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Εκτενόσ Περύληψη 
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει υπογρϊψει το «ϑμφωνο των Δημϊρχων», δεςμευϐμενοσ 
εθελοντικϊ ςτη μεύωςη του περιβαλλοντικοϑ του αποτυπώματοσ ςτην περιοχό ευθϑνησ 
του. Η βαςικό υποχρϋωςη του Δόμου που απορρϋει απϐ τη ςυμμετοχό ςτο «ϑμφωνο των 
Δημϊρχων», εύναι η εκπϐνηςη και η υποβολό ενϐσ χεδύου Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ 
(ΔΑΕ), το οπούο αναπτϑχθηκε και περιγρϊφεται αναλυτικϊ ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ 
τελικόσ ϋκθεςησ. Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ αποφϊςιςε «την μεύωςη κατϊ 20% ϋωσ το 
2020 των εκπομπών CO2 εντϐσ των εξεταζϐμενων ορύων του Δόμου λαμβϊνοντασ υπϐψη 
ώσ ϋτοσ αναφορϊσ τισ εκπομπϋσ του 2011», 
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 
926.490 ΜWh ενώ οι αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ CO2 εκτιμόθηκαν ςτουσ 435.520 τόνουσ 
κατϊ απϐλυτη τιμό ό 6,0 τόνουσ ανϊ κϊτοικο του Δόμου. Σο ςυνολικϐ κϐςτοσ 
εφαρμογόσ του ςυνϐλου των δρϊςεων ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται ςτην παροϑςα ϋκθεςη, 
ανϋρχεται ςτα €7.992.673. Η εκτιμώμενη εξοικονϐμηςη CO2 που απορρϋει απϐ την 
εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων εύναι 89.426,2 τόνοι CO2 καλϑπτοντασ τουσ ςτϐχουσ 
μεύωςησ. 
 
ϑμφωνα με την ανϊλυςη τησ υφιςτϊμενησ ενεργειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ προκϑπτουν τα εξησ βαςικϊ ςυμπερϊςματα: 
 

 Σο υψηλϐτερο ποςοςτϐ των εκπομπών CO2 ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ 
οφεύλεται ςτην κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (59%). Η ανϊλυςη των 
εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα ςτουσ επιμϋρουσ τομεύσ ϋδειξε πωσ ο οικιακϐσ 
τομϋασ ϋχει την ςημαντικϐτερη ςυνειςφορϊ  (43%), ενώ ακολουθεύ ο τριτογενόσ 
τομϋασ  (26%)  και οι ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ μεταφορϋσ (28%).  Προκϑπτει 
λοιπϐν πωσ για την μεύωςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου, η 
δημοτικό αρχό θα πρϋπει να προωθόςει και να θϋςει ωσ βαςικϐ ϊξονα 
προτεραιϐτητασ την εφαρμογό μεθϐδων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςε οικιακϐ και 
τριτογενό τομϋα.  

 Οι καταναλώςεισ οι οπούεσ υπϐκεινται ςτην διαχεύριςη του Δόμου ςυνειςφϋρουν 
ελϊχιςτα (<3%) ςτην διαμϐρφωςη του ςυνϐλου των καταναλώςεων, παραμϋνουν 
ωςτϐςο ςημαντικϋσ ςε απϐλυτεσ μονϊδεσ. Ϊτςι, προςπϊθεια μεύωςησ των 
εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα απϐ την δημοτικό αρχό εύναι ςημαντικϊ 
δϑςκολη και προϒποθϋτει την δραςτηριοπούηςη και την ςυμμετοχό των κατούκων 
τησ Αλεξανδροϑπολησ. Ενδεχομϋνωσ, οι δρϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςε 
δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ και δραςτηριϐτητεσ θα πρϋπει να ϋχουν επιδεικτικϐ 
χαρακτόρα και να αποτελοϑν μϋςο ευαιςθητοπούηςησ των κατούκων, ενώ θα 
πρϋπει να δοθεύ βαρϑτητα ςτην επικοινωνιακό προβολό των αποτελεςμϊτων των 
εν λϐγω δρϊςεων.  

 Ϊνα ακϐμη ςημαντικϐ ςυμπϋραςμα που προκϑπτει απϐ την ανϊλυςη τησ 
υφιςτϊμενησ ενεργειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου αφορϊ την ςυγκϋντρωςη ςε 
μϐλισ πϋντε δημοτικϊ κτύρια ποςοςτοϑ 30% τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ 
ενϋργειασ. Σα κτύρια αυτϊ και ιδιαύτερα το κτύριο ςτο οπούο ςτεγϊζεται η 
Δημοτικό Αρχό χρόζουν περαιτϋρω διευρϋνηςησ καθώσ η υψηλό ενεργειακό 
κατανϊλωςη δεν ςυνεπϊγεται απαραύτητα και υψηλϊ περιθώρια εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ.  
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 ήςον αφορϊ τον δημοτικϐ φωτιςμϐ η κατανϊλωςη των 3.209MWh 
χαρακτηρύζεται ικανοποιητικό και οφεύλεται ςτην εκτεταμϋνη χρόςη λαμπτόρων 
οικονομύασ 20W   για τον οδοφωτιςμϐ. Παρϐλα αυτϊ λϐγω τησ ϋλλειψησ 
ςυςτόματοσ καταγραφόσ η παραπϊνω εκτύμηςη ενϋχει κύνδυνο ςφϊλματοσ και 
ςυνεπώσ κρύνεται επιτακτικό η λόψη ςχετικών δρϊςεων.   

 Ιδιαύτερα ςημαντικϐ ςυμπϋραςμα εύναι η επιταγό για αναλυτικό και εκτενϋςτερη 
καταγραφό τησ χρόςησ ξυλεύασ για θϋρμανςη. Η ιδιαύτερα αυξανϐμενη καϑςη 
ξυλεύασ η οπούα ςυνόθωσ εύναι αγνώςτου προελϋυςεωσ, καθώσ επύςησ και η μη 
αποδοτικό καϑςη ςε ανοικτϋσ εςτύεσ καϑςησ (τζϊκια) χαμηλόσ ενεργειακόσ 
απϐδοςησ αναμϋνεται να ςυνειςφϋρει ςτην αϑξηςη του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ του Δόμου. Εύναι λοιπϐν επιτακτικό ανϊγκη να αναπτυχθεύ δύκτυο 
καταγραφόσ τησ κατανϊλωςησ ξυλεύασ ςτον Δόμο και επύςησ να ληφθοϑν μϋτρα 
περιοριςμοϑ αυτόσ. Επιςημαύνεται πωσ η καϑςη χαμηλόσ ποιϐτητασ ξυλεύασ 
επιβαρϑνει την ποιϐτητα του αςτικοϑ ατμοςφαιρικοϑ περιβϊλλοντοσ  (βλ. 
αιθαλομύχλη).  

 Με το υφιςτϊμενο προφύλ δραςτηριοτότων και εκπομπών ρυπαντών ςτα 
περιβαλλοντικϊ μϋςα (ατμϐςφαιρα, υδρϐςφαιρα, ϋδαφοσ) οι εκπομπϋσ 
ανϐργανων ςωματιδύων-αεροζϐλ που εκπϋμπονται εντϐσ του Δόμου και τα οπούα 
εύναι υπεϑθυνα για την πρϐκληςη διαφϐρων αναπνευςτικών προβλημϊτων θα 
πρϋπει να προςεχθοϑν ιδιαιτϋρωσ. Επιπλϋον καταδεικνϑεται η ανϊγκη για μεύωςη 
τησ ενεργειακόσ εξϊρτηςησ του Δόμου απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα, με την αϑξηςη τησ 
ςυμμετοχόσ των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ ςτο ενεργειακϐ προφύλ του 
Δόμου, παρατόρηςη που ιςχϑει για το ςϑνολο των Δόμων τησ χώρασ. 

 Tο ετόςιο (για το 2011) περιβαλλοντικϐ αντύκτυπο του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
που προκϑπτει απϐ την κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και καυςύμων για τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριϐτητεσ του Δόμου (ανϊγκεσ θϋρμανςησ/ηλεκτριςμοϑ 
κατοικιών, δημοτικών κτιρύων και τριτογενό τομϋα, ανϊγκεσ μεταφορών) 
ανϋρχεται ςτα 31.400.000 EcoPtsό 431 EcoPts/κϊτοικο. Αν υποτεθεύ ϐτι ο μϋςοσ 
κϊτοικοσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ϋχει παραπλόςιο περιβαλλοντικϐ 
αντύκτυπο με το μϋςο Ευρωπαύο πολύτη, δηλαδό 1.000 EcoPts, αυτϐ ςημαύνει ϐτι 
απϐ το ςυνολικϐ  ετόςιο περιβαλλοντικϐ αντύκτυπο ενϐσ μϋςου κατούκου του 
Δόμου (1.000 EcoPts) περύπου το μιςϐ οφεύλεται ςτην ικανοπούηςη των αναγκών 
του για ηλεκτριςμϐ, θϋρμανςη και μεταφορϋσ, ενώ το υπϐλοιπο ποςοςτϐ 
οφεύλεται ςε ανϊγκεσ ϋνδυςησ, διατροφόσ, καθαριςμοϑ, αγορϊσ υλικών κτλ. Η 
υλοπούηςη λοιπϐν ςυγκεκριμϋνων μϋτρων για την ουςιαςτικό μεύωςη των 
εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα και ϊρα και του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ θα 
ςυντελϋςει και ςτη βελτύωςη του περιβαλλοντικοϑ προφύλ των κατούκων του 
Δόμου. 

 Η ςυμμετοχό των κατούκων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςτισ προςπϊθειεσ 
εφαρμογόσ του χεδύου Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ κρύνεται απαραύτητη. Η 
αποτϑπωςη τησ ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ, τησ περιβαλλοντικόσ ςυνεύδηςησ και 
τησ προθυμύασ των κατοικύων του Δόμου να εφαρμϐςουν ςυγκεκριμϋνεσ απλϋσ 
δρϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, υπϋδειξε μια θετικό ςτϊςη ςχετικϊ με την 
ςυμπεριφορϊ τουσ ςε θϋματα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ και περιβαλλοντικόσ 
ευαιςθηςύασ με αρκετϊ ωςτϐςο περιθώρια βελτύωςησ. Σαυτϐχρονα, προκϑπτει 
καθϊρα η προθυμύα των κατούκων για λόψη περαιτϋρων δρϊςεων ςχετικϊ με την 
βελτύωςη του ενεργειακοϑ τουσ προφύλ. 

ϑμφωνα με τα αποτελϋςματα των ενεργειακών επιθεωρόςεων που εκπονόθηκαν ςτο 
πλϊιςιο ανϊπτυξησ του ΔΑΕ, η φυςιογνωμύα του κτιριακοϑ αποθϋματοσ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ φϋρει ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ τα οπούα ςυνοψύζονται ςτισ 
ακϐλουθεσ παρατηρόςεισ: 
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 Σο ποςοςτϐ των κτιρύων που καταςκευϊςτηκαν πριν το 1979 ανϋρχεται, κατϊ 

προςϋγγιςη, ςτο 57%. Σα κτύρια αυτόσ τησ παλαιϐτητασ, ϐπωσ εξηγόθηκε ςε 
προηγοϑμενη ενϐτητα, θεωρεύται ϐτι δεν διαθϋτουν εξωτερικό θερμομϐνωςη και 
θερμομϐνωςη οροφόσ, ϐντασ μη εναρμονιςμϋνα με τον Κανονιςμϐ Θερμομϐνωςησ 
Κτιρύων.  

 Κοντϊ ςτο 50% των κτιρύων που επιθεωρόθηκαν εμφανύζουν επιπλϋον απώλειεσ 
ψϑξησ/θϋρμανςησ λϐγω πλόρωςησ των ανοιγμϊτων τουσ με διαφανό δομικϊ 
ςτοιχεύα χαμηλόσ ενεργειακόσ απϐδοςησ (ςιδερϋνια ό ξϑλινα πλαύςια ό/και μονϊ 
υαλοςτϊςια με υψηλϐ ςυνολικϐ ςυντελεςτό θερμοπερατϐτητασ U). Πρϋπει να 
ςημειωθεύ πωσ και ςτα κτύρια με δύδυμουσ υαλοπύνακεσ παρατηρεύται ςυχνϊ κακό 
αεροςτεγανϐτητα του κουφώματοσ το οπούο οδηγεύ ςε απώλειεσ 
θϋρμανςησ/ψϑξησ.  

 Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των κτιρύων διαθϋτει ιδιαύτερα ενεργοβϐρα 
ςυςτόματα τεχνητοϑ φωτιςμοϑ, τα οπούα ςυνόθωσ χαρακτηρύζονται απϐ 
αδικαιολϐγητα μεγϊλο αριθμϐ λαμπτόρων χαμηλόσ απϐδοςησ (ςυνόθωσ 
φθοριςμοϑ) και περιοριςμϋνη χρόςη λαμπτόρων οικονομύασ ό LED. ε ςυνδυαςμϐ, 
λοιπϐν, και με την ςυχνϊ κακό ποιϐτητα φυςικοϑ φωτιςμοϑ, το αποτϋλεςμα εύναι 
να εμφανύζονται αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςε ηλεκτρικϊ φορτύα. 

 ήςον αφορϊ το ςϑςτημα θϋρμανςησ των κτιρύων παρατηρεύται ϋντονο το 
φαινϐμενο τησ απουςύασ μϐνωςησ ςτο ςϑςτημα διανομόσ (ςε οριςμϋνεσ 
περιπτώςεισ, μερικών εξωτερικϊ του κτιρύου) που οδηγεύ ςε ςημαντικϋσ απώλειεσ. 

 Οριςμϋνεσ, ελϊχιςτεσ μϐνο, περιπτώςεισ δημοτικών κτιρύων εμφανύζουν ανϊγκεσ 
ςε ζεςτϐ νερϐ χρόςησ (ΖΝΦ). Ψςτϐςο ςε αυτϊ τα κτύρια (κλειςτϐ κολυμβητόριο, 
αθλητικϊ κϋντρα) οι ανϊγκεσ ςε ΖΝΦ εύναι ιδιαύτερα μεγϊλεσ. 

 
το πλαύςιο αυτϐ προτϊθηκαν αναλυτικϋσ δρϊςεισ για τα κτύρια / εγκαταςτϊςεισ τϐςο 
για τον δημοτικϐ ϐςο και για τον οικιακϐ / τριτογενό τομϋα. Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ 
αποτελοϑν η διενϋργεια εκςτρατεύασ ενημϋρωςησ (διαφημιςτικϊ ςποτ, φυλλϊδια κ.α.) για 
τα οφϋλη απϐ την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ ςτον οικιακϐ τομϋα και τριτογενό τομϋα, η 
ϋνταξη δρϊςεων ςε εθνικϊ ό ευρωπαώκϊ προγρϊμματα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, η 
υλοπούηςη μϋτρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτισ πλϋον ενεργοβϐρεσ εγκαταςτϊςεισ του 
Δόμου. Η εξοικονϐμηςη CO2 απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων αναμϋνεται να 
ξεπερϊςει τουσ 63.696 τόνουσ CO2. 
 
ημαντικό εξοινονϐμηςη CO2, μπορεύ να επϋλθει ωςτϐςο και με την λόψη μϋτρων για τουσ 
υπϐλοιπουσ τομεύσ που εξετϊςτηκαν (δημοτικϐσ φωτιςμϐσ, οχόματα και μεταφορϋσ, ΑΠΕ). 
 
Για τισ ανϊγκεσ δημοτικοϑ φωτιςμοϑ εκτιμόθηκε ϐτι καταναλώνονται 3.209 MWh 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 3.251 τϐνουσ CO2. Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ 
μεύωςησ των εκπομπών CO2 εύναι η ςταδιακό αντικατϊςταςη λαμπτόρων με λαμπτόρεσ 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ (LED), η εκπϐνηςη μελϋτησ φωτιςμοϑ για το ςϑνολο του Δόμου 
και η πιλοτικό εγκατϊςταςη 50 αυτϐνομων φωτοβολταώκών φωτιςτικών ςτϑλων. Η 
εξοικονϐμηςη CO2 απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων υπολογύζεται ςτουσ 2.331,2 
τόνουσ CO2. 
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ (πετρϋλαιο και βενζύνη) του τομϋα μεταφορών του 
Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 472.580 MWh οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 
122.518 tn CO2. Η πλειοψηφύα των καταναλώςεων προϋρχεται απϐ τισ ιδιωτικϋσ και 
εμπορικϋσ μεταφορϋσ (98%) ενώ μϐλισ το 2% οφεύλεται ςτισ δημοτικϋσ και δημϐςιεσ 
ςυγκοινωνύεσ. Η πλειοψηφύα του δημοτικοϑ ςτϐλου χρηςιμοποιεύ πετρϋλαιο κύνηςησ για 
τισ μεταφορϋσ του ενώ αποκλειςτικϊ πετρϋλαιο κύνηςησ χρηςιμοποιεύται απϐ τισ 
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δημϐςιεσ μεταφορϋσ. Βενζύνη καταναλώνεται κυρύωσ ςτισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
μεταφορϋσ απϐ τα ελαφρϊ οχόματα ιδιωτικόσ χρόςεωσ. Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ μεύωςησ των 
εκπομπών CO2 που οφεύλονται ςτον τομϋα μεταφορών, εύναι η διενϋργεια εκςτρατεύασ 
ενημϋρωςησ/ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών του Δόμου για το Ecodriving και την χρόςη 
ΜΜΜ, η προώθηςη εθνικών και περιφερειακών πολιτικών, η αντικατϊςταςη πϋντε (5) 
βαρϋων οχημϊτων πετρελαύου με οχόματα φυςικοϑ αερύου κ.ϊ. Η εξοικονϐμηςη CO2 απϐ 
την εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων υπολογύςτηκε τουσ 22.160,5 τόνουσ CO2. 
 
Βαςικϐ μϋλημα ενϐσ Δόμου θα πρϋπει να εύναι και η προώθηςη των ΑΠΕ τϐςο ςτον τομϋα 
των κτιρύων και εγκαταςτϊςεων του ϐςο και ςτον τριτογενό/οικιακϐ τομϋα. Η αϑξηςη 
τησ χρόςησ Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτϐσ 
του πλεονεκτόματοσ τησ ϊμεςησ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ, θα 
οδηγόςει και ςε βελτύωςη του ενεργειακοϑ μύγματοσ του Δόμου, δηλαδό ςε ελϊττωςη του 
υφιςτϊμενου ςυντελεςτό εκπομπών (1 MWh = 1,013 t CO2), με αποτϋλεςμα την μεύωςη 
τησ παραγϐμενησ ποςϐτητασ CO2 για κϊθε καταναλιςκϐμενη MWh.  
 
Ενδεικτικϋσ δρϊςεισ μεύωςησ των εκπομπών CO2 μϋςω τησ εφαρμογόσ και προώθηςησ 
ΑΠΕ εύναι η αξιοπούηςη του γεωθερμκοϑ πεδύου Αριςτόνου-Ωνθειασ με εγκατϊςταςη 
δικτϑου τηλεθϋρμανςησ, η εγκατϊςταςη φωτοβολταώκών ςε δημοτικϊ κτύρια, η 
εγκατϊςταςη μικρών ανεμογεννητριών επιδεικτικοϑ χαρακτόρα, και η διερεϑνηςη 
δυνατϐτητασ για ανϊπτυξη ΑΠΕ με νϋα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα (ΔΙΣ, ϋργα λαώκόσ 
ςυμμετοχόσ, κτλ). Η εξοικονϐμηςη CO2 απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων 
αναμϋνεται να ξεπερϊςει τουσ 961,6 τόνουσ CO2. 
 
Ψσ τελικϐ ςυμπϋραςμα, μπορεύ να ειπωθεύ πωσ ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ παρουςιϊζει 
ιδιαιτϋρωσ ςημαντικϐ δυναμικϐ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ και μεύωςησ των ιςοδϑναμων 
εκπομπών CO2. 
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1 Κεφϊλαιο 1 

    Ειςαγωγό 
 

 
 
 
Εν ςυντομία... 
Στο κεφάλαιο τησ ειςαγωγήσ παρουςιάζονται 
γενικά χαρακτηριςτικά του Δήμου 
Αλεξανδρούπολησ με ςτόχο την εξοικείωςη του 
αναγνώςτη με το υπό εξέταςη ςύςτημα. Η 
περιγραφή των γενικών χαρακτηριςτικών του 
Δήμου πρόκειται να αποτελέςει βοηθητικό 
ςτοιχείο κατά την περιβαλλοντική και ενεργειακή 
ανάλυςη του ςυςτήματοσ που θα παρατεθεί ςε 
επόμενα κεφάλαια.  

 
 
 

1.1 Ο Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ 
 
 
1.1.1 Περιγραφό δόμου 
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ βρύςκεται ςτη Βϐρειο-ανατολικό Ελλϊδα και ανόκει διοικητικϊ 
ςτην περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ (ΠΑΜΘ) (χόμα 1-1). Λϐγω τησ 
γεωγραφικόσ τησ θϋςησ η ΠΑΜΘ, ςυνδϋει την Αςύα με τα Βαλκϊνια και την Ευρώπη 
καθώσ ςυνορεϑει ανατολικϊ με την Σουρκύα και βϐρεια με την Βουλγαρύα. Δυτικϊ 
ςυνορεϑει με την Περιφϋρεια Κεντρικόσ Μακεδονύασ ενώ νοτιοδυτικϊ βρϋχεται απϐ το 
Αιγαύο πϋλαγοσ και νοτιοανατολικϊ απϐ το Θρακικϐ πϋλαγοσ.  
 

 
 

χόμα 1-1. Η περιφϋρεια Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ. 
 



Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 2 
 

Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ προϋκυψε απϐ την ςυνϋνωςη των Δόμων Αλεξανδροϑπολησ, 
Υερών και Σραώανοϑπολησ (Πρϐγραμμα «Καλλικρϊτησ», Νϐμοσ 3852/2010). Ο 
πληθυςμϐσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ανϋρχεται ςτουσ 72.750 κατούκουσ ςϑμφωνα με 
την πρϐςφατη απογραφό του 2011. Η δημοτικό ενϐτητα Αλεξανδροϑπολησ καταλαμβϊνει 
ϋκταςη περύπου 642 km2 και ϋχει πληθυςμϐ 61.702 κατούκουσ, απϐ τουσ οπούουσ οι 
58.125 διαμϋνουν ςτην κοινϐτητα τησ Αλεξανδροϑπολησ. Η δημοτικό ενϐτητα 
Σραώανοϑπολησ καταλαμβϊνει ϋκταςη 178,5 km2 και ο πληθυςμϐσ τησ ανϋρχεται ςτουσ 
2.706 κατούκουσ. Η δημοτικό ενϐτητα Υερών καταλαμβϊνει ϋκταςη περύπου 411 km2 και 
ο πληθυςμϐσ τησ ανϋρχεται ςτουσ 8.551 κατούκουσ. το χόμα 1-2 απεικονύζονται οι 
δημοτικϋσ ενϐτητεσ Αλεξανδροϑπολησ (με κϐκκινο), Σραώνανοϑπολησ (με μπλε) και Υερών 
(με πρϊςινο). 
 

 
 
χόμα 1-2. Ο Δόμοσ Αλεξανδρούπολησ (Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ) με κόκκινο, μπλε 

και πρϊςινο διακρύνονται οι δημοτικϋσ ενότητεσ Αλεξανδρούπολησ, 
Σραώανούπολησ και Υερών αντύςτοιχα. 

 
Πληθυςμιακϊ, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ, αποτελεύ το 49,3% τησ περιφερειακόσ ενϐτητασ 
Ϊβρου, και το 12% τησ Περιφϋρειασ Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ και αποτελεύ το 
μεγαλϑτερο δόμο τησ ΠΑΜΘ ςε πληθυςμϐ ςϑμφωνα με την πρϐςφατη απογραφό του 
2011. Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ καλϑπτει ςε ποςοςτϐ εδϊφουσ το 8,6% τησ ϋκταςησ τησ 
περιφϋρειασ Αν. Μακεδονύασ και Θρϊκησ και αποτελεύ τον δεϑτερο μεγαλϑτερο Δόμο ςε 
ϋκταςη ςτην περιφϋρεια μετϊ το Δόμο ουφλύου. 
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ κατϋχει ςημαντικό θϋςη ςτο γεωγραφικϐ χώρο τησ 
Ανατολικόσ Μακεδονύασ και Θρϊκησ, καθώσ αποτελεύ τη βαςικό πϑλη διαςϑνδεςησ μεταξϑ 
των χωρών τησ Μεςογεύου, τησ Αςύασ και τησ Παρευξεύνιασ ζώνησ, ενώ αποτελεύ 
ςημαντικϐ εςωτερικϐ ςυνοριακϐ κϐμβο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Διαθϋτει αεροδρϐμιο 
(αεροδρϐμιο «Δημϐκριτοσ»), το οπούο χαρακτηρύζεται απϐ χαμηλό πυκνϐτητα 
δρομολογύων και χρόςη μικρών αεροςκαφών. Αποτελεύ ϐμωσ αεροδρϐμιο γενικϐτερησ 
ςημαςύασ καθώσ λειτουργεύ ωσ πϑλη τησ χώρασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. Επιπλϋον, ο 
Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ περιλαμβϊνει το λιμϊνι τησ Αλεξανδροϑπολησ το οπούο εύναι το 
3ο λιμϊνι τησ Β. Ελλϊδοσ μετϊ τουσ λιμϋνεσ Θεςςαλονύκησ και Καβϊλασ (χόμα 1-3).  
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χόμα 1-3. Γενικό ϊποψη του λιμανιού τησ Αλεξανδρούπολησ. 
 
ήςον αφορϊ τα φυςικϊ χαρακτηριςτικϊ, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ εντϊςςεται ςε μια 
ευρϑτερη ζώνη επιρροόσ με ςημαντικϐ φυςικϐ πλοϑτο, δαςικϋσ εκτϊςεισ και υγροτοπικϋσ 
περιοχϋσ,  και προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ ιδιαύτερου φυςικοϑ κϊλουσ ενταγμϋνεσ ςτο 
δύκτυο NATURA. Κυρύαρχο φυςικϐ χαρακτηριςτικϐ του Δόμου αποτελεύ ο ποταμϐσ Ϊβροσ, 
ο οπούοσ εκβϊλλει ςτο νϐτιο-ανατολικϐ ϊκρο του Δόμου και ςχηματύζει ϋνα Δϋλτα 
διεθνοϑσ περιβαλλοντικόσ ςημαςύασ (χόμα 1-4). Ο ποταμϐσ Ϊβροσ εύναι ο δεϑτεροσ ςε 
μϋγεθοσ ποταμϐσ τησ Ανατολικόσ Ευρώπησ και το Δϋλτα που ςχηματύζει ςτισ εκβολϋσ του 
εύναι ςυνολικόσ ϋκταςησ 188 km2.  
 

