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Διμοσ τροβόλου – φμφωνο των Δθμάρχων 

φντομθ περίλθψθ 

Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά 
αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που 
υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του 
άνκρακα (CO2) ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20%. Για να το πετφχουν αυτό, 
αναπτφςςουν Σχζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο (Βιϊςιμθ) Ενζργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόηουν 
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθν αφξθςθ των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ τομείσ του Διμου 
και οργανϊνουν Θμζρεσ Ενζργειασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Γραφείο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τισ Δομζσ Υποςτιριξθσ. 

Ο Διμαρχοσ Στροβόλου Σάββασ Θλιοφϊτου εκπροςωπϊντασ το Διμοσ Στροβόλου, 
υπόγραψε ςτισ 12 Ιανουαρίου 2009 το «Σφμφωνο των Δθμάρχων» και ςυμμετείχε ςτθν 
τελετι που πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 που πραγματοποιικθκε ςτισ 
Βρυξζλλεσ. Το Δεκζμβριο του 2009, ο Διμοσ Σροβόλου ανάκεςε ςτο Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Ρολιτϊν τθν εκπόνθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ, ςτα πλαίςια τθσ 
υλοποίθςθσ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ με τίτλο ISLEPACT ςυγχρθματοδοτοφμενου 
από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ. 

Ο Στρόβολοσ είναι ςιμερα ζνασ από τουσ επτά διμουσ τθσ μείηονοσ Λευκωςίασ με 
πλθκυςμό που υπερβαίνει τισ 67.000 κατοίκουσ και ζκταςθ 25 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

Το ζτοσ 2009 ορίςτθκε ωσ το ζτοσ αναφοράσ/καταγραφισ των καταναλϊςεων ενζργειασ και 
των εκπομπϊν CO2 ςτθν επικράτεια του Διμου. Σφμφωνα με πραγματικά ςτοιχεία 
καταναλϊςεων που ςυλλζχκθκαν από τθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου, τισ εταιρίεσ 
πετρελαιοειδϊν, ςτατιςτικι υπθρεςία Κφπρου κ.α. θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο 
Στρόβολο το 2009 ιταν 1.117.112MWh. Ο μεγαλφτεροσ καταναλωτισ ενζργειασ ςτο Διμο 
είναι οι Μεταφορζσ με 492.642 MWh και ακολοφκωσ ο τριτογενισ τομζασ με 328.491 MWh 
και ο οικιακόσ τομζασ με 253.598 MWh. 

Οι εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα του 2009 που αναλογοφν ςτθν ςυνολικι κατανάλωςθ 
ενζργειασ ςτο Διμο είναι 493.136 τόνοι.  

Για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 τθν περίοδο 2010 με 2020, καταρτίςτθκε το ςενάριο 
αναμενόμενθσ εξζλιξθσ όπου υπολογίςτθκαν ότι οι εκπομπζσ χωρίσ τθν λιψθ οποιοδιποτε 
μζτρων κα ανζλκουν ςε 520.612 τόνουσ. 

Το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ που ζχει ετοιμαςτεί για το Διμο περιλαμβάνει επιπρόςκετα 

μζτρα/δράςεισ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί τουλάχιςτον ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικι αλλαγι. Δθλαδι τα μζτρα που κα λάβει ο Διμοσ επιπρόςκετα 

από τα εκνικά μζτρα ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 κατά 

τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το 2009.  

Τα μζτρα που προτείνονται χωρίηονται ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

Περιγραφι Αρικμόσ 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια του Διμου 6 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 13 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 5 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον Οδικό φωτιςμό 1 

Επενδφςεισ του Διμου ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 1 

Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνων 1 
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Θ ετιςια εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν για το 2020 με τθν εφαρμογι των πιο πάνω μζτρων 
ανζρχεται ςτισ 28.313 τόνουσ. Επίςθσ, υπολογίςτθκε ότι ο αντίκτυποσ ςτο Διμο Στροβόλου 
από τθν εφαρμογι των εκνικϊν μζτρων που λαμβάνονται για τθ μείωςθ των εκπομπϊν 
διοξειδίου του άνκρακα κα είναι επιπρόςκετθ μείωςθ τθσ τάξθσ των 77.697 τόνων. 

Επομζνωσ με τθν εφαρμογι του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ και με μία ςυνολικι μείωςθ 
των 106.010 τόνων, οι ετιςιεσ εκπομπζσ για το ζτοσ 2020 κα περιοριςτοφν ςτουσ 394.482 
τόνουσ. Δθλαδι, 20% μειωμζνοι ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το 2009. 

Ο προχπολογιςμόσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν περίοδο 2011 μζχρι 2020 ανζρχεται ςτα € 
3.409.300. Θ χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ 
εκτιμάται ότι κα πθγάηει από τουσ ακόλουκουσ πόρουσ: 

 Ρροχπολογιςμό του Διμου. 

 Από τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων που κα επιφζρουν τα μζτρα μείωςθσ ενζργειασ 
ςτα κτίρια, οχιματα και οδικό φωτιςμό του Διμου. 

 Από ζςοδα που κα προζρχονται από τισ επενδφςεισ του Διμου ςε Ανανεϊςιμεσ 
Ρθγζσ Ενζργειασ. 

 Χρθματοδότθςθ από το Σχζδιο χορθγιϊν για τθν προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων 
Ρθγϊν Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ. 

 Ρικανι χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα αειφόροσ ανάπτυξθ και 
ανταγωνιςτικότθτα του Γραφείου Ρρογραμματιςμοφ. 

 Ρικανι χρθματοδότθςθ από το Ταμείο που κα δθμιουργθκεί από τα ζςοδα 
Δθμοπράτθςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. 

Ρικανι χρθματοδότθςθ από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα.
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1 Σο φμφωνο των Δθμάρχων 

1.1 Ειςαγωγι 

Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία που εμπλζκει Ευρωπαϊκά 
αςτικά κζντρα και πόλεισ ςτον αγϊνα κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ. Οι Διμαρχοι, που 
υπογράφουν το Σφμφωνο, δεςμεφονται να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
για το κλίμα και τθν ενζργεια για το ζτοσ 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ διοξειδίου του 
άνκρακα (CO2) ςτθν επικράτειά τουσ τουλάχιςτον κατά 20%. Για να το πετφχουν αυτό, 
αναπτφςςουν Σχζδια Δράςθσ για τθν Αειφόρο (Βιϊςιμθ) Ενζργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόηουν 
δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθν αφξθςθ των 
ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ τόςο ςε δθμόςιουσ όςο και ιδιωτικοφσ τομείσ του Διμου 
και οργανϊνουν Θμζρεσ Ενζργειασ. Αυτζσ οι προςπάκειεσ υποςτθρίηονται ιςχυρά από τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, το Γραφείο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τισ Δομζσ Υποςτιριξθσ. 

Το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι ανοιχτό ςε όλεσ τισ τοπικζσ αρχζσ που ςυγκροτοφνται 
δθμοκρατικά και με εκλεγμζνουσ αντιπροςϊπουσ, όποιο μζγεκοσ κι αν ζχουν και ςε 
οποιαδιποτε φάςθ εφαρμογισ των ενεργειακϊν/κλιματικϊν τουσ πολιτικϊν. 

 

1.2 Ζνταξθ ενόσ Διμου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων 

Τοπικζσ αρχζσ που προτίκενται να υπογράψουν το Σφμφωνο των Δθμάρχων πρζπει να 
παρουςιάςουν και να ςυηθτιςουν τθν πρωτοβουλία ςτο Δθμοτικό Συμβοφλιο. Εφ’ όςον 
λθφκεί θ ςχετικι επίςθμθ απόφαςθ οι τοπικζσ αρχζσ πρζπει να ενθμερϊςουν τθν 
Ευρωπαϊκι Επιτροπι. Αυτό γίνεται με αποςτολι μθνφματοσ ταχυδρομικι κυρίδα του 
Γραφείου του Συμφϊνου των Δθμάρχων με επιςυναπτόμενο το Ζντυπο Ρροςχϊρθςθσ. Το 
ζντυπο πρζπει να είναι ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από το Διμαρχο ι άλλο 
εξουςιοδοτθμζνο από το Δθμοτικό Συμβοφλιο αντιπρόςωπο. Μετά τθν αποςτολι του 
μθνφματοσ, θ τοπικι αρχι κα περιλθφκεί ςτο δθμόςιο κατάλογο των πόλεων του 
Συμφϊνου. 

Οι τοπικζσ αρχζσ μποροφν να υπογράψουν το Σφμφωνο των Δθμάρχων οποιαδιποτε 
ςτιγμι, δεν υπάρχει προκεςμία! Οι Τελετζσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων λαμβάνουν χϊρα 
κάκε χρόνο και όλοι οι διμαρχοι ζχουν τθν ευκαιρία δθμόςιασ υπογραφισ και ευρείασ 
προβολισ. 

 

1.3 Δεςμεφςεισ από τθν υπογραφι του φμφωνου των Δθμάρχων 

Οι Διμοι που ςυμμετζχουν ςτο Σφμφωνο, ςτοχεφουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 πάνω 
από 20% ζωσ το 2020, μζςω δράςεων ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και ανανεϊςιμων 
πθγϊν ενζργειασ. Για να επιτφχουν αυτό το ςτόχο, δεςμεφονται να: 

 ετοιμάςουν μια Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν (ΒΑΕ) εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν 
υπογραφι του Συμφϊνου  

 υποβάλουν ζνα Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΣΔΑΕ), εγκεκριμζνο από 
το Δθμοτικό Συμβοφλιο εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν υπογραφι του Συμφϊνου  

 δθμοςιεφουν τακτικά – ανά διετία μετά τθν υποβολι του ΣΔΑΕ τουσ – εκκζςεισ 
αξιολόγθςθσ αναφζροντασ το βακμό υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ και των 
ενδιάμεςων αποτελεςμάτων 

 προωκιςουν τισ δράςεισ τουσ και να εμπλζξουν τουσ πολίτεσ τουσ και τουσ 
τοπικοφσ φορείσ και να οργανϊςουν Τοπικζσ Θμζρεσ Ενζργειασ 
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 διαδϊςουν το μινυμα του Συμφϊνου των Δθμάρχων, ιδιαίτερα να παροτρφνουν 
και άλλουσ διμουσ να προςχωριςουν ςτο Σφμφωνο και να ςυνειςφζρουν ςε 
ςθμαντικζσ εκδθλϊςεισ και κεματικζσ θμερίδεσ 

Ζνασ Διμοσ, εντάςςεται ςτο Σφμφωνο των Δθμάρχων για να: 

 κάνει μια δθμόςια διλωςθ για τθ δζςμευςι του για μείωςθ του CO2, 

 δθμιουργιςει ι ενιςχφςει τθ δυναμικι για μείωςθ του CO2 ςτθν περιοχι του, 

 ωφελθκεί από τθν ενκάρρυνςθ και το παράδειγμα άλλων πρωτοπόρων,  

 μοιραςτεί με άλλουσ τθν εμπειρία που ζχει αναπτυχκεί ςτο διμο του, 

 γίνει ο διμοσ γνωςτόσ ωσ πρωτοπόροσ, 

 δθμοςιοποιιςει τα επιτεφγματά του ςτο διαδικτυακό τόπο του Συμφϊνου, 

Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι παρζχει ςτισ πόλεισ που εντάςςονται ςτο Σφμφωνο: 

 Ζνα γραφείο αρμόδιο για τθν προϊκθςθ, το ςυντονιςμό και τθν υποςτιριξθ τθσ 
πρωτοβουλίασ αυτισ, 

 Ζνα διαδικτυακό τόπο για προϊκθςθ και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν, 

 Εργαλεία και μεκόδουσ (οδθγίεσ, φόρμεσ, κλπ) που βοθκοφν ςτθν προετοιμαςία 
τυποποιθμζνων απογραφϊν εκπομπϊν και Σχεδίων Δράςθσ, ςυμβατϊν με τα ιδθ 
υπάρχοντα 

 Οικονομικζσ διευκολφνςεισ, κυρίωσ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων, τα 
Διαρκρωτικά Ταμεία, κλπ., 

 Εκδθλϊςεισ για να ζχουν οι πόλεισ που δραςτθριοποιοφνται ενεργά μεγάλθ 
πολιτικι προβολι ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  

 Ζνα δίκτυο Δομϊν Υποςτιριξθσ για τθ βοικεια των μικρότερων ςε μζγεκοσ πόλεων. 

 

1.4 Δομζσ υποςτιριξθσ του υμφϊνου των Δθμάρχων 

Εάν μια τοπικι αρχι δεν ζχει τθν τεχνικι δυνατότθτα ι τουσ πόρουσ για να ετοιμάςει το 

ςχζδιο δράςθσ του διμου, πρζπει να λάβει υποςτιριξθ από οργανιςμοφσ που ζχουν τζτοιεσ 

δυνατότθτασ π.χ. τισ Δομζσ Τποςτιριξθσ. Κατάλογοσ των Δομϊν Υποςτιριξθσ υπάρχει ςτο 

διαδικτυακό τόπο του Συμφϊνου των Δθμάρχων. 

Δομζσ υποςτιριξθσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςτθν Κφπρο είναι θ Ζνωςθ Κοινοτιτων 

και θ Ζνωςθ Διμων Κφπρου με διοριςμζνο εκτελεςτικό γραφείο το Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Ρολιτϊν. 

 

1.5 Ο Διμοσ τροβόλου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων 

Ο Διμαρχοσ Στροβόλου Σάββασ Θλιοφϊτου εκπροςωπϊντασ το Διμοσ Στροβόλου, 

υπόγραψε ςτισ 12 Ιανουαρίου 2009 το «Σφμφωνο των Δθμάρχων» και ςυμμετείχε ςτθν 

τελετι που πραγματοποιικθκε ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 που πραγματοποιικθκε ςτισ 

Βρυξζλλεσ. Το Δεκζμβριο του 2009, ο Διμοσ Σροβόλου ανάκεςε ςτο Ενεργειακό Γραφείο 

Κυπρίων Ρολιτϊν τθν εκπόνθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ, ςτα πλαίςια τθσ 

υλοποίθςθσ ενόσ Ευρωπαϊκοφ Ρρογράμματοσ με τίτλο ISLEPACT ςυγχρθματοδοτοφμενου 

από τθ Γενικι Διεφκυνςθ Ενζργειασ. Για τθν περίοδο Δεκζμβριοσ 2009 - Απρίλιοσ 2010 

πραγματοποιικθκε θ απαραίτθτθ ςυλλογι ενεργειακϊν ςτοιχείων από τθ Δθμοτικι 

Υπθρεςία κακϊσ και άλλα αρμόδια κυβερνθτικά και μθ τμιματα. Τα ςτοιχεία αυτά 

χρθςιμοποιικθκαν για τον καταρτιςμό του ζτουσ αναφοράσ (2009) που περιλαμβάνει τισ 
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καταναλϊςεισ ενζργειασ και τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ανά τομζα ςτθν 

επικράτεια του Διμου Στροβόλου. 

Τθν ίδια περίοδο, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν ςε ςυνεργαςία με το τουσ 

υπεφκυνουσ λειτουργοφσ του Διμου αλλά και με τθ ςυμμετοχι του ίδιου του Δθμάρχου, 

ετοιμάςτθκε το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερι παρουςίαςθ 

των μζτρων που πρζπει να εφαρμόςει ο Διμοσ για τθν περίοδο 2010 – 2020 προκειμζνου 

να επιτευχκεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα. 

Το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ παρουςιάςτθκε ενϊπιων του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ςτισ 13 

Απριλίου 2011 όπου και ζτυχε ζγκριςθσ.  

Ακολοφκωσ, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Ρολιτϊν ζχει υποβάλει το Ενεργειακό Σχζδιο 

Δράςθσ του Διμου Στροβόλου, ςτθ γραμματεία του Συμφϊνου των Δθμάρχων για 

αξιολόγθςθ και ζγκριςθ. 

 

 

Εικόνα 1 Σελετι υπογραφισ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτθν 
αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ. 

 



 

10 
 

Διμοσ τροβόλου – φμφωνο των Δθμάρχων 

 

Εικόνα 2 Σελετι υπογραφισ του υμφϊνου των Δθμάρχων ςτισ 10 Φεβρουαρίου 2009 ςτθν 
αίκουςα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου ςτισ Βρυξζλλεσ *Photo: Paul O'Driscoll]. 
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2 Κφπροσ 

Θ Κφπροσ είναι το μεγαλφτερο νθςί τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και βρίςκεται νότια τθσ 
Τουρκίασ. Οι δφο κφριοι ορεινοί όγκοι είναι ο Ρενταδάκτυλοσ ςτο βορρά και το όροσ 
Τρόοδοσ ςτο κεντρικό και νοτιοδυτικό τμιμα τθσ νιςου. 

Ανάμεςά τουσ βρίςκεται θ εφφορθ πεδιάδα τθσ Μεςαορίασ. 

Θ Κφπροσ αποτελοφςε ανζκακεν ςταυροδρόμι ανάμεςα ςτθν Ευρϊπθ, τθν Αςία και τθν 
Αφρικι και φζρει πάνω τθσ τα ίχνθ πολλϊν διαδοχικϊν πολιτιςμϊν: ρωμαϊκά κζατρα και 
οικίεσ, βυηαντινζσ εκκλθςίεσ και μοναςτιρια, κάςτρα τθσ εποχισ των ςταυροφοριϊν και 
προϊςτορικοφσ οικιςμοφσ. 

Οι κυριότερεσ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του νθςιοφ είναι ο τουριςμόσ, οι εξαγωγζσ 
ειδϊν ζνδυςθσ και χειροποίθτων ειδϊν και θ εμπορικι ναυτιλία. Στα χειροποίθτα είδθ 
ςυγκαταλζγονται τα κεντιματα, τα κεραμικά και τα χάλκινα. 

Στισ παραδοςιακζσ ςπεςιαλιτζ ςυγκαταλζγονται οι μεηζδεσ – ορεκτικά που ςερβίρονται ωσ 
κφριο πιάτο – το τυρί χαλοφμι και το ποτό ηιβανία . 

Μετά τθν τουρκικι ειςβολι ςτο νθςί το 1974 και τθν κατοχι του βόρειου τμιματοσ τθσ 
χϊρασ, θ ελλθνικι κοινότθτα τθσ Κφπρου χωρίηεται από τθν τουρκικι με τθ λεγόμενθ 
Ρράςινθ Γραμμι. 

Θ Κφπροσ είναι γνωςτι ωσ το νθςί τθσ Αφροδίτθσ, τθσ κεάσ του ζρωτα και τθσ ομορφιάσ, 
επειδι ςφμφωνα με το κρφλο είναι ο τόποσ όπου γεννικθκε θ κεά. 

Στθ ςφγχρονθ λογοτεχνία ξεχωρίηουν τα ονόματα των Κϊςτα Μόντθ (ποιθτισ και 
ςυγγραφζασ) και Δθμιτρθ Γκότςθ (ςυγγραφζασ), ενϊ ο Ευαγόρασ Καραγιϊργθσ και ο 
Μάριοσ Τόκασ είναι διακεκριμζνοι μουςικοςυνκζτεσ. 

 

 

 

Ρθγι: www.wikipedia.org 
  

Ζτοσ προςχϊρθςθσ ςτθν ΕΕ:  2004 

Πολιτικό ςφςτθμα:  Δθμοκρατία 

Πρωτεφουςα:  Λευκωςία 

υνολικι ζκταςθ:  9.250 km² 

Πλθκυςμόσ: 0,8 εκατομμφρια 

Νόμιςμα:  ευρϊ 

  Ρθγι: http://europa.eu 
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3 Διμοσ τροβόλου 

3.1 Ειςαγωγι 

Ο Διμοσ Στροβόλου, ιδρφκθκε το 1986 και είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ Διμοσ τθσ 
Κφπρου μετά το Διμο Λεμεςοφ, με πλθκυςμό πζραν των 70.000 κατοίκων. 

