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Τα στοιχεία αυτού του παραδοτέου ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο Μήλου με την 

υποχρέωση βάσει του Ν.2121/93 να διαφυλάσσει τα ηθικά δικαιώματα του αναδόχου. Σε 

περίπτωση παραβίασης του Ν.2121/93 προβλέπονται αστικές, διοικητικές, ποινικές κυρώσεις. 
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1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΔΑΕ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Μήλου εκπονήθηκε στις αρχές του 2016. Ο 

βασικός στόχος του ΣΔΑΕ ήταν η καταγραφή και συνεχής παρακολούθηση για πρώτη φορά των 

ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλη την επικράτεια της 

Μήλου, προκειμένου να υπολογιστεί αντιστοίχως τόσο το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας 

ανά τομέα, όσο και οι δυνατότητες για επιπλέον διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε 

συνδυασμό και με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας στο νησί. 

Η διαδικασία υλοποίησης του ΣΔΑΕ ήταν δυναμική και θα συνεχιστεί με την ίδια φιλοσοφία και 

την επόμενη περίοδο μέσω των εκθέσεων υλοποίησης που θα κατατίθενται στο Σύμφωνο των 

Δημάρχων ανά δύο έτη, ενώ σε αυτήν ενεπλάκησαν όλοι οι αρμόδιοι φορείς και ενώσεις, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτών. Επίσης, ιδιαίτερα ενεργό ρόλο είχε σε όλη τη διαδικασία η 

Δημοτική Επιτροπή ΑΠΕ και Ενεργειακών Πόρων.  

Πέρα από την καταγραφή του αποτυπώματος άνθρακα με συστηματικό τρόπο για πρώτη φορά 

στο νησί, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσπάθεια καταγραφής της ενεργειακής συμπεριφοράς, 

τόσο των κατοίκων, όσο και των επαγγελματιών της Μήλου με χρήση εξειδικευμένων 

ερωτηματολογίων, τα οποία μετά την επεξεργασία τους, οδήγησαν σε πολύ ενδιαφέροντα 

αποτελέσματα. 

Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης έγινε με χρήση εγκεκριμένης από το Σύμφωνο των 

Δημάρχων μεθοδολογίας απογραφής εκπομπών αναφοράς και εξειδικεύτηκε στους ακόλουθους 

τομείς: 

 Δημοτικά κτίρια (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου) 

 Δημοτικός φωτισμός (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας) 

 Οικιακός και τριτογενής τομέας (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και 

υγραερίου) 

 Οδικές μεταφορές (κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου) 

 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Μετά την πλήρη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, υπολογίστηκαν οι συνολικές εκπομπές 

CO2 στο νησί που ήταν 33.785 t CO2 / έτος. 
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Το επόμενο βήμα ήταν ο καθορισμός των μέτρων – δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας 

και τη μείωση των εκπομπών CO2 στο νησί της Μήλου, υπό το συντονισμό της Δημοτικής 

Αρχής. Οι προτεινόμενες δράσεις συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο συμβατικές – τυπικές ενέργειες, 

αλλά έχουν έντονο στοιχείο καινοτομίας, μέσω στόχευσης της συμμετοχής του Δήμου Μήλου σε 

εθνικά και κυρίως Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ειδικότερα, στο ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου 

συμπεριλαμβάνονται δράσεις στους ακόλουθους τομείς: 

 Δημοτικά κτίρια και υποδομές (δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εκπαίδευσης) 

 Οικιακός και τριτογενής τομέας (δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εκπαίδευσης) 

 Δημοτικός φωτισμός (δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας) 

 Οδικές μεταφορές (δράσεις εξοικονόμησης καυσίμων και εκπαίδευσης, ηλεκτρικά 

οχήματα και οχήματα Υδρογόνου) 

 Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών και αποθήκευσης ενέργειας (θερμικές ΑΠΕ, 

ηλεκτροπαραγωγικές ΑΠΕ αυτόνομες και διασυνδεδεμένες, συνδυασμός με μονάδες 

αποθήκευσης ενέργειας για αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ στο νησί) 

Από τους υπολογισμούς της μείωσης ενεργειακής κατανάλωσης και παραγωγής ενέργειας από 

ΑΠΕ για το σύνολο των δράσεων έως το 2020, προκύπτει ότι η υλοποίηση του Σχεδίου από 

πλευράς Δήμου Μήλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση εκπομπών CO2 κατά 14.054 t CO2 / 

έτος δηλ. κατά 41,6%.  Επίσης από την υλοποίηση των μέτρων του ΣΔΑΕ θα προκύψει μείωση 

της ενεργειακής κατανάλωσης από ορυκτά καύσιμα της τάξης του 21,98%. Επομένως το παρόν 

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Μήλου θέτει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους και 

συμβάλλει στην επίτευξη των ενεργειακών και περιβαλλοντικών στόχων του Συμφώνου των 

Δημάρχων. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και 

τη στροφή της κοινωνίας σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο αστικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση είναι το «Σύμφωνο των Δημάρχων» (http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html).  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει συστηματικά συγκεκριμένες πολιτικές για την αειφόρο 

ανάπτυξη και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, οι οποίες είναι τόσο αποδοτικές 

όσο και δίκαιες, επιτρέποντας την υλοποίηση, παράλληλα με την περιβαλλοντική προστασία, 

των βέλτιστων αποτελεσμάτων όσον αφορά την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. 

Είναι γεγονός ότι οι πολιτικές της ΕΕ για την ενέργεια και το περιβάλλον παίζουν σημαντικό 

ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς, όπως αυτός του 

χαμηλού  άνθρακα.     

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη  προσέγγιση για την κλιματική και ενεργειακή 

πολιτική με στόχο την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και την αύξηση της ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και τη μετατροπή σε 

μια ιδιαίτερα αποδοτική από ενεργειακής άποψης οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Η υλοποίηση της απεξάρτησης από τον άνθρακα στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών 

θα μειώσει την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξάνοντας 

την αντοχή της στο ευμετάβλητο παγκόσμιο επίπεδο των τιμών της ενέργειας και θα μειώσει τις 

αβεβαιότητες τις αλυσίδες εφοδιασμού. 

Η κλιματική αλλαγή παραμένει μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις. Η ΕΕ είναι 

πρωτοπόρος στις βιώσιμες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Τα κράτη μέλη 

αποφάσισαν να καλύψουν το 20% των ενεργειακών τους αναγκών από ΑΠΕ, να βελτιώσουν 

κατά 20% την ενεργειακή τους απόδοση και να μειώσουν κατά 20% τις εκπομπές αεριών 

θερμοκηπίου. 

Η ΕΕ συμμετείχε  ενεργά στις διεθνείς διαπραγματεύσεις με στόχο μια νέα παγκόσμια συμφωνία 

για το κλίμα που θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το 2020. Οι δράσεις για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής οφείλουν να εμπεριέχουν μία αλλαγή του υπάρχοντος αναπτυξιακού 

http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
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μοντέλου  προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης, πράσινης οικονομίας χαμηλών ή και μηδενικών 

εκπομπών άνθρακα. 

Επιπλέον, η ΕΕ είναι έτοιμη να αναβαθμίσει τις προσπάθειές της για μείωση των εκπομπών 

κατά 30% έως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι και οι λοιπές βιομηχανικές χώρες θα 

δεσμευτούν για ανάλογες μειώσεις εκπομπών και οι αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν 

επαρκώς στην παγκόσμια προσπάθεια για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής αποτελεί για την ΕΕ υψηλή προτεραιότητα. Η 

ενεργειακή αειφορία και ιδίως η ενεργειακή αποδοτικότητα αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό 

επενδυτικό δυναμικό που μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως σε τοπικό επίπεδο δημιουργώντας 

οφέλη για τις τοπικές οικονομίες και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.  

Ο ρόλος των τοπικών φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της 

ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ. Το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα 

θέτει ως προτεραιότητα τη θέσπιση του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο δεσμεύει 

εθελοντικά τις πόλεις να υπερβούν το στόχο μείωσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% 

που έχει θέσει η ΕΕ, μέσω της κατάρτισης και εφαρμογής Σχεδίων Δράσης Αειφόρου  

Ενέργειας. 

 

2.2 ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ – ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αναγνωρίζει ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται 

την ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις Εθνικές 

κυβερνήσεις και οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων 

άλλων ενδιαφερομένων φορέων.  

Πάνω από 5900 Δήμοι ανά την Ευρώπη και 111 Δήμοι στην Ελλάδα συμμετέχουν σε μια 

εθελοντική, αλλά δεσμευτική συμφωνία, για να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πάνω από 20% και να αυξήσουν παραπάνω από 20% τη 

διείσδυση ΑΠΕ στο χώρο της επικράτειας τους, να υπερβούν δηλαδή τους στόχους 20-20-20 της 

ΕΕ. 

Στην προσπάθεια τους αυτή υποστηρίζονται από Συντονιστικές Περιφέρειες και Επαρχίες που 

παρέχουν τεχνικά και οικονομικά εργαλεία για τον τοπικό σχεδιασμό και τις δράσεις για 
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βιώσιμη ενέργεια σε συνεργασία επίσης με Υποστηρικτές (Ενώσεις Δήμων) που προωθούν τις 

αρχές και τις δράσεις του Συμφώνου στα μέλη τους. 

Οι Δήμοι που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων αναλαμβάνουν τις ακόλουθες 

δεσμεύσεις: 

 

 να υπερβούν τους στόχους 20-20-20 της ΕΕ 

 να προετοιμάσουν Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) 

 να εφαρμόσουν το ΣΔΑΕ και να αναφέρουν την πρόοδο σε τακτά χρονικά διαστήματα 

(κάθε 2 έτη) 

 να εμπλέξουν τους πολίτες οργανώνοντας ημέρες για την ενέργεια 

 να ενθαρρύνουν και άλλους Δήμους να συμμετάσχουν σε αυτή την πρωτοβουλία 

 να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 

 να αξιοποιήσουν σε υψηλό ποσοστό τις ΑΠΕ και να ευαισθητοποιήσουν την κοινή 

γνώμη σε θέματα αειφόρου ενέργειας 

 να συμβάλλουν στην αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των εργαζομένων στο Δήμο 

και των πολιτών γενικότερα 

Για την ανταπόκριση στις παραπάνω δεσμεύσεις υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων (Covenant of Mayors Office), τους Εθνικούς και 

Εδαφικούς Συντονιστές και τους Υποστηρικτές του Συμφώνου των Δημάρχων. 

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) περιλαμβάνει τις Δράσεις και την πολιτική του 

Δήμου για την επίτευξη του στόχου μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα έως το 2020 κατά 

20%. Ορίζει συγκεκριμένες υλοποιήσιμες παρεμβάσεις, ποσοτικοποιημένες περιβαλλοντικά, 

ενεργειακά και οικονομικά και συγκεκριμένη Οργανωτική Δομή για τη μετατροπή της 

Στρατηγικής σε Δράσεις. Ο στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 προκύπτει από την υπογραφή 

του Συμφώνου των Δημάρχων. Αποτελεί δυναμικό έγγραφο στρατηγικής και οδηγιών, το οποίο 

απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση και αναπροσαρμογή.  

Τα Οφέλη Εφαρμογής του ΣΔΑΕ είναι τα ακόλουθα: 

 Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και της συμμετοχής των ορυκτών 

καυσίμων στο ενεργειακό μίγμα 
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 Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης του Δήμου 

 Συνεισφορά στην προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής 

 Ορθολογική διαχείριση των πόρων και προσήλωση στην προστασία του περιβάλλοντος 

 Ενίσχυση της κοινωνικής συνείδησης και της ατομικής περιβαλλοντικής ευθύνης 

 Συνεργασία με άλλους Δήμους και ειδικές ομάδες για τη βελτίωση σε περιβαλλοντικά 

και ενεργειακά θέματα 

 Πρόσβαση σε Ευρωπαϊκές και Εθνικές πηγές χρηματοδότησης 

 Ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών 

Η υλοποίηση και παρακολούθηση ενός ΣΔΑΕ έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους Δήμους: 

 Οικονομικά πλεονεκτήματα με τελικό στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε 

οικονομία χαμηλού άνθρακα 

 Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας με παράλληλη μείωση των εξόδων ηλεκτρικής 

ενέργειας και θέρμανσης για κατοίκους και επαγγελματίες 

 Συμβάλλει στην απόκτηση πλήρους εποπτικής εικόνας της ενεργειακής κατάστασης και 

των διαφόρων ενεργειακών ροών του Δήμου και του κόστους που απορρέει από αυτές 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου 

 Στρατηγικό πλεονέκτημα του Δήμου για προσέλκυση Ευρωπαϊκής και Εθνικής 

χρηματοδότησης, καθώς και ιδιωτικών επενδύσεων, μέσω της ύπαρξης ενός 

εγκεκριμένου ενεργειακού και περιβαλλοντικού master plan 

Η διαδικασία εκπόνησης του ΣΔΑΕ περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων 

2. Δημιουργία επαρκών Διοικητικών Δομών 

3. Βασική απογραφή εκπομπών και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 

4. Υποβολή ΣΔΑΕ στο Σύμφωνο των Δημάρχων 

5. Εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

6. Παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΣΔΑΕ 

7. Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής 
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Ουσιαστική προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του ΣΔΑΕ είναι η προσχώρηση και ενεργή 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας του Δήμου.  
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ΜΕΡΟΣ Α. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

2020  

Στο Μέρος Α του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που αφορούν το 

νησί, ενώ γίνεται και η ανάλυση της συνολικής στρατηγικής του, όπως προκύπτει από την 

υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων. Στο Μέρος Α γίνεται η αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης αναφορικά με την ενεργειακή κατανάλωση και την παραγωγή εκπομπών CO2 στο 

νησί και παρουσιάζονται συνοπτικά οι δράσεις που επέλεξε ο Δήμος Μήλου για την μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης, την παραγωγή καθαρής ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών στο 

νησί. Αντιστοίχως στο μέρος Γ, εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται οι επιλεγμένες δράσεις 

για τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του νησιού. 

Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Δήμου με ορίζοντα το 2020 είναι: 

 Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

 Αύξηση διείσδυσης ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ σε συνδυασμό με συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας 

 Χρήση θερμικών ΑΠΕ (κυρίως γεωθερμία χαμηλής θερμοκρασίας) για θέρμανση / ψύξη 

κατοικιών και εγκαταστάσεων, αλλά και για παραγωγή πόσιμου νερού μέσω θερμικής 

μεθόδου αφαλάτωσης 

 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, το δημοτικό φωτισμό και τον 

τομέα των οδικών μεταφορών 

 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα 

 Καινοτόμες δράσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών με άξονες τα ηλεκτρικά 

οχήματα και τα οχήματα υδρογόνου 

 Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών και λειτουργία έξυπνων δικτύων στο αυτόνομο 

ηλεκτρικό δίκτυο του Δήμου Μήλου στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ISLE SMART 

που χρηματοδοτείται από το μηχανισμό ELENA της ΕΕ 

 Καινοτόμες δράσεις συστημάτων ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας (συσσωρευτές και 

υδρογόνο) 
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 Εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών, επαγγελματιών και δημοτικών 

υπαλλήλων σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος με 

τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο νησί 
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3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 

Η Μήλος βρίσκεται στην νοτιοδυτική άκρη των Κυκλάδων και είναι το 5ο σε μέγεθος νησί των 

Κυκλάδων, απέχει 75 μίλια ανατολικά των ακτών της Λακωνίας. Από Ανατολικά προς Δυτικά 

έχει πλάτος 23 χλμ, από Βορρά σε Νότο 13 χλμ, και η επιφάνειά της εκτιμάται στα 151 τ.χλμ. 

Έχει σχήμα πετάλου, σχηματίζοντας μεγάλο κόλπο. Το ψηλότερο βουνό είναι ο Προφήτης 

Ηλίας (751 μ.) και ακολουθεί το Χονδρό Βουνό (636 μ.) στο δυτικό μέρος του νησιού. Αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα φυσικά λιμάνια της Μεσογείου. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο 

μόνιμος πληθυσμός του νησιού είναι 4.977 κάτοικοι. Πρωτεύουσα του νησιού είναι η Πλάκα.  

Κατοικείται από τους προϊστορικούς χρόνους και έχει δώσει σημαντικό μεταλλευτικό πλούτο: 

οψιδιανό στους προϊστορικούς χρόνους, καθώς και καολίνη, ποζολάνες, πυριτικά, μπετονίτη, 

περλίτη, και ελάχιστες ποσότητες βαρυτίνης. Η εξορυκτική δραστηριότητα και η αντίστοιχη 

βιομηχανία έχει αποτελέσει σημαντικότατο τμήμα οικονομικής δραστηριότητας και ανάπτυξης 

στο νησί της Μήλου. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο χάρτης της Μήλου με τις τοποθεσίες 

εξόρυξης μεταλλευμάτων (ιστορικής και σύγχρονης). 

 

Στο νησί της Μήλου επιπλέον υπάρχουν μονάδες επεξεργασίας μεταλλευμάτων με 

σημαντικότερες αυτές της επεξεργασίας περλίτη και μπετονίτη στα Βούδια, της επεξεργασίας 

περλίτη στο Τσιγκράδο και της επεξεργασίας μπετονίτη στην Κάναβα. Η ενεργειακή 
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κατανάλωση της εξορυκτικής δραστηριότητας και βιομηχανίας δεν έχει ενταχθεί στο Σχέδιο 

Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Μήλου, σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμφώνου των 

Δημάρχων. 

Ο τουριστικός τομέας είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικός πυλώνας οικονομικής δραστηριότητας 

στο νησί της Μήλου, με αρκετά μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία έτη, μέσω προσέλκυσης 

τουριστών και από το εξωτερικό, τουριστών κρουαζιέρας και τη συνεπακόλουθη δημιουργία 

μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων φιλοξενίας και εστίασης. 

Το δυτικό τμήμα του νησιού είναι το πιο άγριο και γοητευτικό κομμάτι του νησιού. Εδώ δεν 

υπάρχουν χωριά, παρά μόνο ελάχιστοι οικισμοί και κάποια παλιά ορυχεία. Σχεδόν όλη η δυτική 

Μήλος ανήκει στο Δίκτυο Natura 2000. Η νοτιοδυτική πλευρά της Μήλου είναι βιότοπος της 

μεσογειακής φώκιας ενώ το υπόλοιπο δυτικό μέρος του νησιού, είναι βιότοπος της κόκκινης 

οχιάς της Μήλου (Macrovipera schweizeri) και της σαύρας (Podacris milensis). Στην περιοχή 

Natura ανήκει η Αχιβαδόλιμνη η οποία κάποτε ήταν γεμάτη αχιβάδες εξ ού και το όνομά της, 

ενώ είναι ο μεγαλύτερος φυσικός υγρότοπος των Κυκλάδων, σημαντικός σταθμός 

μεταναστευτικών πτηνών. Επίσης, υπάρχει το δάσος οριζοντιόκλαδων κυπαρισσιών, σπάνιος 

βιότοπος με αιωνόβια δέντρα. Στη δυτική Μήλο υπάρχει πλήθος από φυτά, βότανα και 

αγριολούλουδα και προστατευόμενα πουλιά όπως ο Μαυροπετρίτης, ένα σπάνιο μεταναστευτικό 

είδος γερακιού.  

Θεωρείται ενεργό ηφαιστειογενές νησί και η ιδιαιτερότητα του αυτή την καθιστά μοναδική στα 

τοπία με τα διαφορετικά είδους πετρώματα που αποτελούν αντικείμενο μελέτης επιστημόνων 

από όλο το πλανήτη. Τα πιο μεγάλα κοντινά νησιά είναι η Κίμωλος 1,6 χλμ βορειοανατολικά, η 

Αντίμηλος 20 χλμ βορειοδυτικά και Πολύαιγος, 2 χλμ δυτικά. 

Πιο συγκεκριμένα, η Μήλος δημιουργήθηκε από ηφαιστειακή δραστηριότητα και αποτελεί ένα 

στρωματο-ηφαίστειο χωρίς εκρήξεις τους ιστορικούς χρόνους. Οι ηφαιστειακοί βράχοι 

καλύπτουν τη μεγαλύτερη έκταση του νησιού. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε πριν 2-3 

εκατομμύρια χρόνια και σταμάτησε πριν 90.000 χρόνια. Στο νησί υπάρχουν δύο σβηστά 

ηφαίστεια, το ηφαίστειο της Φυριπλάκας και το ηφαίστειο του Tράχηλα βόρεια-βορειοδυτικά. 

Επίσης στο νησί υπάρχουν πολλοί ηφαιστειακοί δόμοι, όπως είναι το κάστρο της Χώρας, και η 
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ψηλότερη κορυφή του νησιού, ο Προφήτης Ηλίας. Αποτελούνται από λάβα που στερεοποιήθηκε 

πριν χυθεί. Είναι κυρίως από ανδεσίτη.  

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Μήλου είναι η παρουσία ενεργών σολφατάρων και 

φουμαρόλων με θερμοκρασία που φτάνει μέχρι και τους 100 βαθμούς Κελσίου σε αυτές στην 

Αγία Κυριακή, το Παλαιοχώρι, τις Πυρωμένες και τον Αδάμαντα. Από αυτές εξέρχονται αέρια 

που διαφεύγουν από το εσωτερικό της Γης (ατμίδες). Σε αυτές τις περιοχές είναι έντονη η 

παρουσία του θείου. Υπάρχουν και υποθαλάσσιες ατμίδες, όπου το αέριο φτάνει στην επιφάνεια 

ως φυσαλίδες. Επίσης, στη Μήλο υπάρχουν και θερμές πηγές, με θερμοκρασία μέχρι 55 °C. 

 

  



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                                                                                                        
18 

 

4. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ  ΟΠΩΣ 

ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ  

Το νησί της Μήλου χαρακτηρίζεται από υψηλό δυναμικό ΑΠΕ (αιολικό, ηλιακό και 

γεωθερμικό). Ιδιαίτερα τα γεωθερμικά πεδία του νησιού διακρίνονται τόσο σε υψηλής (άνω των 

100 oC), όσο και σε χαμηλής ενθαλπίας (έως 100 oC), επιτρέποντας πλήθος εφαρμογών, τόσο 

ηλεκτροπαραγωγής, όσο και θερμικών. Ωστόσο, πολιτική απόφαση του Δήμου Μήλου είναι η 

αξιοποίηση μόνο της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας.  

Το αυτόνομο ηλεκτρικό δίκτυο Μήλου – Κιμώλου τροφοδοτείται κυρίως από το θερμικό σταθμό 

της ΔΕΗ Α.Ε., με χρήση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα 

(μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ). Επιπλέον, στο νησί λειτουργεί ήδη αιολικό πάρκο, ιδιόκτητες 

διασυνδεδεμένες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ γίνεται ευρεία χρήση θερμικών ηλιακών 

για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ο σκοπός και οι στόχοι του Δήμου Μήλου αναφορικά με τη 

συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων και με ορίζοντα το 2020, ενώ αποτυπώνεται 

συνοπτικά η παρούσα κατάσταση και αναπτύσσεται το όραμα για το μέλλον.    

4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

Ο Δήμος Μήλου με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και τη γενικότερη στρατηγική 

που έχει υιοθετήσει στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, έχει στόχο την ανάπτυξη 

του νησιού με βασικούς άξονες την παραγωγή καθαρής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ τοπικού 

χαρακτήρα, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα, 

την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την προώθηση των καθαρών μεταφορών και τη 

μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Παράλληλος στόχος μέσω αυτών των πολιτικών είναι η 

δημιουργία ενός φιλικού προς το περιβάλλον μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης με άμεσο 

αντίκτυπο στην τοπική οικονομία και κοινωνία.  

Επίσης ο Δήμος Μήλου έχει λάβει την πολιτική απόφαση να επενδύσει στις νέες τεχνολογίες, 

συμμετέχοντας σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών και επιδεικτικών προγραμμάτων τόσο Εθνικών, 

όσο και Ευρωπαϊκών σε θέματα ενέργειας, μεταφορών και περιβάλλοντος, προκειμένου να 

αποκτήσει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία, έτσι ώστε να εφαρμόσει σε πραγματική 
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κλίμακα, μέτρα και δράσεις που θα επιτύχουν τους σκοπούς και στόχους που αναλύθηκαν 

παραπάνω. 

Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής εντάσσεται και η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας, το οποίο θέτει υψηλότατους στόχους όσον αφορά τη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης (παραγωγή ενέργειας από ορυκτά καύσιμα) καθώς και των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου.  

4.2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Η παρούσα Δημοτική Αρχή της Μήλου έχει αποφασίσει στρατηγικά να επενδύσει σε δράσεις 

που θα βελτιώσουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στο νησί και θα συμβάλλουν στην 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

και μειώνοντας την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ήδη στο νησί υπάρχουν εγκαταστάσεις ΑΠΕ (Αιολικό Πάρκο και 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα), ωστόσο υπάρχει η ανάγκη για αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο νησί, η 

οποία θα σημάνει τη μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. 