 
 

χόμα 1-4. Αεροφωτογραφύα του Δϋλτα του Ϊβρου  
(πηγό: Υορϋασ Διαχεύριςησ Δϋλτα του Ϊβρου). 
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Ϊδρα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εύναι η πϐλη τησ Αλεξανδροϑπολησ, ενώ ιςτορικό ϋδρα 
του Δόμου εύναι η Βόρα. Η πϐλη τησ Αλεξανδροϑπολησ αποτελεύ μύα απϐ τισ νεϐτερεσ 
πϐλεισ τησ χώρασ. Η δημιουργύα τησ πϐλησ οφεύλεται ςτην απϐφαςη να καταλόξει εκεύ η 
ςιδηροδρομικό γραμμό Βιϋννησ – Αιγαύου. Περύ το 1868 ο μϋχρι τϐτε οικιςμϐσ των 
ψαρϊδων ςτον λεγϐμενο ϐρμο του Δεδϋ-Αγϊτσ ϊρχιςε να αναπτϑςςεται με 
μετεγκατϊςταςη πληθυςμοϑ απϐ γειτονικϋσ πϐλεισ αλλϊ και απϐ εμπϐρουσ. Ο 
Ρωςοτουρικϐσ πϐλεμοσ του 1878 ςταμϊτηςε την ανϊπτυξη του οικιςμοϑ και η πϐλη 
πϋραςε για εννιϊ μόνεσ ςτην κατοχό των Ρώςων. Οι Ρώςοι εκπϐνηςαν για την πϐλη τησ 
Αλεξανδροϑπολησ και ςυγκεκριμϋνα για την παραλιακό περιοχό ϋνα ςχϋδιο πϐλησ ςτα 
πρϐτυπα τησ Ρωςικόσ πϐλησ τησ Οδηςςοϑ. Σο 1913 με τη υνθόκη του Βουκουρεςτύου η 
Αλεξανδροϑπολη πϋραςε ςτην κατοχό τησ Βουλγαρύασ, ενώ μετϊ το τϋλοσ του Α΄ 
Παγκϐςμιου Πολϋμου ενςωματώθηκε ςτην Ελλϊδα. Σϐτε πόρε και την ςημερινό τησ 
ονομαςύα προσ τιμόν του βαςιλιϊ Αλϋξανδρου. Αξιοθϋατα τησ πϐλησ εύναι ο Υϊροσ τησ 
πϐλησ, ϋργο των Ρώςων κατακτητών (χόμα 1-5), η Ζαρύφειοσ Παιδαγωγικό Ακαδημύα 
και η Λεονταρύδειοσ χολό. τισ δημοτικϋσ ενϐτητεσ των Υερών και τησ Σραώανοϑπολησ 
κανεύσ μπορεύ να δει την Ιερϊ Μονό Παναγύασ Κοςμοςώτηρασ, το Βυζαντικϐ Τδραγωγεύο 
και τα Ιαματικϊ Λουτρϊ Σραώανουπϐλεωσ. 
 

 
 

χόμα 1-5. Ο Υϊροσ τησ Αλεξανδρούπολησ. 
 
 

1.1.2 Κοινωνικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 
Η ανϊλυςη των δημογραφικών χαρακτηριςτικών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ βαςύζεται 
ςτισ απογραφϋσ του 1991 και του 2001, καθώσ η απογραφό του 2011 περιλαμβϊνει 
ςτοιχεύα που αφοροϑν μϐνιμο πληθυςμϐ ςε επύπεδο ανϊλυςησ Περιφερειακόσ και  
Δημοτικόσ Ενϐτητασ και επομϋνωσ δεν εύναι δυνατό η ςϑγκριςη των δεδομϋνων ςτο 
πλαύςιο αυτϐ. Η διϊρθρωςη του πληθυςμοϑ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ανϊ φϑλο 
δεύχνει μια υπεροχό του αντρικοϑ πληθυςμοϑ  τϐςο για τα ϋτοσ 1991 (51,9%) ϐςο και για 
το ϋτοσ 2001 (51,1%).  
 
ήςον αφορϊ την δημογραφικό εξϋλιξη, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ παρουςιϊζει τϊςεισ 
πληθυςμιακόσ μεύωςησ χωρύσ ωςτϐςο να καταγρϊφονται ςημαντικϋσ τϊςεισ 
πληθυςμιακόσ γόρανςησ. Παρουςιϊζεται υψηλό ςυγκϋντρωςη ςτην ηλιακό κλϊςη 25-39 
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ετών, το οπούο ςυνεπϊγεται περαιτϋρω ανϊπτυξη και ώθηςη του Δόμου ςυνολικϊ.  Η 
ηλιακό πυραμύδα του Δόμου δεύχνει ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ των ηλιακών 
κατανομών μεταξϑ των δϑο φϑλων ςτισ ηλιακϋσ κλϊςεισ (χόμα 1-9).  
 

 
χόμα 1- 6. Ηλικιακό πυραμύδα Δόμου Αλεξανδρούπολησ  

(πηγό: Επιχειρηςιακό χϋδιο Δόμου Αλεξανδρούπολησ, 2011). 
 
Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ απογραφόσ του 2001 το επύπεδο εκπαύδευςησ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ χαρακτηρύζεται μϋςο ϋωσ και χαμηλϐ με τουσ απϐφοιτουσ Δημοτικοϑ 
να αποτελοϑν την πλειοψηφύα των κατούκων. Αναλυτικϐτερα, 26,6% των κατούκων τησ 
Δημοτικόσ Ενϐτητασ Αλεξανδροϑπολησ, 36,8% των κατούκων τησ Δ.Ε. Υερών και το 
44,9% τησ Δ.Ε. Σραώανοϑπολησ εύναι απϐφοιτοι Δημοτικοϑ. Σο ανθρώπινο δυναμικϐ 
υψηλόσ κατϊρτιςησ και μϐρφωςησ εμφανύζει μύα τϊςη ςυγκϋντρωςησ ςτα γεωγραφικϊ 
ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. υγκεκριμϋνα, οι πτυχιοϑχοι Ανωτϊτων χολών για 
τον Δόμο καταλαμβϊνουν το 9,13% του πληθυςμοϑ (ϋναντι 17,2% του εθνικοϑ μϋςου 
ϐρου, ςυμπεριλαμβανομϋνων των τεχνικών ςχολών), ενώ οι κϊτοχοι Μεταπτυχιακοϑ και 
Διδακτορικοϑ τύτλου το 0,33% και 0,20% αντύςτοιχα.  
 
ήπωσ προκϑπτει απϐ τα δεδομϋνα τησ Ελληνικόσ τατιςτικόσ Αρχόσ, ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ παρουςιϊζει οικονομικό δραςτηριϐτητα ςτον τριτογενό και 
δευτερογενό τομϋα κατϊ κϑριο λϐγο. υγκεκριμϋνα, 63,52% του απαςχολοϑμενου 
πληθυςμοϑ του Δόμου απαςχολεύται ςτον τριτογενό τομϋα, 20,82% ςτον δευτερογενό 
και 13,24% ςτον πρωτογενό (ΕΛ. ΣΑΣ, 2001). Οι ϊνεργοι το 2001 ανϋρχονταν ςτο 8,34% 
του οικονομικϊ ενεργοϑ πληθυςμοϑ, ϋνα ποςοςτϐ το οπούο εύναι ςόμερα ιδιαύτερα 
ανεβαςμϋνο. το χόμα 1-7 παρουςιϊζεται το επύπεδο ανεργύασ διαφϐρων 
παραθαλϊςςιων περιοχών ςε ςϑγκριςη με τον εθνικϐ μϋςο ϐρο (ϐπου 100=εθνικϐσ μϋςοσ 
ϐροσ, ςκοϑρο πρϊςινο = υψηλό ανεργύα). 
 
Η εκπαιδευτικό υποδομό του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςυγκεντρώνει και τισ τρεισ 
βαθμύδεσ τησ εκπαύδευςησ, με ςημαντικό υποδομό και πλόθοσ δημοτικών Νηπιαγωγεύων, 
χολεύων, Γυμναςύων, Λυκεύων και τμόματα του Δημοκρύτειου Πανεπιςτημύου Θρϊκησ 
(τμόμα Ιατρικόσ, τμόμα Μοριακόσ Βιολογύασ και Γενετικόσ, το Παιδαγωγικϐ τμόμα 
Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ και το τμόμα Επιςτημών Εκπαύδευςησ ςτην Προςχολικό Ηλικύα). 
τον Δόμο λειτουργοϑν επύςησ ιδιωτικϊ εκπαιδευτόρια (ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΕΕ) και Ψδεύα.  
 



Κεφϊλαιο 1: Ειςαγωγό 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 6 
 

 
 

χόμα 1-7. Επύπεδα ανεργύασ ςε ςύγκριςη με εθνικό μϋςο όρο  
(πηγό: Eurostat, 2010).  

 
ήςον αφορϊ την υγεύα-πρϐνοια, ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ λειτουργεύ το 
Πανεπιςτημιακϐ Γενικϐ Νοςοκομεύο Αλεξανδροϑπολησ με δυναμικϐτητα 671 κλινών. 
Περιφερειακϊ ιατρεύα λειτουργοϑν ςε διϊφορουσ οικιςμοϑσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. 
τισ υπηρεςύεσ πρϐνοιασ περιλαμβϊνονται οι υποδομϋσ ψυχικόσ υγεύασ, το Κϋντρο 
Εκπαύδευςησ Κοινωνικόσ Τποςτόριξησ και Κατϊρτιςησ Ατϐμων με Αναπηρύεσ Ϊβρου και 
ϊλλα.  
 
Οι αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ περιλαμβϊνουν το ςτϊδιο 
«Υώτησ Κοςμϊσ», το κλειςτϐ γυμναςτόριο, το κλειςτϐ κολυμβητόριο, τα γόπεδα τϋνισ και 
καλαθοςφαύριςησ και λοιπϊ γόπεδα ςτουσ περιφερειακοϑσ οικιςμοϑσ. Επύςησ, ςτον Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ παρουςιϊζεται ϋντονη αθλητικό δραςτηριϐτητα ςτην ιςτιοπλοϏα και 
την κωπηλαςύα απϐ τον Ναυτικϐ ήμιλο Αλεξανδροϑπολησ.  
 
 

1.1.3 Κλιματικϊ δεδομϋνα 
 
την παραλιακό ζώνη του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, το κλύμα εύναι εϑκρατο, μεςογειακϐ, 
το οπούο μεταβϊλλεται ςε ηπειρωτικϐ με ψυχροϑσ χειμώνεσ και πολϑ ζεςτϊ καλοκαύρια 
ϐςο προχωροϑμε προσ το εςωτερικϐ του. Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ χαρακτηρύζεται απϐ 
υψηλϐ δυναμικϐ παραγωγόσ ηλιακόσ ενϋργειασ (χόμα 1-6). ε ςϑγκριςη με την υπϐλοιπη 
Ελλϊδα το εν λϐγω δυναμικϐ εύναι ςυγκριτικϊ χαμηλϐτερο με τισ νϐτιεσ περιοχϋσ και τα 
νηςιϊ του Αιγαύου, ωςτϐςο ςε Ευρωπαώκϐ επύπεδο παραμϋνει ιδιαιτϋρωσ ελκυςτικϐ 
(>1200 KWh/m2) (Eurostat, 2010) (χόμα 1-7). 
 
τον Πύνακα 1-1 παρουςιϊζονται τα μηνιαύα κλιματικϊ δεδομϋνα για τον Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ ϐπωσ αυτϊ καταγρϊφηκαν για την περύοδο 1951-2012. Σα ςτοιχεύα 
προϋρχονται απϐ μετεωρολογικϐ ςταθμϐ  τησ Ελληνικόσ Μετεωρολογικόσ Τπηρεςύασ 
(Ε.Μ.Τ.) (Ανατολικϊ: 25ο52'00", Βϐρεια: 40ο51'30", υψϐμετρο 47m) που βρύςκεται εντϐσ 
του ιςτοϑ τησ πϐλησ τησ Αλεξανδροϑπολησ και ςε απϐςταςη 1,5 km βϐρεια απϐ το κϋντρο 
τησ πϐλησ. 
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χόμα 1-8. Δυναμικό παραγωγόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ από φωτοβολταώκϊ – 

Ευρώπη. 

 
 

 
χόμα 1-9. Δυναμικό παραγωγόσ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ από φωτοβολταώκϊ – 

Ελλϊδα. 
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Πύνακασ 1- 1. Μηνιαύα Κλιματολογικϊ Δεδομϋνα για το Δόμο Αλεξανδρούπολησ. 

Μόνασ 

Μϋςη 
Μηνιαύα 

Θερμοκραςύα 
(°C) 

Μϋςη 
Μηνιαύα 

Βροχόπτωςη 
(mm) 

Τγραςύα  
(%) 

Φιονόπτωςη 
(μϋρεσ/μόνα) 

Νϋφωςη 
(κλύμακα 0-

8/8) 

Ιανουϊριοσ 5 65,8 75,6 3,2 5,2 
Υεβρουϊριοσ 6 56,6 73,5 2,5 5,0 
Μϊρτιοσ 8 48,2 72,5 1,5 4,8 
Απρύλιοσ 13 38,6 71,0 0 4,4 
Μϊιοσ 18 35,6 69,1 0 4,1 
Ιοϑνιοσ 23 30,3 61,4 0 3,0 
Ιοϑλιοσ 26 19,0 54,5 0 2,0 
Αϑγουςτοσ 26 15,3 53,9 0 1,7 
επτϋμβριοσ 21 28,5 59,7 0 2,2 
Οκτώβριοσ 16 50,8 68,3 0 3,5 
Νοϋμβριοσ 11 81,4 75,4 0,1 4,7 
Δεκϋμβριοσ 7 86,8 76,7 1,4 5,1 

 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Ε.Μ.Τ, η μϋςη μηνιαύα θερμοκραςύα κυμαύνεται απϐ 5οC 
(Ιανουϊριοσ) ϋωσ 26οC (Ιοϑλιοσ), χωρύσ να παρουςιϊζονται ιδιαιτϋρωσ ακραύεσ 
θερμοκραςύεσ. Σα επύπεδα υγραςύασ κυμαύνονται απϐ 53,9 - 76,7%. Τψηλϊ 
χαρακτηρύζονται τα επύπεδα βροχϐπτωςησ με μϋςη μηνιαύα βροχϐπτωςη απϐ 15,3 - 
86,8mm. Με βϊςη τα ςτοιχεύ τησ Ε.Μ.Τ. ο θερμϐτεροσ μόνασ εύναι ο Αϑγουςτοσ, ο 
ψυχρϐτεροσ ο Ιανουϊριοσ, η ςυχνϐτερη βροχϐπτωςη λαμβϊνει χώρα κατϊ τον μόνα 
Δεκϋμβριο, ενώ η ςυχνϐτερη χιονϐπτωςη κατϊ τον Ιανουϊριο. Η ξηροθερμικό περύοδοσ 
εύναι μεταξϑ του ΜαϏου και του επτεμβρύου ϐπωσ φαύνεται ςτο ομβροθερμικϐ 
διϊγραμμα (χόμα 1-8). Οι ςυχνϐτεροι ϊνεμοι ϋχουν βϐρεια (14%) και βϐρεια-ανατολικό 
(20%) κατεϑθυνςη. Η ιςχϑσ των ανϋμων εύναι κατϊ 67% μικρϐτερη απϐ 11m/s (6 
Beaufort). 

 
χόμα 1-10. Ομβροθερμικό διϊγραμμα Μ Αλεξανδρούπολησ.
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2 Κεφϊλαιο 2 

Σο Ανθρακικό          
Αποτύπωμα 
 

 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
το παρϐν κεφϊλαιο περιγρϊφονται αναλυτικϊ 
διϊφορεσ ϋννοιεσ που ςχετύζονται με το 
ανθρακικϐ αποτϑπωμα και μεθοδολογύεσ 
ςχετικϋσ με τον υπολογιςμϐ του. Ειδικϐτερα 
δύνονται:  
 το αναγκαύο θεωρητικϐ υπϐβαθρο για την 

καλϑτερη κατανϐηςη των υπολογιςμών 
που αφοροϑν το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ,   

 το γενικϐ πλαύςιο και οι οδηγύεσ για τον 
υπολογιςμϐ και την ποςοτικό αποτύμηςη 
του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ενϐσ 
ςυςτόματοσ και 

 οριςμϋνα παραδεύγματα υπολογιςμοϑ.  
 
 
 

2.1 Ειςαγωγό 
 
 

2.1.1 Η ϋννοια τησ Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
 
Η Κλιματικό Αλλαγό, δηλαδό η μεταβολό ςτο κλύμα που οφεύλεται ϊμεςα ό ϋμμεςα ςε 
ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ, ϋχει χαρακτηριςτεύ απϐ την διεθνό επιςτημονικό κοινϐτητα 
ωσ μια απϐ τισ μεγαλϑτερεσ προκλόςεισ που ϋχει να αντιμετωπύςει η ανθρωπϐτητα. Ϋδη 
ςϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ για την Κλιματικό Αλλαγό 
(Intergovernmental  Panel on Climate Change – IPCC) ϋχει παρατηρηθεύ μια ϊνοδοσ ςτην 
ετόςια μϋςη θερμοκραςύα κατϊ 0,74oC (Pandey et al., 2011). Αυτό η αϑξηςη τησ 
ατμοςφαιρικόσ θερμοκραςύασ ςε πλανητικϐ επύπεδο ϋχει αναγνωριςτεύ ϐτι οφεύλεται ςτισ 
αυξημϋνεσ ςυγκεντρώςεισ ςυγκεκριμϋνων αερύων, των αερύων του θερμοκηπύου 
(greenhouse gases - GHG) ςτην ατμϐςφαιρα. Οι αυξητικϋσ τϊςεισ ςτισ ςυγκεντρώςεισ 
αυτών των αερύων οφεύλονται με τη ςειρϊ τουσ ςτον αυξανϐμενο ρυθμϐ εκπομπόσ τουσ 
ςτην ατμϐςφαιρα κυρύωσ απϐ την αϑξηςη ανθρωπογενών δραςτηριοτότων ϐπωσ η 
καϑςη ορυκτών καυςύμων. το πλαύςιο αυτϐ, αναπτϑςςονται ϐλο και περιςςϐτερεσ 
εθνικϋσ πρωτοβουλύεσ μεύωςησ των εκπομπών αερύων του θερμοκηπύου οι οπούεσ 
επικυρώνονται μϋςω διεθνών δεςμεϑςεων (π.χ. πρωτϐκολλο του Κιϐτο, διϊςκεψη του 
Ρύου κτλ.). Με την ςειρϊ τουσ, αυξανϐμενοσ αριθμϐσ τοπικών αυτοδιοικόςεων, Δόμων, 
οργανιςμών και επιχειρόςεων, επιδιώκουν τη ςυμμετοχό τουσ ςτο βαθμϐ που τουσ 
αναλογεύ ςτην αντιμετώπιςη του προβλόματοσ. 
 

2.1.2 Σα Αϋρια του Θερμοκηπύου 
 
Η παρατηροϑμενη  αϑξηςη ςε παγκϐςμιο επύπεδο  τησ ατμοςφαιρικόσ θερμοκραςύασ  
οφεύλεται ϐπωσ αναφϋρθηκε ςτην αϑξηςη τησ ςυγκϋντρωςησ και ϊρα των εκπομπών των 
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αερύων του θερμοκηπύου. Σα ςημαντικϐτερα αϋρια του θερμοκηπύου, ςϑμφωνα με το 
πρωτϐκολλο του Κιϐτο εύναι: 

 
 Σο διοξεύδιο του ϊνθρακα (CO2), 
 Σο μεθϊνιο (CH4), 
 Σο υπϐ-οξεύδιο του αζώτου (N2O), 
 Σο εξαφθοριοϑχο θεύο (SF6) 
 Ομϊδεσ υπερφθορανθρϊκων και υδροφθορανθρϊκων 

 
Κϊθε αϋριο ϋχει διαφορετικϐ δυναμικϐ ςυνειςφορϊσ ςτο φαινϐμενο του θερμοκηπύου 
(Global Warming Potential – GWP), το οπούο εξαρτϊται απϐ την ακτινοβολιακό του 
ϋνταςη και τον μϋςο χρϐνο που παραμϋνει ςτην ατμϐςφαιρα. Η μεγαλϑτερη ςυνειςφορϊ 
απϐ τα παραπϊνω αϋρια (περύπου 59%) ςτο φαινϐμενο του θερμοκηπύου προϋρχεται απϐ 
το διοξεύδιο του ϊνθρακα δηλαδό ουςιαςτικϊ απϐ την καϑςη ορυκτών καυςύμων 
(Pandeyetal., 2011). Σο επιμϋρουσ GWP των διαφϐρων θερμοκηπιακών αερύων δϑναται 
να υπολογιςτεύ μαθηματικϊ και εκφρϊζεται ςε ςυςχϋτιςη με το GWP του διοξειδύου του 
ϊνθρακα.  
 

2.1.3 Σο διοξεύδιο του ϊνθρακα (CO2) 
 
Σο διοξεύδιο του ϊνθρακα εύναι μια χημικό ϋνωςη δϑο ςτοιχεύων, του ϊνθρακα και του 
οξυγϐνου, ςε αναλογύα ϋνα προσ δϑο και μοριακϐ τϑπο CO2. Βρύςκεται ςτην ατμϐςφαιρα 
ςε μικρϋσ ποςϐτητεσ και διαδραματύζει ζωτικϐ ρϐλο ςτο περιβϊλλον τησ Γησ κυρύωσ λϐγω 
τησ ςυμμετοχόσ του ςτην διαδικαςύα τησ φωτοςϑνθεςησ. Προϋρχεται κατϊ βϊςη απϐ 
φυςικϋσ πηγϋσ με κυριϐτερη την ηφαιςτειακό δραςτηριϐτητα καθώσ και απϐ 
ανθρωπογενεύσ δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ η καϑςη ορυκτών καυςύμων και υδρογονανθρϊκων, 
την ζϑμωςη οργανικών ενώςεων και την αναπνοό. 
 
Σο διοξεύδιο του ϊνθρακα ϋχει ελαφρώσ ερεθιςτικό μυρωδιϊ (ςε μικρϋσ ςυγκεντρώςεισ 
εύναι ϊοςμο), εύναι ϊχρωμο και βαρϑτερο (Μοριακϐ Βϊροσ 44) του αϋρα (Μοριακϐ Βϊροσ 
29). ε φυςιολογικϊ επύπεδα θερμοκραςύασ και πύεςησ ςυναντϊται ςε αϋρια κατϊςταςη. 
τον Πύνακα 2-1 δύνονται ςυγκεντρωτικϊ οι βαςικϋσ φυςικϋσ ιδιϐτητεσ του CO2. 
 
Παρϐλο που το διοξεύδιο του ϊνθρακα εύναι ϋνα φυςικϐ ςυςτατικϐ του αϋρα, ςε υψηλϋσ 
ςυγκεντρώςεισ εύναι επικύνδυνο. Οι περιςςϐτεροι ϊνθρωποι με φυςιολογικϋσ 
καρδιαγγειακϋσ, πνευμονικϋσ, νευρολογικϋσ και αναπνευςτικϋσ λειτουργύεσ μποροϑν να 
ανεχτοϑν ϋκθεςη0,5 - 1,5% CO2 για αρκετϋσ ώρεσ χωρύσ βλϊβη. Τψηλϐτερεσ 
ςυγκεντρώςεισ ό ϋκθεςη για μεγαλϑτερη χρονικό διϊρκεια δϑναται να προκαλϋςει 
ςημαντικϊ προβλόματα ςτην υγεύα του ανθρώπου (Πύνακασ 2-2). 
 
Σο CO2 αν και δεν εύναι εϑφλεκτο, εύναι επικύνδυνο διϐτι τεύνει, ςε περύπτωςη διαρροόσ 
απϐ ςωληνώςεισ ό χώρουσ αποθόκευςησ, να ςυγκεντρώνεται ςε κοιλϐτητεσ και χαμηλοϑσ 
κλειςτοϑσ χώρουσ λϐγω του γεγονϐτοσ ϐτι εύναι 44/29=1,5 φορϋσ βαρϑτερο απϐ τον αϋρα 
ςε κανονικϋσ ςυνθόκεσ θερμοκραςύασ και πύεςησ,. ήταν αποθηκεϑεται υπϐ πύεςη, τυχϐν 
διαφυγό του CO2 μπορεύ να παρουςιϊςει ςοβαροϑσ κινδϑνουσ (π.χ. αςφυξύα, 
κρυοπαγόματα, κτλ.).  
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Πύνακασ 2-1. Υυςικϋσ ιδιότητεσ του CO2 (Freundetal., 2012). 
Ιδιότητα Μονϊδα Σιμό 

Μοριακϐ βϊροσ - 44,01 
Κρύςιμη θερμοκραςύα oC 31,1 
Κρύςιμη πύεςη bar 73,9 
Κρύςιμη πυκνϐτητα kg m-3 467,0 
Θερμοκραςύα τριπλοϑ ςημεύου oC -56,5 
Πύεςη τριπλοϑ ςημεύου bar 5,18 
ημεύο βραςμοϑ oC -78,5 

Αϋρια φϊςη   
Πυκνϐτητα αερύου (STP) kg m-3 1,976 
ήγκοσ (STP) m3 kg-1 0,506 
Cp (STP) kJ 0,0364 
Cv (STP) kJ 0,0278 
Cp/Cv (STP) - 1,308 
Ιξώδεσ(STP) μN.sm-2 13,72 
Θερμικό αγωγιμϐτητα(STP) mW 14,65 
Διαλυτϐτητα ςτο νερϐ(STP) vol vol-1 1,716 
Ενθαλπύα(STP) J mol K-1 21,34 
Εντροπύα(STP) J mol K-1 117,2 

Τγρό φϊςη   
Πύεςη ατμών (ςτουσ 20oC) bar 58,5 
Πυκνϐτητα υγροϑ (ςτουσ 20oC, 19.7 bar) kg m-3 1032 
Ιξώδεσ(STP) μN.sm-2 99 

τερεϊ Υϊςη   
Πυκνϐτητα ςτο ςημεύο πόξησ kg m-3 1562 
Λανθϊνουςα θερμϐτητα εξϊτμιςησ kJ kg-1 571,1 

(STP, κανονικϋσ ςυνθόκεσ): 0oC, 1,013 bar 

 
Πύνακασ 2-2. Ενδεικτικϋσ αντιδρϊςεισ ςτην ϋκθεςη υψηλών ςυγκεντρώςεων CO2 

(Freundetal., 2012). 
υγκϋντρωςη CO2 ςτην 

ατμόςφαιρα  
Αντιδρϊςεισ του ανθρώπινου οργανιςμού ςτην 

ϋκθεςη 
1% Μικρό αϑξηςη του ρυθμοϑ αναπνοόσ 
2% Αϑξηςη του ρυθμοϑ αναπνοόσ κατϊ 50%. Παρατεταμϋνη 

ϋκθεςη δϑναται να προκαλϋςει πονοκεφϊλουσ και 
αύςθημα κοϑραςησ. 

3% Διπλαςιαςμϐσ του ρυθμοϑ αναπνοόσ και δϑςπνοια. 
Μειωμϋνη ακοό, πονοκϋφαλοσ και αϑξηςη τησ αρτηριακόσ 
πύεςησ και των καρδιακών παλμών. 