Το Δθμοτικό Συμβοφλιο είναι 27μελζσ και απαρτίηεται από το Διμαρχο, τον Αντιδιμαρχο 
και 25 Δθμοτικοφσ Συμβοφλουσ. Ο Διμαρχοσ προεδρεφει των ςυνεδριάςεων του 
Συμβουλίου, είναι το εκτελεςτικό όργανο του Διμου και προΐςταται τθσ Υπθρεςίασ. Για 
διευκόλυνςθ του ζργου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου ζχουν εγκακιδρυκεί οι πιο κάτω 
Δθμοτικζσ Επιτροπζσ: 

Διαχειριςτικι Επιτροπι, Τεχνικι Επιτροπι, Επιτροπι Δθμόςιασ Υγείασ & Κακαριότθτασ, 
Επιτροπι Ρροςωπικοφ, Επιτροπι Ρολιτιςτικϊν κεμάτων, Επιτροπι Ρεριβάλλοντοσ, 
Επιτροπι Ακλθτιςμοφ και Νεολαίασ, Επιτροπι Δθμοςίων Σχζςεων, Επιτροπι Ευρωπαϊκϊν 
Θεμάτων, Επιτροπι Κοινωνικισ Ρρόνοιασ, Επιτροπι Οδικισ Αςφάλειασ, Επιτροπι 
Ρροςφυγικϊν Θεμάτων, Επιτροπι Ρροςφορϊν, Επιτροπι Ρρογραμματιςμοφ και Μελετϊν 
κ.α. 

Θ Δθμοτικι Υπθρεςία αποτελείται από 95 υπαλλιλουσ και 195 εργάτεσ. Τθ Γενικι 
Διεφκυνςθ ζχει ο Δθμοτικόσ Γραμματζασ. Θ Υπθρεςία διαχωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ 
Υπθρεςίεσ/Κλάδουσ, των οποίων προΐςτανται αντίςτοιχοι Ρροϊςτάμενοι: 

Διοικθτικι Υπθρεςία, Οικονομικι Υπθρεςία, Κλάδοσ Αδειϊν Οικοδομισ και Διαίρεςθσ Γθσ, 
Κλάδοσ Καταςκευϊν και Διεφκυνςθσ Ζργων, Κλάδοσ Κιπων και Ρραςίνου, Κλάδοσ Δθμόςιασ 
Υγείασ και Κακαριότθτασ, Κλάδοσ Ρολιτιςτικϊν Δραςτθριοτιτων.  

Θ Δθμοτικι Υπθρεςία ςτεγάηεται από τον Αφγουςτο του 2001 ςε ζνα ςφγχρονο κτίριο ςτθν 
Λεωφόρο Στροβόλου 100. Το κτίριο ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ ενόσ ςφγχρονου 
οργανιςμοφ και παρζχει ςτο προςωπικό τθν ευχζρεια να εργάηεται ςε ζνα ευχάριςτο 
περιβάλλον, δίνοντασ του τθν ευκαιρία να ανταποκρίνεται ςτισ πολλζσ ανάγκεσ των 
δθμοτϊν του Στροβόλου. Ρρόκειται για τριϊροφο κτίριο με υπόγειο, ιςόγειο, μεςοπάτωμα 
και δφο άλλουσ ορόφουσ. Το κτίριο διακζτει υπόγειουσ και εξωτερικοφσ χϊρουσ 
ςτάκμευςθσ, αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, χϊρο υποδοχισ, καφετζρια, Αίκουςα Εκδθλϊςεων, 
Αίκουςα ςυνεδριάςεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου, αίκουςεσ ςυνεδριάςεων Επιτροπϊν, 
γραφεία ςτζγαςθσ των Υπθρεςιϊν και Κλάδων του Διμου κακϊσ και αίκουςεσ για 
μελλοντικι χριςθ. Στα Βόρεια του κτιρίου διαμορφϊκθκε θ πλατεία, πλαιςιωμζνθ με 
χϊρουσ πραςίνου, για διοργάνωςθ υπαίκριων εκδθλϊςεων. Θ πλατεία ενϊνεται οργανικά 
με το υπόλοιπο κτίριο και διαχζεται μζςω θμιυπαίκριασ ςτοάσ προσ το Γραμμικό Ράρκο και 
τον Ρεδιαίο ποταμό.  

 

3.2 Ιςτορία 

Αναφορζσ ςτο Στρόβολο ι Στρόβιλο υπάρχουν από τα μεςαιωνικά χρόνια από το γνωςτό 
μεςαιωνικό χρονικογράφο Λεόντιο Μαχαιρά και από τον Φλϊριο Βουςτρϊνιο λίγο 
αργότερα. Σφμφωνα με τισ πθγζσ αυτζσ ο Στρόβολοσ κατά τθν περίοδο τθσ φραγκοκρατίασ 
υπιρξε βαςιλικό φζουδο. Κατά τθν περίοδο τθσ ενετοκρατίασ δεν υπάρχουν οποιαδιποτε 
ςτοιχεία για το Στρόβολο. Στθν όλθ εξζλιξθ τθσ ιςτορίασ του Στροβόλου, κακοριςτικό ρόλο 
διαδραμάτιςε ο Εκνομάρτυρασ Αρχιεπίςκοποσ Κυπριανόσ, ο οποίοσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
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ελλθνικισ επανάςταςθσ του 1821 ςυνζβαλε τα μζγιςτα ςτθ διάςωςθ του ελλθνικοφ 
πνεφματοσ και τθσ χριςτιανοςφνθσ. Ο Αρχ Κυπριανόσ και οι άλλοι αρχιερείσ και πρόκριτοι 
τθσ Κφπρου απαγχονίςτθκαν από τουσ Τοφρκουσ τθν 9θ Ιουλίου του 1821. 

Ο Στρόβολοσ είναι ςιμερα μια μεγάλθ πόλθ απλωμζνθ ςε μια ζκταςθ 25 km2 και χωρίηεται 
ςε ζξι ενορίεσ: τθ Χρυςελεοφςα, τον Άγιο Δθμιτριο, τον Απόςτολο Βαρνάβα και Άγιο 
Μακάριο, τον Άγιο Βαςίλειο, τον Εκνομάρτυρα Κυπριανό και το Σταυρό. 

Ο Στρόβολοσ αναπτφχκθκε και πιρε τθ ςθμερινι του μορφι μετά τα τραγικά γεγονότα του 
1974, όταν θ Τουρκία ειςζβαλε ςτθν Κφπρο και κατζλαβε το 38% του εδάφουσ τθσ νιςου. 
Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα πολλοί πρόςφυγεσ να εγκαταςτακοφν ςτθν περιοχι του Διμου. 

Από το 1974 λειτουργεί ςτο Στρόβολο μεγάλθ βιομθχανικι περιοχι, ενϊ οι τομείσ των 
υπθρεςιϊν και των καταςκευϊν ζχουν αναπτυχκεί ςε μεγάλο βακμό.  

*Πθγι: http://www.strovolos.org.cy] 

 

3.3 Σοπικό χζδιο Λευκωςίασ 

Μζχρι το 1990 ο ζλεγχοσ τθσ ανάπτυξθσ ςτθν Κφπρο, ςτθριηόταν ςτον περί υκμίςεωσ Οδϊν 

και Οικοδομϊν Νόμο και ςτουσ ςχετικοφσ Κανονιςμοφσ. Θ Νομοκεςία εκείνθ δεν παρείχε 

επαρκείσ δυνατότθτεσ για αποτελεςματικό ζλεγχο των πολεοδομικϊν πτυχϊν τθσ 

ανάπτυξθσ, οφτε και τα μζςα που κα επζτρεπαν τθν άςκθςθ χωροκετικισ πολιτικισ, ι τθν 

ζμμεςθ παρζμβαςθ ςτισ διεργαςίεσ τθσ αγοράσ γθσ. Ο ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ιταν 

κατά βάςθ ρυκμιςτικόσ και κάπωσ αρνθτικόσ ςε χαρακτιρα, μια και υπιρχε δυνατότθτα 

μόνο για αντίδραςθ ςε πρωτοβουλίεσ του ιδιωτικοφ τομζα. 

Ενόψει του ζντονου ρυκμοφ αφξθςθσ των αναπτυξιακϊν πιζςεων που 

προκαλοφνται από τθ φυςικι αφξθςθ του πλθκυςμοφ, τθν αςτικοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ 

τθσ βιομθχανίασ, του εμπορίου, του τουριςμοφ και των υπθρεςιϊν, θ Κυπριακι Ρολιτεία 

αποφάςιςε να ειςάξει πολεοδομικι και χωροταξικι Νομοκεςία, ζτςι ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ορκολογικι οργάνωςθ τθσ φυςικισ ανάπτυξθσ. Για το λόγο αυτό 

ψθφίςτθκαν ο Ρερί Ρολεοδομίασ και Χωροταξίασ Νόμοσ του 1972 και οι μεταγενζςτερεσ 

τροποποιιςεισ του, και τζκθκαν ςε πλιρθ εφαρμογι για πρϊτθ φορά τθν 1θ Δεκεμβρίου 

1990. 

Το Τοπικό Σχζδιο Λευκωςίασ εκπονικθκε ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ του περί 

Ρολεοδομίασ και Χωροταξίασ Νόμου και είχε ωσ αφετθρία το Ενιαίο υκμιςτικό Σχζδιο 

Λευκωςίασ (Nicosia Master Plan), που εκπονικθκε από τθν Κυπριακι Κυβζρνθςθ ςε 

ςυνεργαςία με τον Διμο Λευκωςίασ και το Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ των Θνωμζνων Εκνϊν 

(UNDP). To Τοπικό Σχζδιο Λευκωςίασ δθμοςιεφκθκε για πρϊτθ φορά τθν 1θ Δεκεμβρίου 

1990. Θ πρϊτθ τροποποίθςθ του Τοπικοφ Σχεδίου δθμοςιεφκθκε ςτισ 4 Οκτωβρίου 1996, 

και το Σχζδιο οριςτικοποιικθκε μετά από τθ μελζτθ των ενςτάςεων, θ οποία 

ολοκλθρϊκθκε και δθμοςιεφκθκε ςε δφο φάςεισ (1999 και 2000). Κατά τθ μελζτθ τθσ 

παροφςασ τροποποίθςθσ, πραγματοποιικθκαν διαβουλεφςεισ με Κοινό Συμβοφλιο που 

ςυςτάκθκε ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του άρκρου 12(1) του περί Ρολεοδομίασ και 

Χωροταξίασ Νόμου. 

http://www.strovolos.org.cy/
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Στο Τοπικό Σχζδιο Λευκωςίασ προδιαγράφονται οι γενικζσ αρχζσ με βάςθ τισ οποίεσ κα 

προάγεται, ελζγχεται και ρυκμίηεται θ ανάπτυξθ ςτθν περιοχι του Τοπικοφ Σχεδίου. 

Αναμζνεται ότι με τθν εφαρμογι των προνοιϊν του Σχεδίου κα επιτευχκεί ςταδιακά 

ιςόρροπθ ανάπτυξθ και πολεοδομικι εξυγίανςθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ Λευκωςίασ. 

Στο Τοπικό Σχζδιο περιλαμβάνονται οι περιοχζσ των Διμων Λευκωςίασ, Αγίου Δομετίου, 

Ζγκωμθσ, Στροβόλου, Αγλαντηιάσ, Λακατάμιασ και Λατςιϊν και θ περιοχι του Κοινοτικοφ 

Συμβουλίου Γερίου, όπωσ φαίνεται ςτο Σχζδιο 1 Περιοχι Μελζτθσ και Διοικθτικι Δομι. Θ 

ζκταςθ τθσ περιοχισ του Τοπικοφ Σχεδίου ανζρχεται ςε 19.000 εκτάρια, και ςφμφωνα με 

τθν ζκκεςθ τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ Απογραφι Πλθκυςμοφ (Οκτώβριοσ 2001)- Στοιχεία 

Πλθκυςμοφ κατά Επαρχία, Διμο και Κοινότθτα, τον Οκτϊβριο του 2001 είχε πλθκυςμό 

198.200 άτομα. 

*Πθγι: Τμιμα Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ+ 

 

Εικόνα 3 Σοπικό χζδιο Λευκωςίασ 

 

3.4 Βαςικοί ςτόχοι του Σοπικοφ χεδίου 

Το Τοπικό Σχζδιο Λευκωςίασ αποςκοπεί ςτον κακοριςμό και τθν εφαρμογι του κατάλλθλου 

πλαιςίου μακροπρόκεςμθσ πολεοδομικισ πολιτικισ που κα επιτρζψει τθν ορκολογικι 

ανάπτυξθ τθσ Λευκωςίασ μζχρι το ζτοσ 2012, το οποίο κακορίηεται ωσ το ζτοσ ορίηοντασ του 

παρόντοσ Τοπικοφ Σχεδίου. 

Κατά τθ μελζτθ τθσ παροφςασ τροποποίθςθσ του Τοπικοφ Σχεδίου Λευκωςίασ, οι βαςικοί 

ςτόχοι που είχαν τεκεί ςτθν αρχικι δθμοςίευςθ του Σχεδίου επαναξιολογικθκαν και 

επιβεβαιϊκθκε ότι αποτελοφν τθν ορκότερθ επιλογι για τθ ςταδιακι αναδιοργάνωςθ και 

προγραμματιςμό τθσ αςτικισ ανάπτυξθσ. Αυτοί οι ςτόχοι, εμπλουτιςμζνοι με τισ ςφγχρονεσ 

αντιλιψεισ πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, είναι ςυνοπτικά οι ακόλουκοι: 
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(α) Θ ορκολογικι κατανομι των χριςεων γθσ με τρόπο που να διαςφαλίηεται θ καλφτερθ 

οικονομικι και λειτουργικι οργάνωςθ τθσ πόλθσ, ο διαχωριςμόσ, όςο είναι δυνατόν, μθ 

ςυμβατϊν χριςεων, με ςτόχο τθν προςταςία τθσ ποιότθτασ ηωισ του πλθκυςμοφ, κακϊσ 

και θ διαςφάλιςθ ιςόρροπθσ ποικιλίασ ςυμβατϊν χριςεων, όπου αυτό είναι επικυμθτό. 

(β) Θ εξοικονόμθςθ των φυςικϊν πόρων και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ του 

Τοπικοφ Σχεδίου, προσ όφελοσ του ςθμερινοφ και μελλοντικοφ αςτικοφ πλθκυςμοφ, 

ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. 

(γ) Θ διαςφάλιςθ των δυνατοτιτων πολεοδομικισ και λειτουργικισ επανζνωςθσ τθσ 

Λευκωςίασ μετά τθν κατάργθςθ τθσ Νεκρισ Ηϊνθσ, και θ διαφφλαξθ τθσ προοπτικισ 

λειτουργίασ τθσ ευρφτερθσ Λευκωςίασ ωσ ενιαίασ και αδιαίρετθσ πόλθσ. 

(δ) Θ αναβάκμιςθ τθσ οργάνωςθσ και κατά ςυνζπεια τθσ λειτουργίασ του αςτικοφ 

ςυμπλζγματοσ τθσ ευρφτερθσ Λευκωςίασ ωσ ενόσ ενιαίου πολεοδομικοφ ςυνόλου. 

(ε) Θ υιοκζτθςθ εφικτϊν λφςεων ςε ςχζςθ με τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ, και θ εφαρμογι, 

μζςα ςτο πιο πάνω πλαίςιο, ευζλικτων και ελαςτικϊν μζτρων πολιτικισ που να παρζχουν 

δυνατότθτεσ μελλοντικϊν τροποποιιςεων και προςαρμογισ ςε απρόβλεπτεσ μεταβολζσ, 

εφόςον καταςτεί αναγκαίο από τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. 

(ςτ) Θ διαςφάλιςθ τθσ επωφελοφσ και αποδοτικισ χρθςιμοποίθςθσ των 12 αποκεμάτων γθσ 

που διατίκενται ςτισ περιοχζσ που κακορίηονται για ανάπτυξθ, των υπθρεςιϊν και των 

δικτφων υποδομισ που παρζχονται από τον δθμόςιο τομζα (δθμόςια εκπαιδευτιρια 

διαφόρων βακμίδων, οδικά δίκτυα, δίκτυα υδατοπρομικειασ, τθλεπικοινωνίεσ, 

θλεκτριςμόσ, αποχετεφςεισ, κ.ο.κ.). 

(η) Θ ςταδιακι αναβάκμιςθ των ανζςεων, τθσ ποιότθτασ ηωισ και του επιπζδου 

εξυπθρζτθςθσ του ςυνόλου του αςτικοφ πλθκυςμοφ. 

(θ) Θ διαςφάλιςθ και προαγωγι οργανωμζνθσ και ενοποιθμζνθσ αςτικισ ανάπτυξθσ μζςω 

τθσ εφαρμογισ δζςμθσ προνοιϊν και τθσ υιοκζτθςθσ κινιτρων για ενκάρρυνςθ τθσ ςτισ 

κακοριςμζνεσ Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ. 

(κ) Θ εξαςφάλιςθ των προχποκζςεων για τθν αναβάκμιςθ των Ρεριοχϊν Ανάπτυξθσ ςε 

ουςιαςτικοφσ πόλουσ ςυγκζντρωςθσ τθσ μελλοντικισ φυςικισ ανάπτυξθσ και κατ' επζκταςθ 

τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 

(ι) Θ ορκολογικι οργάνωςθ των περιοχϊν κατοικίασ με τρόπο που να επιτυγχάνεται θ 

λειτουργικι αλλθλοςυςχζτιςθ τθσ κατανομισ του πλθκυςμοφ με τισ ευκαιρίεσ 

απαςχόλθςθσ και τισ υπθρεςίεσ. 

(ια) Θ δθμιουργία κατάλλθλων ςυνκθκϊν για τθν υλοποίθςθ οικιςτικϊν αναπτφξεων για 

ικανοποίθςθ των αναγκϊν και δυνατοτιτων όλων των ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων του 

πλθκυςμοφ μζςα ςτισ Ρεριοχζσ Ανάπτυξθσ του Τοπικοφ Σχεδίου, τόςο από φορείσ του 

δθμόςιου όςο και του ιδιωτικοφ τομζα, κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ ενιαίου ολοκλθρωμζνου 

ςχεδιαςμοφ των οικιςτικϊν αναπτφξεων. 

(ιβ) Θ υιοκζτθςθ μζτρων που κα ςυμβάλουν ςε ςταδιακι αλλά ουςιαςτικι επίλυςθ των 

λειτουργικϊν ι άλλων προβλθμάτων που αντιμετωπίηονται ςε επιμζρουσ αςτικζσ περιοχζσ. 
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(ιγ) Θ εφαρμογι μιασ ςφγχρονθσ πολυδιάςτατθσ κυκλοφοριακισ πολιτικισ που κα 

απευκφνεται ιςόρροπα ςτισ ςθμερινζσ και μελλοντικζσ ανάγκεσ λειτουργίασ του ςυνόλου 

τθσ πόλθσ και όλων των ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων του πλθκυςμοφ. 

(ιδ) Θ εφαρμογι μζτρων πολιτικισ που κα ςυμβάλουν ςτθν προςταςία και αναβάκμιςθ του 

κρίςιμου ρόλου που διαδραματίηει το Αςτικό Κζντρο ωσ το λειτουργικό επίκεντρο του 

ςυνόλου τθσ Λευκωςίασ, τθσ ευρφτερθσ περιφζρειασ τθσ, αλλά και του ςυνόλου τθσ 

Κφπρου. 

