕ εντός των ορίων του μέσω 

δραστηριοτήτων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης, επιδεικτικές δράσεις και 

εμπορικές εφαρμογές με ορίζοντα το 2020 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 

Έτσι, με αφορμή το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» ο Δήμος Φαιστού 

θα οργανώσει δράση προώθησης του προγράμματος στους ιδιοκτήτες κτιρίων (τα 

οποία σύμφωνα με την απογραφή του 2000 είναι μεταξύ 5000-6000) ώστε εντός της 

επόμενης διετίας να εγκατασταθούν τουλάχιστον 30 φωτοβολταϊκά συστήματα σε 

οροφές κτιρίων με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 140 kW και ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας που εκτιμάται σε 526.500 kWh που θα οδηγήσει σε συνολική 

μείωση εκπομπών 605 tCO2. 

Περιγραφή 
Δράσης 

Αναμενόμενα 
Οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος 

Χρηματοδότηση 
Εκτιμώμενο

ς Χρόνος 
υλοποίησης 

Εκτιμώμεν
η μείωση 
εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Μελέτη 
εγκατάστασης 
συστημάτων 
ΑΠΕ σε δημοτικά 
κτίρια 

Μείωση 
λογαριασμών 
δημοτικών 
κτιρίων / 
ευαισθητοποί
ηση πολιτών 

30.000€ 
Ίδιοι πόροι / 

Εθνικά 
προγράμματα 

2011-2016  

Εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών 

Μείωση 
λογαριασμών 

700.000€ Ίδιοι πόροι / 
Εθνικά 

2011-2016 158 
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σε δημοτικά 
κτίρια 

δημοτικών 
κτιρίων / 
ευαισθητοποί
ηση πολιτών 

προγράμματα 

Μελέτη και 
εγκατάσταση 
συστημάτων 
BIOMASS σε 
δημοτικά κτίρια 

Μείωση 
λογαριασμών 
δημοτικών 
κτιρίων / 
ευαισθητοποί
ηση πολιτών 

258.200 

Ίδιοι πόροι / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκού 

προγράμματος 

2011-2013 33 

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

Ανάπτυξη των 
ΑΠΕ / 
βελτίωση 
αποδοτικότητ
ας 

30.000€ 

Ίδιοι πόροι / 
Χρηματοδότηση 

από ιδιώτες 
μεγάλους 

καταναλωτές 

2011-2014  

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

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

40.000€ 

Ίδιοι πόροι / 
στα πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2011-2014  

Προώθηση 
Περιφερειακών/ 
εθνικών 
πολιτικών προς 
τους πολίτες 
(π.χ. «ΦΒ στις 
Στέγες») 

Προώθηση 
οικιακών 
συστημάτων 
ΑΠΕ 

15.000€ 
Ίδιοι πόροι / 
Εθνικά 
προγράμματα 

2011-2013 605 

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

Ανάπτυξη των 
ΑΠΕ 

15.000€ 

Ίδιοι πόροι / 
στα 
πλαίσια 
ευρωπαϊκού 
προγράμματος 

2011-2013  

Πίνακας 18: Προγραμματισμός δράσεων για ΑΠΕ 
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15. Δημοτικές προμήθειες 
 

Ο Δήμος Φαιστού αναγνωρίζει την πολλαπλή ωφέλεια από την υιοθέτηση 

διαδικασιών «πράσινων προμηθειών» καθώς: 

 Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας με αντίστοιχο οικονομικό και 

περιβαλλοντικό όφελος 

 Συνήθως τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής και καλύτερη ποιότητα κατασκευής μειώνοντας το χρόνο 

που χρειάζεται για την αγορά και αντικατάστασή τους 

 Μειώνονται οι εκπομπές CO2 από την χρήση των προϊόντων 

 Ο Δήμος δίνει το καλό παράδειγμα για την σημασία και τα οφέλη της 

εξοικονόμησης ενέργειας 

Η Ε.Ε. υπολογίζει ότι, κατά μέσο όρο, η πλήρης υιοθέτηση πράσινων 

προμηθειών από έναν Δήμο οδηγεί σε μείωση κατά 25% των εκπομπών CO2 και σε 

μείωση κατά 1,2% του συνολικού οικονομικού κόστους (στον κύκλο ζωής των 

προϊόντων). Κατά το έτος αναφοράς, ο Δήμος Φαιστού πραγματοποίησε τις εξής 

προμήθειες σε είδη και εξοπλισμό που σχετίζονται με κατανάλωση ενέργειας: 