Συγκεντρωτικά το όραμα του Δήμου Μήλου για το μέλλον αφορά τη δημιουργία μια ενεργειακά 

βιώσιμης τοπικής κοινωνίας, η οποία: 

 θα είναι καθαρότερη 

 με βελτιωμένη ποιότητα ζωής  

 με ευαισθητοποιημένους πολίτες 

 με φιλική προς το περιβάλλον τουριστική ανάπτυξη 

 οικονομικά πιο εύρωστη 

 με κοινωνική συμμετοχή και πρόγραμμα 

 με δράσεις για ένα καλύτερο περιβάλλον 

Το όραμα για το μέλλον της Μήλου συμβαδίζει με τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων 

σε σχέση με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20%, την αύξηση της 

διείσδυσης των ΑΠΕ άνω του 20% και εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20%, έως το 2020 και θα 

επιτευχθεί θέτοντας μέσω του ΣΔΑΕ βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα, ως μέρος μιας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας ανάπτυξης, η οποία περιλαμβάνει την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

συμμετοχή όλων των παραγόντων της τοπικής κοινωνίας και των πολιτών.  
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Επομένως, το ΣΔΑΕ της Μήλου καλλιεργώντας την περιβαλλοντική συνείδηση και 

ενθαρρύνοντας ενέργειες περιβαλλοντικής προστασίας θα υποστηρίξει το νησί σε μια σειρά 

θεματικών προτεραιοτήτων που αφορούν δράσεις για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και 

την αύξηση της διείσδυσης καθαρών μορφών ενέργειας. Οι ακόλουθες θεματικές έχουν 

καθοριστεί από τη Δημοτική Αρχή και αναλύονται στο Μέρος Γ του παρόντος σχεδίου στην 

λεπτομέρεια τους: 

1. Ανάπτυξη έργων που έχουν σχέση με την εμπειρία που θα αποκτηθεί στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού έργου GEO MILOS, με έμφαση στην υλοποίηση έργων γεωθερμίας χαμηλής 

θερμοκρασίας για ψύξη/θέρμανση κτιριακών χώρων, αλλά και εγκαταστάσεων (π.χ. 

θερμοκήπια, υδατοκαλλιέργειες κτλ.) 

2. Έργα μονάδων αφαλάτωσης σε συνδυασμό με ΑΠΕ (θερμικές – γεωθερμία ή/και 

ηλεκτρικές – αιολικά) για αντιμετώπιση του προβλήματος παραγωγής επαρκών ποσοτήτων 

νερού ιδιαίτερα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. 

3. Υβριδικό σύστημα παραγωγής ενέργειας Αιολικών – Συσσωρευτών, σύμφωνα με το 

ενδιαφέρον ιδιωτικών εταιρειών, για την αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο νησί. 

4. Έργα τεχνολογιών υδρογόνου, τόσο σταθερών εφαρμογών (ηλεκτροδότηση Μαρίνας 

Αδάμαντα με κυψέλες καυσίμου) όσο και στον τομέα των μεταφορών (οχήματα & scooters Η2), 

τα οποία θα είναι περισσότερο ώριμα μετά τη συμμετοχή του Δήμου Μήλου στο έργο 

TRANSHYLAND που θα υλοποιηθεί στην Κορσική. 

5. Έργο μετατροπής του λιμανιού Αδάμαντα σε «Πράσινο Λιμάνι» με χρήση κυρίως 

Φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές αλλά και υδρογόνο, με στόχο την 

προσέλκυση περαιτέρω κρουαζιερόπλοιων. 

6. Έργο Έξυπνων Δικτύων μέσω της συμμετοχής του Δήμου Μήλου στο έργο SMART 

ISLE με χρηματοδότηση από το ELENA, με στόχο την εγκατάσταση Έξυπνων Μετρητών στο 

νησί. 

7. Έργο κάλυψης των αναγκών θέρμανσης της πισίνας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου με 

χρήση Γεωθερμίας Χαμηλής Θερμοκρασίας με στόχο τη μείωση του λειτουργικού ενεργειακού 

κόστους του. 
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8. Έργα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επιλεγμένα σημεία του νησιού με 

εγκατάσταση αυτόνομων σταθμών φόρτισης με Φωτοβολταϊκά, με στόχο τη μείωση των αέριων 

ρύπων στον τομέα των μεταφορών. 

9.  Έργα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης (κυρίως) με χρήση Γεωθερμικών Αντλιών 

Θερμότητας και γενικότερα Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας, σε περιοχές που έχουν ήδη 

ωριμάσει με την υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά έργα (π.χ. Πάρκινγκ ΟΤΕ στην Πλάκα, 

Γερμανικά Ψυγεία κτλ.). 

10. Έργα εγκατάστασης ΑΠΕ στα ξενοδοχεία και  τον τριτογενή τομέα γενικότερα της 

Μήλου (κυρίως Φωτοβολταϊκά με χρήση της ρύθμισης net metering), με στόχο τη δημιουργία 

ενός πιο ελκυστικού και «πράσινου» τουριστικού πακέτου. 

11. Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια, Δημοτικές Εγκαταστάσεις, 

Δημοτικό Οδοφωτισμό συμπεριλαμβανομένων Πλατειών και Δημοτικών Χώρων, καθώς και το 

Δημοτικό Στόλο Οχημάτων με στόχο την αύξηση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και μείωση 

του ενεργειακού κόστους του Δήμου Μήλου. 

12. Δράσεις ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων για τα σχεδιαζόμενα έργα ΑΠΕ και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δήμου με στόχο την εκπαίδευση τους στη μείωση της 

ενεργειακής τους κατανάλωσης. 

13. Έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών με χρήση ενεργειακού συμψηφισμού σε Δημοτικά 

κτίρια και εγκαταστάσεις (Δημοτικό Στάδιο Μήλου). 
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ΜΕΡΟΣ Β. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΝΗΣΙΟΥ 

Στο Μέρος Β του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου παρουσιάζεται αναλυτικά η απογραφή εκπομπών 

αναφοράς και γίνεται ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος του νησιού. Αποτυπώνεται 

επομένως αναλυτικά η παρούσα ενεργειακή και περιβαλλοντική κατάσταση του Δήμου Μήλου. 

Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της απογραφής που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει η 

αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, πάντοτε σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες του 

Συμφώνου των Δημάρχων, ενώ γίνεται λεπτομερής καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων 

του νησιού ανά τομέα, παρουσιάζεται η εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ, ανά τεχνολογία και 

τελικά υπολογίζονται οι εκπομπές CO2 σε όλη την επικράτεια του Δήμου. Σημειώνεται ότι τόσο 

στην απογραφή εκπομπών αναφοράς, όσο και στις προτεινόμενες δράσεις δεν έχει 

συμπεριληφθεί ο βιομηχανικός τομέας του νησιού, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σύνταξης ΣΔΑΕ του 

Συμφώνου των Δημάρχων. Επιπλέον, γίνεται για πρώτη φορά στο Δήμο Μήλου η καταγραφή 

της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών και επαγγελματιών του νησιού, μέσω της 

συμπλήρωσης και επεξεργασίας δύο ξεχωριστών εξειδικευμένων ερωτηματολογίων, έτσι ώστε 

να ληφθούν χρήσιμα συμπεράσματα, αναφορικά με τις ενεργειακές συνήθειες των κατοίκων του 

Δήμου Μήλου και να σχεδιαστούν αρτιότερα, οι δράσεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης, αλλά και 

τα μέτρα μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα στο νησί στο σύνολο τους.   

  



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                                                                                                        
23 

 

5. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ – 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Για την εκπόνηση της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου 

αποφασίστηκε να ακολουθηθεί η μεθοδολογία των προτύπων συντελεστών εκπομπών (IPPC), η 

οποία αφορά εκπομπές λόγω κατανάλωσης ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου, είτε άμεσες 

μέσω απευθείας χρήσης ορυκτών καυσίμων, είτε έμμεσες μέσω της παραγωγής ηλεκτρισμού στο 

νησί. Η μεθοδολογία αυτή είναι απολύτως συμβατή με τις οδηγίες ανάπτυξης ενός ΣΔΑΕ του 

Συμφώνου των Δημάρχων 

(http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/SEAP_guidelines_EL.pdf).   

Οι πρότυποι συντελεστές εκπομπών ακολουθούν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό εκπομπών 

αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με τη UNFCCC και το Πρωτόκολλο του Κιότο. Ειδικότερα, για 

τον υπολογισμό των ρύπων που προέρχονται από τη χρήση πετρελαίου κίνησης, έχει επιλεγεί να 

χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος συντελεστής εκπομπών, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του την 

ποσόστωση βιοντίζελ στο καύσιμο κίνησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Fdiesel-new= PCD * Fdiesel + PBD * 0 

όπου: 

 Fdiesel-new: διορθωμένος συντελεστής καυσίμου 

PCD: ποσοστό συμβατικού πετρελαίου κίνησης στο μίγμα καυσίμου 

Fdiesel: πρότυπος συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης 

PBD: ποσοστό βιοντίζελ στο μίγμα καυσίμου 

Οι τιμές των παραπάνω συντελεστών για το έτος 2010, σύμφωνα με τα εθνικά στοιχεία 

διαμορφώνονται σε: PCD: 93,5% και PBD: 6,5%, ενώ η τυπική τιμή του Fdiesel είναι: 0,267. 

Επομένως με βάση την παραπάνω εξίσωση, ο διορθωμένος συντελεστής εκπομπών είναι: Fdiesel-

new: 0,25 

Τονίζεται ότι ελλείψει προγενέστερων στοιχείων ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των 

εκπομπών και την υλοποίηση του ΣΔΑΕ επιλέχτηκε το 2010. 

http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/SEAP_guidelines_EL.pdf
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Κατά την υλοποίηση του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Συμφώνου 

των Δημάρχων αποφασίστηκε να ληφθεί υπόψη ο τοπικός συντελεστής εκπομπών για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη και τις τοπικές μονάδες ΑΠΕ, καθώς το 

ΣΔΑΕ συμπεριλαμβάνει και υλοποίηση έργων ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας. Ο 

υπολογισμός του διορθωμένου συντελεστή εκπομπών από την ηλεκτροπαραγωγή υπολογίζεται 

σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

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

όπου: 

EFE: τοπικός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t / MWh] 

TCE: συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΟΤΑ [MWh] 

LPE: τοπική ηλεκτροπαραγωγή [MWh] 

GEP: αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΟΤΑ [MWh] 

NEEFE: εθνικός ή ευρωπαϊκός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t / MWh]. Ο 

εθνικός  συντελεστής για την Ελλάδα είναι 1,149 

CO2LPE: εκπομπές CO2 από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [t] 

CO2GEP: εκπομπές CO2 από την παραγωγή πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας [t] 

Ο υπολογισμός της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη Μήλο έγινε με χρήση 

στοιχείων της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το νομό Κυκλάδων και αναγωγή για τη Μήλο, καθώς και με χρήση 

πραγματικών στοιχείων που προέκυψαν από τις καταναλώσεις στους επιμέρους ενεργειακούς 

τομείς του νησιού. Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος αναφοράς ήταν: 

68.256 MWh, ενώ η τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είναι: 9.387 MWh. 

Επομένως η παραπάνω εξίσωση μετατρέπεται σε 

EFE = [(68.256 – 9.387 – 0) X 1,149 + 0 + 0] / (68.256) =0,99 

Στον παρακάτω Πίνακα 5.1 φαίνονται οι συντελεστές που θα χρησιμοποιηθούν για τον 

υπολογισμό των εκπομπών CO2 του Δήμου Μήλου. 
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Πίνακας 5.1. Συντελεστές εκπομπών 

Καύσιμη Ύλη Τυπικός συντελεστής 

εκπομπών (tCO2/MWh) 

Ηλεκτρισμός 0,990 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο  0,250 

Υγραέριο 0,227 
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6. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται η συγκέντρωση των ενεργειακών καταναλώσεων που αφορούν τα 

Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις υποδομών, καθώς και του Δημοτικού φωτισμού για το Δήμο 

Μήλου. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η 

κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις. Επιπλέον, γίνεται η 

συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου του εν λόγω τομέα. 

Σημειώνεται ότι ο τομέας των Δημοτικών κτιρίων εγκαταστάσεων και φωτισμού δημόσιων 

χώρων παρουσιάζει υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις και ταυτόχρονα παραγωγή σημαντικών 

ποσοτήτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά και μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

6.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η απογραφή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 

καθώς και του δημοτικού οδοφωτισμού έγινε μέσω επεξεργασίας πραγματικών καταναλώσεων 

του Δήμου Μήλου από τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος αναφοράς, προκειμένου η 

καταγραφής της παρούσας κατάστασης και σε αυτόν τον ενεργειακό υποτομέα να είναι απόλυτα 

αξιόπιστη. Επιπλέον, η κατανάλωση στον τομέα του οδοφωτισμού καταγράφηκε 

χρησιμοποιώντας στοιχεία σχετικής μελέτης που διεξήχθη από το δίκτυο ΔΑΦΝΗ και το ΕΜΠ. 

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το Δήμο Μήλου στο έτος αναφοράς (2010) 

ήταν 1.547.413 kWh και το ετήσιο κόστος υπολογίζεται σε 240.276 €. Οι εκπομπές από τη 

συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1.532 t CO2 ανά έτος. Η ανάλυση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου Μήλου ανά υποτομέα γίνεται στις επόμενες 

παραγράφους. 

6.1.1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Όσον αφορά τα Δημοτικά κτίρια της Μήλου, η καταγραφή καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω των πραγματικών τιμολογίων αφορούσε 27 συνολικά κτίρια. Στον Πίνακα 6.1 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιγραφές των δημοτικών κτιρίων, οι καταναλώσεις για την κάθε 

παροχή δημοτικών κτιρίων της Μήλου για το έτος αναφοράς, καθώς και η συνολική 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα αυτό.  
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Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο Πίνακα, η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

για τα Δημοτικά κτίρια της Μήλου για το έτος αναφοράς (2010), βάσει πραγματικών τιμολογίων 

ανέρχεται σε 169.025 kWh, ενώ το ετήσιο κόστος για το Δήμο Μήλου υπολογίστηκε σε 26.200 

€. Οι εκπομπές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημοτικών κτιρίων είναι 167,3 t CO2 

ανά έτος. 

Πίνακας 6.1. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίων Δήμου Μήλου 

Περιγραφή Δημοτικού κτιρίου Αριθμός 

Παροχής 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 
ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΚΑ 5040497401 32937 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΓΚΑΡΑΖ  (ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΑΚΑ) 5040719201 7876 

ΚΟΙΝΟΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ  5040051101 0 

ΚΟΙΝΟΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΡΥΠΗΤΗΣ 5040345401 428 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 5040377901 519 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΠΛΑΚΑ 5040107402 60 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ 5040288801 5854 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΑ ΜΗΛΟΥ 5040726801 1731 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ – ΠΛΑΚΑ 5040098901 31297 

ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ 5040732502 23200                         

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ) 5040098801 6726 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ 5040444101 7286 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 5040662101 7040                            

ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ  (Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ)  5040300501 2006   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ 5040520001 4524    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΑΣ 5040371701 2778 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 5040170401 1303 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 5040445501 477 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΑΔΑΜΑΝΤΑ 5040071501 296 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΑ 5040410203 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΧ ΔΗΜ. ΜΗΛΟΥ(ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 

- ΛΙΜΑΝΙ) 5040453001 6614 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ-ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 9514401801 6800                             

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΚΑ 5040105701 404 

ΔΗΜ.ΜΗΛΟΥ-ΠΑΛ.ΑΣΤΥΝ.ΠΛΑΚΑ(ΜΠΛΕ) 5040715201 3075 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 5040300401 4690 

ΔΗΜ.ΜΗΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 5040288701 1179 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ-ΑΔΑΜΑΣ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ) 5040288901 9925 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

 169.025 
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6.1.2 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα των Δημοτικών εγκαταστάσεων υποδομών 

κατεγράφη επίσης βάσει πραγματικών στοιχείων μέσω των σχετικών τιμολογίων. Στον Πίνακα 

6.2 παρουσιάζονται αναλυτικά οι περιγραφές των δημοτικών εγκαταστάσεων υποδομών, οι 

καταναλώσεις για την κάθε παροχή δημοτικών εγκαταστάσεων της Μήλου για το έτος 

αναφοράς, καθώς και η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τομέα αυτό. 

Πίνακας 6.2. Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων υποδομών Δήμου 

Μήλου. 

Περιγραφή Δημοτικής εγκατάστασης Αριθμός 

Παροχής 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ.ΣΤΥΛΙΑΝΗ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ) 5040689601 197399   

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ  Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 5040714501 65280 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΗΦΟΡΑ 5040408601 28140 

ΚΟΙΝΟΤ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ (1ο) 5040205401 628 

ΚΟΙΝΟΤ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΔΑΜΑΝΤΑ(2ο)-

(ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ) 5040291301 3 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΚΑ 5040759601 1833 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ-ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΡΝΑΓΙΟ 5040659401 3178 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΟΥΝΑΛΑ ΜΗΛΟΥ 5040732701 685 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ 5040756101 450 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΨΑΘΑΔΙΚΑ 5040486201 24 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΧΑΛΙΚΙΑ 5040765401 44         

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΣ 5040476401 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΛΟΙ (1 ΑΠΌ 3) 5040409901 29 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΛΟΙ  (2 ΑΠΌ 3) 5040488401 0 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟΛΟΙ  (3 ΑΠΌ 3) 5040488501 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ-ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ 5040689701 0 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ 

ΚΑΜΠΟΣ 9514400901 2520                           

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ - Ι.Ν.ΑΓ. Μ. ΠΛΑΚΑ 5040530901 3138 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΗΛΟΥ - ΠΛΑΚΑ ΜΗΛΟΥ 5040600701 20299 

   

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 323.650 

Όπως φαίνεται στο συγκεκριμένο Πίνακα, η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

για τις Δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών της Μήλου για το έτος αναφοράς (2010), βάσει 

πραγματικών τιμολογίων ανέρχεται σε 323.650 kWh, ενώ το ετήσιο κόστος για το Δήμο Μήλου 
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υπολογίστηκε σε 50.166 €. Οι εκπομπές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστάσεων 

υποδομών είναι 320,4 t CO2 ανά έτος. 

6.1.3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο τομέας του Δημοτικού Φωτισμού είναι από τους σημαντικότερους και πιο ενεργοβόρους στο 

νησί της Μήλου, καθώς σε μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιούνται λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας 

με αποτέλεσμα υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα όμως, όπως θα αναλυθεί 

στις σχετικές προτεινόμενες δράσεις, παρουσιάζει υψηλό δυναμικό για εξοικονόμηση ενέργειας 

και μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.  

Η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης του δικτύου φωτισμού οδών και πλατειών του Δήμου 

Μήλου διενεργήθηκε στα πλαίσια μελέτης εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, που 

συντάχθηκε από το Δίκτυο Δάφνη και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ, Εργαστήριο Φωτοτεχνίας, στα πλαίσια του έργου «Μελέτη 

εγκατάστασης υποδομών έξυπνων δικτύων σε 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, Μήλος, 

Σαντορίνη, Κύθνος) με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού ELENA.   

Η καταγραφή των φωτιστικών σωμάτων που έγινε στα πλαίσια της εν λόγω μελέτης ανά τύπο 

συνοψίζεται στον Πίνακα 6.3. 

Η συνολική ετήσια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στο Δημοτικό Φωτισμό 

στο νησί της Μήλου είναι 1.054.738kWh και το αντίστοιχο ετήσιο κόστος για το Δήμο 

ανέρχεται σε 163.910€. Οι εκπομπές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό είναι 1.044 t CO2 ανά έτος. 
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Πίνακας 6.3. Πλήθος και κατανομή των φωτιστικών σωμάτων ανά τύπο στο σύνολο του Δήμου 

Μήλου. 

Τύπος φωτιστικού Αριθμός 

Απλό φωτιστικό τύπου ‘πιάτου’ με συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού (CFL) 1506 

Επιτοίχιο χωνευτό φωτιστικό με CFL 55 

Φωτιστικό τύπου ‘κόμπρα’ με CFL 63 

Απλό φωτιστικό τύπου σφαίρας με CFL 63 

Διπλό φωτιστικό τύπου σφαίρας με CFL 293 

Τριπλό φωτιστικό τύπου σφαίρας με CFL 15 

Τριπλό φωτιστικό με CFL 4 

Προβολέας με συμπαγή λαμπτήρα φθορισμού CFL 27 

Απλό φωτιστικό-φανάρι με CFL 17 

Διπλό φωτιστικό-φανάρι με CFL 131 

Φωτιστικό με λαμπτήρα ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης (HPM) 961 

Απλό φωτιστικό-φανάρι με ΗΡΜ 13 

Φωτιστικό με CFL που έχει αντικαταστήσει HPM 95 

Φωτιστικό με λαμπτήρα πυράκτωσης 190 

Φωτιστικό με λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων (ΜΗ) 15 

Προβολέας  με ΜΗ ισχύος 400W 29 

Προβολέας  με ΜΗ ισχύος 2000W 13 

Φωτιστικό με λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης (ΗΡS) 8 

Σύνολο 3497 

 

6.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζεται η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Μήλου, 

η οποία αφορά αποκλειστικά τα δημοτικά κτίρια. 

6.2.1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 

Η καταγραφή της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων της Μήλου έγινε 

με βάση πραγματικά στοιχεία για το έτος αναφοράς 2010, τα οποία ελήφθησαν από τιμολόγια 

της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επομένως η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης είναι 

απολύτως ρεαλιστική και καταγεγραμμένη και δεν βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία. Τα 

συγκεντρωτικά στοιχεία κατανάλωσης πετρελαίου, κόστους και οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα του τομέα αυτού παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.4. 
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Πίνακας 6.4. Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης δημοτικών κτιρίων Μήλου. 

Ετήσια κατανάλωση 

πετρελαίου θέρμανσης (lt) 

Κόστος αγοράς πετρελαίου 

θέρμανσης (€) 

Ετήσιες εκπομπές t CO2 

5.165 3.563,39 12,91  

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω Πίνακα, οι καταναλώσεις του Δήμου Μήλου σε πετρέλαιο για 

τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων είναι χαμηλή, γεγονός που οφείλεται στο ότι γενικότερα 

στο νησί η πιο συνηθισμένη μέθοδος θέρμανσης κτιρίων είναι με χρήση κλιματιστικών. Για το 

έτος αναφοράς (2010) το κόστος αγοράς πετρελαίου θέρμανσης ήταν 0,69 € / lt. Η συνολική 

κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων της Μήλου ήταν 51.650 kWh. 
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7. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 Ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας πέρα από το γεγονός ότι είναι από τους σημαντικότερους 

τομείς κατανάλωσης ενέργειας και παραγωγής εκπομπών CO2, ταυτόχρονα παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών, καθώς είναι αρκετά 

εύκολο να εφαρμοστούν σε αυτούς, απλές δράσεις με σχετικά χαμηλό κόστος και σημαντικό 

ενεργειακό, περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος. Η απογραφή των κτιρίων που έγινε από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011 παρουσιάζεται στους επόμενους πίνακες, συμπεριλαμβάνοντας στοιχεία για 

το έτος κατασκευής, τον αριθμό κτιρίων και τη χρήση τους, καθώς και τον αριθμό νοικοκυριών 

στη Μήλο. 

Πίνακας 7.1. Αριθμός κτιρίων ανά έτος κατασκευής στη Μήλο. 

Έτος κατασκευής Αριθμός κτιρίων 

Πρό 1960 2605 

1961-1985 1277 

1986-2000 935 

2001- 2011 (και υπό 

ανέγερση) 456 

Σύνολο 5.273 

 

Πίνακας 7.2. Κατανομή κτιρίων ανά χρήση στη Μήλο. 

Κατηγορία Χρήσης Αριθμός κτιρίων 

Κτίρια αποκλειστικής χρήσης 4.777 

Κτίρια μικτής χρήσης 496 

 

Πίνακας 7.3. Κατανομή κτιρίων αποκλειστικής χρήσης ανά κατηγορία στη Μήλο. 

Κατηγορία Χρήσης Αριθμός κτιρίων 

Κατοικία 3302 

Εκκλησία Μοναστήρι 162 

Ξενοδοχείο  231 

Εργοστάσιο Εργαστήριο 32 

Σχολικό κτίριο 11 

Κατάστημα Γραφείο 196 

Πάρκινγκ 149 

Νοσοκομείο  1 

Άλλη χρήση 693 
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Πίνακας 7.4. Αριθμός νοικοκυριών στη Μήλο. 