(ιε) Θ ιςόρροπθ κατανομι των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων και χριςεων ςε ςτρατθγικά 

ςθμεία του αςτικοφ ιςτοφ και θ ιεράρχθςθ των τοπικϊν εμπορικϊν πυρινων με βάςθ τον 

πλθκυςμό που εξυπθρετοφν. 

(ιςτ) Θ διαφφλαξθ ςτοιχείων και περιοχϊν ειδικοφ ι εξαιρετικοφ φυςικοφ, ιςτορικοφ, 

πολιτιςτικοφ και αρχιτεκτονικοφ ενδιαφζροντοσ. Ειδικότερα, επιδιϊκεται θ υιοκζτθςθ 

προγράμματοσ προςταςίασ, διατιρθςθσ, ανάπλαςθσ και αναηωογόνθςθσ τθσ 

Ρεριτειχιςμζνθσ Ρόλθσ και των υπόλοιπων ιςτορικϊν πυρινων, ζτςι ϊςτε οι περιοχζσ αυτζσ 

να αναβακμιςτοφν ςε ελκυςτικζσ περιοχζσ κατοικίασ, εργαςίασ και πολιτιςτικϊν 

δραςτθριοτιτων. 

(ιη) Θ προςταςία και ςταδιακι αναβάκμιςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ του 

Τοπικοφ Σχεδίου, δεδομζνου ότι αυτό αποτελεί κακοριςτικι παράμετρο για τθ διαςφάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων και τθσ ιςορροπίασ των χριςεων και των 

οικοςυςτθμάτων. 

(ιθ) Θ ενίςχυςθ των δυνατοτιτων για αναψυχι και ψυχαγωγία του ςυνόλου του αςτικοφ 

πλθκυςμοφ, και θ αξιοποίθςθ και ο εμπλουτιςμόσ κατάλλθλων υφιςτάμενων χϊρων 

πραςίνου και θ εξαςφάλιςθ νζων για δθμιουργία ολοκλθρωμζνου και ιεραρχθμζνου 

ςυςτιματοσ ελεφκερων χϊρων πραςίνου. 

 

3.5 Γενικι τρατθγικι Ανάπτυξθσ 

Για τθν επίτευξθ των ανωτζρω επιδιϊξεων, μετά από αξιολόγθςθ διαφόρων εναλλακτικϊν 

επιλογϊν, επιλζγθκε το 1990 και ςυνεχίηει να υιοκετείται θ ακόλουκθ Γενικι Στρατθγικι 

Ανάπτυξθσ και οι επιμζρουσ πρόνοιεσ πολεοδομικισ πολιτικισ. Γνϊμονασ τθσ Στρατθγικισ 

αυτισ που αξιολογικθκε και επιβεβαιϊκθκε ςτθν παροφςα τροποποίθςθ του Σχεδίου, είναι 

θ χρθςιμοποίθςθ των πόρων με μζτρο, ϊςτε να ςυνεχίςουν να παράγουν και να 

προςφζρονται για τισ μελλοντικζσ γενιζσ, κακϊσ και θ ουςιαςτικι οργάνωςθ και ενοποίθςθ 

τθσ ανάπτυξθσ. Θ Γενικι Στρατθγικι Ανάπτυξθσ του Τοπικοφ Σχεδίου ςτθρίηεται ςτθν αρχι 

τθσ οργανωμζνθσ και ενοποιθμζνθσ ανάπτυξθσ τθσ ευρφτερθσ Λευκωςίασ, και είναι 

αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ για τθν ποιότθτα του αςτικοφ περιβάλλοντοσ. Θ Στρατθγικι αυτι 

εδράηεται ουςιαςτικά ςτθν ζννοια τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, ςυνδυάηεται με τθ δεδθλωμζνθ 

πολιτικι για αποκάρρυνςθ τθσ διαςποράσ των διαφόρων τφπων ανάπτυξθσ ςε περιοχζσ 

άλλεσ από τισ κακοριηόμενεσ, και είναι ςφμφωνθ με τουσ προςανατολιςμοφσ και τθ 

φιλοςοφία που προωκοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ αναφορικά με τθν οργάνωςθ των 

αςτικϊν ςυγκροτθμάτων. Θ Γενικι Στρατθγικι Ανάπτυξθσ αποτελεί τον κεντρικό κορμό του 

Τοπικοφ Σχεδίου Λευκωςίασ και ςε αυτι εδράηονται οι επιμζρουσ πρόνοιεσ πολιτικισ που 
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αναφζρονται εξειδικευμζνα ςε διάφορουσ τομείσ ανάπτυξθσ (π.χ. οικιςτικι και εμπορικι 

ανάπτυξθ). 

*Πθγι: Τμιμα Πολεοδομίασ και Οικιςεωσ+ 

 
Εικόνα 4 Εκκλθςία Παναγίασ Χρυςελεοφςασ ςτον 

παλιό πυρινα τροβόλου 
 

Εικόνα 5 Αίκριοσ χϊροσ Δθμοτικοφ Μεγάρου 

 
Εικόνα 6 Δθμοτικό Θζατρο τροβόλου 

 
Εικόνα 7 Πάρκο Ακροπόλεωσ 

 
Εικόνα 8 Γραμμικό Πάρκο Πεδιαίου 

 
Εικόνα 9 Ρεηόδρομοσ / Ροδθλατόδρομοσ Ρεδιαίου 



 

18 
 

Διμοσ τροβόλου – φμφωνο των Δθμάρχων 

 
Εικόνα 10 Πεδιαίοσ Ποταμόσ 

 

Εικόνα 11 Παλιό υδραγωγείο Αρχαγγζλου 

 
Εικόνα 12 Εκκεςιακόσ χϊροσ Πάρκο Ακροπόλεωσ 

 
Εικόνα 13 Δθμοτικό Πάρκο ΑΣΘΚ 

*Πθγι: http://www.strovolos.org.cy] 

 

 

3.6 Περιβαλλοντικι πολιτικι- Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 

Ο Διμοσ κατατάςςει το περιβάλλον ψθλά ςτθν κλίμακα των ενδιαφερόντων του και 

καταβάλλει κάκε δυνατι προςπάκεια για προςταςία και αναβάκμιςθ του, πάντοτε μζςα 

ςτα πλαίςια των εξουςιϊν που του παρζχει θ νομοκεςία που εφαρμόηει και των 

περιοριςμϊν που του επιβάλλουν οι οικονομικζσ του δυνατότθτεσ. 

Στθν περιοχι του Διμου Στροβόλου ζχουν δθμιουργθκεί 64 οργανωμζνα πάρκα (μεγάλα 
και μικρά) και ζχουν διαμορφωκεί 170 χϊροι πραςίνου και νθςίδεσ ςτισ κφριεσ οδικζσ 
αρτθρίεσ, 340,000m², ενϊ παράλλθλα ζχουν φυτευτεί περί τισ 40.000 δζνδρα ςε δθμόςιουσ 
χϊρουσ, δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ και αλλοφ. 

Τα κυριότερα πάρκα του Διμου, ςτα οποία μπορεί να βρει ο κακζνασ ξεκοφραςθ, αναψυχι 
και ψυχαγωγία, είναι τα ακόλουκα: 

 Πάρκο Αγίου Δθμθτρίου 

 Πάρκο Ακροπόλεωσ 

 Πάρκο Σάκθ Ηεμπφλα 

 Γραμμικό πάρκο (πεηόδρομοσ και ποδθλατόδρομοσ) Πεδιαίου 

 Πάρκο και πεηόδρομοσ ςτον Αρχάγγελο 

3.6.1 υντιρθςθ δθμόςιων χϊρων πραςίνου από ιδιϊτεσ  

http://www.strovolos.org.cy/
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Οι μικροί χϊροι πραςίνου που προκφπτουν από διαχωριςμοφσ οικοπζδων είναι πολλοί και 
διάςπαρτοι. Επειδι δεν ενδείκνυται θ αξιοποίθςθ τουσ πριν κατοικθκεί ικανοποιθτικά μια 
περιοχι, ο Διμοσ επιλζγει και αξιοποιεί κάκε χρόνο κάποιουσ χϊρουσ, δίνοντασ 
προτεραιότθτα ςε περιοχζσ που ςτεροφνται πραςίνου. 

Εάν ομάδα δθμοτϊν-κατοίκων μιασ περιοχισ εκφράςει προκυμία να “υιοκετιςει” ζνα 
ςυγκεκριμζνο χϊρο πραςίνου και να αναλάβει τθ ςυντιρθςθ του (κακαριςμό του χϊρου, 
πότιςμα και περιποίθςθ του πραςίνου), ο Διμοσ κα αναλάβει τθ δενδροφφτευςθ του εκτόσ 
του δικοφ του προγράμματοσ. 

3.6.2 Προςτατευόμενα δζνδρα  

Ρζρα από τα ςυγκεκριμζνα δζνδρα, οποιουδιποτε είδουσ, που κθρφςςονται ωσ 
προςτατευόμενα με διάταγμα του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με βάςθ το νόμο περί 
Ρολεοδομίασ και Χωροταξίασ (όπωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο “Ανάπτυξθ ακίνθτθσ 
ιδιοκτθςίασ – Ρροςταςία δζνδρων”), οριςμζνα είδθ δζνδρων είναι προςτατευόμενα και για 
τθν εκκοπι τουσ απαιτείται ςχετικι άδεια ωσ ακολοφκωσ:  

(α) Για πεφκο, ζλατο, ςυκαμιά, χαρουπιά, κυπαρίςςι, ευκάλυπτο, δρφ, καηουαρίνα, κζδρο, 
λεφκεσ, τρζμικο, ελιά θλικίασ άνω των 100 ετϊν και οριςμζνα άλλα είδθ απαιτείται ζγκριςθ 
από το Διμο και άδεια από το Τμιμα Δαςϊν. Σχετικι αίτθςθ (με αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ) 
υποβάλλεται ςτο Διμο, ο οποίοσ τθ διαβιβάηει ςτο Τμιμα Δαςϊν με τισ ςυςτάςεισ του. 
Ζντυπο αιτιςεωσ μπορεί να εξαςφαλιςτεί από το κεντρικό αρχείο του Διμου είτε από το 
Τμιμα Δαςϊν.  

(β) Για φοινικιά απαιτείται άδεια από τον Ζπαρχο Λευκωςίασ, ςτον οποίο υποβάλλεται 
ςχετικι αίτθςθ με αποδεικτικά ιδιοκτθςίασ. 

*Πθγι: http://www.strovolos.org.cy 

http://www.strovolos.org.cy/
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4 Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο Διμο τροβόλου 

4.1 Περιγραφι των κτιρίων του Διμου τροβόλου 

4.1.1 υνοπτικι περιγραφι 

 Το ωράριο λειτουργίασ για όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου είναι 07:30 – 14:00 για τθν 
κερινι περίοδο (1θ Ιοφνιου – 31 Αυγοφςτου) και για τουσ υπόλοιπουσ μινεσ το 
ωράριο είναι 07:30 – 14:30 και κάκε Τετάρτθ μζχρι τισ 18:00.  

 Δεν υπάρχει κεντρικό ςφςτθμα κζρμανςθσ που να απαιτεί τθν κατανάλωςθ 
πετρελαίου, υγραερίου κλπ αλλά το ςφςτθμα κζρμανςθσ είναι το ίδιο με εκείνο τθσ 
ψφξθσ των κτιρίων. 

 Σε όλα τα κτίρια του Διμου υπάρχουν θλιακοί κερμοςίφωνεσ για κζρμανςθ νεροφ 
και ςε κανζνα κτίριο δεν υπάρχει εγκατεςτθμζνο φωτοβολταϊκό ςφςτθμα. 

 

 

Πίνακασ 1 Καταναλϊςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα κτιρια του Διμου τροβόλου 

Κατανάλωςθ ενζργειασ (ΜWh) 2009 

Δθμοτικό Μζγαρο και Δθμοτικό κζατρο 696 

Ακλθτικό κζντρο 102 

Ραλαιό Δθμαρχείο - Φωτογραφικόσ Πμιλοσ 4 

Βιβλιοκικθ 8 

Συγκρότθμα αποκθκϊν Διμου (Δθμιτρθ Βικζλλα)  

ΤΝΟΛΟ 810 

 

Περιγραφι κτιρίου Δθμοτικοφ Μεγάρου και Δθμοτικοφ Θεάτρου 

Ζτοσ 

καταςκευισ: 

2002-2003 

Εμβαδόν κτιρίου Μζγαρο: 

Υπόγειο, Ιςόγειο, 1οσ όροφοσ, 2οσ όροφοσ, Σφνολο 6500 m2 

Θζατρο: 

Υπόγειο, Ιςόγειο και Εξϊςτθ κεάτρου 3000 m2 

Χριςεισ Μζγαρο: 

Γραφεία όπου εργάηονται 100 άτομα 

Ωράριο λειτουργίασ 7.30 – 14.30 και Τετάρτθ 7.30 -18.00 

Θζατρο: 
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Θεατρικζσ παραςτάςεισ, ςυναυλίεσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ 

Τα άτομα που εργάηονται μόνιμα ςτο κτίριο είναι 5. 

Το ωράριο λειτουργίασ είναι ςυνικωσ νυχτερινό και εξαρτάται από τισ 

παραςτάςεισ. 

Δομικά 

χαρακτθριςτικά 

Το κζλυφοσ και θ πλάκα οροφισ του κτιρίου ζγινε εξολοκλιρου με 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και ςε κάποια ςθμεία είναι επενδυμζνο με 

πζτρα. Τα παράκυρα και οι πόρτεσ είναι από αλουμίνιο με διπλό γυαλί. 

Τα πατϊματα είναι μάρμαρο και μωςαϊκό μαρμαράκι. Θ οροφι είναι 

πλάκα από ςκυρόδεμα και εςωτερικά υπάρχει ψευδοροφι. 

Σφςτθμα 

κλιματιςμοφ 

Μζγαρο: 

Το ςφςτθμα κζρμανςθσ και ψφξθσ του κτιρίου είναι  

 1 Chiller 115 KW 
 20 μονάδεσ VRV x 20 KW   

 5  Split Units x 3,5 KW 
Θζατρο: 

 Chiller α) 180 KW 
 9 Split Units x 3,5 KW 

Κατανάλωςθ 

ενζργειασ 

696.000 kWh/ζτοσ 

 

4.2 Οδικόσ φωτιςμόσ του Διμου τροβόλου 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ το 2009 για τον οδικό φωτιςμό ιταν ίςθ με 6.809 ΜWh 

ενϊ οι αντίςτοιχεσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ιταν 5.951 τόνοι. 

Ο τφποσ και θ ιςχφσ των λαμπτιρων φαίνονται ςτο πιο κάτω πίνακα: 

 

Πίνακασ 2 Σφποι λαμπτιρων Διμου τροβόλου 

ΤΥΡΟΣ ΛΑΜΡΤΘΑ ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΡΤΘΑ 

ΨΠΝ * 250 W 

ΨΠΝ 150 W 

ΨΠΝ 70 W 

Compact 21 W 

*  Ψθλισ Ρίεςθσ Νατρίου 

 

Ώρεσ λειτουργίασ λαμπτιρων : Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΑΘΚ, θ διμθνιαία διατίμθςθ του 

Οδικοφ Φωτιςμοφ τθσ πόλθσ ανικει ςτον Κϊδικα 35. Με βάςθ τθ διατίμθςθ αυτι κα 
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παρζχεται ρεφμα για τουσ λαμπτιρεσ κακθμερινά μιςι ϊρα μετά τθ δφςθ του ιλιου μζχρι 

μιςι ϊρα πριν τθν ανατολι του ιλιου. 

Θ περίοδοσ παροχισ ρεφματοσ μπορεί να αυξάνεται από τθ δφςθ μζχρι τθν ανατολι του 

ιλιου εφόςον ηθτθκεί από τον Διμο Στροβόλου.  

 

4.3 Άλλεσ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςτον Διμο τροβόλου 

Στον Ρίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι καταναλϊςεισ ενζργειασ τα ζτθ 2009 και 

2010, για τθ φωταγϊγθςθ χϊρων πραςίνου, κακϊσ και για τον φωτιςμό του παλιοφ 

Δθμαρχείου. 

Πίνακασ 3 Άλλεσ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςτον Διμο τροβόλου 

Κατανάλωςθ ενζργειασ (ΜWh) 2009 

Ράρκο Ακρόπολθσ 198 

Ράρκο Τάκθ Ηεμπφλα 8 

Φωτιςμόσ Ραλιοφ Δθμαρχείου 7 

ΤΝΟΛΟ 213 

 

4.4 Οχιματα του Διμου τροβόλου 

 Ο ςτόλοσ οχθμάτων του διμου αποτελείται από οχιματα διαφόρων τφπων, 
χριςεων και κυβιςμοφ μθχανισ.  
Στον παρακάτω Ρίνακα φαίνονται τα είδθ των οχθμάτων του Διμου: 
 

Πίνακασ 4 Είδθ οχθμάτων Διμου τροβόλου 

 ΕΙΔΟ ΠΟΟΣΘΣΑ 

ΣΚ Σκυβαλοφόρα 18 

ΦΟ Φορτθγά (μεγάλα και μικρά) 4 

ΓΕ Γερανοί/Ανυψωτιρεσ 3 

ΒΥ Βυτιοφόρα 1 

ΣΟ Σκοφπεσ 2 

ΔΙ Διπλοκάμπινα/Μονοκάμπινα 28 

ΕΡ Επιβατικά/Van 15 

ΕΚ Εκςκαφείσ (Τράκτορ) 3 

ΛΕ Μικρά Λεωφορεία 2 

ΑΚ Ακινθτοποιθμζνα 2 

ΟΣ Οχθμα Σθμάνςεωσ 1 

ΒΑ Βαν/υπερυψ.οροφι 3 

 φνολο 82 

 
Το 2008 τα οχιματα του Διμου διζνυςαν ςυνολικά 732.996 χιλιόμετρα ενϊ το 2009 
περίπου 812.977. Ζχει υπολογιςτεί ότι το 2008 θ κατανάλωςθ ενζργειασ των 
οχθμάτων του Διμου ιταν περίπου 1.324MWh και οι ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 
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περίπου 403 τόνοι. Αντίςτοιχα για το 2009, θ κατανάλωςθ ενζργειασ ιταν περίπου 
1.468MWh ενϊ οι εκπομπζσ CO2 περίπου 448 τόνοι. 
Ριο αναλυτικά, οριςμζνα ςτοιχεία για το κάκε όχθμα του Διμου φαίνονται ςτον 
πίνακα που ακολουκεί:  
 

Πίνακασ 5 τόλοσ οχθμάτων Διμου τροβόλου 

Α/Α ΑΡ. ΕΓΓΡΑΦΘ ΘΜΕΡ. ΕΓΓΡΑΦΘ ΚΤΒΙΚΑ ΜΘΧΑΝΘ ΤΠΘΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΑ 

1 GR 396 19/4/1973 5420 ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΑΚ 

2 KS 633 20/10/1979 5800 ΚΘΡΩΝ ΓΕ 

3 UA 382 4/3/1987 10308/1359 KW ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

4 UA 384 4/3/1987 10308/1359 KW ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

5 VF 574 16/5/1988 2499 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

6 VU 377 19/10/1988 2500 ΚΘΡΩΝ ΕΚ 

7 WB 597 17/1/1989 2499 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΙ 

8 XK 603 30/11/1989 9419 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΦΟ 

9 XZ 426 26/4/1990 997 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡ 

10 

XZ 427 Για 

ποφλθςθ 26/4/1990 997 ΑΚΙΝΘΤΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΑΚ 