4-5% Σετραπλαςιαςμϐσ του ρυθμοϑ αναπνοόσ και δϑςπνοια, 
εμφϊνιςη ςυμπτωμϊτων δηλητηρύαςησ και ελαφρώσ 
πνιγμϐσ. 

5-10% Φαρακτηριςτικό οξεύα μυρωδιϊ, πολϑ υψηλό δϑςπνοια, 
πονοκϋφαλοσ, μεύωςη τησ ϐραςησ και πϐνοσ ςτα αυτιϊ. 
Μεύωςη τησ καθαρόσ κρύςησ και απώλεια των αιςθόςεων 
μϋςα ςε λύγα λεπτϊ. 

50-100% Απώλεια των αιςθόςεων. Παρατεταμϋνη ϋκθεςη οδηγεύ 
ςτον θϊνατο απϐ αςφυξύα. 
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2.2 Η ϋννοια του Ανθρακικού Αποτυπώματοσ 
 
Σο «ανθρακικϐ αποτϑπωμα» αποτελεύ, ςϑμφωνα με τουσ Wackernagel και Rees (1996), 
ϋνα υποςϑνολο του «οικολογικοϑ αποτυπώματοσ». Σο οικολογικϐ αποτϑπωμα του 
πλανότη αναφϋρεται ςτην βιολογικϊ παραγωγικό χερςαύα και θαλϊςςια ϋκταςη που 
απαιτεύται για να διατηρηθεύ ο υφιςτϊμενοσ ανθρώπινοσ πληθυςμϐσ και εκφρϊζεται ςε 
παγκϐςμια εκτϊρια. ϑμφωνα με αυτόν την ϋννοια, το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του 
πλανότη αναφϋρεται ςτην ϋκταςη χερςαύασ και θαλϊςςιασ ϋκταςησ που απαιτεύται για να 
αφομοιωθεύ το ςϑνολο των εκπομπών CO2 που παρϊγεται απϐ τον ανθρώπινο πληθυςμϐ 
κατϊ τη διϊρκεια τησ ζωόσ του.  

 
Η ϋννοια τησ αποτϑπωςησ του ϊνθρακα εύναι γνωςτό εδώ και πολλϋσ δεκαετύεσ ωσ 
δεύκτησ τησ κατηγορύασ των επιπτώςεων κϑκλου ζωόσ ςτο δυναμικϐ θϋρμανςησ του 
πλανότη (Finkbeiner, 2009). Η παροϑςα μορφό του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, μπορεύ 
να θεωρηθεύ ϋνα υβρύδιο, που πόρε το ϐνομϊ του απϐ το «οικολογικϐ αποτϑπωμα» και 
εννοιολογικϊ εύναι ϋνασ δεύκτησ δυναμικοϑ θϋρμανςησ του πλανότη. Ψςτϐςο, υπϊρχουν 
πολϑ λύγεσ μελϋτεσ που αναφϋρουν το ανθρακικϐ αποτϑπωμα ςε παγκϐςμια εκτϊρια. 
 
Πϋρα απϐ την ευρεύα χρόςη του ϐρου ανθρακικϐ αποτϑπωμα ωσ δεύκτη ςυνειςφορϊσ ενϐσ 
ςυςτόματοσ ςτην υπερθϋρμανςη του πλανότη, υπϊρχουν αρκετϋσ ςυγχϑςεισ ϐςον αφορϊ 
τον οριςμϐ του και το περιεχϐμενϐ του (Wiedmann and Minx, 2008; Finkbeiner, 2009; 
Peters, 2010). Κϊποιοι ϊλλοι ϐροι που χρηςιμοποιοϑνται ςτη διαθϋςιμη βιβλιογραφύα ωσ 
ςυνώνυμα του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ εύναι «εμπεριεχϐμενοσ ϊνθρακασ», «ανθρακικϐ 
περιεχϐμενο», «ανθρακικό ροό», «εικονικϐσ ϊνθρακασ» και «κλιματικϐ αποτϑπωμα» 
(Pandeyetal., 2011). Η αλόθεια εύναι πωσ παρατηρεύται μεγϊλη ανομοιογϋνεια ςτουσ 
οριςμοϑσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ςτη διαθϋςιμη βιβλιογραφύα (Wiedmann and 
Minx, 2008). Ενώ εύναι εμφανόσ η ϋμφαςη ςτην ποςοτικοπούηςη του διοξειδύου του 
ϊνθρακα, νϋεσ μελϋτεσ και μϋθοδοι που ακολουθοϑνται για τον υπολογιςμϐ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, προτεύνουν να μην λαμβϊνεται υπϐψη μϐνο το διοξεύδιο του 
ϊνθρακα αλλϊ και ϊλλα αϋρια του θερμοκηπύου. 
 
Ϊνα απϐ τα ςημεύα τριβόσ των μεθϐδων υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ 
εύναι η ϋλλειψη ομοιομορφύασ ςτην επιλογό των ϊμεςων και των εμπεριεχϐμενων 
εκπομπών. Οι ϊμεςεσ εκπομπϋσ εκπϋμπονται ϊμεςα κατϊ τη διϊρκεια μύασ διαδικαςύασ, 
π.χ. το διοξεύδιο του ϊνθρακα που απελευθερώνεται κατϊ την καϑςη πετρελαύου ςε 
βιομηχανικϐ λϋβητα. Απϐ την ϊλλη, ςε ϋναν ηλεκτρικϊ θερμαινϐμενο λϋβητα, δεν 
παρατηρεύται καμύα ϊμεςη εκπομπό. Ψςτϐςο εκπϋμπονται εμπεριεχϐμενεσ ό ϋμμεςεσ 
εκπομπϋσ κατϊ την διαδικαςύα παραγωγόσ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που χρηςιμοποιεύται 
ςτο λϋβητα. Εύναι αρκετϊ περύπλοκο το να ςυμπεριληφθοϑν ϐλεσ οι πιθανϋσ εκπομπϋσ και 
για αυτϐ ςτισ περιςςϐτερεσ ϋρευνεσ αναφϋρονται μϐνο οι ϊμεςεσ ό οι πρώτησ τϊξησ 
ϋμμεςεσ εκπομπϋσ (Matthews et al., 2008). Εξαιτύασ του γεγονϐτοσ πωσ το ανθρακικϐ 
αποτϑπωμα ςχετύζεται με χρηματικϋσ ςυναλλαγϋσ (ςε μορφό φορολογύασ), μια ενιαύα 
μονϊδα αναφορϊσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ εύναι απαραύτητη για να 
διευκολυνθοϑν ςυγκεκριμϋνεσ ςυγκρύςεισ και αναλϑςεισ. Παρϊ τισ υφιςτϊμενεσ διαφορϋσ 
μεταξϑ των υπολογιςμών, οι ιςοδϑναμοι τϐνοι διοξειδύου του ϊνθρακα, (tCO2-eq.), ςε 
κλύμακα 100 χρϐνων θϋρμανςησ του πλανότη, ϋχει αναγνωριςτεύ ωσ η βαςικό μονϊδα 
αναφορϊσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ (WRI/WBCSD, 2004).  
 
Διϊφορεσ ενςτϊςεισ υπϊρχουν ςχετικϊ με την ονομαςύα ανθρακικϐ αποτϑπωμα καθώσ ο 
ϐροσ αποτϑπωμα αναφϋρεται ςε χωρικοϑσ δεύκτεσ. Ψσ εκ τοϑτου προτεύνονται ςτην 
βιβλιογραφύα ϊλλεσ ονομαςύεσ ϐπωσ «ανθρακικϐ βϊροσ» ό «ανθρακικό μϊζα» (Jarvis, 
2007). Ψςτϐςο, οι ιςοδϑναμοι τϐνοι CO2-eq ϋχουν εδραιωθεύ ωσ μονϊδα μϋτρηςησ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ λϐγω των βολικών υπολογιςμών και τησ ευρεύασ αποδοχόσ. 
υνεπώσ, το ανθρακικϐ αποτϑπωμα μπορεύ να οριςτεύ ωσ «H ποςότητα των αερίων του 
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θερμοκηπίου εκφραςμένεσ ωσ CO2-eq, που εκπέμπονται ςτην ατμόςφαιρα από ένα άτομο, 
οργανιςμό, διαδικαςία, προΰόν ή γεγονόσ εντόσ ενόσ ςυγκεκριμένου ορίου» (Pandey et al., 
2011). Σο ςϑνολο των αερύων του θερμοκηπύου και τα ϐρια καθορύζονται ςϑμφωνα με τη 
μεθοδολογύα που ϋχει υιοθετηθεύ και τον καθοριςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. 
 
Ψςτϐςο ςε μύα ςχετικό ϋρευνα οι Wiedmann και Minx (2008) αναλϑουν διϊφορουσ 
οριςμοϑσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ καταλόγοντασ ςτο ςυμπϋραςμα πωσ «Το 
ανθρακικό αποτύπωμα είναι ένα μέτρο τησ ςυνολικήσ ποςότητασ εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα που, άμεςα ή έμμεςα εκλύονται από μια δραςτηριότητα ή ςυςςωρεύονται κατά τα 
ςτάδια ζωήσ ενόσ προΰόντοσ (αγαθά και υπηρεςίεσ)». Ο ςυγκεκριμϋνοσ οριςμϐσ βαςύςτηκε 
ςτισ εξόσ παραδοχϋσ:  
 

 Λαμβϊνονται υπϐψη μϐνο οι εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα καθώσ η 

ποςοτικοπούηςη ϐλων των αερύων του θερμοκηπύου και η μετατροπό τουσ 

ςε ιςοδϑναμα CO2, εύναι ιδιαιτϋρωσ χρονοβϐρα και απαιτεύ πλόθοσ 

δεδομϋνων τα οπούα τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ δεν εύναι διαθϋςιμα. 

 Ο οριςμϐσ προςπαθεύ να αποφϑγει την ϋκφραςη του ανθρακικοϑ 

αποτυπώματοσ ωσ ϋναν δεύκτη εκτϊςεωσ-περιοχόσ. 

Εύναι εμφανϋσ τελικώσ, πώσ κϊθε μελϋτη θα πρϋπει να επικοινωνεύ τον οριςμϐ ςτον οπούο 
βαςύςτηκε για να υπολογιςτεύ το ανθρακικϐ αποτϑπωμα μϋχρι να θεςπιςτεύ ϋνασ κοινώσ 
χρηςιμοποιοϑμενοσ οριςμϐσ. 
 

2.3 Σο  Ανθρακικό Αποτύπωμα και η ςημαςύα του 
 
Σο ανθρακικϐ αποτϑπωμα, βοηθϊ ςτη διαχεύριςη των εκπομπών των αερύων του 
θερμοκηπύου και την αξιολϐγηςη των μϋτρων μεύωςόσ τουσ. Ϊχοντασ ποςοτικοποιηθεύ οι 
εκπομπϋσ, μποροϑν να προςδιοριςτοϑν οι ςημαντικϋσ πηγϋσ εκπομπών και να δοθεύ 
προτεραιϐτητα ςτισ περιοχϋσ με την μϋγιςτη δυνατϐτητα μεύωςησ αυξϊνοντασ ϋτςι την 
περιβαλλοντικό αποτελεςματικϐτητα και αξιοποιώντασ με το βϋλτιςτο τρϐπο το 
οικονομικϐ κϐςτοσ των παρεμβϊςεων. Η αναφορϊ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ςε 
τρύτουσ ό η γνωςτοπούηςό του ςτο κοινϐ, εύναι απαραύτητη λϐγω των νομοθετικών 
απαιτόςεων τησ εμπορύασ του ϊνθρακα, ωσ μϋροσ τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθϑνησ ό 
τϋλοσ για τη βελτύωςη τησ εικϐνασ ενϐσ προώϐντοσ/διεργαςύασ/ςυςτόματοσ. 
 
Σο ανθρακικϐ αποτϑπωμα ϋχει ιδιαύτερη ςημαςύα ϐχι μϐνο για θϋματα πολιτικόσ αλλϊ και 
για τισ επιχειρόςεισ. Η επύγνωςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ενϐσ ςυςτόματοσ 
εκτιμϊται ϐτι θα αποτελϋςει ςτρατηγικϐ πλεονϋκτημα για το μϋλλον. ϑμφωνα με ςχετικό 
ϋρευνα (Pandeyetal., 2011), διαπιςτώθηκε ϐτι το 44% των καταναλωτών προτιμοϑν να 
αγορϊζουν προώϐντα τα οπούα παρϋχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ανθρακικϐ τουσ 
αποτϑπωμα, ενώ το 43% εύναι διατεθειμϋνοι να πληρώςουν περιςςϐτερα χρόματα για 
προώϐντα με ςχετικϊ χαμηλϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα.  
 
Εκτϐσ απϐ την επιχειρηματικό ςημαςύα, το ανθρακικϐ αποτϑπωμα ϋχει χρηςιμοποιηθεύ 
και ωσ δεύκτησ τησ επύδραςησ του τρϐπου ζωόσ ενϐσ πολύτη μύασ χώρασ ςε εκπομπϋσ 
ϊνθρακα. Κατϊ καιροϑσ δημοςιοποιεύται η κατϊταξη των χωρών με βϊςη το κατϊ 
κεφαλόν ανθρακικϐ αποτϑπωμα ωσ ϋνασ απλϐσ και κατανοητϐσ τρϐποσ ςϑγκριςησ τησ 
ςυνειςφορϊσ των χωρών, πϐλεων και τομϋων ςτην υπερθϋρμανςη του πλανότη. Εύναι 
ςαφϋσ ϐτι εξαιτύασ των καταναλωτικών ςυνηθειών και τησ οικονομικόσ δυνατϐτητασ οι 
αναπτυγμϋνεσ χώρεσ ϋχουν μεγαλϑτερο ανθρακικϐ αποτϑπωμα απϐ τισ αναπτυςςϐμενεσ 
χώρεσ.  
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2.4 Ο υπολογιςμόσ του Ανθρακικού Αποτυπώματοσ 
 
Για τον υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, πρϋπει να εκτιμηθεύ και να 
προςτεθεύ η ποςϐτητα των αερύων του θερμοκηπύου που εκπϋμπονται κατϊ τη διϊρκεια 
ζωόσ ενϐσ ςυςτόματοσ. Ο κϑκλοσ ζωόσ περιλαμβϊνει ϐλα τα ςτϊδια ενϐσ ςυςτόματοσ 
ϐπωσ την καταςκευό του, τη διανομό του, την κατανϊλωςη/χρόςη, και τελικϊ την 
απϐρριψό του. Με την ανϊλυςη του κϑκλου ζωόσ, παρϊγεται μύα ολοκληρωμϋνη εικϐνα 
των ειςροών και εκροών ϐςον αφορϊ την παραγωγό ατμοςφαιρικών ρϑπων, τησ χρόςησ 
νεροϑ και παραγωγόσ λυμϊτων, την κατανϊλωςη ενϋργειασ κ.λπ. Για τον υπολογιςμϐ των 
αερύων του θερμοκηπύου υπϊρχουν διαθϋςιμα πρϐτυπα και οδηγύεσ. Σα πιο ςυνηθιςμϋνα 
απϐ αυτϊ εύναι (Pandeyetal., 2011): 
 

 Σο πρωτϐκολλο GHG του World Resource Institute (WRI)/World Business Council 
on Sustainable Development (WBCSD). 

 Οι προδιαγραφϋσ Publicly Available Specifications-2050 (PAS 2050) του British 
Standard Institution (BSI). 

 Οι οδηγύεσ IPCC για αϋρια του θερμοκηπύου. 
 Οι οδηγύεσ  ISO 14064. 
 Οι οδηγύεσ  ISO 14025. 
 Οι οδηγύεσ  ISO 14067. 

 
Οριςμϋνεσ χώρεσ και οργανιςμού ϋχουν ορύςει δικϋσ τουσ οδηγύεσ για τον υπολογιςμϐ του  
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ϐπωσ το Σμόμα Σροφύμων και Αγροτικών Θεμϊτων (DEFRA) 
ςτην Μεγϊλη Βρετανύα και η Τπηρεςύα Προςταςύασ του Περιβϊλλοντοσ (EPA) ςτισ Η.Π.Α. 
Παρϐλο που υπϊρχουν διϊφορεσ προςεγγύςεισ υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ, οι περιςςϐτερεσ απϐ αυτϋσ ςε γενικϋσ γραμμϋσ ακολουθοϑν τα εξόσ 
γενικϊ βόματα: 
 

1. Επιλογό των αερύων που θα ποςοτικοποιηθοϑν.  
2. Οριςμϐσ των ορύων μελϋτησ. 
3. υλλογό των δεδομϋνων.  
4. Τπολογιςμϐσ του αποτυπώματοσ.  

 

2.4.1 Επιλογό των κατϊλληλων αερύων 
 
Η επιλογό των αερύων του θερμοκηπύου που θα ςυμπεριληφθοϑν ςτουσ υπολογιςμοϑσ 
του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ εξαρτϊται απϐ τισ οδηγύεσ που θα ακολουθηθοϑν, την 
αναγκαιϐτητα των υπολογιςμών και τη δραςτηριϐτητα/ςϑςτημα για την οπούα 
υπολογύζεται το ανθρακικϐ αποτϑπωμα. Αρκετϋσ μελϋτεσ περιλαμβϊνουν μϐνο τισ 
εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα για τον καθοριςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ενώ 
ςε ϊλλεσ περιλαμβϊνονται και τα ςυναφό ϋξι ό λιγϐτερα ςχετικϊ αϋρια.  
 

2.4.2 Οριςμόσ των ορύων 
 
Ο οριςμϐσ των ορύων αφορϊ ςτην επιλογό των δραςτηριοτότων οι εκπομπϋσ των οπούων 
θα ποςοτικοποιηθοϑν και θα ςυνεκτιμηθοϑν για τον υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ. Ανϊλογα με την ϋκταςη των ορύων ϋχουν προταθεύ τρεισ ςχετικϋσ 
βαθμύδεσ (χόμα 2-1): 

 
 Βαθμύδα 1: Περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ ϊμεςεσ εκπομπϋσ. 
 Βαθμύδα 2: Περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ ϋμμεςεσ εκπομπϋσ που προϋρχονται απϐ την 

παραγωγό τησ ενϋργειασ που χρηςιμοποιεύται. 
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 Βαθμύδα 3: Περιλαμβϊνει ϐλεσ τισ ϋμμεςεσ εκπομπϋσ που προϋρχονται απϐ 
δραςτηριϐτητεσ ϐπωσ η μεταφορϊ των αγαθών, ταξύδια, απϐθεςη προώϐντων κτλ. 
και δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτισ βαθμύδεσ 1 και 2. 

 

Βαθμίδα 2: 
Εθποκπές ποσ εκπερηέτοληαη ζηελ 

«αγοραδόκελε» ελέργεηα (π.τ. 

ειεθηρηζκός)

Βαθμίδα 3: 

Έκκεζες εθποκπές ποσ δελ εκπερηέτοληαη ζηελ 

βαζκίδα 2 (Εθποκπές ζε όιο ηολ θύθιο δωής, 

από κεηαθορές, αγορές προϊόληωλ, απόζεζε 

θ.ιπ.)

Βαθμίδα 1: 
Όιες οη άκεζες εθποκπές (π.τ. από 

ιέβεηες, ζέρκαλζε θ.ιπ.)

Βασικό Ανθρακικό 

Αποτύπωμα 
Καιώς ορηζκέλα όρηα. 

Υποτρεωηηθές Βαζκίδες 

αποηίκεζες

Αναλυτικό Ανθρακικό 

Αποτύπωμα 
Προαηρεηηθή Βαζκίδα, 

ποιύπιοθος σποιογηζκός

 
χόμα 2-1. Όρια υπολογιςμού του ανθρακικού αποτυπώματοσ  

(πηγό: Pandey et al., 2011). 
 
ήςο αυξϊνεται η βαθμύδα τϐςο μεγαλώνουν τα ϐρια του ςυςτόματοσ που θα αναλυθεύ και 
κατ’ επϋκταςη το επύπεδο ανϊλυςησ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. Οι βαθμύδεσ 1 και 2 
εύναι υποχρεωτικϋσ και θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται ςε ϐλεσ τισ δημοςιευμϋνεσ μελϋτεσ 
ςϑμφωνα με τισ περιςςϐτερεσ οδηγύεσ υπολογιςμοϑ. Αντιθϋτωσ η βαθμύδα 3 εύναι 
προαιρετικό. Σα ϐρια των περιςςϐτερων μελετών ανϋρχονται ϋωσ και την βαθμύδα 2, 
καθώσ τα δεδομϋνα που απαιτοϑνται για την βαθμύδα 3 εύναι δυςεϑρετα, και απαιτοϑν 
ςημαντικϐ χρϐνο και κϐςτοσ. 
 

2.4.3 Η υλλογό των Δεδομϋνων 
 
Σα δεδομϋνα μποροϑν να ςυλλεχτοϑν εύτε με επύ τϐπου μετρόςεισ με την χρόςη ειδικοϑ 
εξοπλιςμοϑ, εύτε με εκτιμόςεισ βϊςει ςυντελεςτών εκπομπών και μοντϋλων. Η επιλογό 
τησ κατϊλληλησ μεθϐδου εξαρτϊται απϐ τον αντικειμενικϐ ςτϐχο τησ μελϋτησ 
(υποχρεωτικϐσ, εθελοντικϐσ, εςωτερικό διαχεύριςη, κτλ.), την αξιοπιςτύα και τη 
δυνατϐτητα εκπϐνηςησ καθώσ και απϐ το διαθϋςιμο κϐςτοσ και χρϐνο. Παρϐλο που οι 
μετρόςεισ πεδύου δύνουν τα πιο ακριβό αποτελϋςματα, η εφαρμογό τουσ εμποδύζεται απϐ 
το υψηλϐ κϐςτοσ με αποτϋλεςμα oι ςυντελεςτϋσ και τα μοντϋλα εκπομπών να εύναι οι 
πλϋον προτιμώμενεσ τεχνικϋσ. 
 
Η χρόςη μοντϋλων και ςυντελεςτών εκπομπών πρϋπει να λαμβϊνει υπϐψη τα 
λειτουργικϊ και γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ του εξεταζϐμενου ςυςτόματοσ. Ψσ εκ 
τοϑτου διαφορετικού παρϊγοντεσ και μοντϋλα εκπομπών ϋχουν προταθεύ για 
διαφορετικϋσ περιοχϋσ (IPCC, 2006). ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ ενδεύκνυται η χρόςη 
τοπικών αντιπροςωπευτικών μοντϋλων και δεικτών. 
 
Σα αναλυτικϊ δεδομϋνα-εκπομπϋσ ςυλλϋγονται για ϋνα ςυγκεκριμϋνο ϋτοσ που θα 
χρηςιμοποιηθεύ ωσ ϋτοσ αναφορϊσ (baseline reference year) ςε ςϑγκριςη με το οπούο θα 
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πραγματοποιεύται η αποτύμηςη-ςϑγκριςη τησ εφαρμογόσ δρϊςεων μεύωςησ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. Ψσ ϋτοσ αναφορϊσ ςυνόθωσ ορύζεται το 1990. ε περύπτωςη 
που δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα ςτοιχεύα για το 1990, ωσ ϋτοσ αναφορϊσ θα πρϋπει να 
οριςτεύ το κοντινϐτερο ϋτοσ για το οπούο υπϊρχουν αξιϐπιςτα διαθϋςιμα ςτοιχεύα. ε 
κϊθε περύπτωςη, η αναπαραγωγιμϐτητα, η επαληθευςιμϐτητα και η ςυςτηματικό 
τεκμηρύωςη εύναι βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ που θα πρϋπει να πληρεύ η ςυλλογό δεδομϋνων. 
 
2.4.4 Ο Τπολογιςμόσ του Αποτυπώματοσ 
 
O υπολογιςμϐσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ μπορεύ να προςεγγιςτεύ μεθοδολογικϊ με 
δϑο βαςικϋσ κατευθϑνςεισ: Απϐ «κϊτω προσ τα πϊνω» (bottom-up) βαςιζϐμενοι ςτην 
ανϊλυςη των διεργαςιών ό απϐ «πϊνω προσ τα κϊτω» (top-down) βαςιζϐμενοι ςτην 
ανϊλυςη των περιβαλλοντικών ειςροών-εκροών. Σα δεδομϋνα που ϋχουν ςυλλεχθεύ 
μετατρϋπονται ςε ιςοδϑναμουσ τϐνουσ CO2 με τη χρόςη των ςυντελεςτών μετατροπόσ 
που παρϋχονται απϐ την IPCC.  
 
Η μονϊδα του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ποικύλλει ανϊλογα με τα χαρακτηριςτικϊ του 
υπϐ εξϋταςη ςυςτόματοσ. Σο ανθρακικϐ αποτϑπωμα για ϊτομα και δυναμικϋσ διεργαςύεσ 
υπολογύζεται ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα, ςυνόθωσ ετόςια. Εκδηλώςεισ ϐπωσ ςυνϋδρια, 
εκθϋςεισ, κτλ. παρουςιϊζουν μύα φορϊ το ανθρακικϐ τουσ αποτϑπωμα. Απϐ την ϊλλη 
υπϊρχουν ςυςτόματα για τα οπούα απαιτεύται ςυνδυαςμϐσ υπολογιςμών. Για παρϊδειγμα 
το ανθρακικϐ αποτϑπωμα ενϐσ κτιρύου ςτο ςτϊδιο καταςκευόσ του υπολογύζεται μϐνο 
μια φορϊ, ενώ ςτη λειτουργικό του φϊςη απαιτοϑνται περιοδικού υπολογιςμού. Ψσ εκ 
τοϑτου, ο παρϊγοντασ του χρϐνου πρϋπει να αναφϋρεται ρητϊ. ήςον αφορϊ τισ υπηρεςύεσ 
ϐπωσ τα ταξύδια, το ταχυδρομεύο, μηχανϋσ αναζότηςησ κτλ., οι εκπομπϋσ αναφϋρονται ςε 
κατϊλληλη μονϊδα παροχόσ υπηρεςιών ϐπωσ π.χ. οι ιςοδϑναμεσ εκπομπϋσ CO2 ανϊ πτόςη 
ό ανϊ ώρα περιόγηςησ κτλ. το ςημεύο αυτϐ θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι ςτον υπολογιςμϐ 
του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ εύναι απαραύτητο να αναφϋρονται και οι αβεβαιϐτητεσ 
ςτουσ υπολογιςμοϑσ. 
 

2.5 Παραδεύγματα υπολογιςμού και εργαλεύα αποτύμηςησ 
 
Οι μεθοδολογύεσ και τα εργαλεύα υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ 
βρύςκονται υπϐ ανϊπτυξη, χωρύσ να υπϊρχει ϋνα ευρϋωσ αποδεκτϐ κοινϐ εργαλεύο. 
Παρϐλο που τα περιςςϐτερα εργαλεύα αναφϋρουν πωσ ϋχουν αναπτυχθεύ ςϑμφωνα με 
τουσ ιςχϑοντεσ κανϐνεσ και μεθοδολογύεσ υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, 
λύγα απϐ αυτϊ δύνουν ύδια αποτελϋςματα. Σα εργαλεύα αποτύμηςησ διαχωρύζονται κυρύωσ 
ςϑμφωνα με τον ςτϐχο αξιολϐγηςησ ςτον οπούο απευθϑνονται. 
 