Αριθμός νοικοκυριών 2.031 

Μέσο μέγεθος νοικοκυριών 2,39 

Μέση ενεργειακή κατανάλωση νοικοκυριών Επικράτειας σε kWh 

/ έτος 3.750 

Ο υπολογισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πετρελαίου και υγραερίου 

στον οικιακό και τριτογενή τομέα βασίστηκαν σε Εθνικά στοιχεία για την ενεργειακή 

κατανάλωση ανά τομέα και τα Εθνικά ισοζύγια, καθώς και στοιχεία για την Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου και το νομό Κυκλάδων με αντίστοιχες αναγωγές για το νησί της Μήλου, καθώς υπάρχει 

έλλειψη ακριβέστερων στοιχείων. Λήφθηκε επίσης υπόψη, η μελέτη της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την 

ενεργειακή κατανάλωση στα νοικοκυριά της Ελλάδας, βάσει της οποίας υπολογίστηκε η μέση 

ετήσια ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών. 

7.1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

7.1.1. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προκειμένου να υπολογιστεί η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα 

του Δήμου Μήλου, ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για το έτος 

αναφοράς από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το νομό Κυκλάδων και στη συνέχεια έγινε 

αναγωγή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια στο νησί της Μήλου. Επίσης έγινε διόρθωση των 

τιμών, λαμβάνοντας υπόψη τη μελέτη της ΕΛ.ΣΤΑΤ για την ετήσια μέση ενεργειακή 

κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά νοικοκυριά. Το αποτέλεσμα ήταν ότι η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Μήλου για τον οικιακό τομέα, ήταν 8.365.062 kWh. Οι 

εκπομπές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας οικιακού τομέα είναι 8.281 t CO2 ανά έτος. 

7.1.2. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προκειμένου να υπολογιστεί η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα 

του Δήμου Μήλου, ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για το έτος 

αναφοράς από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για το νομό Κυκλάδων και στη συνέχεια έγινε 

αναγωγή με βάση πληθυσμιακά και άλλα κριτήρια στο νησί της Μήλου. Το αποτέλεσμα των 

υπολογισμών έδειξε ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο Δήμο Μήλου για τον 
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τριτογενή τομέα ήταν 12.727.604 kWh. Οι εκπομπές από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

τριτογενή τομέα είναι 12.600 t CO2 ανά έτος. 

7.2. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 

7.2.1 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προκειμένου να υπολογιστεί η κατανάλωση πετρελαίου και υγραερίου στον οικιακό του Δήμου 

Μήλου, ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή για τα Εθνικά Ενεργειακά Ισοζύγια του έτους αναφορά και στη συνέχεια έγινε 

αναγωγή με βάση πληθυσμιακά και άλλα κριτήρια για το νησί της Μήλου. Το αποτέλεσμα των 

υπολογισμών έδειξε ότι για τον οικιακό τομέα η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου ήταν 

10.230.071 kWh και η ετήσια κατανάλωση υγραερίου 256.821 kWh. Οι εκπομπές οικιακού 

τομέα που οφείλονται στο πετρέλαιο είναι 2.558 t CO2 και στο υγραέριο 58,3 t CO2 ανά έτος. 

7.2.2. ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Προκειμένου να υπολογιστεί η κατανάλωση πετρελαίου και υγραερίου στον  τριτογενή  τομέα 

του Δήμου Μήλου, ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή για τα Εθνικά Ενεργειακά Ισοζύγια του έτους αναφοράς και στη 

συνέχεια έγινε αναγωγή με βάση πληθυσμιακά κριτήρια για το νησί της Μήλου. Το αποτέλεσμα 

των υπολογισμών έδειξε ότι για τον οικιακό τομέα η ετήσια κατανάλωση πετρελαίου ήταν 

1.128.946 kWh και η ετήσια κατανάλωση υγραερίου 235.420 kWh. Οι εκπομπές τριτογενή 

τομέα που οφείλονται στο πετρέλαιο είναι 282,24 t CO2 και στο υγραέριο 53,4 t CO2 ανά έτος. 
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8. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Προκειμένου να υπολογιστούν οι ενεργειακές καταναλώσεις στον τομέα των οδικών μεταφορών 

του Δήμου Μήλου ακολουθήθηκαν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα πραγματικών δεδομένων αναφορικά με τα οχήματα: 1) Για τα Δημοτικά οχήματα 

συγκεντρώθηκαν πραγματικά στοιχεία από το Δήμο Μήλου, σε σχέση με την ετήσια 

κατανάλωση καυσίμου (βενζίνη ή diesel). Στη συνέχεια, με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίστηκε 

η ενεργειακή κατανάλωση από τα Δημοτικά οχήματα, 2) Για το σύνολο των οχημάτων του 

ησιού χρησιμοποιήθηκαν εθνικά στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ αναφορικά με τις καταναλώσεις 

καυσίμων (βενζίνη και diesel) στον τομέα των οδικών μεταφορών και στη συνέχεια έγιναν 

αναγωγές με βάση πληθυσμιακά κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη επίσης τα στοιχεία της 

Εθνικής απογραφής του 2011 αναφορικά με τον αριθμό οχημάτων στο νησί της Μήλου. Η 

τελική κατανάλωση καυσίμων στον τομέα των Ιδιωτικών και Δημοσίας Χρήσης Οχημάτων 

προέκυψε από τη συνολική κατανάλωση καυσίμων στον τομέα των οδικών μεταφορών 

αφαιρούμενης της κατανάλωσης καυσίμων των Δημοτικών οχημάτων που καταγράφηκε στο 

βήμα 1.   

8.1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Οι παρουσιαζόμενες καταναλώσεις υγρών καυσίμων για τα δημοτικά οχήματα προέρχονται από 

πραγματικά στοιχεία για το έτος αναφοράς, τα οποία αντλήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία 

του Δήμου Μήλου. Τα καύσιμα που χρησιμοποιήθηκαν στα δημοτικά οχήματα της Μήλου ήταν 

βενζίνη (αμόλυβδη και σούπερ) καi πετρέλαιο diesel. Στον πίνακα 8.1. παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα για την κατανάλωση υγρών καυσίμων από τα δημοτικά 

οχήματα, το κόστος και οι παραγόμενες εκπομπές για το έτος αναφοράς. 

Πίνακας 8.4. Κατανάλωση υγρών καυσίμων δημοτικών οχημάτων Μήλου. 

Καύσιμο Ετήσια κατανάλωση 

(lt) 

Ετήσιο κόστος (€) Ετήσιες εκπομπές t 

CO2 

Βενζίνη αμόλυβδη 14.856 22.981,94 34,03 

Βενζίνη σούπερ 233,7 396,55 0,54 

Πετρέλαιο diesel 55.033 70.993,14 137,6 

Σύνολο 70.122,7 94.371,63 172,17 
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Η ενεργειακή κατανάλωση των δημοτικών οχημάτων που οφείλεται επομένως στην αμόλυβδη 

βενζίνη είναι 136.675 kWh, στη βενζίνη σούπερ 2.150 kWh και στο πετρέλαιο κίνησης 550.330 

kWh. Επομένως η συνολική ενεργειακή κατανάλωση για τα δημοτικά οχήματα της Μήλου είναι 

689.155 kWh. 

8.2. ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρώτο βήμα για τον υπολογισμό της ενεργειακής 

κατανάλωσης από τα Ιδιωτικά και Δημοσίας Χρήσης οχήματα που κινούνται στην επικράτεια 

του Δήμου Μήλου, είναι ο υπολογισμός των συνολικών αντιστοίχων μεγεθών για το Δήμο 

Μήλου με χρήση δεδομένων από την ΕΛ.ΣΤΑΤ, ελλείψει ακριβέστερων στοιχείων και στη 

συνέχεια η αφαίρεση των ενεργειακών καταναλώσεων που οφείλονται στα Δημοτικά οχήματα, 

οι οποίες έχουν υπολογιστεί με πραγματικά δεδομένα στην παράγραφο 8.1. Ο υπολογισμός των 

συνολικών μεγεθών κατανάλωσης καυσίμων έχει γίνει με αναγωγές βάσει πληθυσμιακών 

κριτηρίων και λαμβάνοντας επίσης υπόψη το συνολικό αριθμό οχημάτων της επικράτειας Δήμου 

Μήλου που καταγράφηκαν στην Εθνική απογραφή του 2011. 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία, υπολογίζεται ότι η συνολική κατανάλωση βενζίνης στις 

οδικές μεταφορές για το Δήμο Μήλου ήταν 20.690.211 kWh  και η συνολική κατανάλωση 

diesel κίνησης ήταν 13.023.008 kWh. Επομένως, αφαιρώντας την κατανάλωση που αφορά τα 

Δημοτικά οχήματα, καταλήγουμε ότι η κατανάλωση για τον τομέα Ιδιωτικών και Δημοσίας 

Χρήσης οχημάτων στην επικράτεια του Δήμου Μήλου ήταν όσον αφορά την βενζίνη 20.551.386 

kWh και για πετρέλαιο diesel κίνησης 12.472.678 kWh. Οι συνολικές εκπομπές που οφείλονται 

στη βενζίνη για τον τομέα των μεταφορών είναι 5.152 t CO2 και για το πετρέλαιο κίνησης είναι 

3.256 t CO2. 
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9. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ 

ΜΗΛΟΥ 

Στο νησί της Μήλου βρίσκεται σε λειτουργία Αιολικό Πάρκο της εταιρείας Αιολική Μήλου ΑΕ 

με συνολική ισχύ 2,65 MW, αποτελούμενο από 4 Ανεμογεννήτριες (Α/Γ). Πιο συγκεκριμένα, 

στο Αιολικό Πάρκο εγκαταστάθηκαν το 1999, δύο Α/Γ Vestas V42 με ισχύ 600 kW έκαστη, το 

2005 εγκαταστάθηκε τρίτη Α/Γ Vestas V52 με ισχύ 850 kW, ενώ το 2008 προστέθηκε και 

τέταρτη Α/Γ Vestas V52, «φρεναρισμένη» στα 600 kW προκειμένου να καλύψει τις ενεργειακές 

ανάγκες της μονάδας αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης του νησιού.  

Η συνολική παραγωγή αιολικής ενέργειας από το συγκεκριμένο Αιολικό Πάρκο ανέρχεται 

(σύμφωνα με στοιχεία της ιδιοκτήτριας εταιρείας) σε 8.391.000 kWh / έτος. Ο συντελεστής 

ισχύος λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου είναι της τάξης του 36%, ενώ δεν παρατηρούνται 

αποκοπές αιολικής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο Μήλου – Κιμώλου. 

Στο νησί της Μήλου βρίσκονται σε λειτουργία επτά (7) Φωτοβολταϊκά Πάρκα (σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας) με συνολική ισχύ 618,07 kW. Σύμφωνα με το 

λογισμικό PVGIS που αναπτύχθηκε από το Joint Research Centre της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 

εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ενέργειας από τα Φωτοβολταϊκά Πάρκα της Μήλου είναι περίπου 

987.000 kWh / έτος. 

Στον επόμενο Πίνακα 9.1 συνοψίζεται η εγκατεστημένη ισχύς και ετήσια παραγωγή από ΑΠΕ 

για το νησί της Μήλου. 

Πίνακας 9.1. Εγκατεστημένη ισχύς και ετήσια παραγωγή από ΑΠΕ στη Μήλο. 

Τεχνολογία ΑΠΕ Εγκατεστημένη ισχύς (kW) Ετήσια παραγωγή (kWh) 

Αιολική Ενέργεια 2.650 8.391.000 

Φωτοβολταϊκά 618,07 987.000 
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10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΝΗΣΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΤΟ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συγκεντρωτικά το ενεργειακό αποτύπωμα του νησιού της 

Μήλου, αθροίζοντας τις εκπομπές CO2 που καταγράφηκαν και αναλύθηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια ανά ενεργειακό τομέα για το έτος αναφοράς 2010. Στον πίνακα 10.1 δίνονται 

αναλυτικά οι ενεργειακές καταναλώσεις και οι εκπομπές για το σύνολο της Μήλου. 

Πίνακας 10.1. Ενεργειακές καταναλώσεις και εκπομπές CO2 για την επικράτεια της Μήλου. 

Τομέας ενεργειακής 

κατανάλωσης 

Ετήσια ενεργειακή 

κατανάλωση (kWh) 

Ετήσιες εκπομπές αερίων 

θερμοκηπίου (t CO2) 

Ηλεκτρική Ενέργεια   

Δημοτικά κτίρια 169.025 167,3 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 

υποδομών 

323.650 320,4 

Δημοτικός φωτισμός 1.054.738 1.044 

Οικιακός τομέας 8.365.062 8.281 

Τριτογενής τομέας 12.727.604 12.600 

Πετρέλαιο   

Δημοτικά κτίρια 51.650 12,91 

Οικιακός τομέας 10.230.071 2.558 

Τριτογενής τομέας 1.128.946 282,24 

Δημοτικά οχήματα 550.330 137,6 

Ιδιωτικά & Δημόσιας χρήσης 

οχήματα 

12.472.678 3.118,2 

Βενζίνη   

Δημοτικά οχήματα 138.825 34,57 

Ιδιωτικά & Δημόσιας χρήσης 

οχήματα 

20.551.386 5.117,3 

Υγραέριο   

Οικιακός τομέας 256.821 58,3 

Τριτογενής τομέας 235.420 53,4 

   

ΣΥΝΟΛΑ 68.256.206 33.785 

Από τον Πίνακα αυτόν είναι φανερό ότι οι περισσότερο ενεργοβόροι (και αντίστοιχα ρυπογόνοι) 

τομείς όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου είναι ο οικιακός και ο 

τριτογενής τομέας, ενώ όσον αφορά την κατανάλωση βενζίνης, όπως αναμενόταν ενεργοβόρος 

τομέας είναι αυτός των μεταφορών και ειδικά των ιδιωτικών και δημοσίας χρήσης οχημάτων. 
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αποκλειστικά για τις δημοτικές 

καταναλώσεις και εκπομπές ρύπων (Σχήματα 10.1 και 10.2). 

 

Σχήμα 10.1. Δημοτικές ενεργειακές καταναλώσεις Μήλου.  

 

 

Σχήμα 10.2. Δημοτικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου Μήλου.  

Από τα παραπάνω σχήματα είναι φανερό, ότι αναφορικά με τις δημοτικές ενεργειακές 

καταναλώσεις της Μήλου, ο περισσότερο ενεργοβόρος τομέας είναι αυτός του δημοτικού 

οδοφωτισμού, ακολουθούμενος από την κατανάλωση πετρελαίου στα δημοτικά οχήματα και την 
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κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών, ενώ όσον αφορά 

τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου η μεγαλύτερη ρύπανση οφείλεται επίσης στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας για το δημοτικό φωτισμό, ενώ ακολουθούν κατά σειρά η κατανάλωση 

ηλεκτρισμού στις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών και η κατανάλωση πετρελαίου από τα 

δημοτικά οχήματα. Επομένως οι δράσεις / μέτρα που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια δίνουν 

έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτούς τους τομείς.  
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11. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ 

Ένας από τους βασικότερους στόχους του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου 

Μήλου είναι η καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς τόσο των κατοίκων, όσο και των 

επαγγελματιών του νησιού, προκειμένου να ληφθεί υπόψη στην αποτύπωση της παρούσας 

κατάστασης, όσο και στο σχεδιασμό δράσεων / μέτρων με ορίζοντα το 2020.  

Για την αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κατοίκων και επαγγελματιών του Δήμου 

Μήλου, αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και τους λοιπούς εμπλεκόμενους 

φορείς της υλοποίησης του ΣΔΑΕ, δύο εξειδικευμένα ερωτηματολόγια (ένα για τους πολίτες και 

ένα για τους επαγγελματίες του νησιού), τα οποία επισυνάπτονται στη συνέχεια. Προκειμένου 

να γίνει όσο το δυνατό ρεαλιστικότερη καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς, αλλά και να 

επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπλοκή των φορέων του νησιού, δόθηκε έμφαση στην 

αποτελεσματική και εύρεια διάδοση των ερωτηματολογίων, έτσι ώστε να συμπληρωθούν από 

ικανό δείγμα. Τα ερωτηματολόγια διαδόθηκαν με τους ακόλουθους τρόπους. 

 Σε έντυπη μορφή από το Κ.Ε.Π Δήμου Μήλου 

 Σε ηλεκτρονική μορφή στη λίστα αποδεκτών e-mails του Δήμου Μήλου 

 Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω των επαγγελματικών ενώσεων και σωματείων 

του νησιού 

 Σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΕΠΑΛ Μήλου, με την υποστήριξη των 

καθηγητών και μαθητών του οποίου έγινε στοχευμένη διανομή ερωτηματολογίων σε 

πολίτες 

 Διανομή ερωτηματολογίων στους υπαλλήλους του Δήμου Μήλου 

 Σε ηλεκτρονική μορφή μέσω των τοπικών διαδικτυακών ιστότοπων 

(www.mileikanea.gr, www.miloslife.gr και www.milosvoice.gr)  

  

http://www.mileikanea.gr/
http://www.miloslife.gr/
http://www.milosvoice.gr/
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 

(ΣΔΑΕ) από το Δήμο Μήλου, υποχρέωση που απορρέει από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς 

και από την δέσμευση της Ελλάδας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε εθνική εμβέλεια μέχρι το 2020.  

Το ΣΔΑΕ έχει ως στόχο αφενός την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας στο νησί, αφετέρου το σχεδιασμό 

δράσεων και μέτρων με ορίζοντα το 2020 και τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μας, με έμφαση 

στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Σκοπός της Έρευνας και Χρήση των Δεδομένων 

Για τη σωστή υλοποίηση του ΣΔΑΕ είναι αναγκαία η καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών της 

Μήλου, ώστε να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση και να σχεδιαστούν με ακρίβεια οι προτεινόμενες ενέργειες 

και μέτρα για το 2020, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις.   

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας θα είναι ανώνυμα. Ειδικότερα, δεν 

συλλέγουμε δεδομένα από τα οποία θα μπορούσε να εξαχθεί η ταυτότητα των συμμετεχόντων. Επίσης τα 

δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (πχ μεταβίβαση σε εταιρίες παραγωγής ή 

προμήθειας ενέργειας).     

Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική.  

Φόρμα Συγκατάθεσης 

Διάβασα και κατανόησα τις πληροφορίες και τους στόχους του ερωτηματολογίου. Γνωρίζω ότι τα στοιχεία που θα 

παραχωρήσω δεν μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό μου και ότι αυτή η ανωνυμία θα διατηρηθεί σε κάθε 

σχετιζόμενη δημοσίευση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Γνωρίζω ότι η συμμετοχή μου 

είναι εθελοντική. Όλα τα στοιχεία θα καταστραφούν μετά την έγκριση του ΣΔΑΕ από το Σύμφωνο των Δημάρχων.  

Δηλώνω ότι θα συμμετάσχω σε αυτή την έρευνα. 

 

e-mail     Ημερομηνία    Υπογραφή 

 

Για τις απαντήσεις σας, σημειώστε το κουτάκι το οποίο αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση ή συμπληρώστε το 

κενό. Εάν δεν είστε βέβαιος/α για κάποια ερώτηση, προχωρήστε στην επόμενη.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα σας πάρει περισσότερο από 15 λεπτά, και θα μας βοηθήσει να 

καταλάβουμε καλύτερα τις ενεργειακές σας ανάγκες. 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 

Για την διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων βοηθούν εθελοντικά οι καθηγητές και οι μαθητές του 

Ηλεκτρολογικού τομέα του ΕΠΑΛ Μήλου.  

Παρακαλούμε να επιστρέψετε το έντυπο (είτε το συμπληρώσετε είτε όχι) μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου. 
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ΜΕΡΟΣ 1 

Γενικές πληροφορίες για την κατοικία σας 

1. Τύπος χρήστη κτιρίου. Είμαι 

Ιδιοκτήτης    Ενοικιαστής 

2. Κατοικώ εδώ από το (ημερομηνία): 

3. Χρήση του κτιρίου 

Όλο το έτος         Θερινούς μήνες κυρίως              Σαββατοκύριακα              

Άλλο (συμπληρώστε) 

4. Αριθμός ενοίκων:  

5. Αναφέρεται τον αριθμό, το φύλο και την ηλικία των ενοίκων: 

Ένοικος 1:          έως 20 ετών           20-40 ετών          40-60 ετών          Άνω των 60 ετών 

Ένοικος 2:          έως 20 ετών           20-40 ετών          40-60 ετών          Άνω των 60 ετών 

Ένοικος 3:          έως 20 ετών           20-40 ετών          40-60 ετών          Άνω των 60 ετών 

Ένοικος 4:          έως 20 ετών           20-40 ετών          40-60 ετών          Άνω των 60 ετών 

Ένοικος 5:          έως 20 ετών           20-40 ετών          40-60 ετών          Άνω των 60 ετών 

6. Φύλο ενοίκων: 

Ένοικος 1:    Άνδρας          Γυναίκα 

Ένοικος 2:    Άνδρας          Γυναίκα 

Ένοικος 3:    Άνδρας          Γυναίκα 

Ένοικος 4:    Άνδρας          Γυναίκα 

Ένοικος 5:    Άνδρας          Γυναίκα 

Πληροφορίες για το κτίριο 

1. Έτος κατασκευής του κτιρίου (συμπληρώστε χρονολογία): 
2. Τύπος κτιρίου: 

Μονοκατοικία   Πολυκατοικία 

3. Αριθμός ορόφων: 
4. Συνολική επιφάνεια σπιτιού ή διαμερίσματος (σε τετραγωνικά μέτρα): 
5. Το κτίριο έχει θερμομόνωση: 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

6. Τύπος στέγασης  

Δώμα  Επικλινής στέγη (με κεραμίδια)  Άλλο 

7. Υλικά κατασκευής  

Τοιχοποιία (πέτρα)   Σκυρόδεμα  Άλλο 
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Ενεργειακές χρήσεις στο κτίριο  

1. Τύπος συστήματος θέρμανσης  

Κεντρική    Ατομική 

2. Μέσο θέρμανσης  

Κλιματιστικό  Ηλεκτρικό καλοριφέρ  Λέβητας πετρελαίου 

Ξυλόσομπα   Καυστήρας πέλετ  Υγραέριο 

Άλλο: 

3. Καταγραφή συσκευών ηλεκτρισμού  

α. Τηλεοράσεις 

Αριθμός συσκευών:                Ώρες χρήσης ανά ημέρα:                       Ισχύς (σε Watt): 

β. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 

Αριθμός συσκευών:  Τύπος (laptop, desktop): 

Ώρες χρήσης ανά ημέρα:  

γ. Πλυντήρια 

Αριθμός συσκευών:    Ενεργειακή Κλάση (π.χ. Α+,Α,  Β)1:                     

Χωρητικότητα (κιλά):  Συχνότητα χρήσης (πλύσεις ανά εβδομάδα): 

δ. Ψυγεία 

Αριθμός συσκευών:  Ενεργειακή Κλάση:                Ισχύς (σε Watt): 

ε. Κλιματιστικά 

Αριθμός:          Ενεργειακή Κλάση:          Ισχύς (σε Watt ή BTU/h): 

Ώρες χρήσης ανά ημέρα: 

 στ. Λαμπτήρες φωτισμού 

 Αριθμός: 

 Τύπος (πυρακτώσεως, οικονομίας, φθορισμού, led):   

ζ. Θέρμανση ζεστού νερού  

Ηλιακός θερμοσίφωνας   Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας 

Ώρες χρήσης ανά ημέρα: 

η. Πηγή ενέργειας για την κουζίνα 

Ηλεκτρισμός  Υγραέριο  Άλλο 

                                                                 
1 Στοιχεία όπως η ενεργειακή κλάση συνήθως καταγράφονται σε ετικέτες στις πλαϊνές ή οπίσθιες πλευρές της 
συσκευής. Εάν δεν γνωρίζετε την ενεργειακή κλάση της συσκευής σας, συνεχίστε στην επόμενη ερώτηση. 
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θ. Διαθέτετε ηλεκτρική γεννήτρια (π.χ. με ντήζελ): 

ΝΑΙ   ΟΧΙ   Ώρες χρήσης ανά εβδομάδα: 

ΜΕΡΟΣ 2 

Προσωπικά στοιχεία 

1. Είδος απασχόλησης 

Μισθωτός        Ελεύθερος επαγγελματίας          Συνταξιούχος        Άλλο 

2. Τι ποσοστό από τα μηνιαία έξοδα σας δαπανάτε για μετακινήσεις (εισιτήρια πλοίων, ταξί, ΜΜΜ, 
μετακινήσεις με αυτοκίνητο κλπ); 

3. Τι ποσό ξοδεύετε τον μήνα (ή τον χρόνο) για θέρμανση (σε ευρώ); 
4. Τι ποσό ξοδεύετε τον μήνα (ή τον χρόνο) για ηλεκτρική ενέργεια; 

Συνήθειες 

1. Παρακολουθείτε την ενεργειακή σας κατανάλωση; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ  

2. Ποιές 3 ηλεκτρικές συσκευές σας πιστεύετε πως καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια; 

Συσκευή 1: 

Συσκευή 2: 

Συσκευή 3: 

3. Όταν αγοράζετε συσκευές, ενημερώνεστε για την ενεργειακή τους κλάση;  

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Αν ΝΑΙ, για ποιο λόγο;  

Οικονομικός   Περιβαλλοντικός 

4. Τι μέτρα ενεργειακής εξοικονόμησης ενέργειας έχετε λάβει τον τελευταίο χρόνο; 

Μέτρο 1: 

Μέτρο 2: 

Μέτρο 3: 

5. Κάνετε χρήση του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Τάσεις 

1. Θα ήσασταν διατεθειμένος/η να πληρώσετε παραπάνω για να εξασφαλίσετε ενέργεια από  ανανεώσιμες 
πηγές (π.χ. αιολικά, φωτοβολταϊκά);  

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

Εάν ναι, πόσο παραπάνω (σε ποσοστό του σημερινού σας λογαριασμού %); 
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2. Θα ήσασταν διατεθειμένος/η να αλλάξετε ορισμένες από τις καθημερινές συνήθειες για να μειώσετε το 
ενεργειακό σας κόστος; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

3. Είστε εξοικειωμένος/η με τις νέες τεχνολογίες (internet, υπολογιστές, smart phones κλπ.); 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

4. Γνωρίζετε πώς να εξοφλείτε τους λογαριασμούς σας μέσω του διαδικτύου; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ          

                                                                                                              Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 

(ΣΔΑΕ) από το Δήμο Μήλου, υποχρέωση που απορρέει από την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων, καθώς 

και από την δέσμευση της Ελλάδας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε εθνική εμβέλεια μέχρι το 2020.  