11 YT 872 4/10/1990 9419/1580 KW ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

12 YX 186 3/11/1990 997 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡ 

13 AAC 590 10/12/1990 2499 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

14 AAC 591 10/12/1990 2499 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

15 AAY 360 11/7/1991 2499 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

16 ABP 233 26/11/1991 9419/1580 KW ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

17 BAY 375 30/6/1992 6925 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΣ 

18 BBK 411 11/11/1992 9419/1580 KW ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΦΟ 

19 CAV 254 14/9/1993 9419/1580 KW ΚΘΡΩΝ ΓΕ 

20 DAU 136 2/9/1994 1796 ΔΘΜ.ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡ 

21 DAU 553 7/9/1994 2477 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙ 

22 DAU 554 7/9/1994 2477 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

23 DBB 255 15/12/1994 999 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

24 EEK 923 30/10/1995 2494 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙ 

25 EKP 630 1/8/1996 9419/1580 KW ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

26 EMZ 800 22/2/1997 2477 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΛΕ 

27 ETK 394 13/1/1998 2477 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

28 ETY 688 13/3/1998 1985 ΔΘΜΑΧΟΣ ΕΡ 

29 EYZ 206 13/10/1998 2477 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙ 

30 EYZ 208 13/10/1998 2477 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

31 HBY 639 18/10/1999 2664 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

32 HEA 886 12/11/1999 4334 ΚΘΡΩΝ ΦΟ 

33 HEB 286 17/11/1999 7412 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟ 

34 HEB 906 25/11/1999 

 

ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

35 HKY 774 1/12/2000 9000 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 
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36 HKY 769 1/12/2000 9000 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

37 HKY 974 6/12/2000 2446 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

38 HMK 118 8/2/2001 4164 ΛΕΣΧΘ ΘΛΙΚΙΩΜ. ΛΕ 

39 HMP 428 14/3/2001 2446 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙ 

40 HMP 978 14/3/2001 2446 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

41 HPZ 128 19/11/2001 1686 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

42 HPZ 129 19/11/2001 1686 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

43 HPZ 235 19/11/2001 1686 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

44 HPZ 455 19/11/2001 1686 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

45 HPZ 459 19/11/2001 1686 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

46 HPZ 895 19/11/2001 1686 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

47 HTZ 401 8/3/2002 9000 ΚΘΡΩΝ ΒΥ 

48 ΘΗΝ 116 18/12/2002 1298 ΚΘΡΩΝ ΦΟ 

49 ΚΒΒ 185 3/6/2003 11946 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

50 ΚΒΒ 743 3/6/2003 11946 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

51 ΚΒΗ 192 20/8/2003 5880 ΚΘΡΩΝ ΓΕ 

52 ΚΕΝ 055 29/10/2003 2446 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙ 

53 ΚΕΝ 730 29/10/2003 2446 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

54 ΚΕΝ 950 29/10/2003 2446 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙ 

55 ΚΕΝ 952 29/10/2003 2446 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

56 ΚΕΝ 960 29/10/2003 2446 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

57 KHR 354 23/4/2004 11946 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

58 KHR 805 24/4/2004 11947 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

59 KHW 445 28/5/2004 4400 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΚ 

60 KKV 694 7/4/2005 2216 ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΚ 

61 KPH 538 22/12/2006 1461 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

62 KPH 624 22/12/2006 1461 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

63 KPH 749 22/12/2006 1461 Γ.ΚΙΝΘΣΕΩΣ ΕΡ 

64 KPW 121 15/3/2007 10308 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

65 KQC 110 19/4/2007 10308 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

66 KQD 548 19/4/2007 2998 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

67 KQS 028 22/6/2007 2198 ΚΘΡΩΝ ΒΑ 

68 KQS 120 22/6/2007 2198 ΚΘΡΩΝ ΒΑ 

69 KQS 397 22/6/2007 2198 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑ 

70 KQS 219 22/6/2007 2499 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

71 KQS 658 22/6/2007 2499 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

72 KRR109 30/10/2007 2499 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΙ 

73 KUR432 25/11/2008 2499 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

74 KUS564 4/12/2008 2497 ΔΘΜΑΧΟΣ ΕΡ 

75 KVQ767 30/4/2009 2998 ΚΘΡΩΝ ΔΙ 

76 KWM732 22/9/2009 10518 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

77 KWM638 22/9/2009 10518 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

78 KWM381 22/9/2009 10518 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΣΚ 

79 KWB371 10/7/2009 2499 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 
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80 KWB756 10/7/2009 2499 ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙ 

81 KWH656 25/8/2009 4485 ΔΘΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΟ 

82 KWQ498 19/10/2009 2494 ΚΑΘΑΙΟΤΘΤΑΣ ΔΙ 

 

 

4.5 Δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ 

Οι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ ςτα όρια του Διμου πραγματοποιοφνται από τoν Οργανιςμό 

Συγκοινωνιϊν Επαρχίασ Λευκωςίασ (Ο.Σ.Ε.Λ). Μελλοντικοί ςτόχοι του Ο.Σ.Ε.Λ είναι θ 

ενίςχυςθ των δθμόςιων επιβατικϊν μεταφορϊν και να αυξθκεί θ χριςθ του λεωφορείου 

από το 2% που είναι ςιμερα, ςε ποςοςτό μεγαλφτερο του 10%, που είναι ο ςτόχοσ του 

υπουργείου μζχρι το 2019. Στοχεφει μζχρι το 2013, να εγκαταςτιςει ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα διαχείριςθσ ςτόλου και μθχανζσ ζκδοςθσ και ακφρωςθσ ειςιτθρίων, για να μπορεί 

το επιβατικό κοινό να ζχει καλφτερθ και ευκολότερθ διακίνθςθ με τα λεωφορεία. Ακόμθ να 

ενιςχυκεί το επάγγελμα του οδθγοφ μζςα από ςυχνι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε όλα 

τα επίπεδα. Θα προςπακιςει μζςα από διάφορα προγράμματα μζςω του Υπουργείου 

Ραιδείασ και του Υπουργείου Συγκοινωνιϊν, να προωκιςει και να εμπεδϊςει τθ χριςθ του 

λεωφορείου ςτα παιδιά, αλλάηοντασ τθν κουλτοφρα τθσ χριςθσ των μζςων δθμόςιασ 

μεταφοράσ. 

 

Εικόνα 14 Χάρτθσ Δρομολογίων Διμου τροβόλου (Πηγή: www.osel.com.cy ) 

 

4.6 Οδικό δίκτυο τροβόλου 

Θ διατιρθςθ κατάλλθλου οδικοφ δικτφου, ικανοφ να εξυπθρετεί όλεσ τισ χριςεισ, αποτελεί 
βαςικι υποχρζωςθ και επιδίωξθ του Διμου. Σθμαντικό μζροσ των πόρων του δαπανάται 
κάκε χρόνο για οδικά ζργα, ςτα οποία περιλαμβάνονται: 

(α) θ ςυντιρθςθ, γενικά, του οδικοφ δικτφου,  
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(β) θ κατάλλθλθ διαμόρφωςθ δρόμων, με διευρφνςεισ και ευκυγραμμίςεισ όπου είναι 
αναγκαίο,  

(γ) θ καταςκευι πεηοδρομίων, οχετϊν για όμβρια νερά, κόμβων ςε διαςταυρϊςεισ και 
ςυμβολζσ δρόμων, χϊρων ςτάκμευςθσ (παρόδιων, όπου υπάρχει ευχζρεια, και αλλοφ), 
ςτάςεων λεωφορείων και ςτεγάςτρων, 

(δ) θ τοποκζτθςθ φϊτων τροχαίασ και θ κατάλλθλθ ςιμανςθ (περιλαμβανομζνων και 
διαβάςεων πεηϊν), 

(ε) θ εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ του κατάλλθλου για κάκε περίπτωςθ οδικοφ φωτιςμοφ, 

(ςτ) θ τοποκζτθςθ πινακίδων ονομαςίασ δρόμων και 

(η) θ φφτευςθ και ςυντιρθςθ δζνδρων ςε πεηοδρόμια. 

Ο ςχεδιαςμόσ του οδικοφ δικτφου Στροβόλου εντάςςεται ςτο τοπικό ςχζδιο Λευκωςίασ. 

Στον πιο κάτω χάρτθ φαίνεται το κφριο οδικό δίκτυο Ενιαίασ Λευκωςίασ. 

 

Εικόνα 15 Σοπικό χζδιο Λευκωςίασ (Κφριο Οδικό Δίκτυο Ενιαίασ Λευκωςίασ) 

 

4.7 Δίκτυο ποδθλατοδρόμων του Διμου τροβόλου 

Οι ποδθλατόδρομοι και οι πεηόδρομοι του Διμου Στροβόλου που ζχουν καταςκευαςτεί 
είναι: 

(α) O πεηόδρομοσ και ποδθλατόδρομοσ μικουσ 4,5 χλμ περίπου κατά μικοσ τθσ κοίτθσ του 
ποταμοφ Ρεδιαίου (ςτο Γραμμικό Ράρκο), που καταλιγουν ςτα ςφνορα Στροβόλου – 
Λακατάμειασ όπου υπάρχει αντίςτοιχο ζργο, κακϊσ επίςθσ και ο πεηόδρομοσ μικουσ 2 χλμ 
περίπου ςτθν περιοχι Αρχαγγζλου. 
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(β) Ο ποδθλατόδρομοσ μικουσ 2 χλμ περίπου κατά μικοσ τθσ οδοφ Δθμθτρίου Βικζλα, θ 
οποία ενϊνει τθ λεωφόρου Σπφρου Κυπριανοφ (νότιο παρακαμπτιριο) με το νζο ΓΣΡ. 

(γ) Ο πεηόδρομοσ και ποδθλατόδρομοσ μικουσ τριϊν (3) χλμ ςτθν περιοχι Αρχαγγζλου, που 
ζχει καταςκευαςτεί ςτα πλαίςια διαχωριςμοφ μεγάλου αρικμοφ οικοπζδων.  

Το δίκτυο ποδθλατοδρόμων που προνοεί το Τοπικό Σχζδιο Λευκωςίασ απεικονίηεται ςτο 

πιο κάτω χάρτθ :  

 

Εικόνα 16 Κφριο δίκτυο ποδθλατοδρόμων Λευκωςίασ 

 

4.8 Προγραμματιηόμενα ζργα ςτο οδικό δίκτυο του Διμου τροβόλου 

Τα προγραμματιηόμενα ζργα ςτο οδικό δίκτυο του Διμου Στροβόλου είναι τα ακόλουκα: 

 Βελτίωςθ οδοφ Τςερίου : Ζχει εγκρικεί το ρυκμιςτικό ςχζδιο και ζχει ιδθ αρχίςει θ 
ετοιμαςία των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων.  

 Δρόμοσ που κα ενϊνει τισ Λεωφόρουσ Στροβόλου και Αρχαγγζλου (από γραφεία 
Τμιματοσ Δθμοςίων Ζργων μζχρι τθ ςυμβολι των οδϊν Αρχαγγζλου και 
Μακεδονίτιςςασ): Βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ ετοιμαςία των καταςκευαςτικϊν ςχεδίων.  

 Βελτίωςθ-διαπλάτυνςθ Λεωφόρου Αρχαγγζλου 

 [Πθγι: www.strovolos.org.cy ] 

 

4.9 Διαχείριςθ ςτερεϊν απορριμμάτων ςτο Διμο τροβόλου 

Αναφορικά με τθν παραγωγι οικιακϊν αποβλιτων ςε επίπεδο Διμων και Κοινοτιτων, τα 

διακζςιμα ςτοιχεία αφοροφν ςτθν περιοχι τθσ Λευκωςίασ και αναφζρονται ςτισ ποςότθτεσ 

http://www.strovolos.org.cy/
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που παράγονται ςτουσ Διμουσ και Κοινότθτεσ τθσ επαρχίασ Λευκωςίασ και οδθγοφνται ςτο 

χϊρο τελικισ διάκεςθσ τθσ περιοχισ Κοτςιάτθ (ςτοιχεία μζχρι το 1999). Τα ςτοιχεία αυτά, 

βρίςκονται ςτθ διάκεςθ τθσ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ Κφπρου και προζρχονται από 

μετριςεισ που πραγματοποιικθκαν από το Διμο Λευκωςίασ (κακθμερινζσ ηυγίςεισ των 

απορριμματοφόρων που ειςζρχονταν ςτο χϊρο διάκεςθσ, επί μία εβδομάδα). Σκοπόσ των 

μετριςεων αυτϊν ιταν ο υπολογιςμόσ τθσ ετιςιασ ποςότθτασ απορριμμάτων που 

καταλιγουν ςτο χϊρο διάκεςθσ από τουσ Διμουσ και τισ Κοινότθτεσ, ζτςι ϊςτε να 

κακοριςκοφν και τα αντίςτοιχα τζλθ διάκεςθσ ανά Διμο και Κοινότθτα. 

Με βάςθ τα ςτοιχεία του Ρίνακα 4, φαίνεται - όπωσ ιταν αναμενόμενο- ότι οι ποςότθτεσ 

των οικιακϊν αποβλιτων, αυξάνονται με τθν πάροδο του χρόνου και μάλιςτα ζχουν ςχεδόν 

διπλαςιαςκεί από το ζτοσ 1991 ωσ το ζτοσ 1999. Το γεγονόσ αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν 

αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ επαρχίασ Λευκωςίασ, ςτθν βελτίωςθ του βιοτικοφ επιπζδου 

των κατοίκων αλλά και ςτο γεγονόσ ότι απουςίαηε οποιοδιποτε πρόγραμμα ανακφκλωςθσ. 

 

Πίνακασ 6: Ροςότθτεσ οικιακϊν αποβλιτων που οδθγοφνται προσ τελικι διάκεςθ ςτθν επαρχία 

Λευκωςίασ (τόνοι/ζτοσ) 

Διμοι και ευρφτερθ περιοχι Λευκωςίασ 1991 1994 1999 

Διμοσ Λευκωςίασ 27.361 30.377 36.266 

Διμοσ τροβόλου 20.499 24.560 40.522 

Διμοσ Ζγκωμθσ 4.730 6.544 10.534 

Διμοσ Αγ.Δομετίου 5.403 4.515 8.224 

Διμοσ Αγλαντηιάσ 5.663 6.490 14.451 

Διμοσ Λατςιϊν 3.064 3.892 13.067 

Διμοσ Λακατάμιασ 5.047 8.614 12.839 

Σφμπλεγμα Δευτεράσ-Ανκοφπολθσ 4.472 1.565 2.361 

Σφμπλεγμα Δαλίου-Ρζρα Χωρίου Νιςου 4.129 3.949 6.900 

Σφμπλεγμα Λυκροδόντα 2.444 3.028 3.427 

Σφμπλεγμα εργατϊν  1.940 1.970 

Σφμπλεγμα Κόρνου  712 1.170 

Συμβοφλιο Βελτιϊςεωσ Γερίου 1.352 1.262 1.716 

Συμβοφλιο Βελτιϊςεωσ Κλιρου 332 286 754 

Γοφρι-Καλό Χωριό  317 369 

Μακιάτθσ   312 

Ραλαιχϊρι   520 

Αρεδιοφ  260  

Βιομθχανικι Ρεριοχι Εργατϊν  478  

ΤΝΟΛΟ 84.496 98.789 155.402 

[Ρθγι: Στατιςτικι Υπθρεςία Κφπρου] 

Σφμφωνα με ςτοιχεία του Κλάδου Κακαριότθτασ και Δθμόςιασ Υγείασ του Διμου 

Στροβόλου, ςιμερα ςτον Διμο υπάρχουν 13 ςυνεργεία περιςυλλογισ ςκυβάλων που 

μεταφζρουν ετθςίωσ 31.100 τόνουσ ςκυβάλων. Κάκε εβδομάδα εκτελοφνται περίπου 100 

διαδρομζσ ςτον Κοτςιάτθ. Επίςθσ, εκτόσ των ςκυβαλοφόρων υπάρχουν και φορτθγά 

οχιματα που εκτελοφν 120 διαδρομζσ, για μεταφορά green wastes (βλ. 4.11). 
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4.10 Πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ςτο Διμο τροβόλου 

 Το πρόγραμμα περιςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτα όρια του Διμου Στροβόλου 
πραγματοποιείται από εργολάβο τθσ μθ κερδοςκοπικισ οργάνωςθσ Green Dot 
Κφπρου.  

 Στα όρια του Διμου Στροβόλου εκτόσ από το ςφςτθμα ανακφκλωςθσ ‘’από πόρτα ςε 
πόρτα’’, τοποκετικθκαν και κάλακοι ανακφκλωςθσ, PMD (μπλε), χαρτιοφ (καφζ) και 
γυαλιοφ και θ περιςυλλογι τουσ γίνεται κάκε εβδομάδα παράλλθλα με τισ οικίεσ . Το 
πρόγραμμα ςυλλογισ ςτον Διμο Στροβόλου παρουςιάηεται ςτθν πιο κάτω εικόνα. 
Βάςθ αυτοφ του προγράμματοσ, ο Διμοσ ζχει χωριςτεί ςε τρείσ τομείσ και θ ςυλλογι 
πραγματοποιείται το βράδυ, μια φορά τθν εβδομάδα, τισ θμζρεσ Ραραςκευι, Σάββατο 
και Κυριακι.  
 

 

Εικόνα 17 Ρρόγραμμα περιςυλλογισ ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 

Θ Εταιρεία Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd (GDC), ιδρφκθκε από το ΚΕΒΕ και από αρικμό 
υπόχρεων διαχειριςτϊν ςυςκευαςίασ ςτισ 17 Ιουλίου 2003, ωσ μθ κερδοςκοπικόσ 
οργανιςμόσ, ςφμφωνα και με τισ πρόνοιεσ του Νόμου 32(Ι)/2002. Θ δθμιουργία τθσ GDC 
πθγάηει από τον Ν.32(Ι)/2002 ο οποίοσ και κακορίηει το πλαίςιο ευκυνϊν των επιχειριςεων 
που κεωροφνται υπόχρεοι ςυςκευαςίασ και πρζπει να μεριμνιςουν για τθν ανάκτθςθ και 
ανακφκλωςθ των ςυςκευαςιϊν τουσ. 

Ραράλλθλα, ο οργανιςμόσ είναι μζλοσ του μεγαλφτερου παγκόςμιου δικτφου οργανιςμϊν 
ςυλλογικισ διαχείριςθσ ςυςκευαςιϊν, του Packaging Recovery Organisation Europe που 
εδρεφει ςτισ Βρυξζλλεσ (PRO EUROPE) και ςυμπεριλαμβάνει 31 άλλα παρόμοια ςυςτιματα 
από όλο τον κόςμο (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον οργανιςμό ςτθν ιςτοςελίδα 
www.pro-e.org. Με τθν πιο πάνω ςυμμετοχι, το Σφςτθμα κατζςτθ ο αποκλειςτικόσ 
διαχειριςτισ του ςιματοσ Green Dot ςτθν Κφπρο. 