A/A Είδος Ποσότητα 
Συνολικό 
κόστος(€) 

1 Η/Υ, εκτυπωτές και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός 

- 38.000 

2 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός - 6.900 

3 Φωτιστικά πεζοδρομίων - 3.100 

4 
Αντικατάσταση παλαιού 
δημοτικού φωτισμού και 
επέκταση δικτύου 

- 176.000 

5 Συντήρηση και επισκευή 
αντλητικών συγκροτημάτων 

- 220.000 

6 Μηχανήματα και εξοπλισμός 
υπηρεσίας πρασίνου 

- 18.700 

Σύνολο 2011 462.700 

Πίνακας 19: Προμήθειες Δήμου Φαιστού (2011) 
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Ο Δήμος κινείται ήδη προς την κατεύθυνση των πράσινων προμηθειών 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. Στα επόμενα χρόνια ο Δήμος σκοπεύει να: 

 Συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που απαιτούν 

την υιοθέτηση πράσινων προμηθειών από τους φορείς του δημόσιου 

τομέα 

 Δώσει το παράδειγμα και να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης της 

αγοράς προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον 

 Βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών στους εμπλεκόμενους φορείς 

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται συγκεκριμένες δράσεις που ο Δήμος 

Φαιστού σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συμφώνου των Δημάρχων: 

Περιγραφή 
Δράσης 

Αναμενόμενα 
Οφέλη 

Εκτιμώμενο 
κόστος 

Χρηματοδότηση 
Εκτιμώμενο

ς Χρόνος 
υλοποίησης 

Εκτιμώμενη 
μείωση 

εκπομπών 
CO2 (tn/yr) 

Επιμόρφωση 
τμήματος 
προμηθειών για 
πράσινες 
προμήθειες 

Άμεση 
εφαρμογή 
μεθοδολογίας 
πράσινων 
προμηθειών 

 
Ίδιοι πόροι 

 
2011-2011  

Χρήση 
Περιβαλλοντικώ
ν προδιαγραφώ 
για προϊόντα 
που 
καταναλώνουν 
ενέργειας 

Μείωση 
ενεργειακής 
κατανάλωσης / 
περιβαλλοντικά 
οφέλη 

  2011-2020 

25% κατά 
μέσο όρο 
για το 
σύνολο των 
προμηθειών 

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

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

 

Ίδιοι πόροι / στα 
πλαίσια 

ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 

2011-2020  

Δικτύωση με 
άλλες πόλεις / 
οργανισμούς 

Βελτίωση 
τεχνογνωσίας 
εμπλεκομένων 
υπηρεσιών 
Δήμου 

 

Στα πλαίσια 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων / 
εθνικές 
πρωτοβουλίες 

2011-2020 

Μείωση 
ανάλογη με 
την αγορά 
πράσινης 
ενέργειας 

Πίνακας 20: Προγραμματισμός δράσεων για πράσινες προμήθειες 
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16. Υπολογισμός μείωσης εκπομπών CO2 
 

Για τους τομείς που συμπεριλήφθησαν στο παρόν Σχέδιο Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια, θα υπολογιστεί η αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 με 

ορίζοντα το 2020, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συμφώνου των Δημάρχων, μετά 

την υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται. Πολλές δράσεις δεν έχουν άμεσο 

αποτέλεσμα στην μείωση των εκπομπών CO2 (π.χ. δράσεις ενημέρωσης) αλλά 

θεωρείται ότι θα προωθήσουν και επιταχύνουν δράσεις και μέτρα που 

προβλέπονται σε εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές. 