2.5.1 Ανθρακικό Αποτύπωμα χωρών 
 
Σο ανθρακικϐ αποτϑπωμα των χωρών υπολογύζεται κατϊ βϊςη, εύτε ςε απϐλυτα νοϑμερα 
(χιλιϊδεσ τϐνοι CO2) εύτε βϊςει του πληθυςμοϑ (τϐνοι CO2 ανϊ κϊτοικο). Φώρεσ με υψηλϐ 
βιοτικϐ επύπεδο και ςημαντικϊ επύπεδα παραγωγόσ/κατανϊλωςησ (π.χ. Η.Π.Α. 17,5 
τϐνουσ/κϊτοικο) βρύςκονται υψηλϊ ςτην λύςτα με τισ χώρεσ με τισ περιςςϐτερεσ 
εκπομπϋσ. τισ υψηλϐτερεσ θϋςεισ βρύςκονται χώρεσ με ιδιαύτερα υψηλϋσ ενεργειακϋσ και 
υλικϋσ καταναλώςεισ ϐπωσ το Κατϊρ (53,5 τϐνουσ/κϊτοικο) και τα Ενωμϋνα Αραβικϊ 
Εμιρϊτα (34,6 τϐνουσ/κϊτοικο). Αντιθϋτωσ ςχεδϐν μηδενικϐ (<0,1 τϐνουσ/κϊτοικο) εύναι 
το ανθρακικϐ αποτϑπωμα υποανϊπτυκτων ό αναπτυςςϐμενων χωρών που βρύςκονται 
κυρύωσ ςτην Αφρικανικό όπειρο (χόμα 2-2).  
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χόμα 2-2. Παγκόςμια επύπεδα εκπομπών τόνων CO2 ανϊ κϊτοικο. Με ςκούρο 
κόκκινο παρουςιϊζονται οι περιοχϋσ υψηλού ανθρακικού αποτυπώματοσ. 

 
ημαντικό απϐκλιςη παρατηρεύται ςτα αποτελϋςματα ανϊμεςα ςε διαφορετικϋσ μελϋτεσ 
και εργαλεύα υπολογιςμοϑ που οφεύλεται κυρύωσ ςτον καθοριςμϐ των ορύων του 
ςυςτόματοσ. τοιχεύα ϐπωσ ο υπολογιςμϐσ ό μη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ που 
προϋρχεται απϐ εξαγωγϋσ-ειςαγωγϋσ, μεταφορϋσ, βιομηχανύεσ κ.λπ. ενδϋχεται να 
επηρεϊςουν ςημαντικϊ το τελικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα.    
 
τα χόματα 2-3 και 2-4 παρουςιϊζεται η χρονικό διακϑμανςη των εκπομπών CO2 (ςε 
χιλιϊδεσ τϐνουσ και ςε τϐνουσ/κϊτοικο αντύςτοιχα) ςτην Ελλϊδα για το διϊςτημα 1961-
2008, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Παγκϐςμιασ Σρϊπεζασ (The World Bank, 2012). ήπωσ 
παρατηρεύται, υπϊρχει μια αυξανϐμενη τϊςη μϋχρι το 2001 η οπούα τεύνει να 
ςταθεροποιηθεύ. Οι εκπομπϋσ CO2 ανϊ κϊτοικο για το 2008 ςτην Ελλϊδα όταν 8,7 τϐνοι 
διοξειδύου του ϊνθρακα. 

 
χόμα 2-3. Φρονικό διακύμανςη των εκπομπών CO2 (ςε χιλιϊδεσ τόνουσ) ςτην 

Ελλϊδα (πηγό: The World Bank, 2012). 
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χόμα 2-4. Φρονικό διακύμανςη των εκπομπών CO2 (ςε τόνουσ/κϊτοικο) ςτην 

Ελλϊδα (πηγό: The World Bank, 2012). 
 
 

2.5.2 Ανθρακικό αποτύπωμα νοικοκυριών-ατόμων 
 
Τπϊρχει πληθώρα εργαλεύων υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ νοικοκυριών 
και ατϐμων και ςτα  περιςςϐτερα απϐ αυτϊ, ο ενδιαφερϐμενοσ καλεύται να ςυμπληρώςει 
μια ςειρϊ απϐ πεδύα που αφοροϑν πληροφορύεσ ϐπωσ η κατανϊλωςη ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ και πετρελαύου, το εύδοσ λαμπτόρων που χρηςιμοποιεύται, η χρόςη αυτοκινότου 
(διανυθϋντα χιλιϐμετρα) κτλ.  τη ςυνϋχεια το εργαλεύο υπολογύζει το ςυνολικϐ 
ανθρακικϐ αποτϑπωμα που απορρϋει απϐ τισ καθημερινϋσ ςυνόθειεσ του προσ εξϋταςη 
νοικοκυριοϑ/ατϐμου. Ενδεικτικϊ τϋτοια εργαλεύα εύναι το Household Carbon Footprint 
Calculator τησ EPA, το BP Energy Calculator, το Carbon Footprint Ltd 
Individual/Household Calculator κ.ϊ. 
 
τα πλαύςια ςχετικόσ ϋρευνασ  που εκπονόθηκε  απϐ μϋλη τησ ερευνητικόσ ομϊδασ τησ 
παροϑςασ μελϋτησ,  υπολογύςτηκε το αναλυτικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα τεςςϊρων 
νοικοκυριών διαφορετικών χαρακτηριςτικών με την εφαρμογό ειδικοϑ λογιςμικοϑ 
Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ. Σα αποτελϋςματα απϐ την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη ςυνοψύζονται 
ςτον Πύνακα 2-3. 
 

Πύνακασ 2-3. Ανθρακικό αποτύπωμα 4 νοικοκυριών ςτην Ελλϊδα. 
Σοποθεςύα Γενικϊ Φαρακτηριςτικϊ Σόνοι CO2-eq 

Ιωϊννινα Διαμϋριςμα, 3μελόσ Οικογϋνεια 47,3 
Ξϊνθη Διαμϋριςμα, 1 ϊτομο, Υοιτητόσ 11,3 
Ρϐδοσ Διαμϋριςμα, 2 ϊτομα, Νεαρού 

εργαζϐμενοι 
10,7 

Ιωϊννινα Διαμϋριςμα, 1 ϊτομο, Ηλικιωμϋνοσ 8,1 
 
ήπωσ προκϑπτει, τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του κϊθε νοικοκυριοϑ (αριθμϐσ ατϐμων, 
διατροφικϋσ ςυνόθειεσ, ειςϐδημα κτλ.) καθώσ και η κλιματικό ζώνη ςτην οπούα ανόκει, 
επηρεϊζουν ιδιαιτϋρωσ τα τελικϊ αποτελϋςματα.  
 
2.5.3 Ανθρακικό αποτύπωμα προώόντων και επιχειρόςεων 
 
ήπωσ αναφϋρθηκε και ςε προηγοϑμενο κεφϊλαιο (Κεφϊλαιο 2.3), ςϑμφωνα με ςχετικό 
ϋρευνα (Pandey et al., 2011), διαπιςτώθηκε ϐτι το 44% των καταναλωτών προτιμοϑν να 
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αγορϊζουν προώϐντα τα οπούα παρϋχουν πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ανθρακικϐ τουσ 
αποτϑπωμα, ενώ το 43% εύναι διατεθειμϋνοι να πληρώςουν περιςςϐτερα χρόματα για 
προώϐντα με ςχετικϊ χαμηλϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα. Επιπλϋον, η αναφορϊ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ οργανιςμών και επιχειρόςεων ςε τρύτουσ ό η γνωςτοπούηςό 
του ςτο κοινϐ, εύναι απαραύτητη λϐγω των νομοθετικών απαιτόςεων τησ εμπορύασ του 
ϊνθρακα, ωσ μϋροσ τησ εταιρικόσ κοινωνικόσ ευθϑνησ ό για τη βελτύωςη τησ εικϐνασ τουσ. 
 
το πλαύςιο αυτϐ ϐλο και περιςςϐτερεσ επιχειρόςεισ αποτιμοϑν το ανθρακικϐ τουσ 
αποτϑπωμα ό/και το αποτϑπωμα των προώϐντων τουσ. Η αξιολϐγηςη του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ ενϐσ προώϐντοσ περιλαμβϊνει τισ εκπομπϋσ CO2 απϐ την εξϐρυξη των 
πρώτων υλών που απαιτοϑνται για να καταςκευαςτεύ το προώϐν, την παραγωγό του, την 
χρόςη του και την εναπϐθεςό του. Η αξιολϐγηςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ μιασ 
επιχεύρηςησ περιλαμβϊνει τισ εκπομπϋσ απϐ ϐλεσ τισ δραςτηριϐτητεσ που απαιτοϑνται 
για να λειτουργόςει ομαλϊ (οχόματα, κατανϊλωςη ενϋργειασ, χρόςη κτιρύων κτλ.). 
Τπϊρχει πληθώρα ϋτοιμων μεθοδολογιών τισ οπούεσ μπορεύ να διαλϋξει μια επιχεύρηςη για 
να αξιολογόςει το ανθρακικϐ τησ αποτϑπωμα (π.χ. Carbon Trust, 2012). Η αξιολϐγηςη τησ 
επιχεύρηςησ ό του προώϐντοσ πραγματοποιεύται κυρύωσ με τουσ εξόσ τρϐπουσ: 
 

 Παρϋχοντασ δεδομϋνα ςε ειδικοϑσ οργανιςμοϑσ αξιολϐγηςησ μϋςω τησ 
ςυμπλόρωςησ ςχετικών ερωτηματολογύων και φορμών (π.χ. CDP, 2012). Οι 
ςυγκεκριμϋνοι οργανιςμού υπολογύζουν το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του 
ςυςτόματοσ που εξετϊζεται. 

 Με την χρόςη ειδικών εργαλεύων-λογιςμικών (ενδεικτικϊ GaBi, SimaPro κ.ϊ)  ςτα 
οπούα ο χρόςτησ ειςϊγει μϐνοσ του τα δεδομϋνα και λαμβϊνει αυτϐματα τα 
αποτελϋςματα. 

 Με την χρόςη ςυντελεςτών εκπομπών (IPCC, 2006). 
 
2.5.4 Ανθρακικό αποτύπωμα πόλεων 
 
Ο υπολογιςμϐσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ αςτικών περιοχών (πϐλεων, δημοτικών 
διαμεριςμϊτων) αποτελεύ επύςησ μια  ςημαντικό κατηγορύα αποτύμηςησ του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ καθώσ παρουςιϊζεται μια τϊςη, ιδιαύτερα ςτην ΕΕ, για ανϊδειξη των 
Δόμων ωσ δομικών μονϊδων επύτευξησ των ςτϐχων μεύωςησ του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ. Αυτϐ γύνεται εμφανϋσ απϐ τα αυξανϐμενα προγρϊμματα προώθηςησ 
δρϊςεων αειφορικόσ ενϋργειασ ςτισ πϐλεισ, και το ενδιαφϋρον τησ επιςτημονικόσ 
κοινϐτητασ για θϋματα ϐπωσ πρϊςινεσ πϐλεισ, καθαρϋσ ςυγκοινωνύεσ, κτλ. Ο υπολογιςμϐσ 
του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ πϐλεων/Δόμων θα αναλυθεύ εκτενώσ ςτο επϐμενο 
κεφϊλαιο ϐπου και θα υπολογιςτεύ το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. 
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3 Κεφϊλαιο 3 

Βαςικό 
Απογραφό 
Εκπομπών 
CO2 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
Σο παρϐν κεφϊλαιο αποτελεύ ςημαντικό 
ενϐτητα του ερευνητικοϑ ϋργου καθώσ 
παρουςιϊζεται η μεθοδολογύα απογραφόσ και 
υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ.  το ςυγκεκριμϋνο 
Κεφϊλαιο δύνονται τα ςτοιχεύα των ενεργειακών 
καταναλώςεων και των καταναλώςεων 
καυςύμου ανϊ τομϋα και χρόςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. Σα δεδομϋνα που 
ςυλλϋχθηκαν μεταφρϊζονται ςε εκπομπϋσ 
διοξειδύου του ϊνθρακα βϊςει των οδηγιών τησ 
IPCC ώςτε να υπολογιςτεύ το τελικϐ ςυνολικϐ 
ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου. 
  

 
 
 

3.1 Μεθοδολογύα απογραφόσ βαςικών εκπομπών 
 
το Κεφϊλαιο 2 ϋγινε μια ςϑντομη παρουςύαςη του γενικοϑ πλαιςύου αποτύμηςησ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, ενώ ταυτϐχρονα δϐθηκαν περιγραφϋσ οριςμϋνων 
ενδεικτικών εργαλεύων αποτύμηςησ. τϐχοσ του παρϐντοσ κεφαλαύου εύναι η εκτενϋςτερη 
ανϊλυςη τησ μεθοδολογύασ υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ςϑμφωνα με τισ 
κατευθυντόριεσ οδηγύεσ του οδηγοϑ ανϊπτυξησ χεδύων Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ 
ςτα πλαύςια του υμφώνου των Δημϊρχων (European Commission, 2010). Η εν λϐγω 
μεθοδολογύα βαςύζεται ςτουσ ςυντελεςτϋσ εκπομπών τησ Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC, 2006). Η επιλογό τησ ανωτϋρω μεθοδολογύασ για τον υπολογιςμϐ 
του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ βαςύζεται ςτα εξόσ 
κριτόρια: 

 
 Ευκολύα ςτην κατανϐηςη και την μετϋπειτα εφαρμογό απϐ μη 

ειδικοϑσ/επιςτόμονεσ. 
 Ακολουθοϑνται πλόρωσ Ευρωπαώκϋσ οδηγύεσ ϐπωσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται ςτο 

ϑμφωνο των Δημϊρχων.  
 Ευρεύα χρόςη των ςυγκεκριμϋνων ςυντελεςτών εκπομπών απϐ ϊλλουσ Δόμουσ 

ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ. 
 Δυνατϐτητα ϊμεςησ ςϑγκριςησ με ϊλλουσ Δόμουσ. 

 
το πλαύςιο αυτϐ, παρουςιϊζονται ςτη ςυνϋχεια, τα βαςικϊ ςτοιχεύα τησ μεθϐδου και η 
εφαρμογό τουσ για το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. 
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3.1.1 Ϊννοιεσ & Παραδοχϋσ 
 
Παρακϊτω παρουςιϊζονται βαςικϋσ ϋννοιεσ και παραδοχϋσ,  οι οπούεσ θα βοηθόςουν ςτην 
κατανϐηςη του υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ απϐ τον αναγνώςτη. 
Ειδικϐτερα: 
 
α) Ϊτοσ αναφορϊσ: Ψσ ϋτοσ αναφορϊσ ορύζεται το ϋτοσ με το οπούο θα ςυγκριθεύ ο ςτϐχοσ 
μεύωςησ των εκπομπών του 2020. ϑμφωνα με το πρωτϐκολλο του Κιϐτο, αλλϊ και των 
ςτϐχων που ϋχει θϋςει η Ε.Ε., ωσ ϋτοσ αναφορϊσ προτεύνεται το 1990. Ψςτϐςο, ςε 
περύπτωςη που δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα και αξιϐπιςτα ςτοιχεύα για το ςυγκεκριμϋνο  
ϋτοσ πρϋπει να επιλεχθεύ το ϋτοσ εκεύνο για το οπούο εκπληρώνονται τα εν λϐγω. Για την 
ςυγκεκριμϋνη μελϋτη ωσ ϋτοσ αναφορϊσ ορύςτηκε το 2011 καθώσ δεν υπόρχαν αναλυτικϊ 
και αξιϐπιςτα  ςτοιχεύα καταναλώςεων ενϋργειασ, καυςύμων κτλ. για προηγοϑμενα ϋτη. Η 
θϋςπιςη ενϐσ πρϐςφατου ϋτουσ αναφορϊσ, εξαςφαλύζει μεν την ποιϐτητα των δεδομϋνων 
που θα ςυλλεχθοϑν αλλϊ αυξϊνει ϐμωσ την δυςκολύα εφαρμογόσ και τόρηςησ των 
δεςμεϑςεων μεύωςησ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ.  
 
β) Δεδομϋνα δραςτηριϐτητασ: Σα δεδομϋνα δραςτηριϐτητασ ποςοτικοποιοϑν το μϋγεθοσ 
τησ ανθρώπινησ δραςτηριϐτητασ ςτα ϐρια τησ περιοχόσ που εξετϊζεται. Ενδεικτικϊ 
παραδεύγματα εύναι: 

 Η κατανϊλωςη ενϋργειασ ςτα δημοτικϊ κτύρια (ςε MWhe). 
 H κατανϊλωςη πετρελαύου θϋρμανςησ ςτισ οικύεσ (ςε MWhth).  

 
γ) υντελεςτϋσ εκπομπών: Οι ςυντελεςτϋσ εκπομπών εύναι ςυντελεςτϋσ οι οπούοι 
ποςοτικοποιοϑν τισ εκπομπϋσ ανϊ δραςτηριϐτητα. Οι εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα 
υπολογύζονται πολλαπλαςιϊζοντασ τον αντύςτοιχο ςυντελεςτό κϊθε δραςτηριϐτητασ (π.χ. 
καϑςη πετρελαύου) με το μϋγεθοσ τησ δραςτηριϐτητασ (π.χ. KWh πετρελαύου). Ενδεικτικϊ 
παραδεύγματα ςυντελεςτών εκπομπών: 

 Ποςϐτητα CO2 που εκπϋμπεται ανϊ MWh πετρελαύου που καταναλώνεται 
(tCO2/MWhfuel). 

 Ποςϐτητα CO2 που εκπϋμπεται ανϊ MWh ηλεκτριςμοϑ που καταναλώνεται 
(tCO2/MWhe). 

 
δ) τϐχοσ Μεύωςησ: Ο ςτϐχοσ μεύωςησ εύναι το ποςοςτϐ μεύωςησ των ςυνολικών 
εκπομπών CO2 ςε ςϑγκριςη με το ϋτοσ αναφορϊσ. Ψσ ελϊχιςτοσ ςτϐχοσ μεύωςησ μϋχρι το 
2020 ορύζεται το 20%. Ο ςτϐχοσ μεύωςησ μπορεύ να οριςτεύ εύτε ωσ «απϐλυτη μεύωςη», 
εύτε ωσ «κατϊ κεφαλό μεύωςη». την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη ο ςυνολικϐσ ςτϐχοσ μεύωςησ 
του CO2  για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ θα εκφραςτεύ ωσ απϐλυτη μεύωςη, ενώ το 
ποςοςτϐ μεύωςησ αναλϑεται ςτο ςχετικϐ ϑςτημα Διαχεύριςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ 
(ΔΑΕ) του Δόμου. 
 

3.1.2 υντελεςτϋσ εκπομπών 
 
Οι οδηγύεσ του υμφώνου των Δημϊρχων αναφϋρονται ςτην χρόςη δϑο διαφορετικών 
προςεγγύςεων για την επιλογό των ςυντελεςτών εκπομπών (επιλϋγεται μύα απϐ τισ δϑο): 
 
α) Πρϐτυποι ςυντελεςτϋσ εκπομπών ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ IPCC. Οι πρϐτυποι 
ςυντελεςτϋσ βαςύζονται ςτην περιεκτικϐτητα ςε ϊνθρακα του κϊθε καυςύμου, ςτο 
πλαύςιο τησ απογραφόσ των αερύων του θερμοκηπύου τησ United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) και του πρωτϐκολλου του Κιϐτο. ϑμφωνα με 
αυτό την προςϋγγιςη, το διοξεύδιο του ϊνθρακα (CO2) εύναι το πιο ςημαντικϐ αϋριο του 
θερμοκηπύου και δεν απαιτεύται ο υπολογιςμϐσ αερύων ϐπωσ το μεθϊνιο (CH4) ό/και το 
υποξεύδιο του αζώτου (Ν2Ο). Επιπλϋον οι εκπομπϋσ CO2 απϐ την χρόςη πιςτοποιημϋνησ 
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«πρϊςινησ» ενϋργειασ θεωροϑνται μηδενικϋσ. Η μονϊδα αναφορϊσ εκπομπών που 
χρηςιμοποιεύται ςε αυτό την περύπτωςη εύναι «Εκπομπϋσ CO2 (t CO2)». 
 
β) υντελεςτϋσ Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ (ΑΚΖ). Οι ςυγκεκριμϋνοι ςυντελεςτϋσ λαμβϊνουν 
υπϐψη ολϐκληρο τον κϑκλο ζωόσ του ενεργειακοϑ φορϋα. Ϊτςι πϋρα απϐ τισ εκπομπϋσ 
που προϋρχονται απϐ την καϑςη, προςμετροϑνται και οι εκπομπϋσ που προϋρχονται απϐ 
ϐλα τα ςτϊδια του κϑκλου ζωόσ ϐπωσ π.χ. η εξϐρυξη, η εφοδιαςτικό αλυςύδα, και η τελικό 
απϐθεςη-διϊθεςη. Επιπλϋον λαμβϊνονται υπϐψη και αϋρια του θερμοκηπύου πϋρα του 
CO2. την ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη οι εκπομπϋσ CO2 απϐ την χρόςη βιομϊζασ και 
πιςτοποιημϋνησ «πρϊςινησ» ενϋργειασ θεωροϑνται μεγαλϑτερεσ του μηδενϐσ. Η μονϊδα 
αναφορϊσ εκπομπών που χρηςιμοποιεύται ςε αυτό την περύπτωςη εύναι «Εκπομπϋσ 
ιςοδϑναμου CO2 (t CO2-equivalent)». 
 
Για τον υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
επιλϋγεται να γύνει χρόςη τησ προςϋγγιςησ (α), η οπούα αναφϋρεται ςτην χρόςη 
πρϐτυπων ςυντελεςτών εκπομπών. Οι εν λϐγω ςυντελεςτϋσ εκπομπών προϋρχονται απϐ 
την IPCC (IPCC, 2006).  Επιλϋγονται η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ καθώσ προςφϋρει καλϑτερη 
κατανϐηςη απϐ τουσ εμπλεκϐμενουσ παρϊγοντεσ, μεγαλϑτερη ευκολύα ςτην εφαρμογό 
καθώσ επύςησ και μεγαλϑτερη ευκολύα ςϑγκριςησ λϐγω τησ ςυχνόσ χρόςησ αυτόσ απϐ την 
επιςτημονικό κοινϐτητα.  

. 
Για λϐγουσ πληρϐτητασ τησ ϋρευνασ,  και για την εξαγωγό επιπλϋον ςυμπεραςμϊτων για 
τον Δόμο, θα εφαρμοςτεύ και η μϋθοδοσ τησ ΑΚΖ για τον υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ (προςϋγγιςη β). Η εφαρμογό τησ ΑΚΖ θα εκπονηθεύ με την χρόςη ειδικοϑ 
λογιςμικοϑ ΑΚΖ. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την μϋθοδο καθώσ και τα 
αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου δύνονται ςτο επϐμενο κεφϊλαιο τησ παροϑςασ 
μελϋτησ (Κεφϊλαιο 4). 
 

3.1.3 Σα όρια του ςυςτόματοσ ανϊλυςησ 
 
Σα ϐρια του ςυςτόματοσ αναφϋρονται ςτα γεωγραφικϊ ϐρια του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ (χόμα 3-1).  
 

 
 

χόμα 3-1. Σα όρια του ςυςτόματοσ ανϊλυςησ. 

 
Ο υπολογιςμϐσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το ϋτοσ 
αναφορϊσ (2011) αφορϊ τισ εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα λϐγω κατανϊλωςησ 
ενϋργειασ και καυςύμων (πετρϋλαιο, βενζύνη, ξϑλο) απϐ τισ εξόσ δραςτηριϐτητεσ/τομεύσ: 

Κατανάλωςθ Η/Ε: 
- Δθμοτικά Κτίρια 
- Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ 
- Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 
- Οικιακόσ Τομζασ 
- Τριτογενισ Τομζασ 
Κατανάλωςθ Καυςίμων: 
- Δθμοτικά Κτίρια 
- Οικιακόσ Τομζασ 
- Τριτογενισ Τομζασ 
- Δθμοτικά Οχιματα 
- Δθμόςιεσ Μεταφορζσ 
- Ιδιωτικά Οχιματα 
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 Δημοτικϊ Κτύρια, 
 Δημοτικϋσ Εγκαταςτϊςεισ , 
 Δημοτικϐσ Υωτιςμϐσ, 
 Δημοτικϊ Οχόματα, 
 Οικιακϐσ Σομϋασ, 
 Σριτογενόσ Σομϋασ, 
 Δημϐςιεσ Μεταφορϋσ, 
 Ιδιωτικϊ Οχόματα. 

 
Η τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ (ςε MWh) που προϋρχεται απϐ ϊλλεσ πηγϋσ (π.χ. φυςικϐ 
αϋριο), αποτελεύ πολϑ μικρϐ ποςοςτϐ τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ (<5%), 
χρηςιμοποιεύται μεμονωμϋνα απϐ ιδιώτεσ και κατϊ ςυνϋπεια δεν μποροϑν να ςυλλεχθοϑν 
ακριβό ςτοιχεύα κατανϊλωςησ. τα πλαύςια αυτϊ τα εν λϐγω ςτοιχεύα δεν θα 
ςυμπεριληφθοϑν ςτην απογραφό εκπομπών αναφορϊσ.  
 
τα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ δεν υφύςταται ςϑςτημα 
τηλεθϋρμανςησ/τηλεψϑξησ/ςυμπαραγωγόσ ηλεκτρικόσ-θερμικόσ ενϋργειασ (ΗΘ) και 
κατϊ ςυνϋπεια δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτον υπολογιςμϐ ϊμεςεσ ό ϋμμεςεσ εκπομπϋσ 
που απορρϋουν απϐ αυτϋσ.    
 
Με ςτϐχο την μϋγιςτη δυνατό αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων και την πραγματικό 
απεικϐνιςη τησ υφιςτϊμενησ ενεργειακόσ κατϊςταςησ του Δόμου, ςτην παροϑςα 
ανϊλυςη δεν ςυμπεριλαμβϊνονται επύςησ τα εξόσ: 

 
 Σομεύσ οι οπούοι αποκλεύονται βϊςει των οδηγιών του υμφώνου των Δημϊρχων 

(π.χ. Βιομηχανικϋσ εκπομπϋσ). 
 Δεδομϋνα και ςτοιχεύα για δημοτικϊ κτύρια/εγκαταςτϊςεισ που εμπεριϋχουν 

υψηλϐ βαθμϐ αβεβαιϐτητασ (π.χ. δημοτικϊ κτύρια που δεν διατηροϑν ανεξϊρτητο 
αρχεύο καταναλώςεων, κυρύωσ ςε απομακρυςμϋνεσ κοινϐτητεσ του Δόμου). 