*Ρθγι: http://www.csr-ccci.org.cy] 

 

4.11 Green wastes 

Θ ςυλλογι των green wastes δθλαδι κλαδευμάτων, κουρεμζνου γραςιδιοφ κλπ από 

δθμόςιουσ χϊρουσ πραςίνου και πάρκα πραγματοποιείται από τισ υπθρεςίεσ του Διμου 

http://www.pro-e.org/
http://www.csr-ccci.org.cy/
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Στροβόλου. Θ διαδικτυακι εφαρμογι «Ρρόγραμμα Συλλογισ Κλαδεμάτων Διμου 

Στροβόλου 2011», αποτελεί μια υπθρεςία ψθφιακϊν χαρτϊν, θ οποία χρθςιμοποιεί το 

υπόβακρο GeomaticMapsTM, και ςε ςυνδυαςμό με τα δεδομζνα ςυλλογισ κλαδευμάτων 

του Δ. Στροβόλου κακϊσ και άλλα δεδομζνα για τον Διμο, προςφζρει ςτουσ δθμότεσ 

υπθρεςίεσ γεωγραφικισ πλθροφόρθςθσ υψθλισ ποιότθτασ. Θ υπθρεςία αυτι είναι 

διακζςιμθ ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου www.strovolos.org.cy. 

Θ εφαρμογι παρζχει ςτον κάκε δθμότθ τθν δυνατότθτα γεωγραφικισ πλθροφόρθςθσ για το 
πρόγραμμα ςυλλογισ κλαδεμάτων του Διμου Στροβόλου για το ζτοσ 2011, για κάκε 
περιοχι του διμου κακϊσ και για κάκε περίοδο ςυλλογισ των κλαδευμάτων. Επιπλζον, 
παρζχει:  

 τθν αναηιτθςθ διευκφνςεων και ςθμείων ενδιαφζροντοσ  
 τθν απεικόνιςθ ενόσ πλοφςιου ςυνόλου κατθγοριϊν ςθμείων ενδιαφζροντοσ (π.χ., 

τράπεηεσ, εςτιατόρια, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, φαρμακεία, εκκλθςίεσ, κ.α.).  
 τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ με τον Διμο Στροβόλου για ςκοποφσ ενθμζρωςθσ και 

για τυχόν ςχόλια. 

 

Εικόνα 18 Ραράδειγμα εφρεςθσ περιόδων περιςυλλογισ κλαδεμάτων για τθν Ρεριοχι 6 

 

4.12 Πλθκυςμόσ Διμου τροβόλου 

Ο Διμοσ παρουςιάηει μεγάλο ρυκμό ανάπτυξθσ τα τελευταία χρόνια. Σιμερα, ο αρικμόσ 

των δθμοτϊν του Διμου Στροβόλου ξεπερνά τισ 70.000. 

  

 

  

http://www.strovolos.org.cy/
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4.13 Άλλα «ενεργειακά» ευρωπαϊκά προγράμματα ςτα οποία ςυμμετζχει ο 
Διμοσ  

Ο Διμοσ Στροβόλου ςυμμετζχει επίςθσ και ςτα ακόλουκα ευρωπαϊκά προγράμματα που 
ςχετίηονται με τθν ενζργεια: 

φμφωνο των Νθςιϊν 

Το ζργο ISLE-PACT ςτοχεφει ςτθν 
ανάπτυξθ Νθςιϊτικων Αειφόρων 

Ενεργειακϊν Σχεδίων Δράςθσ με ςκοπό 
τθν κάλυψθ ι τθν υπζρβαςθ των 

ςτόχων αειφορίασ τθσ Ε.Ε. που ζκεςε 
για το 2020, δθλαδι τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν CO2 τουλάχιςτον κατά 20%. 
 

www.islepact.eu 

Medeea  

Ο γενικόσ ςτόχοσ του ζργου MEDEEA 
είναι θ επίτευξθ του Ευρωπαϊκοφ 
ςτόχου «20-20-20» ςτθσ Μεςογειακζσ 
περιφζρειεσ, μζςω τθσ εμπλοκισ των 
τοπικϊν αρχϊν ςε ενεργειακά ηθτιματα 
εφαρμόηοντασ το εργαλείο ενεργειακοφ 
ςχεδιαςμοφ European Energy Award-
eea®. 

 

www.interregmede
ea.eu 

http://www.islepact.eu/
http://www.interregmedeea.eu/
http://www.interregmedeea.eu/
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5 Απογραφι καταναλϊςεων ςτο Διμο τροβόλου 

5.1 Οικιακόσ τομζασ 

Πίνακασ 7 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον οικιακό τομζα για το ζτοσ 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Γεωκερμικι Βιομάηα φνολο 

Ηεςτό νερό χριςθσ 4.424 3.871 276 17.971 138 968 27.648 

Θζρμανςθ και ψφξθ 106.168 63.328 7.450 559 373 9.313 187.190 

Φωτιςμόσ 5.898 - - - - - 5.898 

Κουηίνα 4.424 - 1.896 - - 0 6.320 

Θλεκτρικζσ 

ςυςκευζσ 
26.542 - - - - - 26.542 

Σφνολο 147.455 67.199 9.623 18.530 511 10.281 253.598 

 

5.2 Πρωτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 8 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον πρωτογενι τομζα για το ζτοσ 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Ρετρζλαιο Υγραζριο Βιομάηα φνολο 

Γεωργία, Δαςοκομίασ και 

Αλιεία 
1.118 679 - 220 447 2.463 

Ορυχεία και Λατομεία - - - -  - 

Σφνολο 1.118 679 1.352 220 447 2.463 

 

5.3 Δευτερογενισ τομζασ 

Πίνακασ 9 Ηιτθςθ ενζργειασ ςε MWh ςτο δευτερογενι τομζα για το ζτοσ 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο 

Μεταποίθςθ 
19.941 

 
12.109 3.916 880 293 37.139 

Ραροχι νεροφ, επεξεργαςία 

λυμάτων, διαχείριςθ 

αποβλιτων 

750 456 147   1.353 

Καταςκευζσ 790 480 155   1.426 

Σφνολο 21.482 13.045 4.218 880 293 39.918 

 

5.4 Σριτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 10 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτον τριτογενι τομζα για το ζτοσ 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο 

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, 

Επιςκευι μθχανοκίνθτων 
56.836 34.513 11.160 2.436 812 105.757 
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οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 

Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 6.849 4.159 1.345 294 98 12.743 

Δθμόςια διοίκθςθ και 

κοινωνικι αςφάλιςθ 
13.467 8.178 2.644 577 192 25.059 

Άμυνα, Δικαιοςφνθ, Αςτυνομία 

και Ρυροςβεςτικι 
427 259 84 18 6 795 

Εκπαίδευςθ 22.706 13.788 4.459 973 324 42.250 

Ανκρϊπινθ Υγεία και 

Κοινωνικι μζριμνα 
15.112 9.177 2.967 648 216 28.120 

Άλλεσ Υπθρεςίεσ 57.481 34.905 11.287 2.463 821 106.957 

Δθμόςιοσ Φωτιςμόσ 6.809     6.809 

Σφνολο 179.687 104.979 33.947 7.409 2.470 328.491 

 

5.5 Μεταφορζσ 

Πίνακασ 11 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh ςτισ μεταφορζσ για το ζτοσ 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρζλαιο Βενηίνθ Βιομάηα φνολο 

Αςτικζσ και υπεραςτικζσ μεταφορζσ 

επιβατϊν 
35 4.158 5.505  9.697 

Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ 

επιβατϊν (taxi, τουριςμόσ, ςχολικά 

λεωφορεία, κλπ) 

0 66.524 80.080  157.696 

Εμπορικζσ επίγειεσ μεταφορζσ και 

μετακινοφμενεσ υπθρεςίεσ 
0 0 0  0 

Ιδιωτικά οχιματα 0 137.205 181.666  325.249 

Σφνολο 35 207.887 275.251  492.642 

 

5.6 υνολικι τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο τροβόλου 

Πίνακασ 12 Σελικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςε MWh για το ζτοσ 2009 
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Οικιακόσ 147.455 67.199 - - 9.623 18.530 511 10.281 253.598 

Ρρωτογενισ 1.118 679 - - 220 - - 447 2.463 

Δευτερογενισ 21.482 13.045 - - 4.218 880 - 293 39.918 

Τριτογενισ 179.687 104.979 - - 33.947 7.409 - 2.470 328.491 

Μεταφορζσ 35 - 207.887 275.251 - - - 9.470 492.642 

Σφνολο 349.777 185.901 207.887 275.251 48.007 26.819 511 22.960 1.117.112 
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Εικόνα 19 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα για το ζτοσ 2009 

 

 

Εικόνα 20 Μερίδιο τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά πθγι ενζργειασ για το ζτοσ 2009 
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6 Απογραφι εκπομπϊν CO2 ςτο Διμο τροβόλου 

6.1 Ειςαγωγι 

Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν διοξειδίου άνκρακα χρθςιμοποιικθκαν ςτακεροί 

ςυντελεςτζσ (standard emission factors) επί των καταναλϊςεων ανάλογα με τθν πθγι 

ενζργειασ και τθ χριςθ. Οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ με βάςθ τουσ ςυντελεςτζσ αυτοφσ 

κεωρείται ότι ζχουν μθδενικζσ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα. 

Πίνακασ 13 υντελεςτζσ υπολογιςμοφ εκπομπϊν CO2 

 Energy Source IPCC emission factors 

FOSSIL FUELS 

Fuel oil 0,279 

Diesel 0,267 

Gasoline 0,249 

Natural Gas 0,202 

LPG 0.240 

Electricity 0,874 

RENEWABLE ENERGY SOURCES 

Wind 0 

Hydro 0 

Solar 0 

Geothermal 0 

Biomass 0 

 

6.2 Οικιακόσ τομζασ 

Πίνακασ 14 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτον οικιακό τομζα για το Διμο τροβόλου το 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Γεωκερμικι Βιομάηα φνολο 

Ηεςτό νερό 
χριςθσ 

3.866 1.080 66 - - - 5.013 

Θζρμανςθ και 
ψφξθ 

92.790 17.669 1.788 - - - 112.247 

Φωτιςμόσ 5.155 - - - - - 5.155 

Κουηίνα 3.866 - 455 - - - 4.321 

Θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ 

23.198 - - - - - 23.198 

Σφνολο 128.876 18.748 2.309 - - - 149.934 

 

6.3 Πρωτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 15 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτον πρωτογενι τομζα για το Διμο τροβόλου το 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Ρετρζλαιο Υγραζριο Βιομάηα φνολο 

Γεωργία, Δαςοκομίασ και 

Αλιεία 

977 189 0 53 - 1.219 

Ορυχεία και Λατομεία 0 0 0 0 - 0 

Σφνολο 977 189 0 53 - 1.219 
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6.4 Δευτερογενισ τομζασ 

Πίνακασ 16 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτο δευτερογενι τομζα για το Διμο τροβόλου το 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο 

Μεταποίθςθ 17.429 3.378 940 - - 21.747 

Ραροχι νεροφ, επεξεργαςία 

λυμάτων, διαχείριςθ 

αποβλιτων 

656 127 35 - - 818 

Καταςκευζσ 691 134 37 - - 862 

Σφνολο 18.775 3.639 1.012 - - 23.427 

 

6.5 Σριτογενισ τομζασ 

Πίνακασ 17 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτον τριτογενι τομζα για το Διμο τροβόλου το 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρελαιοειδι Υγραζριο Θλιακι Βιομάηα φνολο 

Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο, 

Επιςκευι μθχανοκίνθτων 

οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 

49.675 9.629 2.678 - - 61.982 

Ξενοδοχεία και εςτιατόρια 5.986 1.160 323 - - 7.469 

Δθμόςια διοίκθςθ και 

κοινωνικι αςφάλιςθ 

11.770 2.282 635 - - 14.689 

Άμυνα, Δικαιοςφνθ, Αςτυνομία 

και Ρυροςβεςτικι 

373 72 20 - - 466 

Εκπαίδευςθ 19.845 3.847 1.070 - - 24.762 

Ανκρϊπινθ Υγεία και 

Κοινωνικι μζριμνα 

13.208 2.560 712 - - 16.481 

Άλλεσ Υπθρεςίεσ 50.238 9.738 2.709 - - 62.686 

Δθμόςιοσ Φωτιςμόσ 5.951 - - - - 5.951 

Σφνολο 157.047 29.289 

 

8.147 - - 194.483 

 

6.6 Μεταφορζσ 

Πίνακασ 18 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο τροβόλου το ζτοσ 2009 

Ρεριγραφι Θλεκτριςμόσ Ρετρζλαιο Βενηίνθ Βιομάηα φνολο 

Αςτικζσ και υπεραςτικζσ μεταφορζσ 

επιβατϊν 
30 1.110 1.371 - 2.511 

Άλλεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ 

επιβατϊν (taxi, τουριςμόσ, ςχολικά 

λεωφορεία, κλπ) 

- 17.762 21.932 - 39.694 

Εμπορικζσ επίγειεσ μεταφορζσ και 

μετακινοφμενεσ υπθρεςίεσ 
- - - - - 

Ιδιωτικά οχιματα - 36.634 45.235 - 81.869 

Σφνολο 30 55.506 68.537 - 124.073 
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6.7 υνολικζσ εκπομπζσ CO2 ςτο Διμο τροβόλου 

Πίνακασ 19 Εκπομπζσ CO2 ςε τόνουσ ςτισ μεταφορζσ για το Διμο τροβόλου το ζτοσ 2009 
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Οικιακόσ 128.876 18.748 - - 2.309 - - - 149.934 

Ρρωτογενισ 977 189 - - 53 - - - 1.219 

Δευτερογενισ 18.775 3.639 - - 1.102 - - - 23.427 

Τριτογενισ 157.047 29.289 - - 8.147 - - - 194.483 

Μεταφορζσ - - 55.506 68.537 - - - - 124.073 

Σφνολο 305.705 51.866 55.506 68.537 11.522 - - - 493.136 

 

Εικόνα 21 Μερίδιο εκπομπϊν CO2 ανά τομζα ςτο Διμο τροβόλου για το ζτοσ 2009 

 

 

Εικόνα 22 Μερίδιο εκπομπϊν CO2 ανά πθγι ενζργειασ ςτο Διμο τροβόλου για το ζτοσ 2009 
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6.8 ενάριο πρόβλεψθσ των εκπομπϊν CO2  

Για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 τθν περίοδο 2010 με 2020, καταρτίςτθκε το ςενάριο 

αναμενόμενθσ εξζλιξθσ που περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδοχζσ: 

1. Χριςθ ετιςιων ςυντελεςτϊν αφξθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ανά τομζα με 
βάςθ τα διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία που ιταν ςτθ διάκεςθ των μελετθτϊν κατά 
τθν κατάρτιςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ (βλζπε Error! Reference source not 
found.) 

2.  Χριςθ ετιςιων ςυντελεςτϊν αφξθςθσ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ κατά τθν 
τελικι χριςθ λόγω τθσ βελτίωςθσ των υφιςτάμενων τεχνολογιϊν (βλζπε Error! 
Reference source not found.) 

3. Εκτίμθςθ του ςυντελεςτι απόδοςθσ των θλεκτροπαραγωγϊν ςτακμϊν τθσ Κφπρου 
για τα επόμενα χρόνια λαμβάνοντασ υπόψθ τθ βελτίωςθ τθσ τεχνολογίασ, τον 
εκςυγχρονιςμό του υφιςτάμενου εξοπλιςμοφ (βλζπε Error! Reference source not 
found.). 

4. Τθν ςταδιακι ειςαγωγι, χριςθ και ζνταξθ ςτο ςφςτθμα θλεκτροπαραγωγισ του 
φυςικοφ αερίου. 

 

Πίνακασ 20 υντελεςτζσ αφξθςθσ καταναλϊςεων ενζργειασ ανά καταναλωτι που 
χρθςιμοποιικθκαν ςτο ςενάριο αναμενόμενθσ εξζλιξθσ 

Περιγραφι τομζα 

Ετιςιοσ εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ 

αφξθςθσ κατανάλωςθσ 

ενζργειασ 

Κατοικίεσ   

Ηεςτό νερό χριςθσ 3% 

Θζρμανςθ και ψφξθ 3% 

Φωτιςμόσ 3% 

Μαγείρεμα 3% 

Ψυγεία και καταψφκτεσ 3% 

Ρλυντιρια και ςτεγνωτιρια 3% 

Ρλυντιρια πιάτων 3% 

Τθλεοράςεισ 3% 

Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 3% 

Πρωτογενισ τομζασ 
 

Γεωργία, δαςοκομία και αλιεία 1,0% 

Ορυχεία και λατομεία 0,5% 

Δευτερογενισ τομζασ 
 

Μεταποίθςθ 3,5% 

Ραροχι νεροφ, επεξεργαςία λυμάτων, διαχείριςθ αποβλιτων 

και δραςτθριότθτεσ εξυγίανςθσ 
2,5% 

Καταςκευζσ 3,0% 

Σριτογενισ τομζασ 
 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευι μθχανοκίνθτων 

οχθμάτων και μοτοςυκλετϊν 
3,0% 

Δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν παροχισ καταλφματοσ και 

υπθρεςιϊν εςτίαςθσ 
3,5% 

Γενικι δθμόςια διοίκθςθ και κοινωνικι αςφάλιςθ 2,0% 
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Υπθρεςίεσ άμυνασ και δικαιοςφνθσ, αςτυνομία και 

πυςοςβεςτικά ςϊματα 
1,5% 

Εκπαίδευςθ 1,5% 

Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθν 

κοινωνικι μζριμνα 
2,0% 

Άλλεσ υπθρεςίεσ 2,0% 

Δθμοτικόσ/δθμόςοσ φωτιςμόσ 3,0% 

Μεταφορζσ (οχιματα) 
 

Ιδωτικζσ μεταφορζσ 2% 

Αςτικζσ και προαςτιακζσ χερςαίεσ μεταφορζσ επιβατϊν 2,0% 

Άλλεσ οδικζσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν (ταξί, τουριςμόσ, 

ςχολικά λεωφορεία, κλπ.) 
1,0% 

Οδικζσ μεταφορζσ εμπορευμάτων και υπθρεςίεσ μετακόμιςθσ 3,5% 

Δευτερογενισ παραγωγι ενζργειασ 
 

Θλιακι ενζργεια για παραγωγι θλεκτριςμοφ 3,0% 

Αιολικι ενζργεια για παραγωγι θλεκτριςμοφ 1,0% 

Θλιακι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ 2,0% 

Γεωκερμικι ενζργεια για κζρμανςθ και ψφξθ 2,0% 

 

Πίνακασ 21 Αφξθςθ τθσ απόδοςθσ κατά τθν τελικι χριςθ ενζργειασ (μείωςθ τθσ τελικισ ενζργειασ 
για τθν ίδια χριςιμθ ενζργεια) 

Περιγραφι τομζα 

Ετιςιοσ εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ 

αφξθςθσ τθσ απόδοςθσ κατά 

τθν τελικι χριςθ ενζργειασ 

Κατοικίεσ   

Ηεςτό νερό χριςθσ 0,5% 

Θζρμανςθ και ψφξθ 0,5% 

Φωτιςμόσ 0,5% 

Μαγείρεμα 0,5% 

Ψυγεία και καταψφκτεσ 0,5% 

Ρλυντιρια και ςτεγνωτιρια 0,5% 

Ρλυντιρια πιάτων 0,5% 

Τθλεοράςεισ 0,5% 

Άλλεσ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 0,5% 

Άλλεσ υπθρεςίεσ 0,5% 

Δθμοτικόσ/δθμόςιοσ φωτιςμόσ 0,5% 

Μεταφορζσ (οχιματα) 
 

Ιδωτικζσ μεταφορζσ 0,5% 

 

Πίνακασ 22 υντελεςτζσ ενεργειακισ απόδοςθσ για τθν παραγωγι θλεκτριςμοφ 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Μαηοφτ 32% 32% 32% 33% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 
Ρετρζλαιο 25% 25% 25% 25% 25% 26% 27% 28% 29% 30% 31% 

Φυςικό 

αζριο 

- - - - - 43% 43% 43% 44% 44% 44% 
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Πίνακασ 23 ενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 για τθν περίοδο 
2009 – 2020 

Ζτοσ Πετρελαιοειδι Πετρζλαιο Βενηίνθ Τγραζριο 
Φυςικό 

αζριο 
φνολο 

Αφξθςθ ςε 

ςχζςθ με το 

2009 

2009 352.236 60.736 68.537 11.522 0 493.031 0% 

2010 360.925 62.335 70.353 11.804 0 505.416 2% 

2011 369.837 63.977 72.217 12.093 0 518.125 5% 

2012 378.979 65.665 74.133 12.390 0 531.167 8% 

2013 378.324 67.398 76.101 12.694 0 534.517 8% 

2014 378.018 69.178 78.123 13.007 0 538.326 9% 

2015 378.250 70.774 80.200 13.327 0 542.552 10% 

2016 370.468 72.426 82.334 13.656 10.072 548.957 11% 

2017 345.332 74.134 84.527 13.994 30.325 548.312 11% 

2018 302.410 75.899 86.780 14.340 60.875 540.304 10% 

2019 241.258 77.722 89.094 14.695 101.841 524.611 6% 

2020 161.418 79.603 91.473 15.060 153.349 500.902 2% 

 

Εικόνα 23 ενάριο Αναμενόμενθσ εξζλιξθσ για τθν πρόβλεψθ των εκπομπϊν CO2 για τθν περίοδο 
2009 – 2020 

 



 

41 
 

Διμοσ τροβόλου – φμφωνο των Δθμάρχων 

 

7 Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ Διμου τροβόλου 2011 – 2020 

7.1 Ειςαγωγι 

Το Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ που ζχει ετοιμαςτεί για το Διμο περιλαμβάνει επιπρόςκετα 

μζτρα/δράςεισ ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί τουλάχιςτον ο ευρωπαϊκόσ ςτόχοσ για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ κλιματικι αλλαγι. Δθλαδι τα μζτρα που κα λάβει ο Διμοσ επιπρόςκετα 

από τα εκνικά μζτρα ζτςι ϊςτε να ξεπεραςτεί ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 κατά 

τουλάχιςτον 20% μζχρι το 2020 ςε ςχζςθ με το ζτοσ αναφοράσ που είναι το 2009. 