Κατανάλωση Ενέργειας 
Εκπομπές CO2 

(tCO2) 
Μείωση Εκπομπών 

CO2 (tCO2) 
Ποσοστό 
μείωσης 

Δημοτικά Κτίρια (Η/Ε) 865 212 24,5% 

Δημοτικά Κτίρια (Πετρέλαιο) 121 38 31,4% 

Δημοτικές Εγκαταστάσεις (Η/Ε) 170 37 21,8% 

Δημοτικός Φωτισμός (Η/Ε) 3.076 1.353 43,9% 

Οικιακός Τομέας  94.405 25.395 26,9% 

Τριτογενής Τομέας  202.785 35.221 17,4% 

Δημοτικά Οχήματα (Πετρέλαιο) 226 75 33,2% 

Δημοτικά Οχήματα (Βενζίνη) 23 8 34,8% 

Ιδιωτικά Οχήματα (Πετρέλαιο) 2.336 320 13,7% 

Ιδιωτικά Οχήματα (Βενζίνη) 4.357 562 12,9% 

Σύνολο 308.361 63.221 20,5% 

Μείωση από παραγωγή ΑΠΕ   6.167 2% 

Ποσοστό συνολικής μείωσης 22,5% 

Πίνακας 21: Συνολική μείωση εκπομπών CO2 

 

Όπως φαίνεται, ο στόχος της μείωσης εκπομπών CO2 κατά 20% στον Δήμο 

Φαιστού επιτυγχάνεται μέσω του προτεινόμενου συνδυασμού μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ. Εντούτοις, καθώς 

μεγάλες μειώσεις αναμένονται από τομείς στους οποίους ο Δήμος δεν έχει άμεση 

επίδραση (π.χ. ιδιωτικές μεταφορές, οικιακός και τριτογενής τομέας), ο στόχος του 

20% και τα μέσα επίτευξής του θα επικαιροποιηθούν στην επόμενη αναφορά προς 

το Σύμφωνο των Δημάρχων σε δύο χρόνια. 
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17. Παρακολούθηση Σχεδίου Δράσης 

 

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 του και την προσαρμογή του στα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα. 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δήμος υποχρεούται να 

υποβάλει μία «Αναφορά Υλοποίησης» κάθε 2 χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού 

Σχεδίου Δράσης. Στην αναφορά θα περιέχεται ένας νέος υπολογισμός των 

εκπομπών CO2 εντός του Δήμου και πληροφορίες για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν 

και τα αποτελέσματά τους στο ενδιάμεσο διάστημα. Έμφαση θα δοθεί στο να 

περιέχονται ποσοτικά στοιχεία για την κάθε δράση / μέτρο που υλοποιήθηκε. Για 

κάθε ένα από τα κεφάλαια που προηγήθηκε προτείνονται οι εξής δείκτες 

παρακολούθησης και οι πηγές χρηματοδότησης: 

Τομέας Δείκτης 
Προτεινόμενες 

πηγές στοιχείων 

Εμπλεκόμενοι 
φορείς 

Αριθμός πολιτών / εμπλεκόμενων φορέων που 
παρακολουθούν γεγονότα που οργανώνονται στον 
Δήμο 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Αριθμός φυλλαδίων που τυπώνονται και 
διανέμονται 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

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

Από 
εμπλεκόμενους 
φορείς 

Δημοτικές 
προμήθειες 

Ποσοστό προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών 
που περιλαμβάνουν όρους πράσινων προμηθειών 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Ένας κοινός δείκτης για όλες τις προμήθειες, π.χ. 
κατανάλωση kWh/ώρα λειτουργίας για προϊόν 
ίδιας χρήσης και απόδοσης με παλαιότερο. Η 
αναγωγή σε kWh θα γίνεται με τους συντελεστές 
του Σχεδίου Δράσης για ηλεκτρική ενέργεια / 
πετρέλαιο / βενζίνη ή άλλο καύσιμο 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Δημοτικά κτίρια 
& Εγκαταστάσεις 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από δημοτικά 
κτίρια και Δημοτικά κτίρια εγκαταστάσεις 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων 
Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Δημοτικά 
Οχήματα 

Συνολική κατανάλωση καυσίμων 
Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Κατανάλωση ανά χιλιόμετρο 
Από υπηρεσίες 
Δήμου 
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Δημοτικός 
Φωτισμός 

Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 
φωτισμό 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων από 
εξοικονόμησης ενέργειας 

Από υπηρεσίες 
Δήμου 

Οικιακός Τομέας 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια 

Στοιχεία από 
παρόχους 
ενέργειας 
 
Ερωτηματολόγια 
προς τους πολίτες 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του 
Δήμου 

Εθνικές στατιστικές  
 
Ερωτηματολόγια 
προς τους πολίτες 

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

Ερωτηματολόγια 
προς τους πολίτες 

Τριτογενής 
τομέας 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια 

Στοιχεία από 
παρόχους 
ενέργειας 
 
Ερωτηματολόγια 
προς τους πολίτες 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του 
Δήμου 