Το ΣΔΑΕ έχει ως στόχο αφενός την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας στο νησί, αφετέρου το σχεδιασμό 

δράσεων και μέτρων με ορίζοντα το 2020 και τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού μας, με έμφαση 

στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  

Σκοπός της Έρευνας και Χρήση των Δεδομένων 

Για τη σωστή υλοποίηση του ΣΔΑΕ είναι αναγκαία η καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

επαγγελματιών της Μήλου, ώστε να αποτυπωθεί η παρούσα κατάσταση και να σχεδιαστούν με ακρίβεια οι 

προτεινόμενες ενέργειες και μέτρα για το 2020, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ενημέρωση καθώς και 

εκπαιδευτικές δράσεις.   

Τα δεδομένα που θα συγκεντρωθούν στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας θα είναι ανώνυμα. Ειδικότερα, δεν 

συλλέγουμε δεδομένα από τα οποία θα μπορούσε να εξαχθεί η ταυτότητα των συμμετεχόντων. Επίσης τα 

δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς (πχ μεταβίβαση σε εταιρίες παραγωγής ή 

προμήθειας ενέργειας).     

Η συμμετοχή σας σε αυτή την έρευνα είναι εθελοντική.  

Φόρμα Συγκατάθεσης 

Διάβασα και κατανόησα τις πληροφορίες και τους στόχους του ερωτηματολογίου. Γνωρίζω ότι τα στοιχεία που θα 

παραχωρήσω δεν μπορούν να συσχετιστούν με το πρόσωπό μου και ότι αυτή η ανωνυμία θα διατηρηθεί σε κάθε 

σχετιζόμενη δημοσίευση που θα βασίζεται στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας. Γνωρίζω ότι η συμμετοχή μου 

είναι εθελοντική. Όλα τα στοιχεία θα καταστραφούν μετά την έγκριση του ΣΔΑΕ από το Σύμφωνο των Δημάρχων.  

Δηλώνω ότι θα συμμετάσχω σε αυτή την έρευνα. 

e-mail     Ημερομηνία    Υπογραφή 

 

Για τις απαντήσεις σας, σημειώστε το κουτάκι το οποίο αντιστοιχεί στην σωστή απάντηση ή συμπληρώστε το 

κενό. Εάν δεν είστε βέβαιος/α για κάποια ερώτηση, προχωρήστε στην επόμενη.  

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν θα σας πάρει περισσότερο από 15 λεπτά, και θα μας βοηθήσει να 

καταλάβουμε καλύτερα τις ενεργειακές σας ανάγκες. 

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας! 

Για την διανομή και συλλογή των ερωτηματολογίων βοηθούν εθελοντικά οι καθηγητές και οι μαθητές του 

Ηλεκτρολογικού τομέα του ΕΠΑΛ Μήλου.  

Παρακαλούμε να επιστρέψετε το έντυπο (είτε το συμπληρώσετε είτε όχι) μέχρι την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου. 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 

Μέρος 1. Βασικά Ενεργειακά Στοιχεία 

1. Κατηγορία Επιχείρησης 

Γραφείο                Εμπορική Επιχείρηση             Εκπαίδευση  

Εστίαση                     Ξενοδοχείο                             Αγροτική 

Βιοτεχνία                   Άλλο  

Περιγραφή: ……………………………………………………………………………………………. 

 

2. Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης: 

 

3. Κτίριο εγκατάστασης 

Κτίριο     Αυτόνομο Κτίριο   (χωρίς επαφή με άλλο)        Συγκρότημα κτιρίων 

Κατάστημα               Διαμέρισμα    

Άλλο (συμπληρώστε) 

 

4. Συνολικό Εμβαδόν (μαζί με βοηθητικούς χώρους που καταναλώνουν ενέργεια): ………..τ.μ 

5. Εκτίμηση υπαλλήλων ημερησίως: 

6. Εκτίμηση πελατών ημερησίως: 

7. Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα: 

8. Μέρες λειτουργίας ανά έτος: 

9. Συνολική κατανάλωση ενέργειας 

Καύσιμο Συνολική κατανάλωση σε kWh, lt 
ή kg / έτος 

Κόστος (€) 

Ηλεκτρισμός   

Πετρέλαιο   

Υγραέριο   

Άλλο:……………   

 

10. Έχει το κτίριο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης: 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ: 

11. Αν ΝΑΙ Τι Κατηγορίας; : 
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Μέρος 2. Ενεργειακή Συμπεριφορά Επιχείρησης 

 

Φωτισμός 

1. Κλείνετε τα φώτα σε χώρους που δεν χρησιμοποιούνται; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ: 

 

2. Χρησιμοποιείτε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ: 

 

3. Αν ΝΑΙ, ποιο είναι το ποσοστό τους σε σχέση με το σύνολο των λαμπτήρων σας; :……………% 
 

 

Θέρμανση / Κλιματισμός 
1. Κλείνετε τα παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                            ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ:  

2. Συντηρείτε ετησίως το σύστημα θέρμανσης; : 
ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                            ΔΕΝ ΕΧΩ ΘΕΡΜΑΝΣΗ: 

 

3. Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε τη θέρμανση; : …………………………oC  
 

4. Κλείνετε τα παράθυρα όταν λειτουργεί ο κλιματισμός; : 
 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                        ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ:  

5. Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού πάνω από 25 oC το καλοκαίρι; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                        ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ:  

6. Κλείνετε τον κλιματισμό στα δωμάτια όταν δεν υπάρχουν ένοικοι: : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                        ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ:  

 

Ενεργειακές Συσκευές  

1. Λαμβάνετε υπόψη την ενεργειακή κλάση όταν αγοράζετε ηλεκτρικές συσκευές; : 

 ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                

2. Τι ενεργειακής κλάσης ήταν η τελευταία συσκευή που αγοράσατε; :……………. 
3. Κλείνετε μέσω του κεντρικού διακόπτη τις ηλεκτρικές συσκευές (όχι κατάσταση αναμονής); :  

       ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                
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4. Χρησιμοποιείτε ηλιακό θερμοσίφωνα: 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                

5.  Έχετε εγκαταστήσει μονάδες ΑΠΕ στην επιχείρηση; ……. Αν ΝΑΙ ποιος ο τύπος και η ισχύς της μονάδας; 

:……………….                     ………………kW 

 

Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 

1. Εφαρμόζετε στην επιχείρηση κάποιο πρότυπο / σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                

2. Έχετε εκπαιδεύσει το προσωπικό σας σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                

3. Αν ΝΑΙ περιγράψτε: ………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Έχετε εγκαταστήσει συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στην επιχείρηση; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                

5. Αν ΝΑΙ, παρακαλώ περιγράψτε: ………………………………………………………………………… 
6. Είστε διατεθειμένος στο μέλλον να εφαρμόσετε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; : 

ΝΑΙ:                                ΟΧΙ:                      ΔΓ/ΔΑ:                

7. Ποιο είναι το ανώτατο ποσό που είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας; 
:…………………………..€ 

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. 

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα των δύο ερωτηματολογίων και η στατιστική τους 

ανάλυση. 
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11.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ 

Τα ερωτηματολόγια του οικιακού τομέα διανεμήθηκαν με τους τρόπους που περιγράφηκαν 

ανωτέρω, ιδιαίτερα όμως σημαντική ήταν η συμβολή των καθηγητών και μαθητών του ΕΠΑΛ 

Μήλου στην επίτευξη συμπλήρωσης συνολικά 105 ερωτηματολογίων μέσω σχετικής 

εκστρατείας που διενέργησαν. Συνολικά οι ένοικοι των κατοικιών που συμπλήρωσαν αυτά τα 

ερωτηματολόγια ανέρχονται σε 350, αριθμός που είναι αρκετά αντιπροσωπευτικός σε σχέση με 

το μόνιμο πληθυσμό της Μήλου, Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της 

επεξεργασίας των ερωτηματολογίων οικιακού τομέα ανά υποενότητα: 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

 

Σχήμα 11.1. Ιδιοκτησία η ενοικίαση της κατοικίας. 
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Σχήμα 11.2. Περίοδος χρήσης της κατοικίας. 

Από τα πρώτα δύο σχήματα φαίνεται ότι οι κάτοικοι που ανταποκρίθηκαν στη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων του οικιακού τομέα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν ιδιοκτήτες και 

κατοικούν σε αυτές ολόκληρο το έτος. Στη συνέχεια στον Πίνακα 11.1 δίνονται συγκεντρωτικά 

πληροφορίες για το έτος από το οποίο οι πολίτες κατοικούν στο συγκεκριμένο κτίριο, τον 

αριθμό, την ηλικία και το φύλο των ενοίκων. 

Πίνακας 11.1. Αποτελέσματα γενικών πληροφοριών ερωτηματολογίων οικιακού τομέα 

Μέγεθος Τιμή 

Έτος από το οποίο κατοικώ στο κτίριο 2001 (Μ.Ο.) 

Συνολικός αριθμός ενοίκων  350 (Μ.Ο. 3.76 ανά οικία) 

Ένοικοι έως 20 ετών 153 (43,7%) 

Ένοικοι 20 - 40 ετών 55 (15,7%) 

Ένοικοι 40 - 60 ετών 124 (35,5%) 

Ένοικοι άνω των 60 ετών 18 (5,1%) 

Άνδρες ένοικοι 183 (52,3%) 

Γυναίκες ένοικοι 167 (47,7%) 

Είναι φανερό από τον παραπάνω πίνακα, ότι τα ερωτηματολόγια οικιακού τομέα του ΣΔΑΕ 

Δήμου Μήλου συμπληρώθηκαν από ικανό και αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών, οι οποίοι 

κατά μέσο όρο κατοικούν στην παρούσα οικία τους εδώ και 15 έτη. 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

Σχήμα 11.3. Τύπος κτιρίου 

 

Σχήμα 11.4. Ύπαρξη θερμομόνωσης στο κτίριο 
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Σχήμα 11.5. Τύπος στέγης κτιρίων 

 

Σχήμα 11.6. Υλικά κατασκευής κελύφους κτιρίων 

Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι κτίρια για τα οποία συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια 

είναι συνήθως μονοκατοικίες, με δώμα ως στέγη, κατασκευασμένα από σκυρόδεμα (κατά 

πλειοψηφία) ή πέτρα. Ενδιαφέρον στοιχείo από ενεργειακής άποψης είναι ότι μόλις το 52% των 

κατοικιών διαθέτουν θερμομόνωση. 
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Στη συνέχεια δίνονται στον Πίνακα 11.2 αποτελέσματα των ερωτηματολογίων του οικιακού 

τομέα αναφορικά με το έτος κατασκευής των κτιρίων, τον αριθμό των ορόφων και το συνολικό 

τους εμβαδόν. 

Πίνακας 11.2. Αποτελέσματα πληροφοριών κτιρίων ερωτηματολογίων οικιακού τομέα 

Μέγεθος Τιμή (Μ.Ο) 

Έτος κατασκευής 1981  

Αριθμός ορόφων  1,42  

Συνολικό εμβαδόν (τ.μ) 98,3  

Τα κτίρια που συμμετείχαν στην συμπλήρωση των ερωτηματολογίων είχαν κατά μέσο όρο έτος 

κατασκευής το 1981 και συνήθως είναι μονώροφα ή διώροφα. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

 

Σχήμα 11.7. Είδος θέρμανσης εγκατεστημένου στο κτίριο 
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Σχήμα 11.8. Συσκευή / εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση στο κτίριο 

 

Σχήμα 11.9. Είδος συσκευής θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης 
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Σχήμα 11.10. Ενεργειακή πηγή κουζίνας 

 

Σχήμα 11.11. Διαθεσιμότητα ηλεκτρογεννήτριας 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω γραφημάτων δείχνουν ότι στο νησί της Μήλου ισομερίζονται 

σχεδόν κεντρικά και ατομικά συστήματα θέρμανσης, με δημοφιλέστερες συσκευές θέρμανσης 

τα κλιματιστικά και τους λέβητες πετρελαίου. Επίσης, σχεδόν το σύνολο των συσκευών που 

χρησιμοποιούνται στην κουζίνα είναι ηλεκτρικές, ενώ ελάχιστα είναι τα νοικοκυριά που 

διαθέτουν εναλλακτική πηγή παροχής ρεύματος (γεννήτρια diesel). 

95%

5%

Πηγή ενέργειας κουζίνας

Ηλεκτρισμός

Υγραέριο

2%

95%

3%

Διαθέτετε Ηλεκτρογεννήτρια 

ΝΑΙ

ΌΧΙ

ΔΓ/ΔΑ
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Στα πλαίσια του ερωτηματολογίου οικιακού τομέα του ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου έγινε καταγραφή 

των βασικών ηλεκτρικών συσκευών, του τύπου τους, της ενεργειακής τους κλάσης, καθώς και 

της συχνότητας χρήσης τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 

11.3. Σημειώνεται ότι οι κάτοικοι του Δήμου Μήλου κλήθηκαν να αναφέρουν πέραν των 

στοιχείων αυτών, και την ισχύ κάθε ηλεκτρικής συσκευής που διαθέτουν, ωστόσο ελάχιστες 

απαντήσεις ελήφθησαν, με αποτέλεσμα το δείγμα ως προς αυτές τις ερωτήσεις να μην είναι 

αντιπροσωπευτικό και για το λόγο αυτό δεν παρουσιάζονται απαντήσεις αναφορικά με την ισχύ 

των ηλεκτρικών συσκευών. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι κάτοικοι δεν είναι εξοικειωμένοι 

στην αναγνώριση της ισχύος των ηλεκτρικών συσκευών τους με μικρή εξαίρεση τα 

κλιματιστικά, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ονομαστική ισχύ 9.000 – 12.000 btu/h. 

Πίνακας 11.3. Αποτελέσματα καταγραφής ηλεκτρικών συσκευών οικιακού τομέα 

Συσκευή Αριθμός 

συσκευών 

Τύπος Ενεργειακή 

κλάση 

Συχνότητα χρήσης 

(Μ.Ο.) 

Τηλεοράσεις 212 (2,1 Μ.Ο.) - - 4,8 ώρες/ημέρα 

Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

171 (1,7 Μ.Ο.) Laptop (77,4%) 

Desktop (22,6%)  

- 3,4 ώρες/ημέρα 

Πλυντήρια 110 (1 M.O.) Χωρητικότητα 6 kg 

(Μ.Ο) 

Α+++ (1,4%) 

Α++ (9,7%) 

Α+ (41,35%) 

Α (36,65%) 

Β (10,9%) 

4,5 πλύσεις / 

εβδομάδα 

Ψυγεία 128 (1,3 Μ.Ο.) - Α+++ (1,7%) 

Α++ (3,3%) 

Α+ (25%) 

Α (45%) 

Β (21,7%) 

C (3,3%) 

- 

Κλιματιστικά 152 (1,8 Μ.Ο) - Α++ (4,75%) 

Α+ (20,9%) 

Α (58%) 

Β (11,6%) 

C (4,75%) 

6 ώρες/ημέρα 

Λαμπτήρες 

φωτισμού 

1.258 (14,3 

Μ.Ο.)  

Οικονομίας (53,8%) 

Φθορισμού (13,2%) 

Πυρακτώσεως (6,6%) 

LED (26,4%) 

 

- - 

Οι απαντήσεις των κατοίκων αναφορικά με τις ηλεκτρικές συσκευές έδειξαν ότι είναι 

ενημερωμένοι όσον αφορά τη σημασία της ενεργειακής κλάσης, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία 
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των χρησιμοποιούμενων συσκευών όλων των τύπων είναι τουλάχιστον ενεργειακής κλάσης Α ή 

και ανώτερης. Επίσης σε πολύ μεγάλο ποσοστό χρησιμοποιούν στις κατοικίες τους λαμπτήρες 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης (κυρίως οικονομίας – υδραργύρου και LED). 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σχήμα 11.12. Εργασιακή απασχόληση κατοίκων. 

Επίσης συλλέχθηκαν απαντήσεις αναφορικά με τις δαπάνες μετακίνησης των κατοίκων, καθώς 

και τις δαπάνες θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 

11.4. 

Πίνακας 11.4. Αποτελέσματα δαπανών μετακίνησης, θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας 

Δαπάνες Τιμή (Μ.Ο) 

Μετακινήσεις (% επί συνολικών 

εξόδων) 

18% 

Θέρμανση  924 € / έτος 

Ηλεκτρική ενέργεια 1.600 € / έτος 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αναφορικά με τις ενεργειακές συνήθειες των κατοίκων 

του Δήμου Μήλου έδειξαν ότι οι πολίτες του νησιού έχουν σε υψηλότατο ποσοστό ενημέρωση 

για την ενεργειακή κλάση ηλεκτρικών συσκευών κυρίως για οικονομικούς λόγους. Αντίθετα, 
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μόλις το 48% των κατοίκων παρακολουθούν με οποιονδήποτε τρόπο την ενεργειακή τους 

κατανάλωση, ενώ μόνο το 13% εξ αυτών κάνει χρήση του νυχτερινού τιμολογίου της ΔΕΗ. 

 

Σχήμα 11.13. Έλεγχος και ενημέρωση για ενεργειακή κατανάλωση οικίας. 

 

 

Σχήμα 11.14. Ενημέρωση για ενεργειακή κλάση ηλεκτρικών συσκευών κατά την αγορά τους. 
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Σχήμα 11.15. Λόγοι για τους οποίους ενημερώνονται οι κάτοικοι για την ενεργειακή κλάση 

ηλεκτρικών συσκευών. 

 

Σχήμα 11.16. Χρήση νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας. 

Επιπλέον οι πολίτες του Δήμου Μήλου κλήθηκαν να κατονομάσουν τις πιο ενεργοβόρες 

ηλεκτρικές συσκευές και τα πρόσφατα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν λάβει 

προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης και ενημέρωσης τους σε αυτούς τους τομείς, 

ώστε να σχεδιαστούν αρτιότερα δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων σε σχέση με εξοικονόμηση 

ενέργειας. Τα αποτελέσματα αυτά δίνονται στους Πίνακες 11.5 και 11.6. 
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Πίνακας 11.5. Ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές στον οικιακό τομέα. 

Ηλεκτρικές συσκευές % 

Στεγνωτήριο – Πλυντήριο 17,3% 

Ηλεκτρική σκούπα 0,8% 

Η/Υ 0,8% 

Βραστήρας 0,8% 

Αντλία νερού  0,4% 

Πιστολάκι 0,8% 

Ψυγείο 6,8% 

Θερμοπομπός – Ηλεκτρικό καλοριφέρ 4,7% 

Τηλεόραση 0,8% 

Ηλεκτρική κουζίνα 30,4% 

Κλιματιστικό 6,4% 

Πλυντήριο πιάτων 3% 

Σίδερο 5,1% 

Θερμοσίφωνας 21,1% 

Αφυγραντήρας 0,4% 

Καταψύκτης 0,4% 

Πίνακας 11.6. Πρόσφατα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον οικιακό τομέα. 

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας % 

Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας 39,8% 

Ηλιακός θερμοσίφωνας 11,7% 

Μη αναμονή συσκευών 1,1% 

Διπλά τζάμια – κουφώματα νέας 

τεχνολογίας 

4.4% 

Νυχτερινό τιμολόγιο 5,3% 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού  1,1% 

Εξοικονόμηση ενέργειας από μειωμένη 

λειτουργία συσκευών 

15,9% 

Αγορά συσκευών υψηλής ενεργειακής 

κλάσης 

8,5% 

Θέρμανση με υγραέριο 4,2% 

Σόμπα πετρελαίου 2,3% 

Χρήση βιομάζας για θέρμανση και 

μαγείρεμα 

2,3% 

Θερμοπομπός 1,1% 

Θερμομόνωση δώματος 2,3% 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτει σχετικά καλή γνώση των συσκευών που καταναλώνουν 

υψηλά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που 
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έχουν ληφθεί από τους κατοίκους επικεντρώνονται στη λειτουργία και την επιλογή λιγότερο 

ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών και όχι σε πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές μεθόδους 

εξοικονόμησης ενέργειας, γεγονός που αποδεικνύει την υψηλή πιθανότητα οι δράσεις 

εκπαίδευσης και ενημέρωσης στο θέμα, οι οποίες εντάσσονται στο ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου να 

αποβούν πολύ αποτελεσματικές. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

 

Σχήμα 11.17. Ενδιαφέρον για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ. 

 

Σχήμα 11.18. Διάθεση για αλλαγή ενεργειακών συνηθειών με στόχο τη μείωση κόστους. 
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Σχήμα 11.19. Εξοικείωση με νέες τεχνολογίες. 

 

 

Σχήμα 11.20. Γνώση εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διαδικτύου. 

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων οικιακού τομέα του ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου αναφορικά με 

τις ενεργειακές τάσεις απέδειξε ότι υπάρχει ενδιαφέρον στο νησί για την εγκατάσταση οικιακών 

μονάδων ΑΠΕ, ωστόσο λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, η πλειονότητα των 

πολιτών είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν πολύ μικρό ποσό χρημάτων για το σκοπό αυτό. 

Επιπλέον, το 83% των κατοίκων της Μήλου είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν ενεργειακές 
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συνήθειες με τελικό στόχο τη μείωση του κόστους, επομένως δράσεις ευαισθητοποίησης και 

ενημέρωσης των πολιτών προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να βρουν πρόσφορο έδαφος 

και να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Τέλος, οι κάτοικοι που συμπλήρωσαν το 

ερωτηματολόγιο δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες.  

11.2.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΤΟΜΕΑ 

Παράλληλα με τα ερωτηματολόγια που απευθύνθηκαν στους κατοίκους της Μήλου, διεξήχθη 

αντίστοιχη εκστρατεία καταγραφής της ενεργειακής συμπεριφοράς των επαγγελματιών του 

νησιού. Όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.21, η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών που 

συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια ήταν ιδιοκτήτες εμπορικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  

 

Σχήμα 11.21. Κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων που συμμετείχαν στα ερωτηματολόγια 

τριτογενούς τομέα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία των ερωτηματολογίων τριτογενούς τομέα 

του Δήμου Μήλου αναφορικά με τα κτίρια, το χρόνο λειτουργίας και πιθανές επενδύσεις των 

επιχειρήσεων σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Πίνακας 11.7. Συγκεντρωτικά στοιχεία προφίλ επιχειρήσεων Δήμου Μήλου που συμπλήρωσαν 

τα ερωτηματολόγια τριτογενούς τομέα. 

Χαρακτηριστικά μεγέθη προφίλ Μ.Ο 

Έναρξη λειτουργίας επιχείρησης 2001 

Συνολικό εμβαδόν κτιρίου 199 τ.μ. 