 

Εκπομπζσ 

ζτουσ 

αναφοράσ 

2009 

(tn CO2/year) 

Αναμενόμενεσ 

εκπομπζσ ζτουσ 

2020 

(tn CO2/year) 

Μζςοσ ρυκμόσ 

αφξθςθσ 

εκπομπϊν 

(tn CO2/year) 

Ελάχιςτοσ 

ςτόχοσ 

εκπομπϊν 2020 

(tn CO2/year) 

Επικυμθτι 

ελάχιςτθ (20%) 

μείωςθ 

εκπομπϊν 

(tn CO2/year) 

493.136 500.902 706 394.509 106.393 

 

Θ ςυνειςφορά των εκνικϊν μζτρων εκτιμάται και ςυνυπολογίηεται ςτο Ενεργειακό Σχζδιο 

Δράςθσ χωρίσ όμωσ ο Διμοσ να μπορεί να κακορίςει τθν επίτευξθ των Εκνικϊν Στόχων. 

Ραρόλα αυτά, αρκετά από τα μζτρα που κα προτείνονται να υλοποιθκοφν ςε τοπικό 

επίπεδο, κα δρουν υποςτθρικτικά και ςυμπλθρωματικά των εκνικϊν μζτρων ζτςι ϊςτε να 

είναι εφικτι θ επίτευξθ των ςτόχων. 

Τα μζτρα χωρίηονται ςτουσ ακόλουκουσ βαςικοφσ άξονεσ: 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

 Επενδφςεισ ςε Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 

 Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 
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7.2 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια κτίρια 

Μζτρο ΕΝΑΠ 1 - Επεμβάςεισ κερμομόνωςθσ ςτο Δθμοτικό Μζγαρο και Θζατρο 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ. 

Μζτρα κερμομόνωςθσ τυγχάνουν επιχοριγθςθ 30%. 

Υλοποίθςθ 2010 - 2011 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ1 

Ονομαςία μζτρου Επεμβάςεισ κερμομόνωςθσ ςτο Δθμοτικό Μζγαρο και Θζατρο 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Εμβαδό (m
2
) Κόςτοσ (€/m

2
) Ολικό (€) 

Θερμομόνωςη οροφήσ (χωρίσ χορθγία) 3000 15 €/m
2

οροφισ 45.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Θερμομόνωςη οροφήσ 0 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Θερμαινόμενο 

Εμβαδό (m
2
) 

Πφελοσ  

(kWh/m
2

κερ. χ.year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 9000 16.7 150.216 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 150.216 0.13 19.528 

Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ 
μείωςθσ 

Εκπομπϊν 

(kgCO2/m
2

κ.χ.year) 

Θερμαινόμενοσ 
χϊροσ 

(m
2
) 

Εξοικονόμθςθ 
Εκπομπϊν 

(kgCO2/ year) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 8.9 9000 80.100 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 

 

0.56 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ - ΕΝΑΠ1 Επεμβάςεισ κερμομόνωςθσ ςτο Δθμοτικό Μζγαρο και Θζατρο 

Ολικό κόςτοσ 

45.000 € 

Εξοικονόμθςθ 

19.528 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

80.100 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

2.3 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΠ2 - Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ κτιρίου ςτο Ράρκο Ακρόπολθσ 

Περιγραφι κτιρίου  

Εμβαδόν κτιρίου 1200 m
2
 

Χριςεισ Καφζ εςτιατόριο 

Κατανάλωςθ ενζργειασ 198.0 kWh/ζτοσ 

Εξετάςτθκε θ κερμομόνωςθ οροφισ. Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι 

ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται (α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) 

αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου 

(αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ. 

Μζτρα κερμομόνωςθσ τυγχάνουν επιχοριγθςθ 30%. 

Υλοποίθςθ 2011 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ2 

Ονομαςία μζτρου Βελτίωςθ κερμικισ ςυμπεριφοράσ κτιρίου ςτο πάρκο τθσ Ακρόπολθσ 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Εμβαδό (m
2
) Κόςτοσ (€/m

2
) Ολικό (€) 

 Θερμομόνωςη οροφήσ (χωρίσ χορθγία) 1200 15 €/m
2

οροφισ 18.000  

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Θερμομόνωςη οροφήσ 0 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

Θερμομόνωςη οροφήσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Θερμαινόμενο 

Εμβαδό (m
2
) 

Πφελοσ 

(kWh/m
2

κερ. χ.year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 1200 35.6 42.734 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 42.734 0.13 5.555 

Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ 
μείωςθσ 

Εκπομπϊν  

(kgCO2/m
2

κ.χ.year) 

Θερμαινόμενοσ 
χϊροσ  

(m
2
) 

Εξοικονόμθςθ 
Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 19.1 1200 22.820 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

Θερμομόνωςη οροφήσ 

 

0.79 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ - ΕΝΑΠ2 Θερμομόνωςθ οροφισ κτιρίου Πάρκου Ακροπόλεωσ 

Ολικό κόςτοσ 

18.000 € 

Εξοικονόμθςθ 

5.555 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

22.820 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

3.2 χρόνια 
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 Μζτρο ΕΝΑΠ3 - Εξοικονόμθςθ θλεκτριςμοφ ςτο κτίριο του Δθμοτικοφ Μεγάρου 

 

Περιγραφι κτιρίου  

Κατανάλωςθ ενζργειασ 696.000 kWh/ζτοσ 

Εξετάςτθκε (α) θ εγκατάςταςθ διορκωτι τάςθσ και (β) αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν 

λαμπτιρων.  

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ. 

Συςτιματα εξοικονόμθςθσ τυγχάνουν επιχοριγθςθ 30%. 

Υλοποίθςθ 2011 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΔΚ1 

Ονομαςία μζτρου Εξοικονόμθςθ θλεκτριςμοφ ςτο κτίριο του Δθμοτικοφ Μεγάρου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

(α) Διορθωτήσ τάςησ (χωρίσ χορθγία) 46.000 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων (χωρίσ χορθγία) 1.500 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

(α) Διορθωτήσ τάςησ 0 € 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων 0 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εμβαδό (m
2
) Πφελοσ 

(kWh/m
2
.year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Διορθωτήσ τάςησ 9.500 7.3 69.350 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων 9.500 1.5 14.250 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

(α) Διορθωτήσ τάςησ 69350 0.13 9015 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων 14.250 0.13 1852 

Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ 
μείωςθσ 

Εκπομπϊν  

(kgCO2/m
2
.year) 

Εμβαδόν 

(m
2
) 

Εξοικονόμθςθ 
Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 
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(α) Διορθωτήσ τάςησ 5.78 9500 54.910 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων 1.16 9500 11.020 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

(α) Διορθωτήσ τάςησ 

(β) Αντικατάςταςη λαμπτήρων 

 

0.84 €/ kgCO2 annual saving 

0.14 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ - ΕΝΑΠ3 Εξοικονόμθςθ θλεκτριςμοφ ςτο κτίριο του Δθμοτικοφ 

Μεγάρου 

 

Ολικό κόςτοσ 

47.500 € 

Εξοικονόμθςθ 

10.867 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

65.930 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

4.4 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΡ4 - Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά ςτο κτίριο του Πάρκου 

Ακροπόλεωσ 

Εξετάςτθκε θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ με Φωτοβολταϊκά 

πλαίςια. Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ κα είναι 20 kW και κα καλφπτουν επιφάνεια 

περίπου 200 m2. 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ. Θα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί θ 

διαδικαςία ςφνδεςθσ των Φωτοβολταϊκϊν με το δίκτυο τθσ ΑΘΚ. 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα τυγχάνουν 0% επιχοριγθςθ και επιδοτοφμενθ πωλοφμενθ kWh 

€0,31.  

Υλοποίθςθ 2012 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ4 

Ονομαςία μζτρου Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά ςτο Πάρκο Ακροπόλεωσ 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 
(χωρίσ χορθγία) 

44.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 0 € (αμελθτζο κόςτοσ για τον περιοδικό κακαριςμό των 
πλαιςίων) 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Ιςχφσ  

(kW) 

Ραραγωγι 
θλεκτριςμοφ 

(kWh/kW.year) 

Πράςινθ 
Ενζργεια 

(kWh/year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 20 1500 30.000 

Οικονομικό  Ρράςινθ Ενζργεια 

(kWh/year) 

Επιδοτοφμενθ τιμι 
πϊλθςθσ 

θλεκτριςμοφ 
(€/kWh) 

Ζςοδα 

 (€/year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 30.000 0.31 9.300 

Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ 
μείωςθσ 

Εκπομπϊν  

(kgCO2/kW.year) 

Ιςχφσ  

(kW) 

Εξοικονόμθςθ 
Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 1.183 20 23.670 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
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Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 

 

1,86 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ - ΕΝΑΠ4 Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά ςτο κτίριο του 

Πάρκου Ακροπόλεωσ 

 

Ολικό κόςτοσ 

44.000 € 

Ζςοδα 

9.300 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

23.670 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

4,7 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΠ5 - Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά ςτο κτίριο των 

αποκθκϊν του Διμου 

Εξετάςτθκε θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ παραγωγισ θλεκτριςμοφ με Φωτοβολταϊκά 

πλαίςια. Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ κα είναι 20 kW και κα καλφπτουν επιφάνεια 

περίπου 200 m2. 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ. Θα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί θ 

διαδικαςία ςφνδεςθσ των Φωτοβολταϊκϊν με το δίκτυο τθσ ΑΘΚ. 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα τυγχάνουν ε 0% επιχοριγθςθ και επιδοτοφμενθ πωλοφμενθ 

kWh €0,31.  

Υλοποίθςθ 2012 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ5 

Ονομαςία μζτρου Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά ςτισ αποκικεσ του Διμου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 
(χωρίσ χορθγία) 

44.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 0 € (αμελθτζο κόςτοσ για τον περιοδικό κακαριςμό των 
πλαιςίων) 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Ιςχφσ  

(kW) 

Ραραγωγι 
θλεκτριςμοφ 

(kWh/kW.year) 

Πράςινθ 
Ενζργεια 

(kWh/year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 20 1500 30.000 

Οικονομικό  Ρράςινθ Ενζργεια 

(kWh/year) 

Επιδοτοφμενθ τιμι 
πϊλθςθσ 

θλεκτριςμοφ 
(€/kWh) 

Ζςοδα 

 (€/year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 30.000 0.31 9.300 

Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ 
μείωςθσ 

Εκπομπϊν  

(kgCO2/kW.year) 

Ιςχφσ  

(kW) 

Εξοικονόμθςθ 
Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 1.183 20 23.670 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 
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Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

Φωτοβολταϊκό ςφςτημα 20 kW 

 

1.86 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΑΔΚ1 Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόυ με Φωτοβολταϊκά ςτο κτίριο των αποκθκϊν 
του Διμου 

Ολικό κόςτοσ 

44.000 € 

Ζςοδα 

9.300 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

23.670 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

4,7 χρόνια 
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Μζτρο ΕΝΑΠ 6 - Δθμιουργία Ρολιτιςτικοφ Κζντρου με ενεργειακό ςχεδιαςμό 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια. 

Ζναρξθ υλοποίθςθσ 2013 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΝΑΠ1 

Ονομαςία μζτρου Δθμιουργία Πολιτιςτικοφ Κζντρου με ενεργειακό ςχεδιαςμό 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

 464.000 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

 150.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

 150.000 0.13 19.500 

Ρεριβαλλοντικό Συντελεςτισ 
μείωςθσ Εκπομπϊν 

(kgCO2/ΚWh) 

Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν 

(kgCO2/ year) 

 0,789 118.350 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) 

 

 

3,92 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ - ΕΝΑΠ1 Δθμιουργία Πολιτιςτικοφ Κζντρου με ενεργειακό ςχεδιαςμό 

Ολικό κόςτοσ 

464.000 € 

Εξοικονόμθςθ 

19.500 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

118.350 KgCO2/ year 
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7.3 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 

Μζτρο ΕΚΕΝ 1 - Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τισ ΑΡΕ ςτο Διμο Στροβόλου. Το 

ςεμινάριο κα είναι ολοιμερο και κα διεξάγεται ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Μεγάρου για 

3 χρονιζσ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου (ομιλθτζσ, προςκλιςεισ, χϊροσ, catering κλπ), οι 

ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ 

τεχνολογιϊν ΑΡΕ ςτο ςπίτι τουσ. 

 Υλοποίθςθ 11-12 Μαρτίου 2011 (κοινό με μζτρο ΕΕΡ2) 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ1 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τισ ΑΠΕ 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Ρράςινθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

540.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

526.060 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.006€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Ρράςινθ ενζργεια ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 200*3*0.3*3*1000kWh/year= 540.000 kWh/year 
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Μζτρο ΕΚΕΝ 2 - Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο 

Διμο Στροβόλου. Το ςεμινάριο κα είναι ολοιμερο και κα διεξάγεται ςτο χϊρο του 

Δθμοτικοφ Μεγάρου για 3 χρονιζσ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου (ομιλθτζσ, προςκλιςεισ, χϊροσ, catering κλπ), οι 

ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο ςπίτι τουσ. 

 Υλοποίθςθ 11-12 Μαρτίου 2011 (κοινό με μζτρο ΕΕΡ1) 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ2 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

504.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

326.135 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.009€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 200*3*0.4*3*700kWh/year= 504.000 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ3 - Διοργάνωςθ θμζρασ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ και 

Εξοικονόμθςθσ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ και 

εξοικονόμθςθσ ςτο Διμο Στροβόλου. Το μζτρο κα εφαρμόηεται για περίοδο 10 χρόνων. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) 

κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

 Υλοποίθςθ 12 Μαρτίου 2011 (και κάκε χρόνο) 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ3 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ και 
εξοικονόμθςθσ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 10.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

6.144.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

4.734.000 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.002€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 640*10*0.4*3*800kWh/year= 6.144.000 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ4 - Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε μακθτζσ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε μακθτζσ με κζμα τισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Το μζτρο περιλαμβάνει 

ςτο ςφνολο τουσ 6 παρουςιάςεισ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ των παρουςιάςεων, οι ενδιαφερόμενοι που κα 

ευαιςκθτοποιθκοφν (από τα παιδιά τουσ) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το 

κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι 

τουσ. 

 Ζναρξθ Υλοποίθςθσ 2010 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ4 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε μακθτζσ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 1.800 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

2.016.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

1.000.000 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.002€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:αρικμόσ εφαρμογϊν 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 350*6*0.4*3*800kWh/year= 2.016.000 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ5 - Διοργάνωςθ θμζρασ χωρίσ φωτιςμό 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ χωρίσ φωσ ςτο Διμο Στροβόλου. Το μζτρο 

κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 10 χρόνων. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) 

κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι τουσ. 

 Υλοποίθςθ 30 Μαρτίου 2011 (και κάκε χρόνο) 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ5 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ χωρίσ φωτιςμό 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 5000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

3.600.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

2.329.537 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.002€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 5000*10*0.20*3*120kWh/year= 3.600.000 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ6 - Ρλθροφορίεσ για τθν ενζργεια ςτθν ιςτοςελίδα και τθν εφθμερίδα 

του Διμου 

 Εξετάςτθκε θ ανάρτθςθ πλθροφοριϊν για τισ ΑΡΕ και τθν ΕΞΕ ςτθν ιςτοςελίδα του 

Διμου Στροβόλου. Επίςθσ κα υπάρχει αφιζρωμα για τθν ενζργεια ςτθν εφθμερίδα του 

Διμου θ οποία εκδίδεται κάκε 3 μινεσ. Το μζτρο κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 10 

χρόνων. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το 

κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι 

τουσ. 

 Ζναρξθ υλοποίθςθσ 2010 

 

 

 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΠ7 

Ονομαςία μζτρου Πλθροφορίεσ για τθν ενζργεια ςτθν ιςτοςελίδα και τθν 
εφθμερίδα του Διμου 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 0 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

4.100.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

2.000.000 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.00 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ επιςκζψεων ι αναγνϊςεων 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 2000*10*0.15*3*455kWh/year= 4.500.000 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ7 - Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από το Διμο προσ τουσ δθμότεσ 

 Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ των δθμοτϊν με ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 

από υπάλλθλο του Διμου. Το μζτρο κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 3 χρόνων. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ μζςο κακϊσ οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το 

κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ι ανανεϊςιμων πθγϊν ςτο ςπίτι 

τουσ. Ο αρικμόσ των ενδιαφερόμενων κα είναι ςχετικά μικρότεροσ ςε ςχζςθ με τισ 

ςυμμετοχζσ ςε άλλεσ εκδθλϊςεισ. 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΠ8 

Ονομαςία μζτρου Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ από το Διμο προσ τουσ 
δθμότεσ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 18.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

3.098.250 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

1.555.000 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.011 €/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ επιςκζψεων ι αναγνϊςεων 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 255*3*0.75*3*1800kWh/year= 3.098.250 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ8 - Διοργάνωςθ θμζρασ ποδθλατοκίνθςθσ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ ποδθλατοκίνθςθσ ςτο Διμο Στροβόλου. 

Το μζτρο κα ζχει περίοδο εφαρμογισ 10 χρόνων. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ χαμθλό κακϊσ 

πζραν από τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα 

ευαιςκθτοποιθκοφν) δεν κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οποιοδιποτε κόςτοσ για τθ 

ςυμμετοχι τουσ. 