 Κτύρια ςτα οπούα λϐγω τησ ιδιαιτερϐτητϊσ τουσ (π.χ. ιςτορικϊ μνημεύα) δεν 
προβλϋπεται να πραγματοποιηθοϑν επεμβϊςεισ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ. 

 
3.1.4 υντελεςτϋσ εκπομπών για τον Δόμο Αλεξανδρούπολησ 
 

3.1.4.1 Ηλεκτρική ενέργεια 
 
τον Πύνακα 3-1 δύνεται ο πρϐτυποσ ςυντελεςτόσ εκπομπών CO2 που οφεύλεται ςτην 
κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για την Ελλϊδα αλλϊ και για την Ευρώπη των 27 
(μϋςοσ ϐροσ) ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ IPCC. Οι ςυγκεκριμϋνοι ςυντελεςτϋσ προτεύνονται 
να χρηςιμοποιοϑνται ωσ γενικό αρχό. ε περύπτωςη τοπικόσ ηλεκτροπαραγωγόσ ο 
ςυγκεκριμϋνοσ πρϐτυποσ ςυντελεςτόσ αναπροςαρμϐζεται ςϑμφωνα την παρακϊτω 
εξύςωςη.  
 

 
Πύνακασ 3-1. Εθνικόσ και Ευρωπαώκόσ ςυντελεςτόσ εκπομπών για την Η/Ε. 

Φώρα 
Πρότυποσ ςυντελεςτόσ 
εκπομπών (tCO2/MWhe) 

υντελεςτόσ εκπομπών 
ΑΚΖ (tCO2-eq/MWhe) 

Ελλϊδα 1,149 1,167 
Ε.Ε.27 0,460 0,578 
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ήπου: 
 

 EFE (Local Emission Factor) = τοπικϐσ ςυντελεςτόσ εκπομπών για την ηλεκτρικό 
ενϋργεια (t/MWh), 

 TCE (Total Electricity Consumption) = ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ απϐ τον οργανιςμϐ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (MWh), 

 LPE (Local Electricity Production) = τοπικό ηλεκτροπαραγωγό (MWh), 
 GEP (Green Electricity Purchases) = αγορϊ πρϊςινησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ 

τον οργανιςμϐ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ (MWh), 
 NEEFE (National or European Emission Factor for Electricity) = εθνικϐσ ό 

ευρωπαώκϐσ ςυντελεςτόσ εκπομπών για την ηλεκτρικό ενϋργεια (t/MWh), 
 CO2 LPE (CO2 Emissions due to Local Production) = εκπομπϋσ CO2 απϐ την τοπικό 

παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (t), 
 CO2 GEP (CO2Emissions due to Green Energy Production) = εκπομπϋσ CO2 απϐ την 

παραγωγό πιςτοποιημϋνησ πρϊςινησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (t). 
 
υνεπώσ, καθώσ ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ υφύςταται τοπικό 
ηλεκτροπαραγωγό απϐ ΑΠΕ, θα πρϋπει να υπολογιςτεύ ο τοπικϐσ ςυντελεςτόσ εκπομπών, 
ο οπούοσ αντικατοπτρύζει τα οφϋλη περιοριςμοϑ του CO2 απϐ την ηλεκτροπαραγωγό απϐ 
ΑΠΕ. την περύπτωςη του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το ϋτοσ αναφορϊσ: 
 
α) Πρϐτυποσ ςυντελεςτόσ εκπομπών (ςε tCO2/MWhe) 
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β) υντελεςτόσ εκπομπών ΑΚΖ (ςε tCO2-eq/MWhe) 
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Οι εκπομπϋσ CO2 απϐ την τοπικό παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ, λόφθηκαν 
απϐ το τισ οδηγύεσ του υμφώνου των Δημϊρχων (ςελ. 65), και πιο ςυγκεκριμϋνα 
θεωρόθηκαν μηδενικϋσ ςτην περύπτωςη των πρϐτυπων ςυντελεςτών και 0,020 και 0,007 
tCO2-eq/MWhe για την παραγωγό απϐ φωτοβολταώκϊ και ανεμογεννότριεσ αντύςτοιχα, 
ςτην περύπτωςη των ςυντελεςτών ΑΚΖ. 
 

3.1.4.2 Καύςιμα 
 
Ο υπολογιςμϐσ των εκπομπών CO2 που προϋρχεται απϐ την καϑςη διαφϐρων καυςύμων 
θα πραγματοποιηθεύ ςϑμφωνα με τουσ ςυντελεςτϋσ που δύνονται ςτον Πύνακα 3-2 
(European Commission, 2010). 
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Πύνακασ 3-2. Πρότυποι ςυντελεςτϋσ εκπομπών για διϊφορα εύδη καυςύμου. 

Εύδοσ καυςύμου 
Πρότυποσ ςυντελεςτόσ 

εκπομπών (tCO2/MWhfuel) 
Βενζύνη κύνηςησ 0,249 
Πετρϋλαιο εςωτερικόσ καϑςησ, 
ντύζελ 

0,267 

Υυςικϐ αϋριο 0,202 
Ξϑλο 0,282 

 
Κατϊ την καταγραφό καταναλώςεων καυςύμων τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα εύναι ςυχνϊ ςε 
μονϊδεσ ϐγκου. Για την μετατροπό τουσ ςε ιςοδϑναμεσ μονϊδεσ ενϋργειασ θα γύνει χρόςη 
των ςυντελεςτών μετατροπόσ που παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 3-3 (European 
Commission, 2010). 
 

Πύνακασ 3-3. υντελεςτϋσ μετατροπόσ για υγρϊ καύςιμα (Λύτρα ςε kWh). 

Εύδοσ καυςύμου 
υντελεςτόσ μετατροπόσ 

(ΚWh/L) 
Βενζύνη  9,2 
Ντύζελ 10,0 

 
 

3.2 Παραγωγό και κατανϊλωςη ενϋργειασ: Κτύρια 
 
 

3.2.1 Ηλεκτρικό ενϋργεια 
 
3.2.1.1 Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή 
 
ϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του υμφώνου των Δημϊρχων τα κριτόρια ώςτε να 
ςυμπεριληφθεύ η παραγϐμενη ηλεκτρικό ενϋργεια απϐ ΑΠΕ ό ΗΘ ςτουσ υπολογιςμοϑσ 
εύναι να αποτελεύ: 
 

 Εγκατϊςταςη/μονϊδα που δεν περιλαμβϊνεται ςτο ευρωπαώκϐ ςϑςτημα 
εμπορύασ δικαιωμϊτων εκπομπόσ αερύων του Θερμοκηπύου. 

 Εγκατϊςταςη/μονϊδα με θερμικό ιςχϑ ϋωσ και 20MW ςτην περύπτωςη 
ςταθμών βιομϊζασ ό ϋωσ και 20MWe ονομαςτικόσ ιςχϑοσ ςτην περύπτωςη 
λοιπών μονϊδων ΑΠΕ (πχ. αιολικϐ πϊρκο, φωτοβολταώκϐσ ςταθμϐσ, κ.ϊ.) 

 
Σα παραπϊνω κριτόρια βαςύζονται ςτην παραδοχό πωσ οι μικρϐτερεσ 
εγκαταςτϊςεισ/μονϊδεσ καλϑπτουν κατϊ βϊςη τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ ςε ηλεκτρικό 
ενϋργεια, ενώ οι μεγαλϑτερεσ εγκαταςτϊςεισ/μονϊδεσ παρϊγουν ηλεκτρικό ενϋργεια η 
οπούα κυρύωσ προμηθεϑει το ςϑςτημα τησ χώρασ. τα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
λειτουργοϑςαν για το ϋτοσ αναφορϊσ τοπικϋσ μονϊδεσ ηλεκτροπαραγωγόσ απϐ 
φωτοβολταώκϊ και Αιολικϊ ςυςτόματα. Σα ςτοιχεύα για την λειτουργύα των 
φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων προόρθαν απϐ τον ΔΕΔΔΗΕ και την Ρυθμιςτικό Αρχό 
Ενϋργειασ (ΡΑΕ), ενώ για την λειτουργύα των Αιολικών υςτημϊτων απϐ την ΡΑΕ και το 
Εθνικϐ Πληροφοριακϐ ϑςτημα για την Ενϋργειασ του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ 
Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ.  
 
Η εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ των φωτοβολταώκών διαςυνδεδεμϋνων ςυςτημϊτων που 
λειτουργοϑςαν ςτο ϋτοσ αναφορϊσ (2011) όταν ςυνολικϊ 3.025,55 kWp ϐπωσ 
παρουςιϊζεται ςτον Πύνακα 3-4. Επειδό δεν υπόρχαν διαθϋςιμα ςτοιχεύα για το ποςοςτϐ 
των φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων επύ αγροϑ με ηλιοςτϊτεσ ϋγινε η παραδοχό πωσ το 
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ςϑνολο των φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων αποτελεύται απϐ ςταθερϊ ςυςτόματα ςτόριξησ. 
Για τον υπολογιςμϐ τησ παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ λαμβϊνεται υπϐψη η ηλιακό 
ακτινοβολύα τησ περιοχόσ. ϑμφωνα με πραγματικϊ δεδομϋνα απϐ την λειτουργύα 
Υωτοβολταώκών ςυςτημϊτων ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ η μϋςη ετόςια παραγϐμενη 
ηλεκτρικό ενϋργεια εκτιμϊται ςε 1350 kWh/kWp. υνεπώσ, η παραγϐμενη ηλεκτρικό 
ενϋργεια απϐ φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ για το 2011 εύναι 
4.085 ΜWh. 
 

Πύνακασ 3-4. Εγκατεςτημϋνη ιςχύσ φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων ςτον Δόμο 
Αλεξανδρούπολησ. 

Ομϊδα 
Εγκατεςτημϋνη Ιςχύσ 

το 2011 (kWp) 
Υωτοβολταώκϊ Ειδικοϑ Προγρϊμματοσ τεγών 
(<10kWp) 

1597,60 

Υωτοβολταώκϊ Αγροτών 497,61 
Υωτοβολταώκα ϋωσ 100kWp (λοιπϊ) 930,34 
Υωτοβολταώκα απϐ 100kWp εωσ 1MWp - 
Υωτοβολταώκϊ ϊνω του 1MWp - 

ϑνολο 3.025,55 
 
Η εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ των Αιολικών διαςυνδεδεμϋνων ςυςτημϊτων που λειτουργοϑςαν 
ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςτο ϋτοσ αναφορϊσ όταν ςυνολικϊ 71,4MW. Απϐ 
την εν λϐγω εγκατεςτημϋνη ιςχϑ τα 57,15MW αφοροϑν αιολικοϑσ ςταθμοϑσ ϊνω των 
20MWe, οπϐτε και δεν λαμβϊνονται υπϐψη ςτον υπολογιςμϐ τησ ηλεκτροπαραγωγόσ 
ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του υμφώνου των Δημϊρχων. Για τον υπολογιςμϐ τησ 
παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ την λειτουργύα των αιολικών ςταθμών 
λαμβϊνεται υπϐψη ωσ μϋςη ταχϑτητα ανϋμου τα 6m/sec. Επύςησ, ο υπολογιςμϐσ τησ 
παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ γύνεται χρηςιμοποιώντασ την τυπικό ανεμογεννότρια 
ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ειδικϐ πλαύςιο χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ και αειφϐρου ανϊπτυξησ 
για τισ ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ (ΤΑ/49828, 2008). ϑμφωνα με τα παραπϊνω η 
παραγϐμενη ηλεκτρικό ενϋργεια απϐ αιολικϊ ςυςτόματα για το 2011 εκτιμϊται ςτισ 
26.214 ΜWh. 
 
υνεπώσ, η ςυνολικό παραγϐμενη ηλεκτρικό ενϋργεια ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ για το 
ϋτοσ αναφορϊσ εκτιμόθηκε ςτισ 30.299 MWh και προϋρχεται εξ ολοκλόρου απϐ 
Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ.  
 

3.2.1.2 Κατανάλωςη Η/Ε: Δημοτικά κτίρια 
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει ςτην ιδιοκτηςύα του ςημαντικϐ αριθμϐ απϐ δημοτικϊ 
κτύρια (>100) τα οπούα αξιοποιοϑνται για την παροχό διαφϐρων υπηρεςιών. Ο 
μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ των κτιρύων τα οπούα αξιοποιοϑνται απϐ τον Δόμο βρύςκεται εντϐσ 
του αςτικοϑ ιςτοϑ τησ πϐλησ τησ Αλεξανδροϑπολησ. Σο κτιριακϐ απϐθεμα του Δόμου 
χαρακτηρύζεται απϐ ποικιλύα ϐςον αφορϊ την χρονολογύα καταςκευόσ, την χρόςη και τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ.  
 
Για τον υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ των δημοτικών κτιρύων ϋγινε χρόςη 
ςτοιχεύων, τα οπούα δϐθηκαν απϐ τη Δημϐςια Επιχεύρηςη Ηλεκτριςμοϑ (ΔΕΗ). την 
περύπτωςη που δεν όταν διαθϋςιμοσ ο αριθμϐσ παροχόσ ώςτε να βρεθοϑν οι ϊμεςεσ 
καταναλώςεισ, αυτϋσ υπολογύςτηκαν ςυναρτόςει του ετηςύου κϐςτουσ λειτουργύασ του 
κτιρύου, του τιμολογύου τησ Δ.Ε.Η. ςτο οπούο ανόκει και τησ μϋςησ τιμόσ ανϊ KWh.  
 
τουσ Πύνακεσ 3-5 παρατύθενται  οι ετόςιεσ καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε KWh 
για το ςϑνολο των δημοτικών κτιρύων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. Για λϐγουσ 
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ςυντομύασ, αλλϊ και πρακτικϐτητασ, καθώσ οριςμϋνα ςυγκροτόματα δημοτικών κτιρύων 
ϋχουν ϋναν μϐνο κοινϐ μετρητό ρεϑματοσ, τα αποτελϋςματα του πύνακα δύνονται ανϊ 
ςυγκρϐτημα βϊςει τησ χρόςησ του. τουσ Πύνακεσ 3-5 δεν ςυμπεριλαμβϊνονται  δημοτικϊ 
κτύρια τα οπούα: 
 

 Δεν χρηςιμοποιόθηκαν καθϐλου το 2011 ό δεν καταναλώνουν ηλεκτρικό ενϋργεια. 
 Εύναι ιδιαύτερου ιςτορικοϑ και πολιτιςμικοϑ ενδιαφϋροντοσ και ωσ εκ τοϑτου οι 

ενεργειακϋσ επεμβϊςεισ ςτα εν λϐγω κτύρια παρουςιϊζουν δυςκολύεσ ό δεν 
προβλϋπονται. 

 Δεν υπϊρχουν επαρκό αξιϐπιςτα ςτοιχεύα. Σα κτύρια για τα οπούα δεν 
εντοπύςθηκαν επαρκό και αξιϐπιςτα ςτοιχεύα εύναι κυρύωσ κτύρια ιδιοκτηςύασ του 
Δόμου που βρύςκονται ςτουσ οικιςμοϑσ του Καλλικρατικοϑ Δόμου. ε κϊθε 
περύπτωςη τα κτύρια που αναλϑθηκαν εκτιμϊται ϐτι αποτελοϑν πϊνω απϐ το 95% 
τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ϐλων των δημοτικών κτιρύων.  

 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ των δημοτικών κτιρύων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
για το 2011, εκτιμόθηκε ςτισ 1.562 ΜWh.
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Πύνακασ 3-5. Καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ δημοτικών κτιρύων (2011). 

A/A 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 
Κατανϊλωςη 

(ςε KWh) 
 A/A Περιγραφό Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
(ςε KWh) 

     
Γυμνάςια/Λύκεια  7 9ο Νηπιαγωγεύο 4.075 

1 1ο Γυμνϊςιο 25.678  8 10ο Νηπιαγωγεύο 1.461 
2 2ο Γυμνϊςιο 17.511  9 11ο Νηπιαγωγεύο 588 
3 3ο Γυμνϊςιο 20.811  10 12ο Νηπιαγωγεύο 1.320 
4 4ο Γυμνϊςιο 16.453  11 13ο Νηπιαγωγεύο 4.010 
5 5ο Γυμνϊςιο 38.023  12 14ο Νηπιαγωγεύο 582 
6 Γυμνϊςιο Ωνθειασ 12.397  13 15ο Νηπιαγωγεύο 923 
7 Γυμνϊςιο Υερών 22.858  14 16ο Νηπιαγωγεύο 1.234 
8 Γυμνϊςιο Πϋπλου 2.109  15 17ο Νηπιαγωγεύο 1.104 
9 1ο ΓΕΛ 21.443  16 18ο Νηπιαγωγεύο 1.825 

10 2ο ΓΕΛ 16.840  17 19ο Νηπιαγωγεύο 774 
11 3ο ΓΕΛ 29.934  18 20ο Νηπιαγωγεύο/5ο Δημοτικϐ χολεύο 18.088 
12 4ο ΓΕΛ 17.069  19 21ο Νηπιαγωγεύο 1.675 
13 ΓΕΛ Υερών 10.717  20 22ο Νηπιαγωγεύο 806 
14 1ο ΕΠΑΛ/3ο ΕΠΑΛ/ ΕΠΑ/ ΕΚ 57.160  21 23ο Νηπιαγωγεύο 2.270 
15 2ο ΕΠΑΛ 24.921  22 24ο Νηπιαγωγεύο 2.844 
16 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ/ΣΕΕ 46.680  23 Νηπιαγωγεύο/Δημοτικϐ χολεύο Ωβαντα 2.567 

  Τποςϑνολο Καταναλώςεων 380.604  24 Νηπιαγωγεύο Ωνθειασ  904 
    25 Νηπιαγωγεύο Απαλοϑ 3.085 

Δημοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία  
26 

Νηπιαγωγεύο/Δημοτικϐ χολεύο 
Λουτροϑ 

3.429 

1 1ο Νηπιαγωγεύο 737  27 Νηπιαγωγεύο/Δημοτικϐ χολεύο Μϊκρησ 2.097 
2 2ο Νηπιαγωγεύο 916  28 Νηπιαγωγεύο Μαώςτρου 2.111 
3 4ο Νηπιαγωγεύο 3.650  29 Νηπιαγωγεύο Ν.Φιλόσ 4.201 

4 6ο Νηπιαγωγεύο 3.517 
 

30 
Ειδικϐ 
Νηπιαγωγεύο/Δημ.χ/Πειραματικϐ  

19.073 

5 7ο Νηπιαγωγεύο 791  31 1ο Δημοτικϐ χολεύο 3.973 
6 8ο Νηπιαγωγεύο 1.263  32 2ο Δημοτικϐ χολεύο 13.216 
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Πύνακασ 3-5 (ςυνϋχεια). Καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ δημοτικών κτιρύων (2011). 

A/A 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 
Κατανϊλωςη 

(ςε KWh) 
 A/A Περιγραφό Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
(ςε KWh) 

     
33 3ο Δημοτικϐ χολεύο 2.689  6 Γ' Παιδικϐσ ταθμϐσ 16.127 
34 4ο Δημοτικϐ χολεύο 13.835  7 Ε' Παιδικϐσ ταθμϐσ 5.880 
35 6ο Δημοτικϐ χολεύο 11.674  8 Ζ' Παιδικϐσ ταθμϐσ 35.720 
36 7ο Δημοτικϐ χολεύο 6.907  9 Σ' Παιδικϐσ ταθμϐσ 17.061 
37 8ο Δημοτικϐ χολεύο 7.222  10 Α' Παιδικϐσ ταθμϐσ Υερών 9.397 
38 9ο Δημοτικϐ χολεύο 13.709  11 Β' Παιδικϐσ ταθμϐσ 9.737 
39 10ο Δημοτικϐ χολεύο 13.552  12 Παιδικϐσ ταθμϐσ Πϋπλου 2.229 
40 11ο Δημοτικϐ χολεύο 15.635    Τποςϑνολο Καταναλώςεων 182.014 
41 12ο Δημοτικϐ χολεύο 14.254     
42 Δημοτικϐ χολεύο Ν.Φιλόσ 7.514  Αθλητικέσ Εγκαταςτάςεισ 
43 Δημοτικϐ χολεύο Μαώςτρου 7.764  1 τϊδιο «Υώτησ Κοςμϊσ» 19.760 
44 Δημοτικϐ χολεύο Απαλοϑ 5.203  2 Γυμναςτόριο Ενϐργανησ Γυμναςτικόσ 33.943 
45 Δημοτικϐ χολεύο Παλαγύασ 3.842  3 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Μαώςτρου 8.819 
46 1ο Δημοτικϐ χολεύο Υερών 10.995  4 Κολυμβητόριο Αλεξανδροϑπολησ 91.020 
47 2  Δημοτικϐ χολεύο Υερών 6.245  5 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Αλεξανδροϑπολησ 46.294 
48 3ο Δημοτικϐ χολεύο 8.552  6 κοπευτόριο 2.101 
49 Δημοτικϐ χολεύο Πϋπλου 5.222  7 Κτύριο Κϋντρου Νεϐτητασ (Γραφεύα) 15.231 
50 Δημοτικϐ χολεύο Ωνθειασ 8.126  8 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Υερών 31.840 

  Τποςϑνολο Καταναλώςεων 272.049  9 Κολυμβητόριο Υερών 22.760 
      Τποςϑνολο Καταναλώςεων 271.768 

ΚΑΠΗ/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί     
1 ΚΑΠΗ Αλεξανδροϑπολησ 44.334  Κτίρια Διοικητικών/Πολιτιςτικών χρήςεων 
2 ΚΑΠΗ Πϋπλου 8.835  1 Δημαρχεύο Αλεξανδροϑπολησ 144.880 
3 ΚΑΠΗ Υερών 8.056  2 Κτύριο Τπηρεςιών Δόμου (Κϑπρου) 16.380 
4 Α' Παιδικϐσ ταθμϐσ 12.638  3 ΔΕΤΑΑ (Γραφεύα) 83.660 
5 Β' Παιδικϐσ ταθμϐσ 12.000  4 Πολυκοινωνικϐ Κϋντρο 6.880 

 
 



Κεφϊλαιο 3: Βαςικό Απογραφό Εκπομπών CO2 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 30 
 

Πύνακασ 3-5 (ςυνϋχεια). Καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ δημοτικών κτιρύων (2011). 

A/A 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 
Κατανϊλωςη 

(ςε KWh) 
 A/A Περιγραφό Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
(ςε KWh) 

     
5 Δημοτικό Βιβλιοθόκη 3.313     
6 ΚΕΠ (Οδϐσ Ι.Καβϑρη) 5.671     
7 Κηποθϋατρο 3.655     
8 Δημοτικϐ Camping 1.249     
9 Δημοτικϐ Μουςεύο 19.040     

10 π. Δημαρχεύο Σραώανοϑπολησ 3.152     
11 Κτύριο Τπηρεςιών Δ.Ε. Σραώανοϑπολησ 12.383     
12 Ιαματικϊ Λουτρϊ Σραώανοϑπολησ 35.346     
13 Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Ωβαντα 6.854     
14 Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Αγνϊντιασ 2.088     
15 Αγροτικϐ Ιατρεύο Δορύςκου 1.600     
16 Αγροτικϐ Ιατρεύο Δωρικοϑ 3.372     
17 Αγροτικϐ Ιατρεύο Μαώςτρου 7.018     
18 ΚΕΥΟ Νύψασ 231     
19 Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Παλαγύασ  4.806     
20 Αύθουςα πολλαπλών χρόςεων Πϋπλου 2.487     
21 Μουςικό χολό Υερών 6.620     
22 Δημοτικϐ Ραδιϐφωνο Υερών 11.346     
23 Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Υερών 3.155     
24 π. Δημαρχεύο Υερών 64.794     
25 Κϋντρο Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών Υερών 5.222     

  Τποςϑνολο Καταναλώςεων 455.202     
       
 υνολικό Κατανϊλωςη 1.561.637     
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3.2.1.3 Κατανάλωςη Η/Ε: Δημοτικέσ Εγκαταςτάςεισ 
 
Η παροϑςα ενϐτητα περιλαμβϊνει τισ ενεργειακϋσ καταναλώςεισ των εγκαταςτϊςεων-
υποδομών ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. τα ϐρια του Δόμου 
ωσ τϋτοιεσ εγκαταςτϊςεισ αναγνωρύςτηκαν οι εγκαταςτϊςεισ βιολογικοϑ καθαριςμοϑ, τα 
διϊφορα αντλιοςτϊςια νεροϑ (γεωτρόςεισ) και ακαθϊρτων και το διυλιςτόριο. Σα 
ςτοιχεύα των ενεργειακών καταναλώςεων για τισ ςυγκεκριμϋνεσ δημοτικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ αντλόθηκαν απϐ τα ςτοιχεύα τησ Δημοτικόσ Επιχεύρηςησ ίδρευςησ και 
Αποχϋτευςησ Αλεξανδροϑπολησ (ΔΕΤΑΑ) και παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 3-6. Η 
ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ των δημοτικών εγκαταςτϊςεων του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ για το 2011, εκτιμόθηκε περύπου ςτισ 3.901 ΜWh. 
 

Πύνακασ 3-6. Καταναλώςεισ Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ Δημοτικών Εγκαταςτϊςεων. 

A/A 
Περιγραφό επιμϋρουσ 

εγκαταςτϊςεων 
Κατανϊλωςη  

(ςε KWh) 
1 Βιολογικϐσ Καθαριςμϐσ 1.650.000 
2 Διυλιςτόριο 540.000 
3 Αντλιοςτϊςια νεροϑ (γεωτρόςεισ) 1.631.295 
4 Αντλιοςτϊςιο ακαθϊρτων 79.887 
 υνολικό Κατανϊλωςη 3.901.182 

 

3.2.1.4 Κατανάλωςη Η/Ε: Δημοτικόσ Φωτιςμόσ 
 
Εντϐσ των ορύων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, ο Δημοτικϐσ Υωτιςμϐσ αποτελεύται απϐ 
λαμπτόρεσ τϑπου ατμών Νατρύου υψηλόσ πύεςησ 110W, 150W, 250W και 400W, ατμών 
Τδραργϑρου 125W και 250W και οικονομύασ 20W πριςματικοϑ τϑπου. Καθώσ τα 
διαθϋςιμα ςτοιχεύα τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ του Δόμου αφοροϑν την Δημοτικό Ενϐτητα 
τησ Αλεξανδροϑπολησ ϋγινε αναγωγό βϊςει του πληθυςμοϑ ςε ολϐκληρο τον Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ. Ϊτςι, ο Δημοτικϐσ Υωτιςμϐσ εκτιμϊται ϐτι αποτελεύται απϐ 842 
λαμπτόρεσ Na 110W, 205 Na 150W, 1171 Na 250W, 30 Na 400W, 1027 Hg 125W, 180 Hg 
250W και 12.370 οικονομύασ 20W πριςματικοϑ τϑπου. υνεπώσ, η ςυνολικό 
εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ του δημοτικοϑ φωτιςμοϑ εύναι 848,99 kW. Τπολογύζοντασ την 
ετόςια διϊρκεια λειτουργύασ τουσ (21:00-05:00 το καλοκαύρι και 17:00 με 06:00 τον 
χειμώνα) εκτιμϊται η ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Πιο ςυγκεκριμϋνα για 
τισ ανϊγκεσ δημοτικοϑ φωτιςμοϑ εκτιμόθηκε ϐτι καταναλώνονται 3.209 MWh.  
 