Εκτίμηση υπαλλήλων ημερησίως 2,24 

Εκτίμηση πελατών ημερησίως 31,5 

Ώρες λειτουργίας ανά ημέρα 12,6 

Μέρες λειτουργίας ανά έτος 259 

Ποσοστό λαμπτήρων εξοικονόμησης 

ενέργειας 

58,5% 

Θερμοκρασία ρύθμισης της θέρμανσης 21,5 oC  

Ανώτατο ποσό πιθανής επένδυσης σε μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας 

1.400 € 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο ερωτηματολόγιο 

τριτογενούς τομέα ήταν κατά βάση μικρού μεγέθους με χαμηλό αριθμό υπαλλήλων, οι οποίες 

διακόπτουν τη λειτουργία τους συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες. Σε ικανοποιητικό 

ποσοστό έχουν προχωρήσει σε αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με αντίστοιχους 

εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν μικρά ποσά σε περαιτέρω μέτρα 

για τη μείωση των ενεργειακών τους καταναλώσεων. Στη συνέχεια παρατίθενται τα 

αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ανά υποτομέα. 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Σχήμα 11.22. Τύπος κτιρίου εγκατάστασης επιχειρήσεων 
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Στον πίνακα 11.8 δίνονται οι μέσοι όροι ενεργειακής κατανάλωσης και κόστους ανά καύσιμο για 

τους επαγγελματίες του Δήμου Μήλου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ελήφθη μικρός αριθμός 

απαντήσεων αναφορικά με καταναλώσεις ηλεκτρισμού και πετρελαίου και μηδενικός 

αναφορικά με υγραέριο και άλλα καύσιμα. Επομένως αντιπροσωπευτικές θεωρούνται μόνο οι 

απαντήσεις για το ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.   

Πίνακας 11.8. Ενεργειακή κατανάλωση και κόστος επιχειρήσεων Δήμου Μήλου ανά καύσιμο. 

Καύσιμο Συνολική κατανάλωση σε 

kWh, lt ή kg / έτος 

Κόστος (€) 

Ηλεκτρισμός 1.250 kWh (Μ.Ο.) 3.324 € (Μ.Ο.) 

Πετρέλαιο 600 lt (Μ.Ο.) 580 € (Μ.Ο.) 

Υγραέριο - - 

Άλλο:…………… - - 

 

 

Σχήμα 11.23. Ύπαρξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα των ερωτηματολογίων ήταν ότι αν και τα περισσότερα κτίρια 

των επιχειρήσεων απαντήθηκε ότι διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, οι 

επαγγελματίες της Μήλου στο σύνολο τους απέτυχαν να δηλώσουν την ενεργειακή κατηγορία 
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του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη 

σημαντικότητα πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης υψηλής κατηγορίας. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Φωτισμός 

 

Σχήμα 11.24. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτισμός). 

 

Σχήμα 11.25. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (φωτισμός 2). 



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                                                                                                        
69 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω δύο σχήματα, οι επιχειρηματίες της Μήλου εφαρμόζουν σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για το φωτισμό των 

επιχειρήσεων τους.  

Θέρμανση / κλιματισμός 

 

Σχήμα 11.26. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (θέρμανση). 

 

 

Σχήμα 11.27. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (θέρμανση 2). 
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Σχήμα 11.28. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (κλιματισμός). 

 

 

Σχήμα 11.29. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (κλιματισμός 2). 
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Σχήμα 11.30. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (κλιματισμός 3). 

Είναι επίσης φανερό ότι και στον τομέα θέρμανσης / κλιματισμού οι επιχειρήσεις του Δήμου 

Μήλου εφαρμόζουν σε υψηλό ποσοστό απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Ενεργειακές συσκευές / ΑΠΕ 

 

Σχήμα 11.31. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (ενεργειακές συσκευές). 
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Σχήμα 11.32. Κατηγοριοποίηση τελευταίας αγοράς ενεργειακής συσκευής. 

 

Σχήμα 11.33. Απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (ενεργειακές συσκευές 2). 

Από τα παραπάνω σχήματα φαίνεται ότι οι επαγγελματίες της Μήλου είναι ενημερωμένοι για τη 

σημασία επιλογής υψηλής ενεργειακής κλάσης κατά την αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ενώ 

τουλάχιστον η τελευταία αντίστοιχη συσκευή που απέκτησαν ήταν πολύ υψηλής ενεργειακής 

κλάσης. Επίσης εφαρμόζουν στην πλειονότητά τους απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας κατά 

τη χρήση αυτών των ηλεκτρικών συσκευών. 
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Σχήμα 11.34. Χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων. 

 

 

Σχήμα 11.35. Εγκατάσταση άλλων μονάδων ΑΠΕ. 

Οι απαντήσεις των επαγγελματιών του Δήμου Μήλου όσον αφορά τη χρήση μονάδων ΑΠΕ στις 

επιχειρήσεις τους έδειξαν ότι αυτή περιορίζεται στην εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για 

την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ενώ αντίθετα δεν υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες ΑΠΕ 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για αυτό το λόγο και σε συνδυασμό με την εφαρμογή 
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του νόμου για τον ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) για μονάδες φωτοβολταϊκών, 

συμπεριλαμβάνονται σχετικές δράσεις / μέτρα στο ΣΔΑΕ, προκειμένου να αυξηθεί η διείσδυση 

των ΑΠΕ στον τριτογενή τομέα του νησιού. 

Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Σχήμα 11.36. Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης. 

 

 

Σχήμα 11.37. Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Σχήμα 11.38. Εγκατάσταση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

 

Σχήμα 11.39. Πρόθεση επένδυσης σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Οι απαντήσεις των επαγγελματιών της Μήλου αναφορικά με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

που εφαρμόζουν ή θα ενδιαφέρονταν να εφαρμόσουν στις επιχειρήσεις τους οδήγησαν στα 

ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Δεν εφαρμόζουν στην πλειονότητά τους κάποιο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
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 Δηλώνουν ότι έχουν εκπαιδεύσει το προσωπικό τους σε θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας, ωστόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας απέδειξαν ότι θεωρούν ως 

εκπαίδευση, απλές οδηγίες για βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των υπαλλήλων 

τους και όχι ολοκληρωμένη κατάρτιση στο συγκεκριμένο θέμα 

 Τα 2/3 των ερωτηθέντων επαγγελματιών δήλωσαν ότι δεν έχουν εγκαταστήσει έως 

σήμερα κάποιο ολοκληρωμένο σύστημα εξοικονόμησης ενέργειας  

 Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών του Δήμου Μήλου είναι 

διατεθειμένοι να επενδύσουν σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, ωστόσο όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, τα ποσά που προτίθενται να επενδύσουν είναι κατά μέσο όρο 

αρκετά χαμηλά. 

Από τα παραπάνω προέκυψε η επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθούν στο ΣΔΑΕ του Δήμου 

Μήλου στοχευμένες δράσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο των κατοίκων όσο και των 

επαγγελματιών του νησιού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.  
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ΜΕΡΟΣ Γ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ 

ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΤΟ 2020 

Ο Δήμος Μήλου έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να επενδύσει τόσο στην πλήρη 

εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων του νησιού (εξαιρουμένης της Γεωθερμικής 

Ενέργειας Υψηλής Ενθαλπίας, λόγω σχετικής απόφασης της Δημοτικής Αρχής του νησιού) για 

παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, επενδύοντας σε όλες τις υπόλοιπες τεχνολογίες με έμφαση στις 

θερμικές Ανανεώσιμες Πηγές, αλλά και την Αιολική και Ηλιακή ενέργεια σε συνδυασμό με 

τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην Εξοικονόμηση 

Ενέργειας σε όλους τους τομείς (Κτίρια, Υποδομές, Οδοφωτισμός, Μεταφορές) με τελικό στόχο 

τη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και συνεπακόλουθα των εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου (κυρίως CO2) στο νησί με ορίζοντα το 2020. Τελικός στόχος των δράσεων που 

αναπτύσσονται στη συνέχεια είναι η βελτίωση της ποιότητας περιβάλλοντος της Μήλου με 

άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, όσο και στην αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος, δημιουργώντας ένα ξεκάθαρα «πράσινο προφίλ». Στη συνέχεια 

εξειδικεύονται και ποσοτικοποιούνται οι δράσεις και τα μέτρα του ΣΔΑΕ ανά τομέα, όσον 

αφορά το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος, υπολογίζεται το άμεσο συνολικό κόστος 

υλοποίησης τους ενώ παρατίθενται και πιθανές πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης για το 

σύνολο των δράσεων. 
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12. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

Ο τομέας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (υποδομών) είναι ιδιαίτερα σημαντικός, 

για το νησί της Μήλου καθώς από την καταγραφή της παρούσας κατάστασης προέκυψε 

ξεκάθαρα ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, μέσω 

υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (όπως παρεμβάσεις στο κέλυφος, τα κουφώματα, 

το φωτισμό, Η/Μ εξοπλισμό), με παράλληλή κάλυψη μέρους των φορτίων από μονάδες ΑΠΕ 

και τελικά τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του νησιού. Επίσης υπάρχει υψηλό δυναμικό 

εξοικονόμησης ενέργειας στις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών και πιο συγκεκριμένα κυρίως 

σε αντλιοστάσια, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το αντλιοστάσιο του βιολογικού 

καθαρισμού του Δήμου Μήλου, μέσω υλοποίησης απλών μέτρων / παρεμβάσεων.  Στη συνέχεια  

παρατίθενται οι δράσεις και τα μέτρα του Τομέα αυτού που θα συμπεριληφθούν στο Πρόγραμμα 

του Δήμου Μήλου με ορίζοντα το 2020. 
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12.1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 1 

Όνομα Δράσης Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα 

Δημοτικά Κτίρια 

Περιγραφή Η πρώτη δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας στα 

δημοτικά κτίρια της Μήλου αφορά την ενημέρωση και 

εκπαίδευση των δημοτικών υπαλλήλων στο θέμα, έτσι ώστε 

να βελτιώσουν την καθημερινή ενεργειακή τους 

συμπεριφορά, με άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων αυτών.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 9.000 € (1.800 € ανά έτος έως το 2020) 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 12.500 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 12,01 tCO2 / έτος 

Οικονομικό 2.000 € / έτος από μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια (σύμφωνα με ισχύοντα 

τιμολόγια ΔΕΗ πλέον άλλων χρεώσεων) 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο υπολογισμός της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ES) από δράσεις / εκστρατείες 

ενημέρωσης δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:  

ES = y * n * AR * in * ESPP 

 

όπου:  

y: τα έτη εφαρμογής της δράσης 

n: ο αριθμός των άμεσα συμμετεχόντων δημοτικών υπαλλήλων στη δράση 

AR: το ποσοστό ευαισθητοποίησης στη δράση 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων (που επηρεάστηκαν μετά τη δράση) 

ESPP: η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

 

Επομένως η υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας είναι ES = 5*50*0,2*1*250 = 

12.500 kWh / έτος 
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12.2 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 2 

Όνομα Δράσης Ενεργειακές επιθεωρήσεις / πιστοποιήσεις δημοτικών κτιρίων 

και προμελέτες εξοικονόμησης ενέργειας 

Περιγραφή Η σταδιακή έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών μετά από 

επιθεωρήσεις από πιστοποιημένο ενεργειακό επιθεωρητή 

εντάσσεται στις προτεραιότητες του Δήμου Μήλου. Οι 

συγκεκριμένες πιστοποιήσεις θα συνοδεύονται από 

προμελέτες εξοικονόμησης ενέργειας ανά κτίριο. 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 26 x 800 € / κτίριο = 20.800 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδια συμμετοχή / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η υλοποίηση των ενεργειακών επιθεωρήσεων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, 

συνοδευόμενη από προμελέτες εξοικονόμησης ενέργειας για το σύνολο των κτιρίων του 

Δήμου Μήλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον ακριβή υπολογισμό της συνολικής 

εξοικονόμησης ενέργειας που είναι δυνατό να επιτευχθεί έως το 2020 σε αυτόν τον 

τομέα.  

 

Το μέσο κόστος έκδοσης πιστοποιητικού για τα δημοτικά κτίρια της Μήλου 

υπολογίζεται στα 800 € / κτίριο. Παρόλο που η δράση καθεαυτή δεν έχει άμεσο 

περιβαλλοντικό, ενεργειακό κα οικονομικό όφελος, είναι απαραίτητη για να 

εξειδικευτούν περαιτέρω οι δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας που θα έχουν σημαντικό 

όφελος σε κάθε κτίριο. Επιπλέον, για τη συμμετοχή σε Εθνικά Προγράμματα 

χρηματοδότησης για την εξοικονόμηση ενέργειας είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ενεργειακού πιστοποιητικού.  
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12.3 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 3 

Όνομα Δράσης Υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα 

δημοτικά κτίρια 

Περιγραφή Οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια θα έχουν σημαντικό ενεργειακό και περιβαλλοντικό 

αποτέλεσμα, το οποίο θα υπολογιστεί με ακρίβεια μετά την 

διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων και την έκδοση 

των ενεργειακών πιστοποιητικών.   

Χρόνος υλοποίησης 2017-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 1.750.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα / Πράσινο Ταμείο 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό Ηλεκτρική ενέργεια: 50.707 kWh / έτος  

Θερμική ενέργεια: 18.077 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 54,72 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 10.444 € / έτος 

Αξιολόγηση – Σχόλια 

Ο προκαταρκτικός υπολογισμός του ενεργειακού, περιβαλλοντικού και οικονομικού 

οφέλους έγινε μετά από έλεγχο των κτιρίων και λαμβάνοντας υπόψη την υλοποίηση των 

ακόλουθων ενεργειακών παρεμβάσεων: 

 Παρεμβάσεις ή εγκατάσταση νέων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 

εσωτερικών χώρων κτιρίων με δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 15% σε 

θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια. 

 Εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης με δυνατότητα εξοικονόμησης 

θερμικής ενέργειας έως και 10%. 

 Παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων με προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, 

ιδιαίτερα για τα παλαιά κτίρια και σίγουρα για όσα έχουν ανεγερθεί πριν το 1980 

με δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 30% θερμικής / ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικούς σε 

όσα κτίρια είναι εγκατεστημένα συστήματα παλιάς τεχνολογίας με μονά τζάμια 

με δυνατότητα εξοικονόμησης έως και 20% θερμικής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού δημοτικών 

κτιρίων με αντίστοιχους υψηλής ενεργειακής απόδοσης με στόχο εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας έως και 15%. 

 Τοποθέτηση θερμικών ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού 

χρήσης με δυνατότητα εξοικονόμησης θερμικής / ηλεκτρικής ενέργειας έως και 

10%.  

Από τους υπολογισμούς που ακολούθησαν του προκαταρκτικού ενεργειακού ελέγχου 

προέκυψε ότι μέσω των παραπάνω μέτρων / δράσεων, για το σύνολο των δημοτικών 

κτιρίων της Μήλου μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε 

ποσοστό 30% και θερμικής ενέργειας σε ποσοστό 35%. Σημειώνεται, ότι σε μεγάλο 

ποσοστό, όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία του ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου, η 

θέρμανση δημοτικών κτιρίων γίνεται με χρήση κλιματιστικών. Επίσης οι παρεμβάσεις 
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εξοικονόμησης ενέργειας στις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών δίνονται σε 

ξεχωριστή δράση.  Στον ακόλουθο Πίνακα 12.1 δίνονται οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας που προτείνονται ανά δημοτικό κτίριο. 

 

Πίνακας 12.1. Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια της Μήλου. 
Περιγραφή Δημοτικού κτιρίου ΣΘ ΑΘ ΚΕΛ ΥΠ/ΚΦ ΛΑΜΠ ΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΛΑΚΑ 
 ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΓΚΑΡΑΖ  

(ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΛΑΚΑ) 
    ΝΑΙ  

ΚΟΙΝΟΤ. ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΤΡΥΠΗΤΗΣ 
    ΝΑΙ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 
    ΝΑΙ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΑΔΑΜΑΝΤΑ 
ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - ΖΕΦΥΡΙΑ 

ΜΗΛΟΥ 
    ΝΑΙ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ – 

ΠΛΑΚΑ 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

ΕΠΑΛ ΜΗΛΟΥ  ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΛΑΚΑΣ (ΠΑΙΔΙΚΟΣ 

ΣΤΑΘΜΟΣ) 

ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΔΑΜΑΝΤΑ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 
ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ  

ΔΗΜ.ΣΧΟΛ.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ  

(Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ)  
ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. 

ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΥ 
ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΖΕΦΥΡΙΑΣ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ 

ΜΗΛΟΥ 
ΝΑΙ    ΝΑΙ  

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ 

ΑΔΑΜΑΝΤΑ 
    ΝΑΙ  

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΧ ΔΗΜ. 

ΜΗΛΟΥ(ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ - 

ΛΙΜΑΝΙ) 

    ΝΑΙ  

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ-

ΑΓ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

ΠΛΑΚΑ 
    ΝΑΙ  

ΔΗΜ.ΜΗΛΟΥ-

ΠΑΛ.ΑΣΤΥΝ.ΠΛΑΚΑ(ΜΠΛΕ) 
ΝΑΙ    ΝΑΙ  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ - 

Π.ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΟΣ 
ΝΑΙ   ΝΑΙ ΝΑΙ  

ΔΗΜ.ΜΗΛΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ 

ΑΔΑΜΑΝΤΑΣ 
    ΝΑΙ  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ-ΑΔΑΜΑΣ 

(ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) 
ΝΑΙ  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Παρεμβάσεις: ΣΘ – Συστήματα θέρμανσης, ΑΘ – Αντιστάθμιση, ΚΕΛ – Κέλυφος, ΥΠ/ΚΦ – Υαλοπίνακες / 

Κουφώματα, ΛΑΜΠ – Λαμπτήρες, ΘΗΣ – Θερμική ηλιακή συστήματα.  
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12.4 ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1 

Όνομα Δράσης Προμελέτη εξοικονόμησης ενέργειας σε ενεργοβόρες 

Δημοτικές Υποδομές (Βιολογικός καθαρισμός) 

Περιγραφή Από την καταγραφή των καταναλώσεων ηλεκτρικής 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, 

διαπιστώθηκε ότι οι πιο ενεργοβόρες εγκαταστάσεις είναι δύο 

αντλιοστάσια (με προεξάρχον το αντλιοστάσιο του 

βιολογικού καθαρισμού). Η προμελέτη εξοικονόμησης 

ενέργειας θα υποδείξει συγκεκριμένα απλά μέτρα για τη 

μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε συγκεκριμένες 

υποδομές.  

Χρόνος υλοποίησης 2016 -2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 4.500 € (κόστος μελέτης) + κόστος μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδια συμμετοχή / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 97.095 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 96,1 tCO2 / έτος 

Οικονομικό 15.535 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η υλοποίηση της ενεργειακής προμελέτης ενεργοβόρων δημοτικών υποδομών με 

έμφαση στο αντλιοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού θα καθορίσει συγκεκριμένα 

μέτρα για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, όπως θέρμανση νερού δεξαμενών, 

προσθήκη ηλεκτρολογικών διατάξεων για διόρθωση συνημίτονου, βελτιστοποίηση του 

προγραμματισμού λειτουργίας των αντλιών κ.α.  

 

Παρόλο που από την ίδια τη μελέτη δεν θα προκύψουν άμεσα ενεργειακά, οικονομικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη, η υλοποίηση των προτεινόμενων από αυτήν δράσεων θα 

οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας από τις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών της 

τάξης του 30%. Σημειώνεται ότι μόνο το αντλιοστάσιο του βιολογικού καθαρισμού 

Δήμου Μήλου καταναλώνει περίπου 200.000 kWh ετησίως και επιβαρύνει το Δήμο με 

ένα λειτουργικό ενεργειακό κόστος της τάξης των 32.000 €. Επομένως, αναμένεται να 

προκύψει σημαντικό ενεργειακό περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για το Δήμο, 

μετά την υλοποίηση της προμελέτης. 

 

Επομένως σε δεύτερο στάδιο, η υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που θα 

προτείνει η συγκεκριμένη προμελέτη, λαμβάνοντας υπόψη ως μέση αύξηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 30%, θα έχει για το Δήμο Μήλου ετήσιο ενεργειακό 

όφελος για το σύνολο των εγκαταστάσεων υποδομών  97.095 kWh, οικονομικό όφελος 

15.535 € και περιβαλλοντικό όφελος 93,3 t CO2.  
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13. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Οι δράσεις / μέτρα που έχουν συμπεριληφθεί στο ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου όσον αφορά τον 

οικιακό και τριτογενή τομέα επικεντρώνονται σε εκστρατείες ενημέρωσης πολιτών και 

επιχειρηματιών του νησιού στην εξοικονόμηση ενέργειας και τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά 

της οφέλη, σε πιλοτικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του φωτισμού, αλλά και 

στο καινοτόμο έργο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ISLE – SMART. 

13.1 ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 1 

Όνομα Δράσης Εκστρατεία ενημέρωσης για την εξοικονόμηση ενέργειας 

στον οικιακό και τριτογενή τομέα 

Περιγραφή Η πρώτη δράση για την εξοικονόμηση ενέργειας στον 

οικιακό και τριτογενή τομέα αφορά την ενημέρωση και 

εκπαίδευση των πολιτών στο θέμα, έτσι ώστε να βελτιώσουν 

την καθημερινή ενεργειακή τους συμπεριφορά, με άμεσο 

αποτέλεσμα τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στους 

δύο αυτούς τομείς. Δεδομένου ότι στον οικιακό τομέα της 

Μήλου, η μεγάλη πλειοψηφία των συσκευών θέρμανσης 

λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια, η έμφαση δίνεται στην 

εξοικονόμηση ηλεκτρισμού.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 25.000 € (5.000 € ανά έτος έως το 2020) 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 4.280.000 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 4.237 t CO2 / έτος  

Οικονομικό Εξοικονόμηση χρημάτων από τους μειωμένους λογαριασμούς 

ενέργειας των κατοίκων και επαγγελματιών της Μήλου (> 

680.000 € / έτος) 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο υπολογισμός της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ES) από δράσεις / εκστρατείες 

ενημέρωσης δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:  

ES = y * n * AR * in * ESPP 

 

όπου:  

y: τα έτη εφαρμογής της δράσης 

n: ο αριθμός των άμεσα συμμετεχόντων κατοίκων στη δράση 

AR: το ποσοστό ευαισθητοποίησης στη δράση 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων (που επηρεάστηκαν μετά τη δράση) 

ESPP: η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
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Επομένως η υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας είναι:  

ESοικιακός = 5*800*0,4*2*900 = 2.880.000 kWh / έτος 

ESτριτογενής = 5*100*0,4*2*3500 = 1.400.000 kWh / έτος 
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13.2 ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 2 

Όνομα Δράσης Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών στη Μήλο 

Περιγραφή Στα πλαίσια του έργου Isle – Smart θα εγκατασταθούν σε 5 

νησιά του Αιγαίου (Μήλος, Λήμνος, Λέσβος, Σαντορίνη και 

Κύθνος) συνολικά 180.000 έξυπνοι μετρητές στον οικιακό 

και τριτογενή τομέα. Με την εγκατάσταση των μετρητών στο 

νησί της Μήλου (περίπου 10.000) θα υπάρχει δυνατότητα σε 

συνεργασία με τη δημιουργία έξυπνων δικτύων, η επιλογή 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους όπου η 

ζήτηση είναι μικρή, με χαμηλότερη χρέωση. Επίσης 

υπολογίζεται εξοικονόμηση ενέργειας στα 5 νησιά της τάξης 

των 42 GWh/έτος. 

Χρόνος υλοποίησης 2011-2016 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 52.000.000 € (συμπεριλαμβανομένων έξυπνων μετρητών και 

κέντρων διαχείρισης, επιπλέον εγκαταστάσεις Φ/Β και 

σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων). Το κόστος των 

μετρητών της Μήλου εκτιμάται σε περίπου 600.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης ELENA / ΔΕΔΔΗΕ 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό Εξοικονόμηση ενέργειας 1,68 GWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 1.663 t CO2 / έτος 

Οικονομικό Μείωση λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

οικιακού και τριτογενή τομέα (> 260.000 € / έτος). 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Σύμφωνα με τους στόχους του Προγράμματος ISLE SMART, η υλοποίηση του έργου θα 

έχει αφενός αποτέλεσμα την παροχή δυνατότητας στους καταναλωτές να επιλέξουν 

συγκεκριμένες ώρες της ημέρας για τη χρήση των ηλεκτρικών τους συσκευών, κατά τη 

διάρκεια των οποίων οι χρεώσεις είναι χαμηλότερες, αφετέρου να μειώσουν τη συνολική 

τους ενεργειακή κατανάλωση, έχοντας πρόσβαση στη στιγμιαία κατανάλωση ενέργειας 

μέσω των έξυπνων μετρητών. 
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13.3 ΟΙΚΙΑΚΟΣ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 3 

Όνομα Δράσης Εκστρατεία αντικατάστασης λαμπτήρων με ισοδύναμους 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό και τριτογενή 

τομέα 

Περιγραφή Μία από τις λιγότερο κοστοβόρες και περισσότερο 

αποδοτικές δράσεις για επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 

είναι η αντικατάσταση λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας με 

ισοδύναμους υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (κυρίως 

LED) στον οικιακό και τριτογενή τομέα.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 18.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Χορηγίες από εταιρείες εμπορίας λαμπτήρων 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 408.800 kWh 

Περιβαλλοντικό 404,7 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 65.408 €/ έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η δράση αυτή έχει διττό χαρακτήρα: Αφενός θα υλοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης των 

πολιτών και των επαγγελματιών του Δήμου Μήλου, όσον αφορά τα οφέλη της 

αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων με αντίστοιχους υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, αφετέρου θα αντικατασταθούν πιλοτικά 3.500 λαμπτήρες σε οικίες και 

επιχειρήσεις. Με τη δράση αυτή είναι δυνατό να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας έως 

και 80%. Το κόστος των λαμπτήρων είναι κατά μέσο όρο 4 €. Το επιπλέον κόστος της 

εκστρατείας είναι 4.000 €. 