 Ζναρξθ υλοποίθςθσ Σεπτζμβριο του 2010 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΠ8 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ ποδθλατοκίνθςθσ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 2000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

994.680 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ από 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

 

258.000 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.008€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 180*10*0.2*3*921kWh/year= 994.680 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ9 - Διοργάνωςθ θμζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ τθσ ετιςιασ μζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου ςτο Διμο 

Στροβόλου. Το μζτρο κα εφαρμοςτεί για 9 χρονιζσ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ μζςο κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ τθσ εκδιλωςθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) 

κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι τθν αγορά οικολογικοφ αυτοκινιτου. 

 Ζναρξθ υλοποίθςθσ Ιοφνιοσ 2011 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ9 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 4500 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

1.243.350 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ από 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

 

321.000 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.014€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 100*9*0.05*3*9210kWh/year= 1.243.350 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ10 - Ρλθροφόρθςθ ευαιςκθτοποίθςθ με ζντυπα και ενθμερωτικά 

μθνφματα 

 

 Εξετάςτθκε θ ετοιμαςία ενθμερωτικοφ υλικοφ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί για τθν 

ενθμζρωςθ, πλθροφόρθςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ.  

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθν ετοιμαςία και διανομι των ενθμερωτικϊν εντφπων, οι ενδιαφερόμενοι (που 

κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι τθν οποιαδιποτε 

επζνδυςθ ι εξοικονόμθςθ προβοφν. 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ10 

Ονομαςία μζτρου Ζντυπα και ενθμερωτικά μθνφματα 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Φυλλάδια ΑΡΕ και ΕΞΕ 10.000 € 

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 10.000 € 

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 0 € 

(δ) Τθλεοπτικό ςποτ 5000 € 

(ε) αδιοφωνικό ςποτ 3000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρικμόσ/ 

Ραραλιπτ
εσ 

Ροςοςτό 
Ευαιςκθτο

ποίθςθσ 

Ενεργειακό 
όφελοσ 

(kWh/άτομο.year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Φυλλάδια ΑΡΕ και ΕΞΕ 50.000 5% 1100 2.750.000 

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 50.000 5% 2210 5.526.000 

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 100.000 2% 900 1.800.000 

(δ) Τθλεοπτικό ςποτ 10.000 4% 1100 440.000 

(ε) αδιοφωνικό ςποτ 10.000 3% 1000 300.000 

Οικονομικό   

 Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Ρεριβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Φυλλάδια ΑΡΕ και ΕΞΕ 1.779.507 

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 1.395.868 

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 1.164.768 

(δ) Τθλεοπτικό ςποτ 286.640 

(ε) αδιοφωνικό ςποτ 194.128 
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ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Φυλλάδια ΑΡΕ και ΕΞΕ 0.006 €/ kgCO2 annual saving  

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 0.007 €/ kgCO2 annual saving  

(γ) Άρκρα ςτθν εφθμερίδα του Διμου 0 €/ kgCO2 annual saving  

(δ) Τθλεοπτικό ςποτ 0.009 €/ kgCO2 annual saving  

(ε) αδιοφωνικό ςποτ 0.008 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΚΕΝ10(α),(β),(γ),(δ),(ε) Ζντυπα και ενθμερωτικά μθνφματα 

Ολικό κόςτοσ 

28.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

4.820.911 KgCO2/ year 
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Μζτρο EΚΕΝ11 - Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ ςτθν 

Βιομθχανία 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτθ 

βιομθχανία ςτο Διμο Στροβόλου. Το ςεμινάριο κα είναι ολοιμερο και κα διεξάγεται 

ςτο χϊρο του Δθμοτικοφ Μεγάρου για 3 χρονιζσ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ του ςεμιναρίου (ομιλθτζσ, προςκλιςεισ, χϊροσ, catering κλπ), οι 

ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ εφαρμογισ μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτθ βιομθχανία. 

 Υλοποίθςθ 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ11 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ ςτθ βιομθχανία 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου 3.000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

– Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

1.512.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 

 

1.184.000 kgCO2/year 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.003€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 

n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 

νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 

ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά βιομθχανία (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 70*3*0.8*1.5*6000kWh/year= 1.512.000 

kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ12 - Διοργάνωςθ ςεμιναρίου οικολογικισ οδιγθςθσ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιου ςεμιναρίου για τθν οικολογικι οδιγθςθ ςτο Διμο 

Στροβόλου. Το μζτρο κα εφαρμοςτεί για 9 χρονιζσ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ χαμθλό 

 Ζναρξθ υλοποίθςθσ Ιοφνιοσ 2011 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ9 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ θμζρασ οικολογικοφ αυτοκινιτου 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 1000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

20.250 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ από 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

 

5.123kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.2€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 100*9*0.05*3*150kWh/year= 20.250 kWh/year 
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Μζτρο EΚΕΝ13 - Διοργάνωςθ ετιςιασ διάλεξθσ προσ τουσ δθμότεσ 

 Εξετάςτθκε θ διοργάνωςθ ετιςιασ διάλεξθσ προσ τουσ δθμότεσ με κζμα τισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Το μζτρο κα 

εφαρμοςτεί για 8 χρονιζσ. 

 Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί ωσ υψθλό κακϊσ πζραν 

από τθ διοργάνωςθ τθσ διάλεξθσ, οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν) κα 

πρζπει να επιβαρυνκοφν το κόςτοσ για επενδφςεισ που αφοροφν τισ Ανανεϊςιμεσ 

Ρθγζσ Ενζργειασ ι τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

 Ζναρξθ υλοποίθςθσ Ιοφνιοσ 2012. 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΚΕΝ9 

Ονομαςία μζτρου Διοργάνωςθ ετιςιασ διάλεξθσ προσ τουσ δθμότεσ 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου 6000 €  

Ζμμεςο κόςτοσ  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό 

 

Οικονομικό (Εξοικονόμθςθ εν. €/year) 

 

Ρεριβαλλοντικό (kg CO2-eq) 

1.200.000 kWh/year 

 

Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ από 
τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

 

309.808 kgCO2/year 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  

0.014€/ kgCO2 annual saving 

Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

 

χζςθ:   ES=ν*ε*n*νδ*ESPP 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh) 

ν: αρικμόσ ςυμμετοχϊν 

ε:ζτθ εφαρμογισ 
n: Ροςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ (0-100%) 
νδ: αρικμόσ διάχυτου επθρεαςμοφ 
ESPP: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά άτομο (kWh) 

Υπολογιςμόσ: 

ES= 200*8*0.05*3*5000kWh/year= 1.200.000 kWh/year 
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7.4 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

Μζτρο ΕΕΜ1 - Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ 

οικολογικϊν αυτοκινιτων (υβριδικά και θλεκτρικά) 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα προϊκθςθσ οχθμάτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 μζςω τθσ 

παροχισ διευκολφνςεων. Οι δφο περιπτϊςεισ που εξετάςτθκαν είναι (α) δωρεάν χϊροσ 

ςτάκμευςθσ και (β) ςθμεία φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων. Θ περίοδοσ εφαρμογισ είναι 

για 5 χρόνια. Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο 

κακϊσ  οι ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν για αγορά οικολογικοφ 

αυτοκινιτου) κα πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ αγοράσ τουσ.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ1 

Ονομαςία μζτρου Προϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Δωρεάν χώροσ ςτάθμευςησ (20 θζςεισ) 70.000 € *απϊλεια εςόδων 

(β) Σημεία φόρτιςησ ηλ. Οχημ. (5 θζςεισ) 2500 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρ. 
κζςεων 

Επιςκεψιμότ
θτα  

(5 χρόνια) 

ΕξΕ ανά επίςκεψθ 
+ΕξΕ από διάχυτθ 

ενθμζρωςθ 

(kWh/ year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Δωρεάν χϊροσ ςτάκμευςθσ (10 κζςεισ) 20 73.000 70 5.110.000 

(β) θμεία φόρτιςθσ θλ. Οχθμ. (5 κζςεισ) 5 18.250 80 1.460.000 

Οικονομικό   

 Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Δωρεάν χϊροσ ςτάκμευςθσ (20 κζςεισ) 1.290.786 

(β) θμεία φόρτιςθσ θλ. Οχθμ. (5 κζςεισ) 368.796 

ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Δωρεάν χϊροσ ςτάκμευςθσ (20 κζςεισ) 0.054 €/ kgCO2 annual saving  

(β) θμεία φόρτιςθσ θλ. Οχθμ. (5 κζςεισ) 0.007 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΣΡΟ ΠΡΟ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΕΕΠ11(α),(β) Προϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

Ολικό κόςτοσ 

72.500 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

1.659.582 KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ2 - Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςτόλο του Διμου 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα αγοράσ πζντε οχθμάτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2. 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο κακϊσ  οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν για αγορά οικολογικοφ αυτοκινιτου) κα 

πρζπει να επιβαρυνκοφν οι ίδιοι το κόςτοσ αγοράσ τουσ.  

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ.  

Θ αγορά αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ επιχορθγείται από το Σχζδιο του ΥΕΒΤ. 700 € 

για όχθμα με χαμθλζσ εκπομπζσ και 1200 € για υβριδικό. 

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ2 

Ονομαςία μζτρου Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο ςτόλο του Διμου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

Αγορά 5 eco car 60.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

Αγορά 5 eco car 46.050 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ (€/year) 

Αγορά 5 eco car 5000  

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν (kgCO2/ year) 

Αγορά 5 eco car 11.632 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

Αγορά 5 eco car 5.158 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΕΡ11(α),(β) Ρροϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

Ολικό κόςτοσ 

60.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

11.632 KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ3 - Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ τθσ 

χριςθσ ποδθλάτου (Σφςτθμα ενοικίαςθσ ποδθλάτων) 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα προϊκθςθσ του ποδθλάτου με τθν εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

ενοικίαςθσ ποδθλάτων ςε ςυνεργαςία με Διμουσ τθσ Επαρχίασ Λευκωςίασ. Θ περίοδοσ 

εφαρμογισ είναι για 10 χρόνια με ζτοσ ζναρξθσ το 2011. 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο κακϊσ  οι 

ενδιαφερόμενοι (που κα ευαιςκθτοποιθκοφν για χριςθ ποδθλάτου) κα πρζπει να 

επιβαρυνκοφν με το ελάχιςτο κόςτοσ ενοικίαςθσ των ποδθλάτων.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ3 

Ονομαςία μζτρου φςτθμα ενοικίαςθσ ποδθλάτων 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

 5 θζςεισ και 100 ποδήλατα 200.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρ. 
Ροδθλ
άτων 

Επιςκεψιμότ
θτα το χρόνο 

ΕξΕ ανά 
ποδιλατο +ΕξΕ 

από διάχυτθ 
ενθμζρωςθ 

(kWh/ year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

5 θζςεισ και 100 ποδήλατα 100 1095 40 4.380.000 

Οικονομικό   

 Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

5 θζςεισ και 100 ποδήλατα 1.106.388 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

5 θζςεισ και 100 ποδήλατα 0.18 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΕΡ11(α),(β) Ρροϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

Ολικό κόςτοσ 

200.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

1.106 KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ4 - Αναβάκμιςθ δικτφου ποδθλατοδρόμων ςτο Διμο Στροβολου 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα προϊκθςθσ του ποδθλάτου μζςω τθσ αναβάκμιςθσ του 

υφιςτάμενου δικτφου ποδθλατοδρόμων. Θ περίοδοσ εφαρμογισ είναι για 6 χρόνια με ζτοσ 

ζναρξθσ το 2014. 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρείται περιοριςμζνο.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ4 

Ονομαςία μζτρου Αναβάκμιςθ δικτφου ποδθλατοδρόμων 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

 Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 100.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΡΟ ΕΦΑΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Νζοι 
ποδθλ
ατοδρό

μοι 
(km) 

Επιςκεψιμότ
θτα το χρόνο 

(Αρικμόσ 
διαδρομϊν) 

ΕξΕ ανά km +ΕξΕ 
από διάχυτθ 
ενθμζρωςθ 

(kWh/ year) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 10 73.000 20 14.600.000 

Οικονομικό   

 Το οικονομικό όφελοσ προκφπτει για τουσ ενδιαφερόμενουσ 
από τθν εξοικονόμθςθ καυςίμων 

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 3.687.960 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

Αναβάθμιςη δικτφου ποδηλατοδρόμων 0.03 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΕΡ11(α),(β) Ρροϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

Ολικό κόςτοσ 

100.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

3.687.960KgCO2/ year 
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Μζτρο ΕΕΜ5 – Βελτιςτοποίθςθ των δρομολογίων των οχθμάτων του Διμου 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα βελτιςτοποίθςθσ των δρομολογίων των οχθμάτων του Διμου. Θ 

περίοδοσ εφαρμογισ είναι για 9 χρόνια με ζτοσ ζναρξθσ το 2011. 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρείται περιοριςμζνο. 

Κωδικόσ μζτρου ΕΕΜ2 

Ονομαςία μζτρου Βελτίωςθ των δρομολογίων των οχθμάτων του Διμου 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

Βελτίωςθ των δρομολογίων των 
οχθμάτων του Διμου 

10.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ (kWh/year) 

Βελτίωςθ των δρομολογίων των 
οχθμάτων του Διμου 

100.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ (€/year) 

 10.858 

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν (kgCO2/ year) 

 26.700 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 0,375 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΕΡ11(α),(β) Ρροϊκθςθ αυτοκινιτων με χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 

Ολικό κόςτοσ 

10.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

26.700 KgCO2/ year 
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7.5 Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

Εξετάςτθκε θ δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό. Ο οδικόσ 

φωτιςμόσ αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα ζξοδα του διμου. Θ κατανάλωςθ 

θλεκτριςμοφ για τον οδικό φωτιςμό Διμο Στροβόλου κατά το 2009 ιταν 6.348.000 kWh 

 Οι δφο περιπτϊςεισ που εξετάςτθκαν είναι (α) αντικατάςταςθ λαμπτιρων με οικονομικοφσ 

LED και (β) μελζτθ βελτιςτοποίθςθσ του ωραρίου λειτουργίασ του οδικοφ φωτιςμοφ.  

Εφαρμογι του μζτρου το 2013 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΕΟΦ1 

Ονομαςία μζτρου Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 1.600.000 € 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 8.000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

Κόςτοσ ςυντιρθςθσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Αρικμοσ Κατανάλωςθ 
θλεκτριςμοφ 
ανά λαμπτιρα 
(kWh/year) 

ΕξΕ ανά 
λαμπτιρα ανά 

ζτοσ  

(%) 

Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 8000 800 50 3.200.000 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 8000 800 5 320.000 

Οικονομικό  Εξοικονόμθςθ 
Ενζργειασ 

(kWh/year) 

Μζςθ τιμι 
θλεκτριςμοφ 

(€/kWh) 

Εξοικονόμθςθ 
(€/year) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 3.200.000 0.13 416.000 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 320.000 0.13 41.600 

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 2.524.800 

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 252.480 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με LED 0.500 €/ kgCO2 annual saving  

(β) Βελτιςτοποίθςθ λειτουργίασ οδ. Φωτ. 0.0250 €/ kgCO2 annual saving  
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ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΟΦ1 (α),(β) Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

Ολικό κόςτοσ 

1.608.000 € 

Εξοικονόμθςθ 

457.600 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

2.777.280 KgCO2/ 
year 

Αποπλθρωμι 

3.51 χρόνια 
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7.6 Επενδφςεισ του Διμου τροβόλου ςε ΑΠΕ 

Μζτρο ΕΑΘ1: Επενδφςεισ του Διμου ςε Ανανεϊςιμο Θλεκτριςμό 

Εξετάςτθκε θ δθμιουργία δφο Φωτοβολταϊκϊν Ράρκων 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό κακϊσ απαιτείται 

(α) θ ετοιμαςία όρων για λιψθ προςφορϊν (β) αξιολόγθςθ προςφορϊν με τεχνικά και 

οικονομικά κριτιρια, (γ) ςυμπλιρωςθ ζντυπου (αίτθςθσ) για εξαςφάλιςθ χορθγιματοσ από 

το Σχζδιο Χορθγιϊν 2009-2013 του ΥΕΒΤ. Θα πρζπει επίςθσ να πραγματοποιθκεί θ 

διαδικαςία ςφνδεςθσ των ζργων με το δίκτυο τθσ ΑΘΚ. 

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα (Ράρκα) τυγχάνουν επιδότθςθσ ςτθν πωλοφμενθ kWh (τιμι 

πϊλθςθσ €0,31). 

Κωδικόσ μζτρου ΕΑΘ1 

Ονομαςία μζτρου Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά  

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ επζνδυςθσ Ολικό (€) 

2 x Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 600.000 

Κόςτοσ λειτουργίασ  

2 x Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 0 € (αμελθτζο κόςτοσ για τον περιοδικό κακαριςμό των 
πλαιςίων) 

Ζμμεςο κόςτοσ  

  – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ενεργειακό Ιςχφσ  

(kW) 

Ραραγωγι 
θλεκτριςμοφ 

(kWh/kW.year) 

Πράςινθ 
Ενζργεια 

(kWh/year) 

2 x Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 300 1500 450.000 

Οικονομικό  Ρράςινθ Ενζργεια 

(kWh/year) 

Επιδοτοφμενθ τιμι 
πϊλθςθσ 

θλεκτριςμοφ 
(€/kWh) 

Ζςοδα 

 (€/year) 

2 x Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 450.000 0.31 139.500 

Ρεριβαλλοντικό Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

2 x Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 355.050 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2)  Προτείνεται για υλοποίθςθ 

 

2 x Φωτοβολταϊκό πάρκο 150 kW 1,690 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΕΑΑ1 Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ με Φωτοβολταϊκά και μικρζσ ανεμογεννιτριεσ 

Ολικό κόςτοσ 

600.000 € 

Ζςοδα 

139.500 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

355.050 KgCO2/ year 

Αποπλθρωμι 

4,43 χρόνια 
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7.7 Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο τροβόλου 

Μζτρο ΑΧΠ1: Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο 

Εξετάςτθκε (α) δεντροφφτευςθ (β) φροντίδα χϊρων πραςίνου 

Το ζμμεςο κόςτοσ εφαρμογισ του μζτρου μπορεί να κεωρθκεί περιοριςμζνο.  