3.2.1.5 Κατανάλωςη Η/Ε: Οικιακόσ τομέασ 
 
Για τον υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που οφεύλεται ςτον οικιακϐ 
τομϋα ϋγινε χρόςη των διαθϋςιμων ςτοιχεύων απϐ το Εθνικϐ Πληροφοριακϐ ϑςτημα για 
την Ενϋργεια απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(Ε.Π..Ε., 2012). Σα διαθϋςιμα ςτοιχεύα αναφϋρονται ςε εθνικϋσ καταναλώςεισ και 
ςυνεπώσ εκπονόθηκε αναγωγό ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. Η αναγωγό των 
πληροφοριών ςε επύπεδο Δόμου πραγματοποιόθηκε βϊςει του αριθμοϑ των νοικοκυριών 
ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ (22.165) και ςτην Ελλϊδα (3.663.153) ςϑμφωνα με τα 
ςτοιχεύα τησ ελληνικόσ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ. Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ του 
οικιακοϑ τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 138.323 MWh.  
 

3.2.1.6 Κατανάλωςη Η/Ε: Τριτογενήσ τομέασ 
 
Για τον υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που οφεύλεται ςτον 
τριτογενό τομϋα ϋγινε χρόςη των διαθϋςιμων ςτοιχεύων απϐ το Εθνικϐ Πληροφοριακϐ 
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ϑςτημα για την Ενϋργεια (Ε.Π..Ε., 2012). Να τονιςτεύ εδώ ϐτι ο τριτογενόσ τομϋασ 
περιλαμβϊνει τα κτύρια/γραφεύα των επιχειρόςεων/ελεϑθερων επαγγελματιών οι οπούεσ 
δεν προςφϋρουν κϊποιο υλικϐ προώϐν αλλϊ παρϋχουν ςτουσ πελϊτεσ τουσ υπηρεςύεσ. 
Σϋτοιεσ υπηρεςύεσ εύναι ενδεικτικϊ αυτϋσ που παρϋχονται απϐ ελεϑθερουσ επαγγελματύεσ 
(π.χ. δικηγϐροι) ό οργανωμϋνεσ επιχειρόςεισ π.χ. καθαριςμοϑ, κτηματομεςιτικϋσ, 
μεταφορικϋσ, τουριςτικϋσ, τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ, υγεύασ κλπ. 
 
Η αναγωγό των πληροφοριών ςε επύπεδο Δόμου πραγματοποιόθηκε βϊςει του αριθμοϑ 
των νοικοκυριών ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ (22.165) και ςτην Ελλϊδα (3.663.153) 
ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ελληνικόσ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ. Εξαιτύασ του γεγονϐτοσ 
ϐτι δεν υπόρχαν πρωτογενό ςτοιχεύα κατανϊλωςησ ενϋργειασ για τον τριτογενό τομϋα 
για το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ, υπολογύςτηκε μια μϋςη εθνικό κατανϊλωςη, διαιρώντασ 
την ςυνολικό κατανϊλωςη του τριτογενό τομϋα για την Ελλϊδα με τον ςυνολικϐ αριθμϐ 
νοικοκυριών ςτην Ελλϊδα. Η τελικό κατανϊλωςη για το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ βρϋθηκε 
πολλαπλαςιϊζοντασ την μϋςη κατανϊλωςη με τον αριθμϐ των νοικοκυριών ςτο Δόμο. Η 
ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ του τριτογενό τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
εκτιμόθηκε ςτισ 108.913 MWh.  
 

3.2.2 Λοιπϊ καύςιμα 
 

3.2.2.1 Κατανάλωςη πετρελαίου και ξύλου: Δημοτικά κτίρια 
 
Για τον υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ πετρελαύου των δημοτικών κτιρύων αξιοποιόθηκαν 
ςτοιχεύα τα οπούα ςυλλϋχθηκαν απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ του Δόμου (Λογιςτόριο, 
Σεχνικό Τπηρεςύα, κτλ.), ϐπωσ επύςησ και απϐ τουσ προμηθευτϋσ του Δόμου.  τουσ 
Πύνακεσ 3-7 δύνονται οι ετόςιεσ καταναλώςεισ πετρελαύου για το ςϑνολο των δημοτικών 
κτιρύων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. ήπωσ και ςτην περύπτωςη υπολογιςμοϑ του 
ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, τα αποτελϋςματα του Πύνακα δύνονται ανϊ ςυγκρϐτημα βϊςει τησ 
χρόςησ του. τουσ Πύνακεσ 3-7 δεν ςυμπεριλόφθηκαν δημοτικϊ κτύρια τα οπούα: 
 

 Δεν χρηςιμοποιόθηκαν καθϐλου το 2011 ό δεν καταναλώνουν πετρϋλαιο 
(περιπτώςεισ θϋρμανςησ με χρόςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ). 

 Εύναι ιδιαύτερου ιςτορικοϑ και πολιτιςμικοϑ ενδιαφϋροντοσ και ωσ εκ τοϑτου οι 
ενεργειακϋσ επεμβϊςεισ ςτα εν λϐγω κτύρια παρουςιϊζουν δυςκολύεσ ό δεν 
προβλϋπονται. 

 Δεν υπϊρχουν επαρκό αξιϐπιςτα ςτοιχεύα. Σα κτύρια για τα οπούα δεν 
εντοπύςθηκαν επαρκό και αξιϐπιςτα ςτοιχεύα εύναι κυρύωσ κτύρια ιδιοκτηςύασ του 
Δόμου που βρύςκονται ςτουσ οικιςμοϑσ του Καλλικρατικοϑ Δόμου. ε κϊθε 
περύπτωςη τα κτύρια που αναλϑθηκαν εκτιμϊται ϐτι αποτελοϑν πϊνω απϐ το 95% 
τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ϐλων των δημοτικών κτιρύων.  

 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη πετρελαύου των δημοτικών κτιρύων του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ για το 2011, εκτιμόθηκε ςτα 662.330 λύτρα ό ςτισ 6.623 ΜWh (Βϊςει 
τησ παραδοχόσ πωσ 1 λύτρο = 10KWh (EuropeanCommission, 2010)). Επύςησ ςτο 10ο 
Νηπιαγωγεύο Αλεξανδροϑπολησ παρατηρόθηκε θϋρμανςη με την χρόςη pellet βιομϊζασ. Η 
ςυνολικό κατανϊλωςη pellet για το 2011 όταν 1.600 kg τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςε 8 MWh 
(θεωρώντασ μια μϋςη απϐδοςη 5 kWh/kg). 
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Πύνακασ 3-7. Καταναλώςεισ πετρελαύου δημοτικών κτιρύων (2011). 

A/A 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 
Κατανϊλωςη 

(ςε λύτρα) 
 A/A Περιγραφό Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
(ςε λύτρα) 

     
Γυμνάςια/Λύκεια  7 7ο Νηπιαγωγεύο 500 

1 1ο Γυμνϊςιο 5.300  8 8ο Νηπιαγωγεύο 1.512 
2 2ο Γυμνϊςιο 5.600  9 9ο Νηπιαγωγεύο 1.157 
3 3ο Γυμνϊςιο 3.000  10 10ο Νηπιαγωγεύο  - 
4 4ο Γυμνϊςιο 5.500  11 11ο Νηπιαγωγεύο 350 
5 5ο Γυμνϊςιο 11.200  12 12ο Νηπιαγωγεύο 734 
6 Γυμνϊςιο Ωνθειασ 4.900  13 13ο Νηπιαγωγεύο 554 
7 Γυμνϊςιο Υερών 9.500  14 14ο Νηπιαγωγεύο 1.003 
8 Γυμνϊςιο Πϋπλου 2.100  15 15ο Νηπιαγωγεύο 500 
9 1ο ΓΕΛ 8.800  16 16ο Νηπιαγωγεύο 800 

10 2ο ΓΕΛ 5.320  17 17ο Νηπιαγωγεύο 800 
11 3ο ΓΕΛ 1.200  18 18ο Νηπιαγωγεύο - 
12 4ο ΓΕΛ 8.300  19 19ο Νηπιαγωγεύο 1.085 
13 ΓΕΛ Υερών 12.000  20 20ο Νηπιαγωγεύο/5ο Δημοτικϐ χολεύο 13.715 
14 1ο ΕΠΑΛ/3ο ΕΠΑΛ/ ΕΠΑ/ ΕΚ 33.000  21 21ο Νηπιαγωγεύο 200 
15 2ο ΕΠΑΛ 4.900  22 22ο Νηπιαγωγεύο 200 
16 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ/ΣΕΕ 1.500  23 23ο Νηπιαγωγεύο 1.600 

  Τποςϑνολο Καταναλώςεων 100.420  24 24ο Νηπιαγωγεύο 1.744 
    25 Νηπιαγωγεύο/Δημοτικϐ χολεύο Ωβαντα 2.500 

Δημοτικά Σχολεία/Νηπιαγωγεία  26 Νηπιαγωγεύο Ωνθειασ  980 
1 1ο Νηπιαγωγεύο 1.950  27 Νηπιαγωγεύο Απαλοϑ 2.603 

2 2ο Νηπιαγωγεύο 1.000 
 

28 
Νηπιαγωγεύο/Δημοτικϐ χολεύο 
Λουτροϑ 

6.450 

3 3ο Νηπιαγωγεύο 2.250  29 Νηπιαγωγεύο/Δημοτικϐ χολεύο Μϊκρησ 4.629 
4 4ο Νηπιαγωγεύο 1.402  30 Νηπιαγωγεύο Μαώςτρου 1.300 
5 5ο Νηπιαγωγεύο 2.106  31 Νηπιαγωγεύο Παλαγύασ 1.792 
6 6ο Νηπιαγωγεύο 2.430  32 Νηπιαγωγεύο Ν.Φιλόσ 2.430 
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Πύνακασ 3-7 (ςυνϋχεια). Καταναλώςεισ πετρελαύου δημοτικών κτιρύων (2011). 

A/A 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 
Κατανϊλωςη 

(ςε λύτρα) 
 A/A Περιγραφό Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
(ςε λύτρα) 

     
33 Ειδικϐ Νηπιαγωγεύο/Δημ/Πειραματικϐ  9.270  ΚΑΠΗ/Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
34 1ο Νηπιαγωγεύο Υερών 3.202  1 ΚΑΠΗ Αλεξανδροϑπολησ 4.800 
35 2ο Νηπιαγωγεύο Υερών 2.108  2 ΚΑΠΗ Πϋπλου 3.138 
36 3ο Νηπιαγωγεύο Υερών 2.064  3 ΚΑΠΗ Υερών 3.331 
37 4ο Νηπιαγωγεύο Υερών 2.264  4 Α' Παιδικϐσ ταθμϐσ 7.126 
38 1ο Δημοτικϐ χολεύο 10.113  5 Β' Παιδικϐσ ταθμϐσ 12.855 
39 2ο Δημοτικϐ χολεύο 8.550  6 Ε' Παιδικϐσ ταθμϐσ 2.527 
40 3ο Δημοτικϐ χολεύο 2.259  7 Ζ' Παιδικϐσ ταθμϐσ 12.746 
41 4ο Δημοτικϐ χολεύο 9.200  8 Σ' Παιδικϐσ ταθμϐσ 4.455 
42 6ο Δημοτικϐ χολεύο 7.900  9 Η’ Παιδικϐσ ταθμϐσ 8.078 
43 7ο Δημοτικϐ χολεύο 5.300  10 Παιδικϐσ ταθμϐσ Λουτρών 6.000 
44 8ο Δημοτικϐ χολεύο 4.300  11 Α' Παιδικϐσ ταθμϐσ Υερών 6.838 
45 9ο Δημοτικϐ χολεύο 6.500  12 Β' Παιδικϐσ ταθμϐσ Υερών 7.415 
46 10ο Δημοτικϐ χολεύο 6.600  13 Παιδικϐσ ταθμϐσ Πϋπλου 3.877 
47 11ο Δημοτικϐ χολεύο 7.300    Τποςϑνολο Καταναλώςεων 83.186 
48 12ο Δημοτικϐ χολεύο 9.000     
49 Δημοτικϐ χολεύο Ν.Φιλόσ 6.660  Αθλητικέσ Εγκαταςτάςεισ 
50 Δημοτικϐ χολεύο Μαώςτρου 5.520  1 τϊδιο «Υώτησ Κοςμϊσ» 7.000 
51 Δημοτικϐ χολεύο Απαλοϑ 3.100  2 Γυμναςτόριο Ενϐργανησ Γυμναςτικόσ 3.142 
52 Δημοτικϐ χολεύο Παλαγύασ 5.900  3 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Μαώςτρου 4.300 
53 1ο Δημοτικϐ χολεύο Υερών 9.050  4 Κολυμβητόριο Αλεξανδροϑπολησ 100.170 
54 2ο Δημοτικϐ χολεύο Υερών 4.400  5 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Αλεξανδροϑπολησ 19.000 
55 3ο Δημοτικϐ χολεύο 7.750  6 κοπευτόριο 1.500 
56 Δημοτικϐ χολεύο Πϋπλου 6.250  7 Κτύριο Κϋντρου Νεϐτητασ (Γραφεύα) 3.850 
57 Δημοτικϐ χολεύο Ωνθειασ 3.500  8 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Υερών 6.900 

  Τποςϑνολο Καταναλώςεων 208.336    Τποςϑνολο Καταναλώςεων 145.862 
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Πύνακασ 3-7 (ςυνϋχεια). Καταναλώςεισ πετρελαύου δημοτικών κτιρύων (2011). 

A/A 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 
Κατανϊλωςη 

(ςε λύτρα) 
 A/A Περιγραφό Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
(ςε λύτρα) 

     
Κτίρια Διοικητικών/Πολιτιςτικών χρήςεων     

1 Δημαρχεύο Αλεξανδροϑπολησ 34.005     
2 Κτύριο Τπηρεςιών Δόμου (Κϑπρου) 6.500     
3 Πολυκοινωνικϐ Κϋντρο 16.076     
4 Δημοτικϐ Camping 8.000     
5 π. Δημαρχεύο Σραώανοϑπολησ 4.000     
6 Κτύριο Τπηρεςιών Δ.Ε. Σραώανοϑπολησ 800     
7 Πολιτιςτικϐ Κϋντρο Ωβαντα 950     
8 Αγροτικϐ Ιατρεύο Δορύςκου 1.100     
9 Αγροτικϐ Ιατρεύο Δωρικοϑ 600     

10 Αγροτικϐ Ιατρεύο Κόπων 500     
11 ΚΕΥΟ Νύψασ 300     
12 Κϋντρο Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών Λουτρϊ  3.653     
13 Αύθουςα πολλαπλών χρόςεων Πϋπλου 1.100     
14 Μουςικό χολό Υερών 1.750     
15 π. Δημαρχεύο Υερών 9.100     
16 ΔΕΤΑΑ (Γραφεύα) 30.000     
17 Λοιπϊ περιφερειακϊ κτύρια 6.092     

  Τποςϑνολο Καταναλώςεων 124.526     
       
 υνολικό Κατανϊλωςη 662.330     
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3.2.2.2 Κατανάλωςη πετρελαίου και ξύλου: Οικιακόσ τομέασ 
 
Για τον υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ πετρελαύου και ξϑλου που οφεύλεται ςτον οικιακϐ 
τομϋα ϋγινε χρόςη των διαθϋςιμων ςτοιχεύων απϐ το Εθνικϐ Πληροφοριακϐ ϑςτημα για 
την Ενϋργεια απϐ το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ 
(Ε.Π..Ε., 2012). Σα διαθϋςιμα ςτοιχεύα αναφϋρονται ςε εθνικϋσ καταναλώςεισ και 
ςυνεπώσ εκπονόθηκε αναγωγό ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. Η αναγωγό των 
πληροφοριών ςε επύπεδο Δόμου πραγματοποιόθηκε βϊςει του αριθμοϑ των νοικοκυριών 
ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ (22.165) και ςτην Ελλϊδα (3.663.153) ςϑμφωνα με τα 
ςτοιχεύα τησ ελληνικόσ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ. Επιπλϋον θεωρόθηκε ϐτι η ξυλεύα 
αποτελεύ ποςοςτϐ τησ βιομϊζασ που καταναλώνεται πανελλαδικϊ, καθώσ δεν υπόρχαν 
αξιϐπιςτα ςτοιχεύα αποκλειςτικϊ για ξυλεύα ςε επύπεδο Δόμου. Η ςυνολικό κατανϊλωςη 
πετρελαύου και ξυλεύασ του οικιακοϑ τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 
134.523 ΜWh και 42.003 ΜWh αντύςτοιχα. 
 

3.2.2.3 Κατανάλωςη πετρελαίου: Τριτογενήσ τομέασ 
 
Για τον υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που οφεύλεται ςτον 
τριτογενό τομϋα ϋγινε χρόςη των διαθϋςιμων ςτοιχεύων απϐ το Εθνικϐ Πληροφοριακϐ 
ϑςτημα για την Ενϋργεια (Ε.Π..Ε., 2012). Η αναγωγό των πληροφοριών ςε επύπεδο 
Δόμου πραγματοποιόθηκε, ϐπωσ και ςτην περύπτωςη τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ, βϊςει του αριθμοϑ των νοικοκυριών ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ (22.165) και 
ςτην Ελλϊδα (3.663.153) ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ελληνικόσ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ. 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη πετρελαύου του τριτογενό τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
εκτιμόθηκε ςτισ 14.845 ΜWh. 
 

3.3 Κατανϊλωςη ενϋργειασ: Μεταφορϋσ 
 

3.3.1 Δημοτικϊ οχόματα 
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ διαθϋτει δημοτικϊ οχόματα για την εξυπηρϋτηςη των 
αναγκών των υπηρεςιών του, τα οπούα διαφϋρουν ςχετικϊ με τον τϑπο αλλϊ και τα 
χαρακτηριςτικϊ τουσ.  Ο ςτϐλοσ των δημοτικών οχημϊτων που κατϊ την διϊρκεια του 
2011 χρηςιμοποιόθηκαν για τισ ανϊγκεσ του δόμου εύναι 39 βενζινοκύνητα 
οχόματα/τροχόλατα μηχανόματα και 96 πετρελαιοκύνητα οχόματα/τροχόλατα 
μηχανόματα. τουσ Πύνακεσ 3-8 ϋωσ 3-14 παρατύθενται τα αναλυτικϊ ςτοιχεύα 
καταναλώςεων ανϊ ϐχημα και ανϊ χρόςη.  
 

Πύνακασ 3-8. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων – Επιβατηγϊ. 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευόσ 

Εύδοσ 
Οχόματοσ 

Εύδοσ 
Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

DAEWOO MATIZ 2005 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΒΑ 55 506 

FIAT BRAVO 2008 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΒΑ 1.856 17.075,2 

HYUNDAI H-1 2005 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ Β 1.176 10.819,2 

NISSAN SERENA 2004 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΒΑ 30 276 
HYUNDAI 
MATRIX 

2002 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ 
Β 970 8.924 

HYUNDAI H-1 2005 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ Β 510 4.692 

- - ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ Β 150 1.380 

CITROEN C4 2011 ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΒΑ 690 6.348 

Τποςύνολο 5.437 50.020,4 
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Πύνακασ 3-9. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων -  
Μοτοςυκλϋτεσ/Μοτοποδόλατα. 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευόσ 

Εύδοσ Οχόματοσ 
Εύδοσ 

Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

- 2000 ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΟ 100cc ΒΑ 160 1.472 

- 1991 ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΟ 50cc ΒΑ 10 92 

- 2009 ΣΡΙΚΤΚΛΟ  50cc BA 98 901,6 

- 2009 ΣΡΙΚΤΚΛΟ  50cc BA 20 184 

- 2005 ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΟ 50cc ΒΑ 20 184 

- 2008 ΜΟΣΟΠΟΔΗΛΑΣΟ 50cc BA 60 552 

Τποςύνολο 368 3.385,6 
 

Πύνακασ 3-10. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων - Απορριμματοφόρα / 
Τδροφόρα / Πλυντόρια. 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευ

όσ 
Εύδοσ Οχόματοσ 

Εύδοσ 
Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

VOLVO 1996 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 3.833 38.330 
RENAULT 1998 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 13.346 133.460 

RENAULT 1998 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 14.064 140.640 

MERCEDES 1993 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 5.363 53.630 

MERCEDES 2000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 2.485 24.850 

IVECO 2000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 5.633 56.330 

MERCEDES 2001 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 7.147 71.470 

MERCEDES 2001 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 1.425 14.250 

MERCEDES 2002 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 7.559 75.590 

MERCEDES 2002 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 5.786 57.860 

IVECO 2006 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 4.507 45.070 

MERCEDES 1999 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 2.440 24.400 

NISSAN 2000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 2.340 23.400 

IVECO 2006 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 6.303 63.030 

MERCEDES 2010 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 7.010 70.100 

MERCEDES 2010 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 6.095 60.950 

VOLVO 1996 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 4.170 41.700 

IVECO 2000 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 3.601 36.010 

IVECO 2008 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 4.995 49.950 

MERCEDES 2007 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 7.944 79.440 

IVECO 1992 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 328 3.280 

MERCEDES 2011 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 3.237 32.370 

MERCEDES 2011 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΟΥΟΡΟ ΠΚ 3.025 30.250 

MERCEDES 1992 ΤΔΡΟΥΟΡΑ ΠΚ 193 1.930 

VOLVO 1993 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΚΑΔΨΝ ΠΚ 136 1.360 

STEYR 1982 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΚΑΔΨΝ ΠΚ 1.526 15.260 

Τποςύνολο 
124.49

1 
1.244.91

0 
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Πύνακασ 3-11. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων -  Λεωφορεύα. 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευόσ 

Εύδοσ 
Οχόματοσ 

Εύδοσ 
Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

IVECO 2002 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 3.164 31.640 

IVECO 2002 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 2.238 22.380 

TEMSA 2009 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 5.492 54.920 

IVECO 2002 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 3.333 33.330 

IVECO 2005 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 4.162 41.620 

IVECO 1996 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 3.832 38.320 

- - ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 5.002 50.020 

- - ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ Β 379 3.486,8 

IVECO 1991 ΛΕΨΥΟΡΕΙΟ ΠΚ 736 7.360 

Τποςύνολο 28.338 283.076,8 
 

Πύνακασ 3-12. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων - Μηχανόματα Ϊργου. 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευόσ 

Εύδοσ Οχόματοσ 
Εύδοσ 

Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

KOMATSU 1999 
ΕΚΚΑΥΕΑ ( ΣΤΠΟΤ 

JCB ) ΠΚ 440 4.400 

CASE 2001 ΥΟΡΣΨΣΗ ΠΚ 10.318 103.180 

BOBCAT 2009 ΥΟΡΣΨΣΗ(BOBCAT) ΠΚ 336 3.360 

CASE 2008 ΥΟΡΣΨΣΗ ΠΚ 9.437 94.370 

HOLDER 2010 ΑΡΨΘΡΟ ΠΚ 393 3.930 

HOFFMAN 2007 ΑΡΨΘΡΟ ΠΚ 7.779 77.790 

MITSUBISHI 2008 ΓΚΡΕέΝΣΕΡ ΠΚ 6.027 60.270 

CATERPILLAR 1991 ΓΚΡΕέΝΣΕΡ ΠΚ 8.010 80.100 

O & K 1999 ΚΑΠΣΙΚΟ ( ΣΑΠΑ ) ΠΚ 950 9.500 

ΙVECO 2009 ΚΑΛΑΘΟΥΟΡΟ ΠΚ 1.440 14.400 

MERCEDES 2002 ΚΑΛΑΘΟΥΟΡΟ ΠΚ 3.069 30.690 

JCB 2008 ΕΚΚΑΥΕΑ ΠΚ 6.647 66.470 

BUCHER CC500 2008 ΑΡΨΘΡΟ ΠΚ 330 3.300 

MITSUBISHI 2000 ΚΑΛΑΘΟΥΟΡΟ ΠΚ 1.386 13.860 

UNIMOG U 301 1996 ΠΟΛΤΜΗΦΑΝΗΜΑ ΠΚ 1.924 19.240 

KOMATSU 1999 
ΕΚΚΑΥΕΑ ( ΣΤΠΟΤ 

JCB ) ΠΚ 4.307 43.070 

KOMATSU 2000 
ΕΚΚΑΥΕΑ ( ΣΤΠΟΤ 

JCB ) ΠΚ 2.066 20.660 

BOMAC 2002 ΟΔΟΣΡΨΣΗΡΑ ΠΚ 70 700 

MITSUBISHI 2002 ΓΚΡΕέΝΣΕΡ ΠΚ 2.128 21.280 

INDUSTRIES 2008 ΓΚΡΕέΝΣΕΡ ΠΚ 2.337 23.370 

VENIERI 2008 
ΕΚΚΑΥΕΑ ( ΣΤΠΟΤ 

JCB ) ΠΚ 283 2.830 
MERCEDES 

BENZ 
2009 

ΚΑΛΑΘΟΥΟΡΟ ΟΦΗΜΑ ΠΚ 527 5.270 

- - ΣΡΑΚΣΕΡ ΠΚ 1.446 14.460 

- - ΜΗΦ.ΠΡΑ/ΝΟΤ B 1.300 11.960 

- - ΚΟΥΣΗ ΑΥΑΛΣΟΤ ΒΑ 70 644 

- - ΑΡΨΘΡΟ ΠΚ 4.676 46.760 
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- - 
ΤΜΠΙΕΣΗ 
ΑΠΟΡΡ/ΣΨΝ ΠΚ 4.517 45.170 

- - ΦΛΟΟΚΟΠΣΙΚΟ ΒΑ 2.430 22.356 

- - ΣΡΑΚΣΕΡ ΠΚ 118 1.180 

- - ΤΝΕΡΓ. ΚΑΔΨΝ ΒΑ 120 1.104 

- - ΕΚ. ΒΟΘΡΨΝ ΠΚ 580 5.800 

- - ΒΑΡΕΛΑ ΣΙΜΕΝΣΟΤ ΠΚ 480 4.800 

IVECO 1999 ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ ΚΑΔΨΝ ΠΚ 1.150,5 11.505 

Τποςύνολο 87.091,5 867.779 
 

Πύνακασ 3-13.Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων - Υορτηγϊ/Ημιφορτηγϊ. 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευόσ 

Εύδοσ Οχόματοσ 
Εύδοσ 

Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

MERCEDES 2005 ΥΟΡΣΗΓΟ   ΠΚ 1.406 14.060 

NISSAN 2009 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 680 6.800 

VW 2004 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 800 8.000 

FORD 2004 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 405 4.050 

IVECO 2006 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 763 7.630 

MERCEDES 2007 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 6.358 63.580 

MERCEDES 1981 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 5.288 52.880 

MAZDA 2007 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 1.092 10.920 

OPEL 2006 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 459 4.590 

RENAULT 2001 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 1.350 13.500 

ASTRA 1996 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 5.590 55.900 

ASTRA 1996 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 7.750 77.500 

MERCEDES 1989 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 596 5.960 

NISSAN 1993 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 3.778 37.780 

MAZDA 1999 ΥΟΡΣΗΓΟ ΒΑ 920 8.464 

MERCEDES 2000 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 3.444 34.440 

MERCEDES 2001 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 4.096 40.960 

ISUZU 2010 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 1.083 10.830 

ISUZU 2010 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 1.074 10.740 

CITROEN 2010 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 681 6.810 

VW 1993 ΥΟΡΣΗΓΟ ΒΑ 450 4.140 

VW 1993 ΥΟΡΣΗΓΟ ΒΑ 414 3.808,8 

MAN 2000 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 2.741 27.410 

MAZDA 1999 ΥΟΡΣΗΓΟ Β 260 2.392 

MAZDA 1999 ΥΟΡΣΗΓΟ Β 1.240 11.408 

IVECO 2003 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 5.315 53.150 

MERCEDES 1987 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 2.879 28.790 

- - ΥΟΡΣΗΓΟ Β 1.137 10.460,4 

- - ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 1.601 16.010 

- - ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 430 4.300 

- - ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 310 3.100 

RENAULT 1997 ΥΟΡΣΗΓΟ ΠΚ 778 7.780 

Τποςύνολο 65.168 648.143,2 
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Πύνακασ 3-14. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων - Λοιπϊ Οχόματα (ϊνευ 
ςτοιχεύων). 