 

Για τον υπολογισμό του ενεργειακού οφέλους έχει γίνει η παραδοχή ότι αντικαθιστώνται 

3.500 λαμπτήρες, με μέσο όρο ισχύος 50 W ο καθένας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά 

μέσο όρο 8 ώρες / ημέρα. Επομένως η εξοικονόμηση ενέργειας από τη δράση είναι: 

3.500 x 50 W x 0,8 x 8 ώρες / ημέρα x 365 ημέρες = 408.800 kWh. 

 

Το οικονομικό όφελος υπολογίζεται με μέσο όρο χρέωσης για πολίτες και επαγγελματίες 

0,16 € / kWh. 
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14. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

Ο τομέας του Δημοτικού οδοφωτισμού εντάσσεται στο ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου, λόγω του 

μεγάλου περιθωρίου που υπάρχει σε εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω αντικατάστασης των 

συμβατικών λαμπτήρων με ισοδύναμους υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Μέσω αυτής της 

δράσης είναι δυνατό να εξοικονομηθεί υψηλό ποσοστό ενέργειας, με αντίστοιχο υψηλότατο 

περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για το Δήμο. 

14.1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1 

Όνομα Δράσης Αντικατάσταση λαμπτήρων  με ισοδύναμους υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης τύπου LED 

Περιγραφή Στα πλαίσια αυτής της δράσης προτείνεται η αντικατάσταση 

όλων των φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED και 

αντικατάσταση των λαμπτήρων σε παραδοσιακά φωτιστικά 

σώματα (σφαιρικά, φανάρια κλπ) με λαμπτήρες LED. 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 895.357 € 

Πηγή χρηματοδότησης Πράσινο Ταμείο / Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών / 

Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 543.100 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 537,7 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 86.896 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται για την παρούσα δράση βασίζονται στη μελέτη 

εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό, που συντάχθηκε από το Δίκτυο Δάφνη 

και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών ΗΥ, Εργαστήριο Φωτοτεχνίας, στα πλαίσια του έργου «Μελέτη 

εγκατάστασης υποδομών έξυπνων δικτύων σε 5 νησιά του Αιγαίου (Λέσβος, Λήμνος, 

Μήλος, Σαντορίνη, Κύθνος) με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

ELENA.  Στην προτεινόμενη δράση εξοικονόμησης ενέργειας έχουν εξαιρεθεί ο 

εορταστικός φωτισμός που γίνεται με λαμπτήρες πυράκτωσης και οι προβολείς μεγάλης 

ισχύος με λαμπτήρες μεταλλικών αλογονιδίων στο φωτισμό των γηπέδων.  

 

Η πλήρης πρόταση αντικατάστασης φωτιστικών και λαμπτήρων στο Δήμο Μήλου με 

στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας παρουσιάζεται στον πίνακα 14.1.  

 

Για τον υπολογισμό του κόστους της δράσης χρησιμοποιήθηκαν ως κόστη αγοράς των 

φωτιστικών LED που θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα φωτιστικά ελήφθησαν οι 

ακόλουθες τιμές: 490€ για αντικατάσταση φωτιστικού HPS, 436€ για αντικατάσταση 

φωτιστικού HPΜ, 300€ για αντικατάσταση φωτιστικού ΜΗ και 60€ για αντικατάσταση 
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φωτιστικού CFL τύπου ‘’πιάτο’’. Το κόστος αγοράς λαμπτήρα LED που θα 

αντικαταστήσει τους λαμπτήρες στα κλειστά φωτιστικά με λαμπτήρα CFL ελήφθη ίσο με 

12€. 

 
Πίνακας 14.1.  Πρόταση αντικατάστασης  φωτιστικών ή λαμπτήρων σε φωτιστικά με LED. 

 

Υφιστάμενο φωτιστικό/λαμπτήρας Αντικατάσταση με 

φωτιστικό/λαμπτήρα 

LED (W) 

Ποσότητα 

Απλό φωτιστικό τύπου “πιάτου” με CFL 20W 15 1506 

Λαμπτήρας 20W-23W σε κλειστό φωτιστικό με CFL 12.5 1095 

Φωτιστικό με ΗΡΜ 125W/250W 

ή 

Φωτιστικό με CFL που έχει αντικαταστήσει HPM 

38 1069 

Φωτιστικό με (ΗΡS) 70-150W 

ή 

Φωτιστικό με MΗ 150W 

71 15 

Φωτιστικό με ΗΡS 250W– 400W 107 8 

Προβολέας με ΜΗ 250-400W 

ή 

Προβολέας με ΗΡΜ 250-400W 

97 29 

Προβολέας με CFL Ε40 85W 37 27 

Σύνολο 
 

3749 

CFL: Συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού 

HPM: Λαμπτήρας ατμών υδραργύρου 

HPS: Λαμπτήρας ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 

ΜH: Λαμπτήρας μεταλλικών αλογονιδίων 
 

Η συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας των φωτιστικών και λαμπτήρων προς 

αντικατάσταση είναι 859.830 kWh,  ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας μετά την υλοποίηση 

της δράσης ανέρχεται σε 543.100 kWh, είναι δηλ. της τάξης του 63%. Το ετήσιο 

οικονομικό όφελος από την εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 84.399 €, ενώ το 

επιπλέον ετήσιο όφελος από την επιμήκυνση της ζωής των λαμπτήρων είναι 15.363€, 

με αποτέλεσμα το συνολικό ετήσιο όφελος να υπολογίζεται σε 88.896€.  
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14.2 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2 

Όνομα Δράσης Μελέτη δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Μήλου 

Περιγραφή Η εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού για το Δήμο Μήλου έχει 

στόχο αφενός να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση ενέργειας 

που θα επιτευχθεί από την αντικατάσταση λαμπτήρων, 

αφετέρου να διασφαλίσει την ποιότητα φωτισμού, σύμφωνα 

με τα διεθνή πρότυπα σε ολόκληρο το νησί. 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 15.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 20% επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας από την 

αντικατάσταση λαμπτήρων, δηλ. 108.620 kWh/έτος 

Περιβαλλοντικό 107,5 tCO2 / έτος 

Οικονομικό 17.379 €  

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η υλοποίηση της μελέτης οδοφωτισμού από το Δήμο Μήλου θα έχει ως στόχο την 

περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί από την αντικατάσταση των 

συμβατικών λαμπτήρων με ισοδύναμους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, 

βελτιστοποιώντας τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος οδοφωτισμού. 

 

Υπολογίζεται ότι μεσοπρόθεσμα, από την υλοποίηση της μελέτης θα είναι δυνατό να 

επιτευχθεί επιπλέον 20% εξοικονόμηση ενέργειας από αυτήν που αντιστοιχούσε στην 

απλή αντικατάσταση λαμπτήρων με αντιστοίχους τύπου LED, επομένως η επιπλέον 

εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει από την υλοποίηση της μελέτης είναι: 104,38 t 

CO2 / έτος. Οι κύριες παρεμβάσεις που θα συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη είναι: 

 

1. Χαρτογράφηση και κατηγοριοποίηση για το σύνολο των δημοτικών φωτιστικών 

με βάση τη χρήση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και καθορισμός του 

επιθυμητού επιπέδου φωτισμού. 

2. Μείωση του επιπέδου φωτισμού σε υπερφωτισμένες περιοχές για εξοικονόμηση 

ενέργειας 

3. Μείωση φωτορρύπανσης 

4. Πρόταση για αυτόματου συστήματος ρύθμισης της έντασης φωτισμού ή παύση 

λειτουργίας συγκεκριμένων λαμπτήρων, ανάλογα με την περιοχή εγκατάστασης 

του και την ώρα της ημέρας με στόχο επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας 

5. Πρόταση για εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού για το σύνολο των 

δημοτικών λαμπτήρων. 
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15. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ο Τομέας Μεταφορών του Δήμου Μήλου περιλαμβάνει τόσο δράσεις εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης, συμβατικές δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά έχει και έντονα καινοτόμο 

χαρακτήρα, καθώς υιοθετείται η υλοποίηση πρωτοποριακών πιλοτικών δράσεων, με έμφαση 

κυρίως στα ηλεκτρικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων υδρογόνου, οι οποίες 

θεωρούνται κατάλληλες για εφαρμογή στο σχετικά μικρό οδικό δίκτυο μικρομεσαίων ελληνικών 

νησιών. Σημαντικότατο ρόλο στην υλοποίηση των καινοτόμων δράσεων του τομέα μεταφορών, 

στα πλαίσια του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου, θα παίξει η συμμετοχή σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά 

Προγράμματα (HORIZON 2020). 

Προκειμένου να υπολογιστούν οι καταναλώσεις καυσίμου σε kWh (πετρέλαιο diesel και 

βενζίνης) για τα ιδιωτικά, δημοσίας χρήσης και δημοτικά οχήματα που διανύουν το σύνολο των 

χιλιομέτρων τους εντός των ορίων του Δήμου Μήλου, έχουν χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές 

μετατροπής των Οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006) οι 

οποίοι παρουσιάζονται στον Πίνακα 15.1: 

Πίνακας 15.1. Συντελεστής μετατροπής καυσίμου τομέα μεταφορών σε ενέργεια. 

Καύσιμο Συντελεστής μετατροπής (kWh / lt) 

Βενζίνη 9,2 

Πετρέλαιο diesel 10,0 
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15.1 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1 

 

Όνομα Δράσης Εφαρμογές τεχνολογιών υδρογόνου στον τομέα των 

μεταφορών 

Περιγραφή Κατασκευή σταθμού πλήρωσης οχημάτων με υδρογόνο στο 

νησί της Μήλου και επιδεικτική λειτουργία 5 δίτροχων 

(scooters) και 2 οχημάτων υδρογόνου. Τα δίτροχα και τα 

οχήματα θα λειτουργούν με υδρογόνο που θα παράγεται μόνο 

όταν εγχέεται ενέργεια από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο του 

νησιού, επομένως θα είναι απολύτως καθαρό. Το 

περιβαλλοντικό όφελος θα προκύψει από τη μείωση 

κατανάλωσης βενζίνης αντιστοίχων συμβατικών οχημάτων. 

Τα δίτροχα θα ανήκουν στο Δήμο Μήλου και θα παρέχονται 

είτε σε δημοτικούς υπαλλήλους για υπηρεσιακούς λόγους, 

είτε θα διατίθενται σε τουρίστες για ενίσχυση του «πράσινου» 

προφίλ της Μήλου. Τα οχήματα θα παραχωρηθούν με leasing 

και θα χρησιμοποιούνται για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών 

του Δήμου. Ο σταθμός πλήρωσης οχημάτων θα μπορεί στο 

μέλλον να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό οχημάτων, όταν η 

τεχνολογία θα είναι εμπορική. 

 

Χρόνος υλοποίησης 2017-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 150.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά (ΓΓΕΤ) ή Ευρωπαϊκά (HORIZON 2020) Ερευνητικά 

Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 1.087 lt βενζίνης / έτος (10.000 kWh / έτος) 

Περιβαλλοντικό 2,49 tCO2/ έτος 

Οικονομικό 1.682 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο Δήμος Μήλου συμμετέχει ως εταίρος follower στην Ευρωπαϊκή πρόταση 

TRANSHYLAND στα πλαίσια της οποίας θα υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας 

εγκαταστάσεις παραγωγής Η2 από Φωτοβολταϊκά και χρήσης του στον τομέα των 

μεταφορών κυρίως στο νησί της Κορσικής. Με την εμπειρία που θα αποκτηθεί στα 

πλαίσια αυτού του έργου, θα ωριμάσουν οι συνθήκες για τη συμμετοχή του σε Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη χρηματοδότηση του περιγραφόμενου επιδεικτικού 

έργου.  Στα πλαίσια του έργου TRANSHYLAND θα χρηματοδοτηθεί (εξολοκλήρου με 

πόρους του προγράμματος) συγκοινωνιακή μελέτη για την εξυπηρέτηση των οδικών 

μεταφορών των τουριστών κρουαζιέρας με δίτροχα και οχήματα υδρογόνου.  

 

Για τον υπολογισμό του ενεργειακού οφέλους έχει ληφθεί ως παραδοχή, ότι τα δίτροχα 

καλύπτουν 2.500 χλμ / έτος και τα οχήματα 4.000 χλμ / έτος. 
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Το οικονομικό όφελος υπολογίστηκε με τιμή lt βενζίνης: 1,547 €. 

 

Για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους λήφθηκε η παραδοχή ότι τα συμβατικά 

scooters παράγουν 140 gr CO2 / χλμ και τα οχήματα 180 gr CO2 / χλμ. 
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15.2 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 

Όνομα Δράσης Σταθμοί φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Περιγραφή Η δράση περιλαμβάνει την υλοποίηση δύο σταθμών φόρτισης 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων που θα εγκατασταθούν στον 

Αδάμαντα και τα Πολλώνια. Οι σταθμοί φόρτισης θα 

τροφοδοτούνται από Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, οι 

οποίες θα είναι συνδεδεμένες με το ηλεκτρικό δίκτυο του 

νησιού και θα λειτουργούν με τη μέθοδο του συμψηφισμού 

ηλεκτρικής ενέργειας (net metering). Η παραδοχή είναι ότι τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας τους, οι σταθμοί φόρτισης θα 

εξυπηρετούν 5 ηλεκτρικά δίτροχα και 2 ηλεκτροκίνητα 

οχήματα, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στον 

προϋπολογισμό του έργου, καθώς θα είναι ιδιωτικά. 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 30.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εξασφάλιση χρηματοδότησης από ιδιωτικό σχήμα, με 

συμμετοχή του ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο (Ελληνικό Ινστιτούτο 

Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων), το οποίο θα αναλάβει τη 

υλοποίηση των σταθμών με ίδια κεφάλαια σε χώρο που θα 

τους παραχωρηθεί από το Δήμο Μήλου / Εθνικά 

Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 1.087 lt βενζίνης / έτος (10.000 kWh / έτος) 

Περιβαλλοντικό 2,49 tCO2/ έτος 

Οικονομικό 1.682 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η επιλογή τροφοδοσίας των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από 

διασυνδεδεμένους Φ/Β σταθμούς και όχι αυτόνομους, οι οποίοι θα συμπεριλάμβαναν και 

συσσωρευτές, γίνεται για λόγους εξοικονόμησης χρημάτων (κόστος κτήσης, συντήρησης 

και αντικατάστασης των συσσωρευτών). 

 

Επιπλέον οι εγκαταστάσεις net metering έχουν το ίδιο περιβαλλοντικό όφελος, καθώς 

στη διάρκεια του έτους θα έχουν παράξει όση «πράσινη» ενέργεια όση απαιτείται για τη 

φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων του νησιού. 

 

Η εγκατεστημένη ισχύς του κάθε Φωτοβολταϊκού συστήματος θα είναι 4 kW και κάθε 

σταθμός θα έχει ενσωματωμένες δύο θέσεις φόρτισης. 

 

Για τον υπολογισμό του ενεργειακού οφέλους έχει ληφθεί ως παραδοχή, ότι τα δίτροχα 

καλύπτουν 2.500 χλμ / έτος και τα οχήματα 4.000 χλμ / έτος. Για την φόρτιση του 

συνόλου των οχημάτων αυτών απαιτούνται 1.782 kWh / έτος.  
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15.3 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3 

Όνομα Δράσης Σχέδιο Δράσης Ηλεκτροκίνησης Δήμου Μήλου & 

Εκστρατεία ενημέρωσης πληθυσμού για ηλεκτροκίνηση και 

εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών. 

Περιγραφή Η δημιουργία σχεδίου δράσης ηλεκτροκίνησης του Δήμου 

Μήλου έχει σκοπό αφενός να αναγνωρίσει το δυναμικό 

αντικατάστασης συμβατικών οχημάτων (δημοτικών, 

ιδιωτικών, δημοσίων) με ηλεκτρικά, όταν έχουν ολοκληρώσει 

τον κύκλο ζωής τους, αφετέρου θα συμπεριλαμβάνει 

στοχευμένες  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών, αλλά και των επαγγελματιών (ειδικά του κλάδου 

ενοικιαζόμενων οχημάτων), προκειμένου να στραφούν προς 

την ηλεκτροκίνηση.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2019 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 25.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό Βενζίνη: 360.000 kWh / έτος 

Πετρέλαιο: 230.400 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 147,24 tCO2/ έτος 

Οικονομικό Εξοικονόμηση χρημάτων από τη μείωση του λειτουργικού 

κόστους οχημάτων (κόστους καυσίμου) λόγω χρήσης 

ηλεκτρικών οχημάτων και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας στις μεταφορές. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο υπολογισμός της Εξοικονόμησης Ενέργειας (ES) από δράσεις / εκστρατείες 

ενημέρωσης δίνεται από τον ακόλουθο τύπο:  

ES = y * n * AR * in * ESPP 

 

όπου:  

y: τα έτη εφαρμογής της δράσης 

n: ο αριθμός των άμεσα συμμετεχόντων πολιτών και επιχειρηματιών στη δράση 

AR: το ποσοστό ευαισθητοποίησης στη δράση 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων (που επηρεάστηκαν μετά τη δράση) 

ESPP: η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

 

Επομένως η υπολογιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας είναι:  

ESβενζίνη = 4*300*0,4*3*250 = 360.000 kWh / έτος 

ESπετρέλαιο = 4*40*0,4*3*1.200 = 230.400 kWh / έτος 
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15.4 ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 4 

Όνομα Δράσης Εκπαίδευση οδηγών δημοτικών οχημάτων στο σύστημα 

οικολογικής οδήγησης – eco driving 

Περιγραφή Η εκπαίδευση των οδηγών οχημάτων του Δήμου Μήλου στην 

οικολογική – οικονομική οδήγηση eco driving θα έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης 

καυσίμων και εκπομπών CO2 με άμεσο οικονομικό όφελος, 

ενώ παράλληλα θα προκύψουν και παράπλευρα οφέλη, με 

σημαντικότερα τη μείωση του κόστους συντήρησης των 

οχημάτων και της ηχορρύπανσης.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 6.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό  55.132 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 13,77 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 7.518 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η εκπαίδευση των οδηγών οχημάτων του Δήμου Μήλου στο σύστημα eco driving δεν 

απαιτεί επένδυση σε εξοπλισμό και είναι χαμηλού κόστους, αφού έχει ως βασικό στόχο 

την αλλαγή του τρόπου οδήγησης των οδηγών, με άμεσα αποτελέσματα την 

εξοικονόμηση καυσίμου, μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, μείωση ηχορρύπανσης 

και αύξηση των απαιτούμενων χρονικών διαστημάτων μεταξύ τακτικών συντηρήσεων 

των οχημάτων. Οι οδηγοί θα εκπαιδευτούν από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του 

συστήματος με στόχο να μάθουν να υιοθετούν στην καθημερινότητά τους απλούς 

κανόνες της οικολογικής οδήγησης οι βασικότεροι των οποίων είναι: 

 

1. Αλλαγή σχέση μετάδοσης (ταχύτητα) στις 2000 με 2500 στροφές. 

2. Οδήγηση με σταθερή ταχύτητα, χρησιμοποιώντας τη μεγαλύτερη δυνατή σχέση 

μετάδοσης. 

3. Πρόβλεψη των συνθηκών κυκλοφορίας. 

4. Ομαλή επιβράδυνση  

5. Σβήσιμο κινητήρα σε σύντομες στάσεις (περισσότερο από 1 λεπτό). 

6. Έλεγχος της πίεσης των ελαστικών τουλάχιστον μια φορά τον μήνα. 

7. Σωστή και τακτική συντήρηση του οχήματος και ιδιαιτέρως των ελαστικών. 

8. Αποφυγή της μεταφοράς περιττών φορτίων και χρήση σχαρών οροφής. 

9. Αποφυγή των άσκοπων ανοιγμάτων των παραθύρων. 

10. Συνετή χρήση του κλιματισμού. 

11. Στις ανηφόρες κίνηση με τη μέγιστη δυνατή σχέση μετάδοσης και χρησιμοποίηση 

σχεδόν όλου του γκαζιού, στις κατηφόρες εκμετάλλευση της ταχύτητας που αποκτά το 

όχημα χωρίς να χρήση γκαζιού. 

12. Οδήγηση σε στροφές: Ομαλή επιβράδυνση πριν από τη στροφή, εάν είναι δυνατόν 

χωρίς τη χρήση φρένου. 
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Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των οδηγών των δημοτικών οχημάτων 

εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί 8% μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και 8% μείωση των 

εκπομπών CO2 σε σύγκριση με την παρούσα κατάσταση.  

 

Το οικονομικό όφελος υπολογίζεται με τιμές πετρελαίου diesel: 1,29 €/lt και βενζίνης 

1,547 €/lt.  
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16. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Η αύξηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα του Δήμου Μήλου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική στην υλοποίηση του παρόντος ΣΔΑΕ, καθώς θα συνεισφέρει σε σημαντικότατο 

βαθμό στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του νησιού. Δεδομένου ότι το ηλεκτρικό δίκτυο 

Μήλου-Κιμώλου είναι μη διασυνδεδεμένο, έχοντας τεχνικό ανώτατο όριο όσον αφορά την 

εγκατάσταση νέων μονάδων ΑΠΕ (ιδιαίτερα μεγάλης ισχύος), η σωστότερη προσέγγιση είναι οι 

συγκεκριμένες εγκαταστάσεις να είναι υβριδικές (περιλαμβάνοντας επίσης μία μονάδα 

αποθήκευσης, όπως συσσωρευτές, αντλιοταμίευση, υδρογόνο κτλ.). Επίσης προτείνονται έργα 

συνδυασμού μονάδων ΑΠΕ και αφαλάτωσης (θερμικές και ηλεκτροπαραγωγικές), καθώς και 

έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) τόσο ιδιωτικά 

όσο και σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

δράσεις και τα μέτρα του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου, όσον αφορά την αύξηση της διείσδυσης των 

ΑΠΕ στο νησί. 
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16.1 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 

Όνομα Δράσης Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών με ενεργειακό συμψηφισμό  

σε Ξενοδοχεία,  Ενοικιαζόμενα Δωμάτια και γενικότερα 

επιχειρήσεις. 

Περιγραφή Με Υπουργική Απόφαση που υπογράφηκε στις 30/12/2014, 

ενεργοποιήθηκε η αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό 

(net metering) με χρήση φωτοβολταϊκών. Πιο συγκεκριμένα, 

στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά υπάρχει δυνατότητα 

εγκατάστασης Φ/Β έως 10 kW (ή έως 20 kW εάν η τιμή αυτή 

δεν υπερβαίνει το 50% της συμφωνηθείσας ισχύος). Η 

παραγόμενη ενέργεια από τα Φωτοβολταϊκά συμψηφίζεται 

ενεργειακά με την κατανάλωση, με αποτέλεσμα τη μείωση 

αφενός των εξόδων ηλεκτρισμού, αφετέρου των εκπομπών 

CO2. Για τη Μήλο, τίθεται στόχος εγκατάστασης σε 

επιχειρήσεις (κυρίως ξενοδοχειακές μονάδες), 30 

συστημάτων Φ/Β με μέσο όρο ισχύος τα 10 kW, δηλαδή 

συνολικά 300 kW.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2018 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 360.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ιδιωτικές επενδύσεις / ΕΣΠΑ δράσεις για τουριστικές 

επιχειρήσεις / Εργαλείο MIREF (Mediterranean Island 

Renewable Energy Facility) του UNIDO (United Nations 

Industrial Development Organisation  

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό Σύμφωνα με το λογισμικό PVGIS, η ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β για τη Μήλο είναι 1.597 

kWh/kW, επομένως συνολική παραγωγή ΑΠΕ: 300 x 1.597 = 

479.100 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 550,49 tCO2/ έτος 

Οικονομικό 62.283 €/έτος (υπολογισμένο με σημερινά τιμολόγια της 

ΔΕΗ, καθώς οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση τιμολογίων θα 

έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του οικονομικού οφέλους 

της δράσης) 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους έχει ληφθεί υπόψη το κόστος ηλεκτρικής 

ενέργειας για εμπορικούς καταναλωτές, αφαιρουμένων των ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, το 

οποίο υπολογίζεται σε 0,13 €/kWh. 

Ως άμεσο κόστος εγκατάστασης πλήρους Φωτοβολταϊκού συστήματος έχει ληφθεί ή 

τιμή 1.300 €/kW. 