 

Κωδικόσ μζτρου ΑΧΠ1 

Ονομαςία μζτρου Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο 

 

ΚΟΣΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Κόςτοσ μζτρου Ολικό (€) 

(α) Δεντροφφτευςη (2000 δζντρα) 3000 € 

(β) Φροντίδα χώρων πραςίνου 8000 € 

Ζμμεςο κόςτοσ  

 – Τψθλό 

 – Μζςο 

 – Χαμθλό 

ΟΦΕΛΟ ΑΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΘ 

Ρεριβαλλοντικό  Εξοικονόμθςθ Εκπομπϊν  

(kgCO2/ year) 

(α) Δεντροφφτευςη 60.000 

(β) Φροντίδα χώρων πραςίνου 30.000 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ 

Μοναδιαίο Κόςτοσ (€/kg CO2) Προτείνεται για υλοποίθςθ 

(α) Φυλλάδια ΑΡΕ και ΕΞΕ 0.05 €/ kgCO2 annual saving  

(β) Φυλλάδια βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ 0.26 €/ kgCO2 annual saving  

ΜΕΤΟ ΡΟΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘ ΑΧΡ1 Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο 

Ολικό κόςτοσ 

11.000 € 

Μείωςθ Εκπομπϊν 

90.000 KgCO2/ year 
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7.8 υνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων του Διμου τροβόλου 

 

Πίνακασ 24 Συνοπτικι παρουςίαςθ των μζτρων που κα λάβει ο Διμοσ Στροβόλου και 

περιλαμβάνονται ςτο Ενεργειακό Σχζδιο Δράςθσ 

Μζτρο / Δράςθ Εφαρμογι 
Κόςτοσ 

(€) 

Μείωςθ 
εκπομπϊν 

(KgCO2/ 
year) 

Αποπλθρωμι 
 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα Δθμόςια Κτίρια 

ΕΝΑΡ 1 - Επεμβάςεισ 

κερμομόνωςθσ 

2012-2015 45.000 80.100 2.3 χρόνια 

ΕΝΑΡ2 – Βελτίωςθ κερμικισ 

ςυμπεριφοράσ κτιρίου Ράρκου 

Ακροπόλεωσ 

2011 18.000 22.820 3.2 χρόνια 

ΕΝΑΡ 3 (α) - Εγκατάςταςθ 

διορκωτι τάςθσ 

2011 46.000 54.910 5 χρόνια 

ΕΝΑΡ 3 (β) - Αντικατάςταςθ 

Λαμπτιρων 

2011 1.500 11.020 0,8 χρόνια 

ΕΝΑΡ 4: Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ 

με Φωτοβολταϊκά ςε κτίρια του 

Διμου 

2012 44.000 23.670 7 χρόνια 

ΕΝΑΡ 5: Ανανεϊςιμοσ θλεκτριςμόσ 

με Φωτοβολταϊκά ςτο κτίριο των 

αποκθκϊν του Διμου 

2012 44.000 23.670 7 χρόνια 

ΕΝΑΡ6 – Δθμιουργία Ρολιτιςτικοφ 

Κζντρου με ενεργειακό ςχεδιαςμό 

2013 464.000 118.350 - 

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ με εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ 

ΕΚΕΝ 1 - Διοργάνωςθ ετιςιου 

ςεμιναρίου για τισ Ανανεϊςιμεσ 

Ρθγζσ Ενζργειασ 

2011-2013 3.000 526.060 - 

ΕΚΕΝ 2 - Διοργάνωςθ ετιςιου 

ςεμιναρίου για τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ 

2011-2013 3.000 326.135 - 

ΕΚΕΝ 3 - Διοργάνωςθ θμζρασ 

Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

και Εξοικονόμθςθσ 

2010-2020 10.000 4.734.000 - 
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ΕΚΕΝ 4 - Διοργάνωςθ 

εκπαιδευτικϊν παρουςιάςεων ςε 

μακθτζσ 

2010-2020 1.800 1.000.000 - 

EΚΕΝ 5 - Διοργάνωςθ θμζρασ 

χωρίσ φωτιςμό 

2012-2020 5.000 2.329.537 - 

EΚΕΝ 6 - Ρλθροφορίεσ για τθν 

ενζργεια ςε ιςτοςελίδα και 

εφθμερίδα του Διμου 

2010-2020 0 2.000.000 - 

ΕΚΕΝ 7 – Δωρεάν ςυμβουλευτικζσ 

υπθρεςίεσ από το Διμο προσ τουσ 

δθμότεσ 

2012-2014 18.000 1.555.000  

EΚΕΝ 8 - Διοργάνωςθ θμζρασ 

ποδθλατοκίνθςθσ 

2012-2020 2.000 258.000 - 

EΚΕΝ 9 - Διοργάνωςθ θμζρασ 

οικολογικοφ αυτοκινιτου 

2011-2020 4.500 321.000 - 

EΚΕΝ 10 - Ρλθροφόρθςθ 

ευαιςκθτοποίθςθ με ζντυπα και 

ενθμερωτικά μθνφματα 

2012-2020 28.000 
4.820.911 

- 

EΚΕΝ 11 - Διοργάνωςθ ετιςιου 

ςεμιναρίου για τθν Εξοικονόμθςθ 

Ενζργειασ ςτθν Βιομθχανία 

2013-2015 3.000 1.184.000 - 

ΕΚΕΝ 12 – Διοργάνωςθ ετιςιου 

ςεμιναρίου για τθν οικολογικι 

οδιγθςθ 

2011-2020 1.000 5.123  

ΕΚΕΝ 13 – Διοργάνωςθ ετιςιασ 

διάλζξθσ προσ τουσ δθμότεσ 

2012-2020 6000 309.808  

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ 

ΕΕΜ1: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτισ μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ 

οικολογικϊν αυτοκινιτων 

(υβριδικά και θλεκτρικά) 

2012-2017 72.500 1.659.582 - 

ΕΕΜ2: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτο ςτόλο του Διμου 

2013-2020 60.000 11.632 - 

ΕΕΜ3: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτισ μεταφορζσ με τθν προϊκθςθ 

τθσ χριςθσ ποδθλάτου (Σφςτθμα 

2014-2020 200.000 1.106 - 
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ενοικίαςθσ ποδθλάτων) 

EEM4: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτισ μεταφορζσ μζςω τθσ 

αναβάκμιςθσ του υφιςτάμενου 

δικτφου ποδθλατοδρόμων 

2014-2020 100.000 3.687.960 - 

ΕΕΜ5- Βελτιςτοποίθςθ 

δρομολογίων των οχθμάτων του 

Διμου 

2011-2020 10.000 26.700  

Εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτον οδικό φωτιςμό 

ΕΟΦ1: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

ςτον οδικό φωτιςμό 

2013 1.608.000 2.777.280 3,51 χρόνια 

Επενδφςεισ του Διμουτροβόλου ςε ΑΠΕ 

ΕΑΘ1: Επενδφςεισ του Διμου ςε 

Ανανεϊςιμο Θλεκτριςμό 

2014-2016 600.000 355.050 4,43 χρόνια 

Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου ςτο Διμο τροβόλου 

ΑΧΡ1: Ανάπτυξθ χϊρων πραςίνου 

ςτο Διμο 

2012-2020 11.000 90.000 - 

77ΤΝΟΛ0 3.409.300 28.313.424  
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7.9 υνειςφορά των Εκνικϊν Μζτρων ςτο Ενεργειακό χζδιο Δράςθσ του 
Διμου τροβόλου 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα για το ζτοσ 

2020 από τθ ςυνειςφορά των εκνικϊν μζτρων, υπολογίςτθκεσ και παρουςιάηεται ςτουσ 

πίνακεσ που ακολουκοφν. 

Πίνακασ 25 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τα εκνικά μζτρα 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (MWh/year) 

Οικιακόσ Τριτογενισ Βιομθχανικόσ Μεταφορζσ 

1 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων 

(Σχζςθ 1) 
6.645 6.270 793 0 

2 
Νομοκεςία για τθν επικεϊρθςθ των ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ και κζρμανςθσ (Σχζςθ 1) 
3.190 3.010 381 0 

3 
Σχζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των θλιακϊν 

κερμικϊν ςυςτθμάτων (Σχζςθ 1) 
1.116 1.053 133 0 

4 
Σχζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των 

γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων (Σχζςθ 1) 
797 752 95 0 

5 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα των 

θλεκτρικϊν ςυςκευϊν (Σχζςθ 1) 
4.731 5.788 825 0 

6 
Σχζδιο χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ ΦΒ 

ςυςτθμάτων (Σχζςθ 2) 
2.322 1.935 3.870 0 

7 
Νομοκετικι ρφκμιςθ για υποχρεωτικι ενςωμάτωςθ 

θλιακϊν κερμοςιφϊνων (Σχζςθ 1) 
591 664 96 0 

8 Σχζδια χορθγιϊν για κερμομόνωςθ κτιρίων 
14.000 3.000 6.000 0 

9 
Σχζδιο χορθγιϊν για ςυμπαραγωγι ςτθ βιομθχανία 

(Σχζςθ 1) 
0 0 1.809 0 

10 
Σχζδιο ενιαίου ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν 

(Σχζςθ 3) 
0 0 0 76.591 

11 Υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων MOT (Σχζςθ 3) 0 0 0 50.770 

12 Σχζδιο απόςυρςθσ παλαιϊν οχθμάτων (Σχζςθ 3) 
0 0 0 12.185 

13 
Σχζδιο χορθγιϊν για υβριδικά και οχιματα με 

χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 (Σχζςθ 3) 
0 0 0 6.499 

14 
Εκπτϊςεισ ςτθν άδεια κυκλοφορίασ για οχιματα με 

χαμθλζσ εκπομπζσ (Σχζςθ 3) 
0 0 0 8.123 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 19.393 25.743 8.321 154.167 

 
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 207.624 
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Πίνακασ 26 Συνοπτικι παρουςίαςθ τθσ μείωςθσ εκπομπϊν CO2 από τα εκνικά μζτρα 

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΝΕΓΕΙΑ 
Μείωςθ εκπομπϊν (t CO2/year) 

Οικιακόσ Τριτογενισ Βιομθχανικόσ Μεταφορζσ 

1 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων 

(Σχζςθ 1) 
4.712 4.612 579 0 

2 
Νομοκεςία για τθν επικεϊρθςθ των ςυςτθμάτων 

κλιματιςμοφ και κζρμανςθσ (Σχζςθ 1) 
2.262 2.214 278 0 

3 
Σχζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των θλιακϊν 

κερμικϊν ςυςτθμάτων (Σχζςθ 1) 
792 775 97 0 

4 
Σχζδια χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ των 

γεωκερμικϊν ςυςτθμάτων (Σχζςθ 1) 
565 553 69 0 

5 
Νομοκεςία για τθν ενεργειακι αποδοτικότθτα των 

θλεκτρικϊν ςυςκευϊν (Σχζςθ 1) 
3.355 4.257 602 0 

6 
Σχζδιο χορθγιϊν για τθν εγκατάςταςθ ΦΒ 

ςυςτθμάτων (Σχζςθ 2) 
1.647 1.423 2.822 0 

7 
Νομοκετικι ρφκμιςθ για υποχρεωτικι ενςωμάτωςθ 

θλιακϊν κερμοςιφϊνων (Σχζςθ 1) 
419 488 70 0 

8 

Νομοκεςία για τθν ενεργειακι απόδοςθ των 

υφιςτάμενων κτιρίων με εμβαδόν μεγαλφτερο από 

1000m
2
  

(Σχζςθ 1) 

0 4.612 231 0 

9 
Σχζδιο χορθγιϊν για ςυμπαραγωγι ςτθ βιομθχανία 

(Σχζςθ 1) 
0 0 1.319 0 

10 
Σχζδιο ενιαίου ςυςτιματοσ αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν 

(Σχζςθ 3) 
0 0 0 19.347 

11 Υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ οχθμάτων MOT (Σχζςθ 3) 0 0 0 12.824 

12 Σχζδιο απόςυρςθσ παλαιϊν οχθμάτων (Σχζςθ 3) 0 0 0 3.078 

13 
Σχζδιο χορθγιϊν για υβριδικά και οχιματα με 

χαμθλζσ εκπομπζσ CO2 (Σχζςθ 3) 
0 0 0 1.642 

14 
Εκπτϊςεισ ςτθν άδεια κυκλοφορίασ για οχιματα με 

χαμθλζσ εκπομπζσ (Σχζςθ 3) 
0 0 0 2.052 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

13.753 18.933 6.068 38.943 

 
ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

77.697 
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Πίνακασ 27 Σχζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τθν εκτίμθςθ τθσ ςυνειςφοράσ των εκνικϊν μζτρων 

ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

(1)   ES=EC*np*nc*ns 

ES: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (MWh) 

EC: Ενεργειακι κατανάλωςθ (MWh) 

np: Βακμόσ ςυμμετοχισ (0-100%) 

nc: Ροςοςτό κατανάλωςθσ ανά κατθγορία κατανάλωςθσ (0-100%) 

ns: Ροςοςτό εξοικονόμθςθσ ανά εφαρμοςμζνο μζτρο (0-100%) 

       

(2)   GE=N*P*np 

GE: Ρράςινθ ενζργεια (MWh) 

N: Ρλθκυςμόσ 

P: Ραραγωγι ανά εφαρμογι (MWh) 

np: Βακμόσ ςυμμετοχισ (0-100%) 

       (3)   EΟS=(N*FO*np)+(ΔΟ*FO*np) 

EΟS: Εξοικονόμθςθ ενζργειασ από καφςιμα(MWh) 

Ν: Ρλθκυςμόσ 

FO: Εξοικονόμθςθ καυςίμων ανά άτομο (MWh) 

np: Βακμόσ ςυμμετοχισ (0-100%) 

ΔΟ: Διερχόμενα οχιματα 
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7.10 Περιγραφι επίτευξθσ του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν για το 2020 

Ο ςυνολικόσ ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα που επιτυγχάνεται με 

τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ για το ζτοσ 2020, είναι 21,5% μείωςθ ςε ςχζςθ με το 

ζτοσ αναφοράσ 2009. Θ επίτευξθ του ςτόχου παρουςιάηεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

Απογραφι εκπομπϊν ζτουσ αναφοράσ 2009 
(tn CO2/year) 

493.136 
 

Αναμενόμενεσ εκπομπζσ για το 2020 - Σενάριο Αναμενόμενθσ Εξζλιξθσ  
(tn CO2/year) 

500.902 

Εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν από Εκνικά μζτρα για το 2020 
(tn CO2/year) 

77.697 

Εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν από τα μζτρα του Διμου για το 2020 
(tn CO2/year) 

28.313 

Συνολικι εκτιμϊμενθ μείωςθ εκπομπϊν για το 2020 
(tn CO2/year) 

106.010 

Εκτιμϊμενεσ εκπομπζσ για το 2020 με τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςθσ 
(tn CO2/year) 

394.482 

  
Ροςοςτό Μείωςθσ εκπομπϊν 2020 ςε ςχζςθ με το 2009 20% 

 

Εικόνα 24 Γραφικι απεικόνιςθ του ςεναρίου αναμενόμενθσ εξζλιξθσ των εκπομπϊν CO2 ςτο Διμο 
τροβόλου και του ςτόχου μείωςθσ για το 2020 κατά 20% 

 

 

 

Επομζνωσ με τθν εφαρμογι του ενεργειακοφ ςχεδίου δράςθσ, ο Διμοσ Στροβόλου κα 

μειϊςει κατά 20 % τισ εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα ςε ςχζςθ με το 2009(φτάνοντασ 

τουσ 394.482 τόνουσ CO2). 
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7.11 Χρθματοδότθςθ του Ενεργειακοφ χεδίου Δράςθσ 

Θ χρθματοδότθςθ για τθν υλοποίθςθ του Ενεργειακοφ Σχεδίου Δράςθσ εκτιμάται ότι κα 
πθγάηει από τουσ ακόλουκουσ πόρουσ: 

 Ρροχπολογιςμό του Διμου. 

 Από τθν εξοικονόμθςθ χρθμάτων που κα επιφζρουν τα μζτρα μείωςθσ ενζργειασ 
ςτα κτίρια, οχιματα και οδικό φωτιςμό του Διμου. 

 Από ζςοδα που κα προζρχονται από τισ επενδφςεισ του Διμου ςε Ανανεϊςιμεσ 
Ρθγζσ Ενζργειασ. 

 Χρθματοδότθςθ από το Σχζδιο χορθγιϊν για τθν προϊκθςθ των Ανανεϊςιμων 
Ρθγϊν Ενζργειασ και Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ του Υπουργείου Εμπορίου, 
Βιομθχανίασ και Τουριςμοφ. 

 Ρικανι χρθματοδότθςθ από το πρόγραμμα αειφόροσ ανάπτυξθ και 
ανταγωνιςτικότθτα του Γραφείου Ρρογραμματιςμοφ. 

 Ρικανι χρθματοδότθςθ από το Ταμείο που κα δθμιουργθκεί από τα ζςοδα 
Δθμοπράτθςθσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου. 

 Ρικανι χρθματοδότθςθ από άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα. 
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Πθγζσ ενεργειακϊν δεδομζνων 

 

 Καταναλϊςεισ καυςίμων κίνθςθσ και καυςίμων κζρμανςθσ 

από τθσ εταιρίεσ Ρετρελαιοειδϊν που εμπίπτουν ςτα όρια του 

Διμου Στροβόλου. 

 Καταναλϊςεισ υγραερίου από τθν Στατιςτικι Υπθρεςία 

Κφπρου (Αναγωγι ςε τοπικό επίπεδο με βάςθ τον πλθκυςμό) 

[www.mof.gov.cy/cysta] 

 Ετιςιοι ρυκμοί αφξθςθσ ςφμφωνα με ςτοιχεία ςτατιςτικισ 

υπθρεςίασ Κφπρου και εκτιμιςεισ μελετθτϊν 

[www.mof.gov.cy/cysta] 

 Εκνικά ςτρατθγικά Σχζδια για τθν μείωςθ των Εκπομπϊν CO2 

από το Τμιμα Ρεριβάλλοντοσ. 

[http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf] 

 Εκνικά ςτρατθγικά Σχζδια για τθ ςυνειςφορά των ΑΡΕ από τθν 

Υπθρεςία Ενζργειασ. *http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

 Εκνικά ςτρατθγικά Σχζδια για τθν εξοικονόμθςθ Ενζργειασ 

κατά τθν τελικι Χριςθ από τθν Υπθρεςία Ενζργειασ 

[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

 Σχζδια Χορθγιϊν για ΑΡΕ και ΕΞΕ από τθν Υπθρεςία Ενζργειασ 

[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

 Σχζδια Ανάπτυξθσ Δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν από το Τμιμα 

Οδικϊν Μεταφορϊν *www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf] 

 Στοιχεία κατανάλωςθσ θλεκτριςμοφ ςτθν επικράτεια του 

Διμου από τθν Αρχι Θλεκτριςμοφ Κφπρου *www.eac.com.cy] 

 Στοιχεία κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτα Δθμοτικά κτιρια από το 

Διμο Στροβόλου. 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ αποδοτικότερων 

θλεκτροπαραγωγικϊν μθχανϊν (ςυνδυαςμζνου κφκλου) από 

τθν ΑΘΚ *www.eac.com.cy] 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ζλευςθ του Φυςικοφ Αερίου από 

τθν Υπθρεςία Ενζργειασ 

[http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf] 

http://www.mof.gov.cy/cystat
http://www.mof.gov.cy/cystat
http://www.cyprus.gov.cy/moa/agriculture.nsf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
http://www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf
http://www.eac.com.cy/
http://www.eac.com.cy/
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf
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Εκπονικθκε από:   Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν 

    Ανκι Χαραλάμπουσ 

    Σάββασ Βλάχοσ 

    Ορζςτθσ Κυριάκου 

    

Επικοινωνία: 

Λεφκωνοσ 20, 2064 Στρόβολοσ, Κφπροσ 

Τθλ. +357-22667716, +35722667736 

Fax: +357-22667736 

Email:  anthi.charalambous@cea.org.cy 

  savvas.vlachos@cea.org.cy 

  orestis.kyriakou@cea.org.cy 

    Web:  www.cea.org.cy 

 

Επίβλεψθ:    Διμοσ τροβόλου 

    Διμαρχοσ Στροβόλου Σάββασ Θλιοφϊτου 

    Δθμοτικόσ Γραμματζασ Ανδρζασ Λάμπρου 

    Δθμοτικόσ Λειτουργόσ Άννα Ραντοπίου 

    Δθμοτικόσ Λειτουργόσ Ακθνά Χριςτοδουλίδου 
     

Επικοινωνία: 

Διμοσ Στροβόλου 

Τ.Θ. 28403, Τ.Κ. 2094 Στρόβολοσ, Κφπροσ 

Τθλ. +357-22470470 

Fax: +357-22470400 

Email:  municipality@strovolos.org.cy 

   

Web: www.strovolos.org.cy 

 

 

 

φμφωνο των Δθμάρχων: Web: www.eumayors.eu 

    Τθλ. +32 2 504 7862 
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