Μϊρκα 
Οχόματοσ 

Ϊτοσ 
Καταςκευόσ 

Εύδοσ Οχόματοσ 
Εύδοσ 

Καυςύμου 

Κατανϊλωςη 

Λύτρα kWh 

- - - ΠΚ 818 8180 

- - - ΠΚ 325 3250 

- - - ΒΑ 275 2530 

- - - ΒΑ 330 3036 

- - - ΒΑ 400 3680 

- - - ΒΑ 660 6072 

- - - ΒΑ 30 276 

- - - ΒΑ 30 276 

- - - ΠΚ 1167 11670 

- - - ΠΚ 60 600 

- - - ΒΑ 50 460 

- - - ΒΑ 180 1656 

- - - ΒΑ 112 1030 

- - - ΒΑ 140 1288 

- - - ΒΑ 220 2024 

- - - ΒΑ 180 1656 

- - - ΠΚ 16 160 

- - - ΠΚ 1592 15920 

- - - ΠΚ 402 4020 

Τποςύνολο 
7324

3 726807 
 
τον Πύνακα 3-15 ςυνοψύζονται οι καταναλώςεισ ανϊ κατηγορύα, ενώ ςτο χόμα 3-2 
παρουςιϊζεται η επιμϋρουσ ςυνειςφορϊ τησ κϊθε κατηγορύασ ςτην τελικό ςυνολικό 
κατανϊλωςη καυςύμων.  
 

Πύνακασ 3- 15. Καταναλώςεισ Δημοτικών Οχημϊτων – υγκεντρωτικϊ ανϊ 
Κατηγορύεσ 

Κατηγορύα 
Κατανϊλωςη 

Βενζύνησ 
(λύτρα) 

Κατανϊλωςη 
Βενζύνησ 

(kWh) 

Κατανϊλωςη 
Πετρελαύου 

(λύτρα) 

Κατανϊλωςη 
Πετρελαύου 

(kWh) 

Απορριμματοφϐρα/Τδροφϐρα 
κλπ.  - - 124.491 1.244.910 

Επιβατηγϊ 5.437 50.020,4 - - 

Λεωφορεύα 379 3.486,8 27.959 279.590 

Μηχανόματα Ϊργου 3.920 36.064,0 83.171 831.715 

Μοτοςυκλϋτεσ / Μοτοποδόλατα 368 3.385,6 - - 

Υορτηγϊ / Ημιφορτηγϊ 4.421 40.673,2 60.747 607.470 

Λοιπϊ Οχόματα  2.607 23.984,4 4.380 43.800 

ΔΕΤΑΑ (οχόματα) 6.000 55.200,0 45.704 457.040 

ύνολο 23.132 212.814,4 346.452 3.464.525 
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χόμα 3-2. Κατανομό τησ κατανϊλωςησ καυςύμων (ςε %) των δημοτικών 

οχημϊτων. 
 
Tα απορριμματοφϐρα και τα μηχανόματα ϋργου εύναι οι κϑριοι καταναλωτϋσ καυςύμων 
ςε ςχϋςη με τισ ϊλλεσ κατηγορύεσ οχημϊτων του Δόμου, ενώ ςημαντικό εύναι και η 
κατανϊλωςη των φορτηγών οχημϊτων. Σο ςϑνολο των λύτρων βενζύνησ και πετρελαύου 
που καταναλώθηκε το 2011 απϐ τα δημοτικϊ οχόματα όταν 23.132 και 346.452 λύτρα 
αντύςτοιχα. Η ιςοδϑναμη ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ για το 2011 ϐπωσ 
υπολογύςτηκε με την χρόςη κατϊλληλων ςυντελεςτών μετατροπόσ (9,2 KWh/L για 
Βενζύνη και 10 KWh/L για Πετρϋλαιο) ανϋρχεται ςε 3.678 MWh εκ των οπούων οι 213 
ΜWh και 3.465  MWh προϋρχονται απϐ την καϑςη βενζύνησ και πετρελαύου αντύςτοιχα. 
 
3.3.2 Δημόςιεσ μεταφορϋσ 
 
Οι δημϐςιεσ μεταφορϋσ που λειτουργοϑν ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
περιλαμβϊνουν τισ επύγειεσ, εναϋριεσ και θαλϊςςιεσ δημϐςιεσ μεταφορϋσ. Ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ εντϐσ των ορύων του διαθϋτει αεροδρϐμιο, ςταθμϐ του Οργανιςμοϑ 
ιδηροδρϐμων Ελλϊδασ (ΟΕ) και επιβατηγϐ λιμϋνα.  
 
Ο ςταθμϐσ του ΟΕ βρύςκεται εντϐσ του αςτικοϑ ιςτοϑ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ΣΡΑΙΝΟΕ πραγματοποιόθηκαν 2929 δρομολϐγια εντϐσ του 
2011 που αντιςτοιχοϑν ςε 110.522 χιλιϐμετρα. ήςον αφορϊ τισ εναϋριεσ μεταφορϋσ, 
ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα του αεροδρομύου «Δημϐκριτοσ» τησ Αλεξανδροϑπολησ το 2011 οι 
πτόςεισ εςωτερικοϑ όταν 3.518 και οι πτόςεισ εξωτερικοϑ 24. χετικϊ με τισ θαλϊςςιεσ 
μεταφορϋσ, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ςυνδϋεται με το νηςύ τησ αμοθρϊκησ με τακτικϐ 
δρομολϐγιο. Η μοναδικό εταιρεύα η οπούα δραςτηριοποιεύται ςτην γραμμό 
Αλεξανδροϑπολη – αμοθρϊκη εύναι η ΑΟ Α.Ε.. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ εταιρεύασ 
για το ϋτοσ αναφορϊσ τα δρομολϐγια όταν 388 ςυνολικϊ. Λϐγω τησ μη δυνατϐτητασ του 
Δόμου να επϋμβει δραςτικϊ ςτουσ ςυγκεκριμϋνουσ τρϐπουσ μεταφορών, και βϊςει των 
οδηγιών του υμφώνου των Δημϊρχων, οι εκπομπϋσ που προϋρχονται απϐ τα εν λϐγω 
μϋςα δεν θα υπολογιςτοϑν περαιτϋρω.  
 

Απορριμματοφό
ρα/Υδροφόρα 

κ.λπ. 
34% 

Επιβατθγά 
1% 

Λεωφορεία 
8% 

Μθχανιματα 
Ζργου 
23% 

Μοτοςυκλζτεσ 
0% 

Φορτθγά 
18% 

Λοιπά Οχιματα  
2% 

ΔΕΥΑΑ (οχιματα) 
14% 
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Οι υπολογιςμού που παρουςιϊζονται ςε αυτό την ενϐτητα αφοροϑν τισ ενεργειακϋσ 
καταναλώςεισ απϐ την λειτουργύα των εξόσ δημϐςιων μεταφορών εντϐσ των ορύων του 
Δόμου: 

 
 Σο Αςτικϐ ΚΣΕΛ Αλεξανδροϑπολησ Α.Ε.   
 Σο Τπεραςτικϐ ΚΣΕΛ Ϊβρου Α.Ε. 

 
To Αςτικϐ ΚΣΕΛ Αλεξανδροϑπολησ Α.Ε. αποτελεύται απϐ 17 λεωφορεύα, διαφϐρων 
καταςκευαςτών, εκ των οπούων τα 3 εύναι αρθρωτϊ. Σο ϋτοσ καταςκευόσ τουσ ποικύλει, 
με τα περιςςϐτερα απϐ αυτϊ να ϋχουν καταςκευαςτεύ μϋςα ςτην δεκαετύα 1993-2002. Σα 
δρομολϐγια κατανϋμονται ςε 14 γραμμϋσ, η ςυχνϐτητα των οπούων αλλϊζει ανϊλογα με 
τισ εποχιακϋσ ανϊγκεσ, και ικανοποιοϑν τισ ανϊγκεσ των κατούκων τησ πϐλησ τησ 
Αλεξανδροϑπολησ. ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ εταιρεύασ, για το 2011 διανϑθηκαν απϐ το 
Αςτικϐ ΚΣΕΛ 1.130.136 km καταναλώνοντασ 330.000 λύτρα πετρελαύου κύνηςησ (μϋςη 
κατανϊλωςη 0,292 λύτρα/km), ό 3.300 MWh. 
 
Ο ςτϐλοσ του Τπεραςτικοϑ ΚΣΕΛ Ϊβρου Α.Ε. αποτελεύται απϐ 90 περύπου λεωφορεύα, 
διαφϐρων καταςκευαςτών. Ο μϋςοσ ϐροσ ηλικύασ των λεωφορεύων εύναι περύπου 2 ϋτη, 
ενώ ελϊχιςτα απϐ τα λεωφορεύα εύναι ϊνω των 10 ετών.  Η περιοχό ευθϑνησ του 
Τπεραςτικοϑ ΚΣΕΛ Ϊβρου περιλαμβϊνει δρομολϐγια απϐ και προσ Θεςςαλονύκη, Ξϊνθη, 
Καβϊλα, Κομοτηνό, Υϋρεσ, ουφλύ, Ορεςτιϊδα, Διδυμϐτειχο και προοριςμοϑσ εντϐσ του 
Νομοϑ Ϊβρου. 
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ εκτιμόθηκε απϐ τον υπολογιςμϐ των ετόςιων 
ςυνολικών διανυθϋντων χιλιομϋτρων εντϐσ των γεωγραφικών ορύων του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. Ειδικϐτερα, υπολογύςτηκε το ετόςιο πλόθοσ δρομολογύων για κϊθε 
διαδρομό του Τπεραςτικοϑ ΚΣΕΛ Ϊβρου, καθώσ επύςησ και η απϐςταςη που διανϑεεται 
εντϐσ των ορύων του Δόμου. Αναλυτικϊ οι εκτιμόςεισ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 3-16. 
 
Πύνακασ 3-16. Εκτύμηςη των ετηςύων διανυθϋντων χιλιομϋτρων του Τπεραςτικού 

ΚΣΕΛ Ϊβρου εντόσ του Δόμου. 

Δρομολόγιο 

Πλόθοσ 
δρομολογύων 

(με 
επιςτροφό) 

Φιλιόμετρα ανϊ 
δρομολόγιο 

εντόσ του Δόμου 

υνολικϊ 
διανυθϋντα 

χιλιόμετρα εντόσ 
του Δόμου 

Αλεξανδροϑπολη-Θεςςαλονύκη 5.040 28,6 144.144 
Αλεξανδροϑπολη-
Καβϊλα/Ξϊνθη 

4.284 
28,6 

122.522,4 

Αλεξανδροϑπολη-Αθόνα 630 28,6 18.018 
Αλεξανδροϑπολη-Υϋρεσ-ουφλύ-
Διδυμϐτειχο-Ορεςτιϊδα 

8.694 
39,8 

346.021,2 

Αλεξανδροϑπολη-Συχερϐ 3.402 39,8 135.399,6 
Αλεξανδροϑπολη-Μοναςτηρϊκι-
Δορύςκο-Υϋρεσ-Αρδϊνιο-
Βρυςοϑλα-Πϋπλο-Κόπουσ-
Γεμιςτό 

3.528 

48,6 

171.460,8 

Αλεξανδροϑπολη-Λευκύμη 1.008 50,8 51.206,4 
Αλεξανδροϑπολη-Ιτϋα-Σριφϑλλι 504 41,5 20.916 
Αλεξανδροϑπολη-ϊπεσ-
Κομοτηνό 

7.560 
28,6 

216.216 

ύνολο   1.225.904,4 
 
υνολικϊ για το ϋτοσ 2011, ο ςτϐλοσ του Τπεραςτικοϑ ΚΣΕΛ Ϊβρου διϋνυςε 
1.225.904,40km καταναλώνοντασ 357.964 λύτρα πετρελαύου κύνηςησ (μϋςη κατανϊλωςη 
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0,292 λύτρα/χλμ.) ό 3.580 ΜWh. Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ απϐ τισ δημϐςιεσ 
μεταφορϋσ για το ϋτοσ 2011 εκτιμόθηκε ςτισ 6.880 ΜWh. 
 
3.3.3 Ιδιωτικόσ χρόςησ οχόματα 
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη καυςύμων που προϋρχεται απϐ τισ μετακινόςεισ των ιδιωτικόσ 
χρόςησ οχημϊτων εκτιμόθηκε μϋςα απϐ δϑο επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ, την διεϑλευςη 
οχημϊτων απϐ την Εγνατύα Οδϐ και την κύνηςη οχημϊτων εντϐσ του οδικοϑ δικτϑου τησ 
πϐλησ. 
 
Η Εγνατύα Οδϐσ εκτεύνεται απϐ την Ηγουμενύτςα του Νομοϑ Θεςπρωτύασ ϋωσ τουσ 
Κόπουσ του Νομοϑ Ϊβρου και ϋχει ςυνολικϐ μόκοσ 670 km. Σα τμόματα τησ Εγνατύασ 
Οδοϑ εντϐσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ϋχουν ςυνολικϐ μόκοσ 68,03 km (χόμα 3-5). 
το Πύνακα 3-17 περιγρϊφεται αναλυτικϊ ο υπολογιςμϐσ των ςυνολικών οχηματο-
χιλιομϋτρων (ΟΦΜ-km) που πραγματοποιόθηκαν ςτην Εγνατύα Οδϐ εντϐσ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ για το 2011. Για την εκτύμηςη αξιοποιόθηκαν ςτοιχεύα που παρεύχε η 
Εγνατύα Οδϐσ Α.Ε. 
 

Πύνακασ 3-17. Τπολογιςμόσ των ςυνολικών οχηματο-χιλιομϋτρων ςτην Εγνατύα 
Οδό. 

Σμόμα Εγνατύασ Οδού 
Μόκοσ 
(km) 

Εκτιμώμεν
η 

ΕΜΗΚ*201
1 

(οχόματα) 

Ποςοςτό 
βαρϋων 

οχημϊτων 
(%) 

υνολικϊ 
Ετόςια 

ΟΦΜ-km 
Ελαφρών 

Οχημϊτων 

υνολικϊ 
Ετόςια 

ΟΦΜ-km 
Βαρϋων 

Οχημϊτων 
Α/Κ ΜΕΣΗ - Α/Κ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

27,45 5.500 20 44.084.700 11.021.175 

Α/ΚΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ - 
Α/ΚΒΙ.ΠΕΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 

8,30 5.000 20 12.118.000 3.029.500 

Α/Κ ΒΙ.ΠΕ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 
- Α/Κ ΑΡΔΑΝΙΟΤ 

25,03 5.000 20 36.543.800 9.135.950 

Α/Κ ΑΡΔΑΝΙΟΤ - ΚΗΠΟΙ 7,25 1.500 35 2.580.094 1.389.281 

ύνολο 68,03   95.326.594 24.575.906 
*Ετόςια Μϋςη Ημερόςια Κυκλοφορύα 

 
ϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του υμφώνου των Δημϊρχων, η μϋςη κατανϊλωςη για τα 
ελαφρϊ οχόματα εύναι 0,130 L/km ςτην περύπτωςη κατανϊλωςησ βενζύνησ και 0,098 
L/km ςτην περύπτωςη κατανϊλωςησ πετρελαύου. Επιπλϋον βϊςει τησ ελληνικόσ 
ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ για τα ελαφρϊ οχόματα το 83% καταναλώνει βενζύνη και το 
υπϐλοιπο 17% πετρϋλαιο. Ϊτςι υπολογύζεται: 
 

Βενζινοκύνητα Ελαφρϊ Οχόματα: 

υνολικό Κατανϊλωςη = KWh
L

KWh

km

L
803.628.942,9130,0)83,0594.326.95( 

 
 

Πετρελαιοκύνητα Ελαφρϊ Οχόματα: 

υνολικό Κατανϊλωςη = KWh
L

KWh

km

L
410.881.1510098,0)17,0594.326.95(   

 
ήςον αφορϊ τα βαρϋα οχόματα η μϋςη κατανϊλωςη υπολογύζεται ςε 0,298L/km. 
Θεωρώντασ πωσ ϐλα τα βαρϋα οχόματα καταναλώνουν πετρϋλαιο υπολογύζεται 
αντύςτοιχα: 
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Πετρελαιοκύνητα Βαρϋα Οχόματα: 

υνολικό Κατανϊλωςη = KWh
L

KWh

km

L
200.236.7310298,0906.575.24   

 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ που προϋρχεται απϐ την διϋλευςη οχημϊτων απϐ την 
Εγνατύα Οδϐ εντϐσ των ορύων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ υπολογύζεται ςτισ 183.746 
ΜWh. 
 

 
χόμα 3-3. Εγνατύα οδόσ ςτην Περιφϋρεια ΑΜΘ  

(πηγό: www.egnatia.eu/page/default.asp?la=1&id=292). 
Σα ςυνολικϊ οχηματο-χιλιϐμετρα εντϐσ του οδικοϑ δικτϑου του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
υπολογύςτηκαν με την χρόςη των παρακϊτω παραδοχών λϐγω ϋλλειψησ μετρητών 
κύνηςησ εντϐσ του Δόμου: 
 

 Ο αριθμϐσ των οχημϊτων που κυκλοφοροϑςαν το 2011 υπολογύςτηκε βϊςει των 
ςτοιχεύων τησ ελληνικόσ ςτατιςτικόσ υπηρεςύασ (ςτοιχεύα 2011). Η αναγωγό ςε 
επύπεδο Δόμου πραγματοποιόθηκε βϊςει πληθυςμιακών κριτηρύων. υγκεκριμϋνα 
υπολογύςτηκε ϐτι ςτο Δόμο Αλεξανδροϑπολησ το 2011 κυκλοφοροϑςαν 26.252 
επιβατικϊ οχόματα, 10.360 φορτηγϊ και 6.682 δύκυκλα. τουσ υπολογιςμοϑσ δεν 
λόφθηκαν υπϐψη τα δημοτικϊ και δημϐςια μϋςα μεταφορϊσ καθώσ αυτϊ ϋχουν 
υπολογιςτεύ προηγουμϋνωσ. 

 Θεωρόθηκε ϐτι κϊθε ϐχημα πραγματοποιεύ ετηςύωσ 15.000 km τον χρϐνο απϐ τα 
οπούα το 1/3 πραγματοποιεύται εντϐσ του Δόμου (5000km). 

 Βϊςει του ςυμφώνου των Δημϊρχων, η μϋςη κατανϊλωςη για τα επιβατικϊ 
οχόματα εύναι 0,096L/km (βενζύνη) ό 0,069 L/km(πετρϋλαιο) ανϊλογα με το 
καϑςιμο, για τα φορτηγϊ οχόματα εύναι 0,298 L/km και για τα δύκυκλα 
0,040L/km. Επύςησ θεωρόθηκε ϐτι τα επιβατικϊ οχόματα καταναλώνουν κατϊ 
83% βενζύνη και 17% πετρϋλαιο, τα φορτηγϊ 100% πετρϋλαιο και τα δύκυκλα 
100% βενζύνη. 

 
ϑμφωνα με τισ παραπϊνω παραδοχϋσ πραγματοποιόθηκαν οι εξόσ υπολογιςμού: 
 

Βενζινοκύνητα Επιβατικϊ Οχόματα: 
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υνολικό Κατανϊλωςη=

KWh
L

KWh

km

L
093.220.962,9096,0)83,0000.5252.26( 

 
 

Πετρελαιοκύνητα Επιβατικϊ Οχόματα: 

υνολικό Κατανϊλωςη= KWh
L

KWh

km

L
798.396.1510069,0)17,0000.5252.26(   

 
Πετρελαιοκύνητα Υορτηγϊ Οχόματα: 

υνολικό Κατανϊλωςη= KWh
L

KWh

km

L
000.364.15410298,0)000.5360.10( 

 
 

Βενζινοκύνητα Δύκυκλα Οχόματα: 

υνολικό Κατανϊλωςη= KWh
L

KWh

km

L
880.294.122,9040,0)000.5682.6(   

 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ που προϋρχεται απϐ την κύνηςη οχημϊτων εντϐσ του 
Δόμου Αλεξανδροϑπολησ υπολογύζεται ςτισ 278.276 ΜWh. 
 
 

3.4 Τπολογιςμόσ Εκπομπών CO2 
 
την ενϐτητα 3.1 παρουςιϊςθηκαν οι ςυντελεςτϋσ και η μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. Με χρόςη των εν λϐγω ςυντελεςτών και ακολουθώντασ τα 
ςυγκεκριμϋνα βόματα υπολογύςθηκε το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ.  
Οι ςυνολικϋσ καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και καυςύμων ανϊ κατηγορύα εξϋταςησ 
ςυνοψύζονται ςτον Πύνακα 3-18. 
 

Πύνακασ 3-18. υνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 

Κατηγορύα 
Σελικό Κατανϊλωςη Ενϋργειασ (ςε MWh) 

Ηλεκτρικό 
Ενϋργεια 

Πετρϋλαιο 
Θϋρμανςησ 

Πετρϋλαιο 
Ντύζελ 

Βενζύνη Ξυλεύα ύνολο 

Κτίρια και 
Εγκαταςτάςεισ 

      

Δημοτικϊ 
κτύρια/εγκαταςτϊςεισ 

5.463 6.623     8  12.094 

Κτύρια τριτογενοϑσ 
τομϋα 

108.913 14.845       123.758 

Κτύρια οικιακοϑ τομϋα 138.323 134.523     42.003 314.849 
Δημοτικϐσ φωτιςμϐσ 3.209         3.209 
Τποςϑνολο για κτύρια  255.908 155.991   42.011 453.910 

Μεταφορέσ             
Δημοτικϐσ ςτϐλοσ     3.465 213   3.678 
Δημϐςιεσ μεταφορϋσ     6.880     6.880 
Ιδιωτικϋσ και 
εμπορικϋσ μεταφορϋσ 

    258.878 203.144   462.022 

Τποςϑνολο για 
μεταφορϋσ 

    269.223 203.357  472.580 

ϑνολο           926.490 
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Οι εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα που αντιςτοιχοϑν ςτισ παραπϊνω καταναλώςεισ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και καυςύμων ςυνοψύζονται ςτον Πύνακα 3-19. 

 
Πύνακασ 3-19. Εκπομπϋσ CO2 Δόμου Αλεξανδρούπολησ.  

Κατηγορύα 
Εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα (ςε τόνουσ) 

Ηλεκτρικό 
Ενϋργεια 

Πετρϋλαιο 
Θϋρμανςησ 

Πετρϋλαιο 
Ντύζελ 

Βενζύνη Ξυλεύα ύνολο 

Κτίρια και 
Εγκαταςτάςεισ 

      

Δημοτικϊ 
κτύρια/εγκαταςτϊςεισ 

5.534 1.768   2 7.305 

Κτύρια τριτογενοϑσ 
τομϋα 

110.329 3.964    114.292 

Κτύρια οικιακοϑ τομϋα 140.121 35.918   11.845 187.884 
Δημοτικϐσ φωτιςμϐσ 3.251     3.251 
Τποςϑνολο για κτύρια  259.235 41.650   11.847 312.732 

Μεταφορέσ             
Δημοτικϐσ ςτϐλοσ     925 53  978 
Δημϐςιεσ μεταφορϋσ     1.837   1.837 
Ιδιωτικϋσ και 
εμπορικϋσ μεταφορϋσ 

    69.120 50.583  119.703 

Τποςϑνολο για 
μεταφορϋσ 

    71.883 50.636  122.518 

ϑνολο        435.250 
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ ανϋρχεται ςτισ 
926.490 ΜWh ενώ οι αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ CO2 εκτιμόθηκαν ςτουσ 435.250 τόνουσ 
κατϊ απϐλυτη τιμό ό 6 τόνουσ ανϊ κϊτοικο του Δόμου.  
 
ϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ Ευρωπαώκοϑ κϋντρου ϋρευνασ (Joint Research Centre) οι 
μϋςεσ εκπομπϋσ CO2 ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη (E.U. 27) για το ϋτοσ 2011 όταν 7,5 τϐνοι CO2 

ανϊ κϊτοικο παρουςιϊζοντασ πτωτικό τϊςη ςε ςχϋςη με τα προηγοϑμενα χρϐνια 
(Olivieretal., 2012). Μεςογειακϋσ χώρεσ, με θερμϐτερο κλύμα, ϐπωσ η Ιταλύα (6,7 
τϐνοι/κϊτοικο) και η Ιςπανύα (6,4 τϐνοι/κϊτοικο) παρουςύαςαν χαμηλϐτερεσ εκπομπϋσ. 
ήπωσ παρατηρεύται υπϊρχει ςημαντικό ταϑτιςη των αποτελεςμϊτων για το Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ με τα ςτοιχεύα τησ Ε.Ε. Να τονιςτεύ ωςτϐςο ϐτι τα ςυγκεκριμϋνα 
νοϑμερα ϋχουν εξαχθεύ με την χρόςη διαφορετικών παραδοχών ενώ περιλαμβϊνουν και 
τισ βιομηχανικϋσ εκπομπϋσ. Κατϊ ςυνϋπεια ςε ςϑγκριςη με τισ εκπομπϋσ των παραπϊνω 
Φωρών, το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εύναι ςχετικϊ 
υποτιμημϋνο. 
 
ήςον αφορϊ την Ελλϊδα, αξιϐπιςτα ςτοιχεύα υπϊρχουν για το ϋτοσ 2008 τα οπούα 
οριοθετοϑν το ανθρακικϐ αποτϑπωμα ςτουσ 8,6-8,8 τϐνουσ CO2/κϊτοικο (JRC, 2012, The 
World Bank, 2012). Αν ληφθοϑν υπϐψη και οι εκπομπϋσ που προϋρχονται απϐ την 
βιομηχανικό/αγροτικό δραςτηριϐτητα και υπηρεςύεσ, τϐτε αναμϋνεται το ανθρακικϐ 
αποτϑπωμα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ να τεύνει ςτην εν λϐγω τιμό. 
 