Επιπλέον οφέλη, που προκύπτουν από την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος με 

συμψηφισμό, πέραν του ενεργειακού και του περιβαλλοντικού είναι: 

 Με την εγκατάσταση του συστήματος ΑΠΕ, αναβαθμίζεται το κτίριο σε 

υψηλότερη ενεργειακή κλάση, βάσει ΚΕΝΑΚ, επομένως αυξάνει και η αξία του 

ακινήτου 
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 Ενδυνάμωση του φιλοπεριβαλλοντικού προφίλ των επιχειρήσεων στον τομέα 

του τουρισμού και προσέλκυση περισσότερων πελατών 

 Συνεισφορά στην ενεργειακή αυτοδυναμία του νησιού και της μείωσης 

κατανάλωσης πετρελαίου και μαζούτ από τη ΔΕΗ για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας 
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16.2 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2 

 

Όνομα Δράσης Εγκατάσταση συστήματος Φωτοβολταϊκών στο λιμάνι του 

Αδάμαντα. 

Περιγραφή Ο Δήμος Μήλου προκειμένου να συμβάλλει στην μετατροπή 

του λιμανιού του Αδάμαντα σε «Πράσινο», γεγονός που θα 

έχει πολλαπλά οφέλη στην προσέλκυση τουρισμού και 

ιδιαίτερα της κρουαζιέρας, σχεδιάζει την εγκατάσταση 

διασυνδεδεμένου συστήματος Φωτοβολταϊκών με ισχύ 20 

kW στην οροφή του κτιρίου αναμονής των επιβατών, με 

χρήση του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) που θα 

καλύψει μέρος των αναγκών ηλεκτροφωτισμού του λιμανιού, 

αλλά και της ηλεκτροδότησης των σκαφών της μαρίνας, ενώ 

παράλληλα θα συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 26.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ίδιοι πόροι / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό Σύμφωνα με το λογισμικό PVGIS, η ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β για τη Μήλο είναι 1.597 

kWh/kW, επομένως συνολική παραγωγή από το σύστημα του 

λιμανιού: 20 x 1.597 = 31.940 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 36,7 tCO2/ έτος 

Οικονομικό 4.152 €/έτος (υπολογισμένο με σημερινά τιμολόγια της ΔΕΗ, 

καθώς οποιαδήποτε μελλοντική αύξηση τιμολογίων θα έχει 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του οικονομικού οφέλους της 

δράσης) 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους έχει ληφθεί υπόψη το κόστος ηλεκτρικής 

ενέργειας βάσει ισχυουσών τιμών από της ΔΕΗ, αφαιρουμένων των ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, 

το οποίο υπολογίζεται σε 0,13 €/kWh. 

Ως άμεσο κόστος εγκατάστασης πλήρους Φωτοβολταϊκού συστήματος έχει ληφθεί ή 

τιμή 1.300 €/kW. 
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16.3 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 

 

Όνομα Δράσης Σταθερές εφαρμογές τεχνολογιών υδρογόνου στη Μαρίνα 

Αδάμαντα 

Περιγραφή Επιδεικτικό έργο εγκατάστασης συστήματος απρόσκοπτης 

παροχής ισχύος (UPS) ή/και κάλυψης φορτίων 

ηλεκτροδότησης στη Μαρίνα Αδάμαντα βασισμένο σε 

τεχνολογίες υδρογόνου. Το αυτόνομο σύστημα θα 

αποτελείται από: 1. Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 12 kW, 2. 

Αναστρέψιμη μονάδα ηλεκτρόλυσης / κυψέλης καυσίμου 10 

kW, 3. Μονάδα αποθήκευσης υδρογόνου και οξυγόνου υπό 

πίεση. Το σύστημα έχει συνολική αποθηκευτική ικανότητα 

120 kWh και καταλαμβάνει πολύ μικρή έκταση. Το έργο 

είναι επιδεικτικό / καινοτόμο και θα έχει στόχο την 

προσέλκυση τουριστικού ενδιαφέροντος.   

Χρόνος υλοποίησης 2017-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 80.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά (ΓΓΕΤ) ή Ευρωπαϊκά (HORIZON 2020) Ερευνητικά 

Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 14.600 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 16,775 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 2.336 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Ο Δήμος Μήλου συμμετέχει ως εταίρος follower στην Ευρωπαϊκή πρόταση 

TRANSHYLAND στα πλαίσια της οποίας θα υλοποιηθούν μεγάλης κλίμακας 

εγκαταστάσεις παραγωγής Η2 από Φωτοβολταϊκά και χρήσης του στον τομέα των 

μεταφορών κυρίως στο νησί της Κορσικής. Με την εμπειρία που θα αποκτηθεί στα 

πλαίσια αυτού του έργου, θα ωριμάσουν οι συνθήκες για τη συμμετοχή του σε Εθνικά ή 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη χρηματοδότηση του περιγραφόμενου επιδεικτικού 

έργου.  

 

Το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παρέχει 120 kWh σε πλήρη φόρτιση, η οποία απαιτεί 

περίπου 3 ημέρες λειτουργίας του Φ/Β με την ηλεκτρόλυση για να επιτευχθεί. Συνεπώς 

θα υπάρχει δυνατότητα παροχής «πράσινης ενέργειας» της τάξης των 40 kWh ανά 

ημέρα, επομένως 365 x 40 = 14.600 kWh / έτος.   

 

Για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους έχει ληφθεί υπόψη το κόστος ηλεκτρικής 

ενέργειας βάσει ισχυουσών τιμών από της ΔΕΗ, το οποίο υπολογίζεται σε 0,16 €/kWh. 
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16.4 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 4 

Όνομα Δράσης Μονάδες αφαλάτωσης τροφοδοτούμενες από ΑΠΕ 1 

(ηλεκτροπαραγωγικές ΑΠΕ) 

Περιγραφή Ο συνδυασμός μονάδων αφαλάτωσης με ΑΠΕ στα Ελληνικά 

νησιά αφενός αποτελεί μονόδρομο για την τοπική παραγωγή 

πόσιμου νερού, αφετέρου διευκολύνει την αύξηση διείσδυσης 

των ηλεκτροπαραγωγικών ΑΠΕ στα αυτόνομα νησιωτικά 

ηλεκτρικά δίκτυα. Παρόλο που η παραγωγή νερού μέσω 

αφαλάτωσης τροφοδοτούμενης από ΑΠΕ δεν θεωρείται 

μέθοδος αποθήκευσης ενέργειας, ωστόσο λαμβάνοντας 

υπόψη ότι συνεισφέρει στην αποφυγή απόρριψης ενέργειας 

από ΑΠΕ ή/και στη διεύρυνση του τεχνικού ανωτάτου ορίου 

για την εγκατάσταση ΑΠΕ στα νησιά, ο Δήμος Μήλου έχει 

αποφασίσει την ένταξη της στο παρόν ΣΔΑΕ. 

Στα πλαίσια αυτής της δράσης εντάσσεται η υλοποίηση 

μονάδα αφαλάτωσης τροφοδοτούμενης από αιολική ενέργεια 

με ικανότητα παραγωγής 3.360 m3/ημέρα νερού. Η μονάδα 

αφαλάτωσης αντίστροφης ώσμωσης, θα υλοποιηθεί στα 

πλαίσια της εγκατάστασης του υβριδικού συστήματος ΑΠΕ – 

συσσωρευτών (βλ. Δράση 16.9), θα συνδεθεί και 

τροφοδοτηθεί από αυτό και πέρα από το γεγονός ότι θα 

συμβάλλει ιδιαίτερα στην κάλυψη των αναγκών για πόσιμο 

νερό στο νησί, θα βοηθήσει στη μεγιστοποίηση της 

διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό δίκτυο, με τελικό στόχο 

τη μετατροπή της Μήλου σε «Πράσινο Νησί» . 

Χρόνος υλοποίησης 2017-2019 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 4.000.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ιδιωτική επένδυση / ΣΔΙΤ 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό 218,3 tCO2/έτος 

Οικονομικό 3.915.000 €/έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η συνολική ετήσια παραγωγή από την προτεινόμενη νέα αφαλάτωση που θα συνδυαστεί 

με το υβριδικό σύστημα ΑΠΕ – συσσωρευτών θα είναι 450.000 m3 νερού και το κόστος 

για το Δήμο θα είναι στα 1,7 €/m3. Λαμβάνοντας υπόψη τιμή μεταφοράς ύδατος μέσω 

υδροφόρας στα 10,4 €/m3, υπολογίζεται το επιπλέον οικονομικό όφελος. 

 

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης είναι 

μηδενική, καθώς η τροφοδοσία της θα γίνεται αποκλειστικά από αιολικές μονάδες και 

επομένως δεν αυξάνει την ανάγκη για επιπλέον παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 

συμβατικό σταθμό της ΔΕΗ και περαιτέρω παραγωγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Ταυτόχρονα, θα υπάρχει μία μικρή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ που θα εγχέεται στο 

δίκτυο και δεν προορίζεται για τροφοδοσία της αφαλάτωσης (βλ. παρακάτω), η οποία 
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έχει ως αποτέλεσμα μικρό περιβαλλοντικό όφελος. 

 

Από ενεργειακής απόψεως, η εγκατάσταση μιας επιπλέον ανεμογεννήτριας ισχύος 600-

800 kW, στα πλαίσια υλοποίησης του υβριδικού σταθμού της Δράσης 16.9, θα δίνει τη 

δυνατότητα σε ποσοστό 10% ανά έτος να εγχέεται επιπλέον «Πράσινη» ενέργεια στο 

δίκτυο (περίσσεια ενέργειας που δεν προορίζεται για κατανάλωση από τη μονάδα 

αφαλάτωσης). Η επιπλέον αυτή ενέργεια είναι της τάξης των 190.000 kWh / έτος.  
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16.5 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 

Όνομα Δράσης Μονάδες αφαλάτωσης τροφοδοτούμενες από ΑΠΕ 2 

(θερμικές ΑΠΕ – Γεωθερμία Χαμηλής Ενθαλπίας) 

Περιγραφή Ο Δήμος Μήλου σχεδιάζει παράλληλα με την παραπάνω 

δράση την υλοποίηση έργου εγκατάστασης μονάδας 

αφαλάτωσης με χρήση θερμικής ενέργειας προερχόμενη από 

Γεωθερμία Χαμηλής Ενθαλπίας. Η μονάδα αφαλάτωσης θα 

χρησιμοποιεί τεχνολογία MED (Multi Effect Distillation – 

πολυβάθμιας απόσταξης), η οποία απαιτεί θερμική ενέργεια 

για τη λειτουργία της. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει 

εκμετάλλευση ενός από τους πιο σημαντικούς φυσικούς 

πόρους του νησιού. 

Η μονάδα αφαλάτωσης με χρήση γεωθερμικής ενέργειας θα 

έχει ικανότητα παραγωγής 1.200 m3/ημέρα και θα συμβάλλει 

επιπλέον στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης πόσιμου 

νερού στο Δήμο. Το Γεωθερμικό πεδίο στα Βουνάλια, 

κυριότητας Δήμου Μήλου θα χρησιμοποιηθεί για την 

τροφοδότηση της μονάδας με θερμική ενέργεια. Το τίμημα θα 

χρήσης του γεωθερμικού πεδίου από τον ιδιώτη που θα 

κατασκευάσει και λειτουργήσει τη μονάδα θα καθοριστεί 

μετά από διαπραγμάτευση με το Δήμο Μήλου. 

Χρόνος υλοποίησης 2017-2020. 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 1.800.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ιδιωτική επένδυση / Εθνικά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό - 

Περιβαλλοντικό - 

Οικονομικό Έσοδα για Δήμο Μήλου από το τίμημα χρήσης του 

Γεωθερμικού Πεδίου και 1.656.000 €/έτος από αποφυγή 

μεταφοράς ύδατος με υδροφόρα. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η εγκατάσταση θερμικής μονάδας αφαλάτωσης στο Δήμο Μήλου αφενός θα 

συνεισφέρει στην παραγωγή ποσοτήτων πόσιμου νερού με χρήση Γεωθερμικής 

Ενέργειας χαμηλής θερμοκρασίας. Το οικονομικό όφελος για το Δήμο θα είναι διττό: 

αφενός θα υπάρξουν έσοδα από το τίμημα χρήσης του Γεωθερμικού πεδίου, αφετέρου 

λαμβάνοντας υπόψη συνολική ετήσια παραγωγή από τη θερμική αφαλάτωση της τάξης 

των 180.000 m3 νερού με κόστος για το Δήμο 1,2 €/m3 θα υπάρχει επιπλέον όφελος από 

την αποφυγή μεταφοράς ύδατος μέσω υδροφόρας με τιμή στα 10,4 €/m3.  
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16.6 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 

Όνομα Δράσης Έρευνα Γεωθερμικού Πεδίου Χαμηλής Θερμοκρασίας – 

Αξιοποίηση θερμικής ενέργειας 

Περιγραφή Η Δημοτική Επιτροπή ΑΠΕ & Ενεργειακών Πόρων της 

Μήλου έχει γνωμοδοτήσει θετικά στο αίτημα της εταιρείας 

IMERYS για την υποβολή αίτησης για έρευνα γεωθερμικού 

πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας στην περιοχή της Ανατολικής 

Μήλου που φαίνεται παρακάτω με κόκκινο περίγραμμα. 

 
 

Το υπό έρευνα γεωθερμικό πεδίο δεν επικαλύπτει το πεδίο 

των Βουναλίων που έχει εκμισθωθεί στη Δημοτική 

Αναπτυξιακή Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΦΕΚ/Β/168/2003). 

Η χρήση της Γεωθερμικής Ενέργειας από το πεδίο αυτό θα 

προορίζεται για προξήρανση μπετονίτη, ενώ όταν 

ολοκληρωθεί η έρευνα του πεδίου και της σχετικής 

οικονομοτεχνικής ανάλυσης θα καθοριστούν τα οφέλη για 

την τοπική κοινωνία σε συνεργασία με το Δήμο Μήλου (π.χ. 

τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, θέρμανση θερμοκηπίων, 

ιχθυοκαλλιεργειών κτλ.)   

Χρόνος υλοποίησης 2016-2018 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 100.000 € (για έρευνα γεωθερμικού πεδίου) 

Πηγή χρηματοδότησης Ιδιωτική επένδυση (IMERYS) 
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Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας – 

αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων στην ξήρανση μπετονίτη 

και πιθανώς σε τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, θερμοκήπια και 

υδατοκαλλιέργειες. 

Περιβαλλοντικό Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας – 

αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων στην ξήρανση μπετονίτη 

και πιθανώς σε τηλεθέρμανση, τηλεψύξη, θερμοκήπια και 

υδατοκαλλιέργειες. 

Οικονομικό Θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της έρευνας – απορρέει 

από τα τέλη που θα εισπράττει ο Δήμος από το νέο 

γεωθερμικό πεδίο και την εξοικονόμηση καυσίμου για όλες 

τις θερμικές εφαρμογές. 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας της Μήλου (βεβαιωθέν 

στα Βουνάλια και υπό έρευνα στην Ανατολική Μήλο) είναι στρατηγική επιλογή του 

Δήμου με στόχο τη μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για θερμικές χρήσεις και 

την αποφυγή εκπομπών CO2.  

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας, θα 

συνταχθεί οικονομοτεχνική μελέτη για τον καθορισμό του ρόλου του Δήμου Μήλου 

στην αξιοποίηση του καθώς και των σχετικών οικονομικών όρων. 
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16.7 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 7 

Όνομα Δράσης Χρήση Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας για τηλεθέρμανση, 

τηλεψύξη και άλλες εφαρμογές. 

Περιγραφή Στόχος αυτής της δράσης είναι η εκμετάλλευση της 

Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας είτε μέσω συστημάτων 

Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας, είτε μέσω άλλων 

συστημάτων για ένα εύρος εφαρμογών με βασικό άξονα την 

τηλεθέρμανση / τηλεψύξη Δημοτικών κτιρίων στην Πλάκα, 

την τηλεθέρμανση / τηλεψύξη επιπλέον κτιρίων όπως τα 

Γερμανικά ψυγεία (πρόταση BALKAN MED), των ιερών 

ναών Π. Τριοβασάλου και του νηπιαγωγείου Χαλικιάς 

(πρόταση ARON) αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις για 

θέρμανση θερμοκηπίων και υδατοκαλλιεργειών.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 550.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά Προγράμματα / Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 1.073.488 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 295, 43 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 202.115 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας ή 

Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας σε εφαρμογές θέρμανσης – κλιματισμού είναι 

πολλαπλά, καθώς επιτυγχάνεται σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 

ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας είναι μηδενικές. 

Επιπλέον πλεονέκτημα, είναι ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι το σύστημα είναι υπεδαφικό, 

η χρήση του χώρου των γεωεναλλακτών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πάρκα, πλατείες, 

παιδικές χαρές κτλ. Η λειτουργία των ΓΑΘ είναι εντελώς αθόρυβη και πλήρως ασφαλής. 

Παράλληλα, εμφανίζουν πολύ υψηλό βαθμό απόδοσης COP και μπορούν να 

συνεισφέρουν και στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και 

εγκαταστάσεων.  

 

Τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση ΓΑΘ είναι το πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος, 

εξαιτίας του γεγονότος ότι η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας περιορίζεται σε πολύ 

χαμηλό ποσοστό. Η αποπληρωμή της επένδυσης γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα, 

καθώς μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας έως και 80% σε 

σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα. Επιπλέον το κόστος συντήρησης ενός 

συστήματος ΓΑΘ είναι περίπου το 1/3 σε σύγκριση με συμβατικό σύστημα θέρμανσης 

κλιματισμού και σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής (25-30 έτη).  

 

Τα ενεργειακά οφέλη των συστημάτων ΓΑΘ είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε 

υψηλότατα ποσοστά, που κυμαίνονται στο 75% για θέρμανση και στο 40% για 

κλιματισμό – ψύξη.  
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Όσον αφορά το έργο της τηλεθέρμανσης / τηλεψύξης δημοτικών κτιρίων στην Πλάκα, 

έχει ολοκληρωθεί από το ΚΑΠΕ η προμελέτη για την υλοποίηση του έργου που θα 

καλύπτει τις ανάγκες τεσσάρων (4 δημοτικών κτιρίων): 1) Δημαρχείο (93 kWth), 2) 

Κέντρο Υγείας (557 kWth), 3) Γυμνάσιο – Λύκειο (191 kWth) και 4) Νηπιαγωγείο (20 

kWth). Επομένως, η εγκατεστημένη ισχύς του οριζόντιου συστήματος που θα 

εγκατασταθεί σε έκταση 8.000 m2 στο πάρκινγκ του ΟΤΕ στην Πλάκα θα έχει συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ 861 kWth. Το συνολικό κόστος του έργου είναι 550.000 €. Το 

ενεργειακό όφελος εξοικονόμησης ενέργειας είναι 1.073.488 kWh / έτος. Το 

περιβαλλοντικό όφελος είναι 295, 43 t CO2 / έτος, ενώ το οικονομικό όφελος είναι 

202.115 € / έτος. Η υλοποίηση του έργου θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

ενέργειας κατά 44,67 % σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα θέρμανσης / ψύξης. 

 

Επιπλέον  οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη θα προκύψουν από 

μελλοντική υλοποίηση των έργων τηλεθέρμανσης  / τηλεψύξης για τα κτίρια που 

περιγράφονται στην πρόταση BALKAN MED, για τους Ιερούς Ναούς Π. 

Τριοβασάλου και Νηπιαγωγείου Χαλικιάς που περιγράφονται στην πρόταση 

ARON, καθώς και από υλοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων σε θερμοκήπια, 

υδατοκαλλιεργειών με χρήση Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας από το πεδίο 

Βουναλίων. Τα οφέλη αυτά θα ποσοτικοποιηθούν με την ολοκλήρωση των σχετικών 

μελετών. 
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16.8 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8 

Όνομα Δράσης Χρήση Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για θέρμανση 

πισίνας Δημοτικού κολυμβητηρίου 

Περιγραφή Ο στόχος της Δράσης αυτής είναι η εξοικονόμηση ενέργειας 

για τη θέρμανση της πισίνας του υπό κατασκευή Δημοτικού 

Κολυμβητηρίου Μήλου με χρήση αβαθούς γεωθερμίας και 

σύστημα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας, με απώτερο 

στόχο την παράλληλη μείωση του λειτουργικού του κόστους.  

Χρόνος υλοποίησης 2016-2019 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 450.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά Προγράμματα / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / UNIDO – 

MIREF tool 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 805.232 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 221,54 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 191.163 € / έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Τα έξοδα θέρμανσης της πισίνας του υπό ανέγερση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Μήλου 

θα είναι ιδιαίτερα υψηλά, επομένως ο Δήμος Μήλου στα πλαίσια αυτής της δράσης 

σχεδιάζει την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας με χρήση Γεωθερμικών 

Αντλιών Θερμότητας, προκειμένου να επιτύχει υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης 

ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικά συστήματα θέρμανσης.  

 

Το σύστημα ΓΑΘ που θα εγκατασταθεί στο κολυμβητήριο του Δήμου Μήλου θα έχει 

συνολική ισχύ 700 kWth. Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται στις 450.000 €. Το 

ενεργειακό όφελος που θα προκύψει σε σύγκριση με συμβατικό σύστημα θέρμανσης της 

δεξαμενής είναι 805.232 kWh / έτος. Το περιβαλλοντικό όφελος από τη λειτουργία του 

συστήματος ΓΑΘ θα είναι 221,54 t CO2 / έτος, ενώ το οικονομικό όφελος για το Δήμο 

Μήλου ανέρχεται σε 191.163 € / έτος. Η εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος έχει τη 

δυνατότητα να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 38,68% σε σύγκριση με 

συμβατικό σύστημα θέρμανσης της πισίνας. 
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16.9 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 9 

Όνομα Δράσης Εγκατάσταση υβριδικού συστήματος ΑΠΕ – Συσσωρευτών  

Περιγραφή Υλοποίηση υβριδικής εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας 

αποτελούμενης από 2 Ανεμογεννήτριες με ισχύ 1,6 MW, 

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 400 kW και Συσσωρευτές 

τεχνολογίας NaNiCl2 με συνολική εγκατεστημένη 

αποθηκευτική ικανότητα 11,52 MWh 

Χρόνος υλοποίησης 2018-2020 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 8.000.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Ιδιωτική επένδυση / Ευρωπαϊκά Προγράμματα / UNIDO – 

MIREF tool 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 4.715 MWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 5.417,5 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 826.809 € /  έτος (έσοδα ιδιώτη επενδυτή) 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η διαστασιολόγηση του υβριδικού σταθμού Αιολικών – Φωτοβολταϊκών – Συσσωρευτών που 

συμπεριλαμβάνει ως δράση το ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση της 

τοπικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί και μόνο, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα 

ηλεκτρικής ζήτησης του συστήματος Μήλου – Κιμώλου, την ενεργειακή παραγωγή των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΑΠΕ καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία 

υβριδικών σταθμών ΑΠΕ-αποθήκευσης ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά ηλεκτρικά 

δίκτυα. Ο υβριδικός σταθμός προβλέπεται να αποδίδει εγγυημένα ποσά ενέργειας στο τοπικό 

σύστημα επί 8ώρου σε καθημερινή βάση, ικανοποιώντας κατά βάση τις περιόδους αιχμής (π.χ. 

11.00-14.00 και 20.00-23.00), ενισχύοντας επιπλέον την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού 

στο νησί της Μήλου. 

  

Η εγγυημένη ισχύς που προτείνεται ανέρχεται σε 750 kW, ήτοι 2190 MWh σε ετήσια βάση 

(750kW x 8h x 365d), και λαμβάνει υπόψη τόσο την ανάγκη για αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ του 

υβριδικού σταθμού υπό τη μορφή εγγυημένης ενέργειας όσο και την ανάγκη για βέλτιστη 

συνεργασία με τον υφιστάμενο θερμικό σταθμό, ζητούμενο που θα εξασφαλίσει 

ελαχιστοποίηση των απορρίψεων ενέργειας από τις υφιστάμενες και τις προς εγκατάσταση 

μονάδες ΑΠΕ αλλά και ικανή μείωση της κατανάλωσης συμβατικού καυσίμου. Στα πλαίσια 

αυτά, για την απόδοση των προτεινόμενων ποσών εγγυημένης ενέργειας μέσω του υβριδικού 

σταθμού πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική διαστασιολόγηση των επιμέρους συστημάτων, με 

αποτέλεσμα την παραπάνω προτεινόμενα μεγέθη για τα επιμέρους τμήματα εξοπλισμού. 

Σημειώνεται ότι θα εγκατασταθούν συνολικά 8 συστοιχίες συσσωρευτών με ονομαστική 

αποθηκευτική ικανότητα 1440 kWh έκαστη και επίπεδο εκφόρτισης έως και 80%. 