Εθνικές στατιστικές 
  
Ερωτηματολόγια 
προς τους πολίτες 

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

Ερωτηματολόγια 
προς τους πολίτες 

Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας 

Ερωτηματολόγια προς τους πολίτες 
Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στα όρια του Δήμου / 
Συνολική παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ στα όρια 
του Δήμου 

Δημόσιες 
υπηρεσίες 

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 
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μελέτη 

Πίνακας 22: Δείκτες παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια 

 

Τομέας Δράση 

Ενέργεια 

ELENA 

Το πρόγραμμα ELENA (European Local 
Energy Assistance), χρηματοδοτεί ένα 
τμήμα του κόστους τεχνικών υποδομών 
που είναι απαραίτητα για την 
προετοιμασία επενδυτικών προτάσεων 
στον τομέα της βιώσιμης αειφόρου 
ενέργειας πόλεων και περιφερειών. 
 

INTELLIGENT ENERGY EUROPE 

Το πρόγραμμα INTELLIGENT ENERGY 
EUROPE (ΙΕΕ) είναι ένα χρηματοδοτικό 
εργαλείο για την προώθηση της 
εξοικονόμησης ενέργειας και των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

European Energy Efficiency Fund (EEEF) 
 

Το EEEF, είναι μια καινοτόμος Σύμπραξη 
Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που 
Επικεντρώνεται σε χρηματοδότηση 
προγραμμάτων ενεργειακής 
αποδοτικότητας, μικρής εμβέλειας 
Α.Π.Ε. και καθαρών αστικών μεταφορών. 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον 
και Αειφόρος Ανάπτυξη 
(ΕΠΕΡΕΕΑ) 
 

Το ΕΠΕΡΕΕΑ, έχει σαν γενικούς στόχους 
την αειφορική διαχείριση των 
περιβαλλοντικών μέσων, του φυσικού 
αποθέματος και των αστικών κέντρων 
καθώς και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της Δημόσιας 
Διοίκησης στο σχεδιασμό και την 
εφαρμογή περιβαλλοντικής πολιτικής 
και τη βελτίωση της ανταπόκρισης της 
κοινωνίας και των πολιτών σε θέματα 
περιβαλλοντικής προστασίας. 

Περιβάλλον 

LIFE+ 

Το πρόγραμμα LIFE+, είναι το 
χρηματοδοτικό εργαλείο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη 
περιβαλλοντικών προγραμμάτων. 

Υποδομές - Μεταφορές 

JESSICA 

Το πρόγραμμα JESSICA, (Joint European 
Support for Sustainable Investment in 
City Areas), έχει σαν σκοπό την βιώσιμη 
και αειφόρο αστική ανάπτυξη με 
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απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.  

MARCO POLO 2007-2013 

Το πρόγραμμα MARCO POLO 2007-2013, 
έχει σαν στόχο την αποσυμφόρηση των 
οδικών αξόνων και την ενίσχυση των 
«πράσινων» μεταφορών. Το πρόγραμμα 
προορίζεται κυρίως για ΜΜΕ που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
μεταφορών. 

Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση 

LIFE LONG LEARNING (LLL) 

Το πρόγραμμα LLL, έχει σαν στόχο την 
ανάπτυξη της κατανόησης για τη 
διαφορετικότητα των Ευρωπαϊκών 
πολιτισμών, γλωσσών και αξιών, μέσω 
ανταλλαγών καθηγητών, δασκάλων, 
συλλόγων γονέων και τοπικών αρχών. 
Εστιάζει στην άτυπη επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση με σύγχρονη 
αύξηση της κινητικότητας σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Ανταλλαγές Πολιτών 

EUROPE FOR CITIZENS 2007-2013 

Το πρόγραμμα ανταλλαγής EUROPE FOR 
CITIZENS 2007-2013, έχει σαν στόχο την 
προσέγγιση των Ευρωπαίων πολιτών και 
την δυνατότητα τους να πάρουν μέρος 
ενεργά στην ανοικοδόμηση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Θεματικές 
ενότητες όπως κλιματική αλλαγή, 
ενεργειακή αποδοτικότητα και 
προστασία περιβάλλοντος είναι 
επιλέξιμες για χρηματοδότηση. 

 

Πίνακας 23: Χρηματοδοτικά Προγράμματα 
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