 

Σημειώνεται τέλος πως πέραν της εγγυημένης ενέργειας, οι μονάδες ΑΠΕ του υβριδικού 

σταθμού αναμένεται να επιτύχουν επιπλέον έγχυση (στοχαστική) καθαρής ενέργειας, της τάξης 

των 2525MWh, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό συνολική διείσδυση ΑΠΕ της τάξης των 

4.715 ΜWh.  
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H εν λόγω διείσδυση αντιστοιχεί σε κάλυψη της τάξης του 8-10% της ηλεκτρικής ζήτησης του 

συστήματος Μήλου-Κιμώλου και ως εκ τούτου εκφράζει μια κατ' αρχήν συντηρητική 

προσέγγιση. Παρόλα αυτά, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ΑΠΕ (Σχήμα 2), η συνολική 

διείσδυση πράσινης ενέργειας αυξάνει στα επίπεδα του 25%, ενώ ο σπονδυλωτός χαρακτήρας 

του προτεινόμενου υβριδικού σταθμού επιτρέπει την περαιτέρω διείσδυση εφόσον αυτή κριθεί 

ενεργειακά και οικονομικά αποδοτική.  

 

Με βάση την προκαταρτική διαστασιολόγηση του υβριδικού σταθμού και τα αποτελέσματα της 

ενεργειακής ανάλυσης, είναι δυνατή προκαταρκτική επίσης αξιολόγηση της οικονομικής 

συμπεριφοράς της προτεινόμενης λύσης. Για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας υπόψη:  

 την πώληση της εγγυημένης ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο από τις ελεγχόμενες 

μονάδες του υβριδικού σταθμού με τιμή πώλησης ~250€/MWh, αντίστοιχη του μέσου 

μεταβλητού κόστους λειτουργίας του θερμικού σταθμού της Μήλου, τιμή η οποία 

αναμένεται σαφώς υψηλότερη κατά τις περιόδους αιχμής. 

 την πώληση της εγγυημένης ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο από τα αιολικά του 

υβριδικού σταθμού με τιμή πώλησης 180€/MWh (Μ.Ο. 250€/MWh και 110€/MWh). 

 την πώληση της εγγυημένης ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο από τα Φ/Β του 

υβριδικού σταθμού με τιμή πώλησης 156,7€/MWh (Μ.Ο. 250€/MWh και 63.4€/MWh). 

 την πώληση του αξιοποιήσιμου πλεονάσματος αιολικής ενέργειας με τιμή 110€/MWh. 

 την πώληση του αξιοποιήσιμου πλεονάσματος ηλιακής ενέργειας με τιμή 63,4€/MWh. 

 Την αγορά συμβατικής ενέργειας από το δίκτυο τις ώρες χαμηλής ζήτησης με τιμή 

120€/MWh. 

 τη διαθεσιμότητα εγγυημένης ισχύος με τιμή 150k€/MW.έτος 

οδηγούμαστε σε συνολικά ετήσια έσοδα της τάξης των 825k€. Το δε αρχικό κόστος επένδυσης 

του σταθμού εκτιμάται στα επίπεδα των 7,5-8Μ€ που οδηγεί σε απλή απόσβεση μικρότερη της 

δεκαετίας. 

    

         

                          Ετήσιος οικονομικός απολογισμός λειτουργίας του υβριδικού σταθμού 

 

Παράμετρος 
Ενέργεια  

/ Ισχύς 
Τιμή 

Έσοδα 

/Έξοδα 

Εγγυημένη ενέργεια (Συσσωρευτές) 

(+) 
1342,5MWh 250€/MWh 335.622 € 

Εγγυημένη ενέργεια (Α/Γ) (+) 630,2MWh 180€/MWh 113.436 € 

Εγγυημένη ενέργεια (Φ/Β) (+) 217,3ΜWh 156.7€/MWh 34.051 € 

Πλεόνασμα αιολικής ενέργειας (+) 2339,2MWh 110€/MWh 257.314 € 

Πλεόνασμα Φ/Β ενέργειας (+) 185,79MWh 63,4€/MWh 11.772 € 

Διαθεσιμότητα ισχύος (+) 750kW 150€/kW.έτος 112.500 € 

Αγορά συμβατικής ενέργειας από το 

δίκτυο (-) 
315,7MWh 120€/MWh 37.886 € 

Συνολικά καθαρά έσοδα   826.809 € 
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16.10 ΑΠΕ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 10 

Όνομα Δράσης Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού στεγάστρου στο Δημοτικό 

Στάδιο Μήλου 

Περιγραφή Στα πλαίσια αυτής της δράσης προγραμματίζεται η 

εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού στεγάστρου ονομαστικής 

ισχύος 10 kW, το οποίο θα λειτουργεί με ενεργειακό 

συμψηφισμό (net metering). 

Χρόνος υλοποίησης 2016-2017 

Κόστος Δράσης 

Άμεσο κόστος 15.000 € 

Πηγή χρηματοδότησης Εθνικά Προγράμματα / Ίδιοι πόροι 

Όφελος εφαρμογής 

Ενεργειακό 15.970 kWh / έτος 

Περιβαλλοντικό 18,35 t CO2 / έτος 

Οικονομικό 2.076 € /  έτος 

Αξιολόγηση - Σχόλια 

Η εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού στεγάστρου στο Δημοτικό Στάδιο της Μήλου θα 

έχει διττό χαρακτήρα: θα συμβάλλει στη μείωση των λογαριασμών της ΔΕΗ μέσω του 

συμψηφισμού ενέργειας, αφετέρου θα συμβάλλει στη στέγαση μέρους της κερκίδας. Για 

τον υπολογισμό του ενεργειακού οφέλους χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό PVGIS, το 

οποίο για την περιοχή της Μήλου δίνει ετήσια παραγωγή 1.597 kWh / εγκατεστημένο 

kW. Το οικονομικό όφελος υπολογίζεται με κόστος ενέργειας 0,13 € / kWh. Το 

εγκατεστημένο κόστος του Φωτοβολταϊκού (συμπεριλαμβανομένου του στεγάστρου 

ανέρχεται σε 1.500 € / kW. 

 

 

 

 

 

  



ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ                                                                                                        
114 

 

17. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2  

Στη συνέχεια αθροίζονται το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος που θα προκύψει από την 

εφαρμογή του συνόλου των μέτρων / δράσεων του ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου (Πίνακας 17.1). 

Πίνακας 17.1. Ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος από υλοποίηση δράσεων ΣΔΑΕ Μήλου. 

Μέτρα / Δράσεις Ενεργειακό όφελος 

(kWh / έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος (t CO2 / έτος) 

Δημοτικά κτίρια 1 12.500 12,38 

Δημοτικά κτίρια 2 - - 

Δημοτικά κτίρια 3 68.784 54,72 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 1 97.095 96,1 

Οικιακός & τριτογενής τομέας 1 4.280.000 4.237 

Οικιακός & τριτογενής τομέας 2 1.680.000 1.663 

Οικιακός & τριτογενής τομέας 3 408.800 404,7 

Δημοτικός φωτισμός 1 543.100 537,7 

Δημοτικός φωτισμός 2 108.620 107,5 

Τομέας μεταφορών 1 10.000 2,49 

Τομέας μεταφορών 2 10.000 2,49 

Τομέας μεταφορών 3 590.400 147,24 

Τομέας μεταφορών 4 55.132 13,77 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 1 479.100 550,49 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 2 31.940 36,7 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 3 14.600 16,78 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 4 - 218,3 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 5 - - 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 6 - - 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 7 1.073.488 295,43 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 8 805.232 221,54 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 9 4.715.000 5.417,5 

ΑΠΕ & Αποθήκευση ενέργειας 10 15.970 18,3 

ΣΥΝΟΛΟ 14.999.761 14.054 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται ανά τομέα οι αναμενόμενες μειώσεις της ενεργειακής 

κατανάλωσης με βάση τα προτεινόμενα μέτρα /δράσεις του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου (Πίνακας 

17.2). 
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Πίνακας 17.2. Ενεργειακό όφελος από υλοποίηση δράσεων ΣΔΑΕ Μήλου. 

Τομέας Κατανάλωση 

ενέργειας (kWh / 

έτος) 

Μείωση ενεργειακής 

κατανάλωσης (kWh / 

έτος) 

Ποσοστό μείωσης (%) 

Δημοτικές καταναλώσεις    

Δημοτικά κτίρια 220.675 81.284 36,83 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 

υποδομών 

323.650 97.095 
30 

Δημοτικός φωτισμός 1.054.738 651.720 61,8 

Δημοτικά οχήματα 689.155 75.132 10,9 

Κτίρια    

Οικιακός & τριτογενής 

τομέας 
32.943.924 

6.368.800 
19,33 

Μεταφορές    

Ιδιωτικά και Δημόσιας 

χρήσης οχήματα 
33.024.064 

590.400 
1,8 

ΑΠΕ & Αποθήκευση 

ενέργειας 
- 

7.135.330 
- 

    

ΣΥΝΟΛΟ 68.256.206 14.999.761 21,98 

Από τον παραπάνω πίνακα, είναι σαφές ότι αναμένεται μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

(παραγωγή από ορυκτά καύσιμα) της τάξης του 21,98%, το οποίο αφενός υπερβαίνει το στόχο 

του Συμφώνου των Δημάρχων, αφετέρου αναμένεται να είναι μεγαλύτερο, όταν υπολογιστεί και 

το ενεργειακό όφελος συγκεκριμένων δράσεων του ΣΔΑΕ (π.χ. χρησιμοποίηση γεωθερμικού 

πεδίου υπό έρευνα, ιδιωτικές επενδύσεις με χρήση Γεωθερμίας Χαμηλής Ενθαλπίας από πεδίο 

Βουναλίων κτλ.). 

Αντιστοίχως στον Πίνακα 17.3 παρουσιάζεται η αναμενόμενη μείωση εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου ανά τομέα. 

Από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μειώσεων των εκπομπών CO2 είναι φανερό, ότι ο 

στόχος του Δήμου Μήλου μέσω της υλοποίησης των δράσεων του ΣΔΑΕ είναι ιδιαίτερα 

υψηλός, καθώς υπερβαίνει το 40%. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι μεγάλη συνδρομή στη 

μείωση εκπομπών έχουν οι τεχνολογίες ΑΠΕ, τοπικού χαρακτήρα και συνδυασμένες με μονάδες 

αποθήκευσης ενέργειας που θα συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των αναγκών του νησιού 

προσδίδοντας ένα φιλικό προς το περιβάλλον μοντέλο ανάπτυξης. 
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Πίνακας 17.3. Περιβαλλοντικό όφελος από υλοποίηση δράσεων ΣΔΑΕ Μήλου. 

Τομέας Εκπομπές CO2           

(t / έτος) 

Μείωση Εκπομπών 

CO2 (t / έτος) 

Ποσοστό μείωσης (%) 

Δημοτικές καταναλώσεις    

Δημοτικά κτίρια 180,21 67,1 37,2 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 

υποδομών 

320,4 96,1 

30 

Δημοτικός φωτισμός 1.044 645,2 61,8 

Δημοτικά οχήματα 172,2 18,75 10,9 

Κτίρια     

Οικιακός & τριτογενής 

τομέας 
23.833 

6.304,7 

26,5 

Μεταφορές     

Ιδιωτικά και Δημόσιας 

χρήσης οχήματα 
8.235,5 

147,24 

1,8 

ΑΠΕ & Αποθήκευση 

ενέργειας 
- 

6.775 

  

    

ΣΥΝΟΛΟ 33.785 14.054 41,6 

Τέλος στο σχήμα 17.1 παρουσιάζεται η συνεισφορά κάθε ενεργειακού τομέα στη μείωση 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου όσον αφορά αποκλειστικά τις δημοτικές καταναλώσεις. Σε 

αυτό το σχήμα δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι εγκαταστάσεις ΑΠΕ που θα ενταχθούν σε δημοτικά 

κτίρια / εγκαταστάσεις. 

 

Σχήμα 17.1. Συνεισφορά κάθε ενεργειακού τομέα στη μείωση εκπομπών για τις δημοτικές 

καταναλώσεις.  
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18. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης είναι μια δυναμική διαδικασία στην οποία θα πρέπει βάσει 

και των οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων να υπάρχει μια διαδραστικότητα, μέσω της 

ενεργής συμμετοχής και παρέμβασης των πολιτών, επαγγελματιών και φορέων της επικράτειας 

του Δήμου, υπό την καθοδήγηση της Δημοτικής Αρχής. 

18.1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ/ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ 

Για την υλοποίηση του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου, είναι σημαντική η σύσταση μιας οργανωτικής 

δομής που θα παρακολουθεί την εξέλιξη του. Λόγω του μικρού του μεγέθους, δεν είναι δυνατό 

να δημιουργηθεί από το Δήμο Μήλου μια τυπική οργανωτική δομή, επομένως συστήνεται μία 

Ομάδα Εργασίας, η Ομάδα Διαχείρισης Έργου στην οποία επικεφαλής θα είναι ο Δήμαρχος 

προκειμένου να σχεδιάζει την πολιτική στρατηγική του ΣΔΑΕ και να συντονίζει την 

παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του. Επιπλέον στην Ομάδα Διαχείρισης Έργου 

συμμετέχει η Αντιδήμαρχος και οι Προϊστάμενοι Τεχνικής Υπηρεσίας, Οικονομικής Υπηρεσίας, 

o Ενεργειακός Υπεύθυνος του Δήμου και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

Επίσης υποβοηθητικά συμμετέχουν δημοτικοί υπάλληλοι από αρμόδια τμήματα. Η συμμετοχή 

στελεχών του Δήμου Μήλου από όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες του Δήμου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική όσον αφορά επίσης τη διάχυση της πληροφορίας και της ενεργότερης εμπλοκής των 

δημοτικών υπαλλήλων στην υλοποίηση και παρακολούθηση του έργου. 

Άμεση επικοινωνία και συνεργασία με την Ομάδα Υλοποίησης του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου 

έχουν ο Πρόεδρος και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 

Ενεργειακών Πόρων, ειδικότερα μάλιστα στην παρακολούθηση του σχεδιασμού των δράσεων 

και μέτρων με ορίζοντα το 2020. Στον επόμενο πίνακα φαίνονται ο Πρόεδρος και τα Μέλη της 

Ομάδας Διαχείρισης του ΣΔΑΕ της Μήλου.  
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Πίνακας 18.1. Ομάδα Διαχείρισης Έργου ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου 

Αρμοδιότητα Μέλη Ομάδας Διαχείρισης Έργου (ΣΔΑΕ) 

Πρόεδρος  Δήμαρχος 

Αντιπρόεδρος Αντιδήμαρχος 

Μέλος Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας 

Μέλος Προϊστάμενος Οικονομικής Υπηρεσίας 

Μέλος Ενεργειακός Υπεύθυνος Δήμου 

Μέλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος 

Μέλος Εκπρόσωπος Δημοτικής Επιτροπής ΑΠΕ 

 

18.2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΤΕΘΗΚΕ 

Εκτός από τη σύσταση της Ομάδας Διαχείρισης Έργου ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου που ήταν η 

βασική οργανωτική δομή που συγκροτήθηκε, ο Ο.Τ.Α διέθεσε προσωπικό για την υποστήριξη 

της υλοποίησης. Πρόκειται για δημοτικούς υπαλλήλους που εργάζονται σε περιβαλλοντικά και 

ενεργειακά θέματα και οι οποίοι είχαν ως βασικό ρόλο τη διευκόλυνση στη συλλογή 

πληροφοριών και δεδομένων για την αποτύπωση της παρούσας κατάστασης και τον υπολογισμό 

του αποτυπώματος άνθρακα του νησιού. Οι συγκεκριμένοι δημοτικοί υπάλληλοι συνεισέφεραν 

εξεύρεση και ανάλυση των πιθανών λύσεων για την επίτευξη των στόχων του ΣΔΑΕ. Επιπλέον, 

συμμετείχαν διοικητικοί υπάλληλοι παρέχοντας γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη στον 

εξωτερικό σύμβουλο που ανέλαβε τη σύνταξη του ΣΔΑΕ.  

18.3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων και πολιτών στη διαδικασία υλοποίησης 

ενός ΣΔΑΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του. Ο Δήμος Μήλου 

έχοντας κατανοήσει την ενεργή συμμετοχή των φορέων και πολιτών του νησιού στη δυναμική 

αυτή διαδικασία, ενέπλεξε όλες τις αρμόδιες ενώσεις και συνεταιρισμούς, τους τοπικούς 

«παίκτες» της αγοράς ενέργειας και περιβάλλοντος, καθώς και μεγάλο αριθμό πολιτών και 

επαγγελματιών.   

Οι φορείς που συμμετείχαν συνδιαμόρφωσαν  τις ενεργειακές λύσεις και στρατηγικές για την 

επίτευξη των στόχων του ΣΔΑΕ. Η εμπειρία τους, τόσο στο ενεργειακό, όσο και το οικονομικό 

σκέλος των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά ήταν πολύτιμο εργαλείο για τη 

δημιουργία μιας κοινής αντίληψης και συναίνεσης των επιδιώξεων του Δήμου μέσω του ΣΔΑΕ. 
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Επιπλέον, η συμμετοχή των πολιτών και μεμονωμένων επαγγελματιών στους οποίους 

απευθύνθηκαν τα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια, εξασφάλισε την αποτελεσματικότητα στην 

επίτευξη των στόχων από τα προτεινόμενα μέτρα και δράσεις. 

Η εμπλοκή των φορέων και των πολιτών, μέσω πλήρους ενημέρωσης τους σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, θα συνεχίσει να είναι συνεχής και ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια της 

παρακολούθησης της επίτευξης στόχων του ΣΔΑΕ. Η λίστα των εμπλεκόμενων φορέων που έχει 

αναγνωρίσει ο Δήμος Μήλου παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

 Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο 

 Δημοτικές Επιτροπές (ΑΠΕ & Ενεργειακών Πόρων, Περιβάλλοντος, Τουρισμού) 

 Επαγγελματικές ενώσεις και Σύλλογοι του νησιού 

 Εκπαιδευτική κοινότητα 

 Σύλλογοι πολιτών 

 Πολίτες και επαγγελματίες με ειδικό ενδιαφέρον στην υλοποίηση του Σχεδίου 

18.4. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός των δράσεων που έχουν συμπεριληφθεί στο ΣΔΑΕ 

του Δήμου Μήλου ανέρχεται σε περίπου 18.900.000 €. Παράλληλα το εκτιμώμενο ετήσιο 

οικονομικό όφελος των μέτρων αυτών υπερβαίνει τα 7.950.000 €. Επομένως η υλοποίηση των 

περισσοτέρων έργων που εντάσσονται στο ΣΔΑΕ είναι οικονομικά βιώσιμη, σε περίπτωση που 

φυσικά υπάρξει και η ανάλογη δυνατότητα χρηματοδότησης τους.   

18.5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 

Οι προτεινόμενες δράσεις / μέτρα του ΣΔΑΕ του Δήμου Μήλου προβλέπεται να 

χρηματοδοτηθούν από ένα μίγμα πηγών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν χρηματοδότηση από 

Εθνικά Προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΣΕΣ, Πράσινο Ταμείο, Περιφερειακά Προγράμματα κτλ.), 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (HORIZON 2020), Διεθνή Προγράμματα (εργαλείο MIREF UNIDO), 

ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις ιδιωτικού / δημοσίου τομέα, καθώς και ως τελευταία επιλογή 

μέσω χρησιμοποίησης ιδίων πόρων. Σε κάθε περίπτωση θα επιλέγεται κατά την υλοποίηση των 

δράσεων η καταλληλότερη πηγή χρηματοδότησης. 
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18.6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Όπως έχει ήδη τονιστεί η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του ΣΔΑΕ είναι μία πολύ 

σημαντική παράμετρος της επιτυχούς υλοποίησης του και βασικό στοιχείο της δυναμικής 

διαδικασίας εκπόνησης του. Η διαδικασία παρακολούθησης του ΣΔΑΕ συμπεριλαμβάνει μία 

«Έκθεση Υλοποίησης», η οποία αφενός δίνει λεπτομερή πληροφορία για τους στόχους που 

έχουν επιτευχθεί, τις μεταβολές στις εκπομπές ρύπων και πιθανές αναπροσαρμογές των στόχων 

που είχαν αρχικά τεθεί. Σύμφωνα με τις Οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων, οι «Εκθέσεις 

Υλοποίησης» πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστον ανά 2 έτη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι 

«Εκθέσεις Υλοποίησης» να περιέχουν αναλυτικά ποιοτικά και κυρίως ποσοτικά στοιχεία για τις 

δράσεις που υλοποιήθηκαν στο μεσοδιάστημα. Στη συνέχεια παρατίθενται οι δείκτες 

παρακολούθησης του ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου. 

Πίνακας 18.2. Δείκτες Παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δήμου Μήλου 

Τομέας Δείκτης Προτεινόμενη Πηγή 

Στοιχείων 

Εμπλεκόμενοι φορείς  Αριθμός εμπλεκόμενων φορέων που 

συμμετείχαν σε δράσεις ενημέρωσης / 

εκπαίδευσης 

Από διοργανωτές 

δράσεων 

Αριθμός έντυπου ή ηλεκτρονικού 

ενημερωτικού / εκπαιδευτικού υλικού που 

διανεμήθηκε 

Από υπεύθυνο 

εκστρατείας 

ενημέρωσης / 

εκπαίδευσης 

Δημοτικά κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 

στα δημοτικά κτίρια και τις εγκαταστάσεις 

Από Τεχνική Υπηρεσία 

και Ενεργειακό 

Υπεύθυνο Δήμου / 

Τιμολόγια ενέργειας 

Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων 

(ενεργειακή κλάση – σύγκριση με 

παρούσα κατάσταση την προηγούμενη 

περίοδο) 

Από Ενεργειακό 

Υπεύθυνο Δήμου / 

Τεχνική Υπηρεσία 

Οικιακός και 

τριτογενής τομέας 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας στα 

κτίρια ανά τομέα 

Από ΔΕΗ ή άλλους 

παρόχους ενέργειας 

Ενεργειακές πιστοποιήσεις κτιρίων 

(ενεργειακή κλάση – σύγκριση με 

παρούσα κατάσταση την προηγούμενη 

περίοδο) ανά τομέα. 

Από αρμόδιο Υπουργείο 

/ ερωτηματολόγια 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ σε κτίρια ανά 

τομέα 

Από ΔΕΔΔΗΕ για 

διασυνδεδεμένα 
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συστήματα και 

ερωτηματολόγια για 

αυτόνομα συστήματα 

Ενεργειακή συμπεριφορά πολιτών και 

επαγγελματιών 

Από επικαιροποίηση της 

διαδικασίας απάντησης 

στα ερωτηματολόγια 

Δημοτικός φωτισμός Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας 

για δημοτικό φωτισμό – σύγκριση με 

προηγούμενα έτη για υπολογισμό 

εξοικονόμησης ενέργειας 

Από Ενεργειακό 

Υπεύθυνο Δήμου / 

Τεχνική Υπηρεσία 

Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων με 

αντίστοιχους εξοικονόμησης ενέργειας 

Από Ενεργειακό Υπεύθυνο Δήμου / 

Τεχνική Υπηρεσία 

 

Δημοτικές μεταφορές Κατάλογος οχημάτων Δήμου με φιλική 

προς το περιβάλλον τεχνολογία 

(ηλεκτρικά, υδρογονοκίνητα, 

εναλλακτικού καυσίμου) 

Από Ενεργειακό 

Υπεύθυνο Δήμου / 

Τεχνική Υπηρεσία  

Συνολική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση 

οχημάτων Δήμου 

Από Ενεργειακό 

Υπεύθυνο Δήμου / 

Τεχνική Υπηρεσία 

Ειδική κατανάλωση ενέργειας ανά 

χιλιόμετρο για τα Δημοτικά οχήματα 

Από Ενεργειακό 

Υπεύθυνο Δήμου / 

Τεχνική Υπηρεσία 

Ιδιωτικά οχήματα Συνολικός αριθμός οχημάτων στο Δήμο Δημόσιες Υπηρεσίες 

Συνολικός ετήσιος αριθμός χιλιομέτρων 

που διανύονται εντός του Δήμου 

ΕΛΣΤΑΤ / 

Συγκοινωνιακή μελέτη 

Συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων 

ιδιωτικών οχημάτων 

ΕΛΣΤΑΤ / 

Συγκοινωνιακή μελέτη 

ΑΠΕ & Αποθήκευση 

Ενέργειας 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

ηλεκτροπαραγωγών ΑΠΕ & υβριδικών 

συστημάτων διασυνδεδεμένων στο δίκτυο 

Από ΡΑΕ / ΔΕΔΔΗΕ 

Συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από συστήματα ΑΠΕ & αποθήκευσης 

ενέργειας διασυνδεδεμένων στο δίκτυο 

Από παραγωγούς 

ενέργειας 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς θερμικών 

ΑΠΕ  

Από παραγωγούς 

ενέργειας 

Συνολική παραγωγή θερμικής ενέργειας 

από ΑΠΕ  

Από παραγωγούς 

ενέργειας 

 