Αναλυτικϐτερη παρουςύαςη των αποτελεςμϊτων και περαιτϋρω ςϑγκριςη με ϊλλουσ 
Ευρωπαώκοϑσ και Ελληνικοϑ Δόμουσ, δύνεται ςτο Κεφϊλαιο 5 του ΔΑΕ.
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4 Κεφϊλαιο 4 

Τπολογιςμόσ 
του 
Ανθρακικού 
Αποτυπώματοσ 
με την μϋθοδο  
τησ ΑΚΖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
Η παρουςύαςη τησ μεθοδολογύασ τησ 
Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ (ΑΚΖ) αποτελεύ 
αντικεύμενο του παρϐντοσ Κεφαλαύου. Σα 
αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ τησ 
μεθοδολογύασ για τον υπολογιςμϐ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ  δύνονται ςτο 
ςυγκεκριμϋνο κεφϊλαιο. Η αποτύμηςη 
πραγματοποιεύται με την μϋθοδο των 
ςυντελεςτών ΑΚΖ ϐπωσ περιγρϊφονται ςτο 
ςϑμφωνο των Δημϊρχων και με την 
εφαρμογό ειδικοϑ λογιςμικοϑ ΑΚΖ. ήμωσ, 
πϋρα απϐ την ανϊλυςη του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ, αναλϑονται ςυγκεκριμϋνεσ 
περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ που απορρϋουν 
απϐ τισ καταναλώςεισ ενϋργειασ και 
πετρελαύου ςτα ϐρια του Δόμου. 

 
 
 

4.1 Η ϋννοια τησ Ανϊλυςησ Κύκλου Ζωόσ 
 

4.1.1 Οριςμόσ και οφϋλη τησ ΑΚΖ 
 
Η Αξιολϐγηςη ό Ανϊλυςη του Κϑκλου Ζωόσ (ΑΚΖ) εύναι ϋνα εργαλεύο για την εξϋταςη τησ 
ςυνολικόσ περιβαλλοντικόσ επύδραςησ ενϐσ προώϐντοσ, διεργαςύασ ό ςυςτόματοσ, 
λαμβϊνοντασ υπϐψη κϊθε βόμα τησ ζωόσ του - απϐ τη λόψη των πρώτων υλών μϋχρι την 
καταςκευό του, την πώληςό του, την χρόςη του και την τελικό του διϊθεςη-εναπϐθεςη 
ςτο περιβϊλλον. Πρϐκειται για ϋνα εργαλεύο περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και 
υποςτόριξησ αποφϊςεων που ςκοπϐ ϋχει να αποτιμόςει τισ επιδρϊςεισ απϐ τη χρόςη 
ενϋργειασ και την επεξεργαςύα υλικών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ απϐρριψησ αποβλότων 
ςτο περιβϊλλον και να εκτιμόςει τισ δυνατϐτητεσ επύτευξησ περιβαλλοντικών 
βελτιώςεων ςε ςυνδυαςμϐ με την ορθολογικό χρόςη πρώτων υλών και ενϋργειασ ςε κϊθε 
ςτϊδιο του κϑκλου ζωόσ ενϐσ ςυςτόματοσ. 
 
Σα πρακτικϊ οφϋλη που προκϑπτουν απϐ μια Ανϊλυςη Κϑκλου Ζωόσ μποροϑν να 
ςυνοψιςτοϑν ςτα εξόσ: 
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 Προςφϋρει την κοινό βϊςη αναφορϊσ για τη ςϑγκριςη εναλλακτικών προώϐντων, 

υλικών και δραςτηριοτότων ωσ προσ την περιβαλλοντικό τουσ επύδοςη. 
 Αναδεικνϑει εκεύνα τα ςημεύα του κϑκλου ζωόσ που επιβαρϑνουν περιςςϐτερο το 

περιβϊλλον. ε αυτϊ τα ςημεύα οφεύλουν να επικεντρωθοϑν οι προςπϊθειεσ για 
βελτύωςη τησ περιβαλλοντικόσ επύδοςησ. 

 Βοηθϊ ςτην ανϊπτυξη νϋων προώϐντων και παραγωγικών διεργαςιών με 
μικρϐτερεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ. 

 Προςφϋρει το επιςτημονικϐ υπϐβαθρο για τον χαρακτηριςμϐ 
ςυςτημϊτων/διεργαςιών/προώϐντων ωσ φιλικϊ ό μη προσ το περιβϊλλον. 

 Προςφϋρει ουςιαςτικό βοόθεια για την αποτύμηςη των αποτελεςμϊτων 
περιβαλλοντικών πολιτικών και δρϊςεων ςε ςχϋςη με εξοικονϐμηςη πρώτων 
υλών, ανακϑκλωςη, εκπομπϋσ ρϑπων κτλ., καθώσ επύςησ και την εκπαύδευςη ςε 
θϋματα πρϐληψησ ό μεύωςησ τησ ρϑπανςησ. 

 

4.1.2 Βόματα για την εκπόνηςη ΑΚΖ 
 
Η μεθοδολογύα τησ Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ ακολουθεύ ςυγκεκριμϋνα πρϐτυπα εκτϋλεςησ 
(ISO 14040), και πραγματοποιεύται ςε τϋςςερα βόματα, που ςυνοψύζονται ςτον Πύνακα 4-
1. Η τεχνικό βαςύζεται ςτη δημιουργύα ενϐσ μοντϋλου, το οπούο διαμορφώνει ο χρόςτησ 
προςπαθώντασ να περιγρϊψει ϐςο το δυνατϐ πιο ρεαλιςτικϊ ϋνα ςϑςτημα.  
 

Πύνακασ 4-1. Βόματα για την εφαρμογό τησ ΑΚΖ ςύμφωνα με το ISO 14040. 

 Βόμα Περιγραφό 

1. Καθοριςμϐσ ςκοποϑ και πλαιςύου 
μελϋτησ 
(Goal and Scope Definition) 

Οριςμϐσ των αντικειμενικών ςτϐχων τησ 
μελϋτησ, τησ λειτουργικόσ μονϊδασ, των 
ορύων του ςυςτόματοσ και τησ ποιϐτητασ 
των δεδομϋνων 

2. Ανϊλυςη καταλϐγου κϑκλου ζωόσ 
(Life Cycle Inventory Analysis) 

υλλογό των δεδομϋνων, καθοριςμϐσ των 
διαγραμμϊτων ροόσ και κατανομό των 
περιβαλλοντικών επιπτώςεων 

3. Ανϊλυςη επιπτώςεων κϑκλου ζωόσ 
(Life Cycle Impact Assessment) 

Σαξινϐμηςη και χαρακτηριςμϐσ των 
δεδομϋνων (υποχρεωτικϊ), καθώσ και 
κανονικοπούηςη και ςτϊθμιςη των 
δεδομϋνων (προαιρετικϊ) 

4. Ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων 
(Life Cycle Interpretation) 

Διερεϑνηςη και αξιολϐγηςη των 
παραδοχών και των αποτελεςμϊτων απϐ 
ϊποψη πληρϐτητασ και ευρωςτύασ 

 
την ςυνϋχεια περιγρϊφονται βόμα-βόμα τα διϊφορα ςτϊδια εφαρμογόσ τησ μεθϐδου 
ΑΚΖ και οι αντύςτοιχεσ δρϊςεισ/μοντελοπούηςη για την περύπτωςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. 
 
 

4.1.3 Καθοριςμόσ ςκοπού και πλαιςύου μελϋτησ 
 

4.1.3.1 Οριςμόσ των αντικειμενικών Στόχων  
 
Ο καθοριςμϐσ του ςκοποϑ και πλαιςύου τησ ανϊλυςησ εύναι ϋνα ςημαντικϐ ςτϊδιο ςτην 
εφαρμογό τησ τεχνικόσ γιατύ απϐ αυτϐ εξαρτϊται η ϋκταςη τησ ςε χρϐνο, ανθρώπινο 
δυναμικϐ και οικονομικοϑσ πϐρουσ (EPA, 2006). Ο ξεκϊθαροσ οριςμϐσ του ςκοποϑ και 
πλαιςύου τησ ανϊλυςησ εύναι για το μελετητό ϋνα κομβικϐ ςημεύο κατϊ το οπούο πρϋπει να 



Κεφϊλαιο 4: Τπολογιςμόσ του Ανθρακικού Αποτυπώματοσ με την μϋθοδο τησ ΑΚΖ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 49 
 

βεβαιωθεύ ϐτι οι παραδοχϋσ και απλοποιόςεισ αυτϋσ εύναι τϋτοιεσ που δεν επιφϋρουν 
ςημαντικό αλλούωςη ςτο τελικϐ αποτϋλεςμα. Σα ςημαντικϐτερα ζητόματα που 
ςυνδϋονται με το ςκοπϐ και το πλαύςιο τησ ΑΚΖ, εύναι: 

 
 Η ακριβόσ αποτϑπωςη του ςκοποϑ για τον οπούο γύνεται η ΑΚΖ. 
 Ο λεπτομερόσ καθοριςμϐσ του κϑκλου ζωόσ. 
 Ο καθοριςμϐσ τησ λειτουργικόσ μονϊδασ. 
 Ο οριςμϐσ και περιγραφό των ορύων του ςυςτόματοσ. 
 Ο καθοριςμϐσ των ποιοτικών προδιαγραφών για τα ςτοιχεύα που πρϐκειται να 

χρηςιμοποιηθοϑν. 
 Οι υποθϋςεισ, περιοριςμού και απαιτόςεισ για την επακϐλουθη ερμηνεύα. 

 
Ο καθοριςμϐσ του ςκοποϑ και του πλαιςύου προκϑπτει απϐ την ανϊγκη για ςυνϋπεια 
κατϊ τη διϊρκεια τησ εφαρμογόσ τησ ΑΚΖ. την πρϊξη, το πλαύςιο τησ μελϋτησ εύναι ο 
προςδιοριςμϐσ του επιπϋδου λεπτομϋρειασ που απαιτεύται για την εφαρμογό των 
αποτελεςμϊτων. Σο αποτϋλεςμα τησ μελϋτησ εξαρτϊται κυρύωσ απϐ την ακρύβεια των 
ςτοιχεύων που ειςϊγονται. 
 
κοπϐσ τησ ςυγκεκριμϋνησ ΑΚΖ εύναι η αποτύμηςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ που 
απορρϋει απϐ τισ καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και καυςύμων για τισ ανϊγκεσ  του 
Δόμου Αλεξανδροϑπολησ.  
 

4.1.3.2 Λειτουργική μονάδα 
 
Η λειτουργικό μονϊδα εκφρϊζει την λειτουργύα του υπϐ μελϋτη ςυςτόματοσ και παρϋχει 
μια αναφορϊ τϐςο για τα ειςαγϐμενα ςτοιχεύα ϐςο και για τα αποτελϋςματα, 
επιτρϋποντασ τη ςϑγκριςη δϑο διαφορετικών ςυςτημϊτων. Για παρϊδειγμα, η 
λειτουργικό μονϊδα για ϋνα ςϑςτημα που αφορϊ μύα βαφό, μπορεύ να οριςτεύ ωσ η 
μονϊδα επιφϊνειασ που καλϑπτεται για 10 ϋτη. Μια ςϑγκριςη περιβαλλοντικών 
επιπτώςεων ενϐσ ςυςτόματοσ βαφόσ και ενϐσ ςυςτόματοσ χαρτιοϑ ταπετςαρύασ τούχου 
με την ύδια λειτουργικό μονϊδα εύναι επομϋνωσ δυνατό. 
 
την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, ωσ λειτουργικό μονϊδα ορύζεται «η ικανοπούηςη των 
ενεργειακών αναγκών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για ϋνα ϋτοσ (2011)». τα πλαύςια 
αυτϊ θα αναλυθοϑν υπϐ την ςκοπιϊ τησ ΑΚΖ οι καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και 
καυςύμων για την ικανοπούηςη των αναγκών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το ϋτοσ 
2011. 
 

4.1.3.3 Όρια του ςυςτήματοσ 
 
Σα ϐρια του ςυςτόματοσ καθορύζουν ποιεσ διεργαςύεσ θα πρϋπει να ςυμπεριληφθοϑν ςτη 
μελϋτη ΑΚΖ. Ο καθοριςμϐσ των ορύων του ςυςτόματοσ, εύναι εν μϋρει υποκειμενικϐσ, και 
γύνεται ςυνόθωσ κατϊ τον οριςμϐ του πλαιςύου. 
 
Η ποςοτικοπούηςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το 
ϋτοσ αναφορϊσ απορρϋει απϐ τισ εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα λϐγω κατανϊλωςησ 
ενϋργειασ και καυςύμων (πετρϋλαιο, βενζύνη, ξϑλο) απϐ τισ εξόσ δραςτηριϐτητεσ/τομεύσ: 

 
 Δημοτικϊ Κτύρια, 
 Δημοτικϋσ Εγκαταςτϊςεισ (π.χ. αντλιοςτϊςια), 
 Δημοτικϐ Υωτιςμϐ, 
 Οικιακϐ Σομϋα, 
 Σριτογενό Σομϋα, 
 Δημοτικϊ Οχόματα, 
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 Δημϐςιεσ Μεταφορϋσ, 
 Ιδιωτικϊ Οχόματα. 

 

 
 

χόμα 4-1. Σα όρια του ςυςτόματοσ ανϊλυςησ. 
 

4.1.3.4 Ποιότητα δεδομένων 
 
Η εγκυρϐτητα των αποτελεςμϊτων απϐ τισ μελϋτεσ ΑΚΖ, εξαρτϊται απϐ την ποιϐτητα των 
δεδομϋνων που ειςϊγονται. Οι ακϐλουθεσ παρϊμετροι επιβϊλλεται να λαμβϊνονται 
υπϐψη: χρονικό, γεωγραφικό και τεχνολογικό κϊλυψη, ακρύβεια και 
αντιπροςωπευτικϐτητα των δεδομϋνων, ςυνϋπεια και επαναληψιμϐτητα των μεθϐδων 
που χρηςιμοποιοϑνται για ςυλλογό των δεδομϋνων, και τϋλοσ το ςφϊλμα και τα κενϊ 
δεδομϋνων. την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη επιλϋχθηκαν τα ςτοιχεύα εκεύνα που προςομούαζαν 
ςτον μϋγιςτο δυνατϐ βαθμϐ την υφιςτϊμενη κατϊςταςη του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. 
 

4.1.4 Ανϊλυςη καταλόγου κύκλου ζωόσ 

 
4.1.4.1 Συλλογή δεδομένων 
 
Για την ολοκλόρωςη του μοντϋλου εύναι αναγκαύα η ςυλλογό δεδομϋνων για κϊθε 
διεργαςύα που βρύςκεται εντϐσ των ορύων του ςυςτόματοσ. Σα δεδομϋνα που χρειϊζονται 
εύναι ςυνδυαςμϐσ ειςροών και εκροών ςε κϊθε διεργαςύα που περιλαμβϊνεται ςτα ϐρια 
του ςυςτόματοσ.  Η ςυλλογό δεδομϋνων εύναι το ςτϊδιο με τισ μεγαλϑτερεσ απαιτόςεισ ςε 
πϐρουσ και χρϐνο ςε μύα ΑΚΖ. Σα τελευταύα χρϐνια ϋχουν αναπτυχθεύ και εύναι διαθϋςιμεσ 
βϊςεισ δεδομϋνων με ςτοιχεύα για πολλϋσ διεργαςύεσ. Η επαναχρηςιμοπούηςη ςτοιχεύων 
απϐ προηγοϑμενεσ μελϋτεσ μπορεύ να απλοποιόςει την εργαςύα ςυλλογόσ δεδομϋνων, 
εντοϑτοισ αυτϐ πρϋπει να γύνεται με μεγϊλη προςοχό ϋτςι ώςτε τα δεδομϋνα να εύναι 
αντιπροςωπευτικϊ. 
 
Ψςτϐςο για αρκετϋσ απϐ τισ διεργαςύεσ του ςυςτόματοσ εύτε δεν υπϊρχουν διαθϋςιμα 
δεδομϋνα εύτε τα δεδομϋνα που εύναι διαθϋςιμα δεν εύναι αντιπροςωπευτικϊ τησ 
διεργαςύασ που περιλαμβϊνεται ςτον υπϐ εξϋταςη κϑκλο ζωόσ. Οι διεργαςύεσ αυτϋσ εύναι 
γνωςτϋσ ωσ διεργαςύεσ προςκηνύου (foreground processes) και για αυτϋσ απαιτεύται η 
ςυλλογό πρωτογενών ςτοιχεύων απϐ το υπϐ μελϋτη ςϑςτημα. 
 

Κατανάλωςθ Η/Ε: 
- Δθμοτικά Κτίρια 
- Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ 
- Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 
- Οικιακόσ Τομζασ 
- Τριτογενισ Τομζασ 
Κατανάλωςθ Καυςίμων: 
- Δθμοτικά Κτίρια 
- Οικιακόσ Τομζασ 
- Τριτογενισ Τομζασ 
- Δθμοτικά Οχιματα 
- Δθμόςιεσ Μεταφορζσ 
- Ιδιωτικά Οχιματα 
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την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη θα χρηςιμοποιηθοϑν ςτοιχεύα απϐ την βϊςη δεδομϋνων 
Ecoinvent η οπούα αποτελεύ μια απϐ τισ πιο ευρϋωσ χρηςιμοποιοϑμενεσ και αξιϐπιςτεσ 
βϊςεισ δεδομϋνων για ΑΚΖ (Ecoinvent, 2012). 
 

4.1.4.2 Διάγραμμα ροήσ 
 
Σο διϊγραμμα ροόσ των διαδικαςιών διαμορφώνει μια ποιοτικό γραφικό απεικϐνιςη 
ϐλων των ςχετικών διεργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτον κϑκλο ζωόσ του ςυςτόματοσ 
που μελετϊται. Αποτελεύται απϐ μια ακολουθύα διαδικαςιών που ςυνδϋονται απϐ τισ ροϋσ 
υλικών και ενϋργειασ. τϐχοσ του εύναι η επικϋντρωςη του ενδιαφϋροντοσ ςτισ πιο 
ςχετικϋσ διεργαςύεσ παρϊ η πλόρησ αποτϑπωςη του ςυςτόματοσ. Ιδιαύτερη προςοχό 
πρϋπει να δύνεται ςτισ διεργαςύεσ που πιθανϐτατα παρϊγουν τισ μεγαλϑτερεσ 
περιβαλλοντικϋσ επεμβϊςεισ. Σα περιεχϐμενα μιασ διεργαςύασ ςε ϋνα διϊγραμμα ροόσ για 
ϋνα ςυγκεκριμϋνο οριακϐ ςϑςτημα παρουςιϊζονται ςτο χόμα 4-2.Εξαιρετικϊ ςημαντικϐ 
εύναι ϐλεσ οι αναφορϋσ κατϊ την ειςαγωγό των ςυλλεγμϋνων ςτοιχεύων ςτο μοντϋλο, να 
γύνονται ωσ προσ τη λειτουργικό μονϊδα για να διατηροϑνται τα ιςοζϑγια μϊζασ και 
ενϋργειασ. 

 
χόμα 4-2. Πρότυπο αναγκών ςε δεδομϋνα για διεργαςύεσ  

 
 

Σο αποτϋλεςμα τησ απογραφόσ δεδομϋνων εύναι ϋνασ εκτενόσ κατϊλογοσ ειςροών (πϐροι) 
και εκροών. Οι ειςροϋσ και εκροϋσ του ςυςτόματοσ παρουςιϊζονται με τη μορφό ενϐσ 
ςυγκεντρωτικοϑ πύνακα. Ϊνα πρϐβλημα που προκϑπτει εύναι ϐτι εύναι δϑςκολο να 
ςυγκριθοϑν οι διαφορετικού τϑποι περιβαλλοντικών επιβαρϑνςεων που προκϑπτουν απϐ 
την απογραφό των δεδομϋνων. Ϊνασ τρϐποσ αντιμετώπιςησ αυτοϑ του προβλόματοσ 
εύναι να «μεταφραςτοϑν» ϐλεσ οι επιβαρϑνςεισ ςτην ύδια μονϊδα ό ακϐμα και να 
μετατραποϑν ϐλα τα ςτοιχεύα τησ απογραφόσ δεδομϋνων ςε ϋναν ενιαύο περιβαλλοντικϐ 
δεύκτη. Αυτϐ το πρϐβλημα μπορεύ να λυθεύ με την εφαρμογό μιασ μεθϐδου εκτύμηςησ 
επιπτώςεων ςτο τρύτο ςτϊδιο τησ μεθοδολογύασ. 
 

4.1.5 Εκτύμηςη επιπτώςεων 
 
Προκειμϋνου να ερμηνευθοϑν περαιτϋρω τα αποτελϋςματα του καταλϐγου εύναι 
απαραύτητο να αντιςτοιχηθοϑν ςε κατηγορύεσ επιπτώςεων. Για παρϊδειγμα, ο 
υπολογιςμϐσ κατϊ το ςτϊδιο τησ απογραφόσ δεδομϋνων ϐτι εκπϋμπονται 2kg CO2 απϐ μια 
ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα, εύναι δυςνϐητη ωσ πληροφορύα για ανθρώπουσ που δεν 
ειδικεϑονται ςτο θϋμα. ήταν ϐμωσ αυτό η εκπομπό αντιςτοιχιςτεύ για παρϊδειγμα ςε 
ςυγκεκριμϋνα κροϑςματα καρκινογϋνεςησ, τϐτε το αποτϋλεςμα τησ ΑΚΖ γύνεται πιο 
κατανοητϐ. Η αντιςτούχηςη αυτό γύνεται ςτο τρύτο ςτϊδιο τησ ΑΚΖ, την εκτύμηςη 

Ρροϊόν - Διεργαςία 

Ελέργεηα - Νερό 

Μθ επικίνδυνα απόβλθτα 
διεργαςιϊν 

Επικίνδυνα απόβλθτα διεργαςιϊν 

Υλικά 
Μζρθ 

Εξαρτιματα 

Συμπλθρωμζνα Μζρθ 
Εξαρτιματα 
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επιπτώςεων, ςτϊδιο το οπούο αποτελεύ ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα μεθοδολογικϊ 
προβλόματα. Η δυςκολύα ςτη μετατροπό των αποτελεςμϊτων τησ απογραφόσ δεδομϋνων 
ςτισ αντύςτοιχεσ περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ ϋγκειται ςτο γεγονϐσ ϐτι ακϐμα και ςόμερα 
υπϊρχουν πολλϋσ επιςτημονικϋσ αβεβαιϐτητεσ. 
 
ήπωσ καθορύζεται ςτο πρϐτυπο ISO 14042, το γενικϐ πλαύςιο του ςταδύου τησ Εκτύμηςησ 
Επιπτώςεων αποτελεύται απϐ: 

 
 Τποχρεωτικϊ ςτϊδια (δηλαδό την ταξινϐμηςη και το χαρακτηριςμϐ των 

δεδομϋνων) που μετατρϋπουν τα αποτελϋςματα τησ απογραφόσ δεδομϋνων ςε 
ϋνα δεύκτη για κϊθε κατηγορύα επιπτώςεων, και 

 Προαιρετικϊ ςτϊδια (δηλαδό την κανονικοπούηςη και τη ςτϊθμιςη των 
δεδομϋνων) που ςκοπϐ ϋχουν την απϐδοςη ενϐσ ενιαύου δεύκτη επιπτώςεων, 
χρηςιμοποιώντασ αριθμητικοϑσ ςυντελεςτϋσ κανονικοπούηςησ και ςτϊθμιςησ. 

 
Σα υποχρεωτικϊ και προαιρετικϊ ςτϊδια τησ εκτύμηςησ επιπτώςεων κατϊ ςειρϊ ϋχουν, 
περιληπτικϊ, ωσ εξόσ: 

 
 Επιλογό των κατηγοριών επιπτώςεων και των δεικτών που αντιπροςωπεϑουν 

καλϑτερα κϊθε κατηγορύα. Για παρϊδειγμα, η επύπτωςη «κλιματικό αλλαγό» 
αντιπροςωπεϑεται καλϑτερα απϐ το δεύκτη «ιςοδϑναμα CO2». 

 Σαξινϐμηςη (classification) των ςτοιχεύων τησ απογραφόσ δεδομϋνων ςτισ 
επιλεγμϋνεσ κατηγορύεσ επιπτώςεων. Για παρϊδειγμα, οι εκπομπϋσ CO2, CH4, N2O 
πρϋπει να ταξινομηθοϑν ςτην κατηγορύα «κλιματικό αλλαγό», καθώσ αποτελοϑν 
αϋρια του θερμοκηπύου. 

 Τπολογιςμϐσ των ςυνολικών δεικτών κατηγορύασ επιπτώςεων, χρηςιμοποιώντασ 
τουσ ςυντελεςτϋσ χαρακτηριςμοϑ (characterization). Δηλαδό, ςϑμφωνα με τα 
προαναφερθϋντα, ο δεύκτησ τησ κατηγορύασ επύπτωςησ «κλιματικό αλλαγό» εύναι 
τα ιςοδϑναμα CO2. Ωρα οι εκπομπϋσ CH4 πρϋπει να πολλαπλαςιαςτοϑν με το 
δεύκτη χαρακτηριςμοϑ 21 για να μετατραποϑν ςε ιςοδϑναμεσ εκπομπϋσ CO2 ςε 
χρονικϐ ορύζοντα 100 χρϐνων. 

 Τπολογιςμϐσ των αποτελεςμϊτων του ςυνολικοϑ δεύκτη ανϊ κατηγορύα 
επιπτώςεων ςε ςχϋςη με κϊποιεσ τιμϋσ αναφορϊσ (κανονικοπούηςη – 
characterization). Σο ςτϊδιο αυτϐ εύναι προαιρετικϐ. 

 Ομαδοπούηςη (grouping) και ςτϊθμιςη (weighting) των αποτελεςμϊτων τησ 
Εκτύμηςησ Επιπτώςεων, που εύναι επύςησ προαιρετικϊ. 

 Ανϊλυςη ποιϐτητασ των δεδομϋνων. Σο ςτϊδιο αυτϐ εύναι υποχρεωτικϐ ϐταν η 
ΑΚΖ ϋχει ςυγκριτικϐ ςκοπϐ και τα αποτελϋςματϊ τησ αφοροϑν ςτο ευρϑ κοινϐ. 

 
Για την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη λϐγω του ϐτι αυτό ςτοχεϑει ςτην μεύωςη του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ ενϐσ ςυςτόματοσ (Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ) και την ςυνειςφορϊ ςτην 
αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, ωσ δεύκτησ επιπτώςεων θα επιλεγεύ το δυναμικϐ 
θϋρμανςησ του πλανότη (Global Warming Potential). Η αξιολϐγηςη θα πραγματοποιηθεύ 
με την μϋθοδο IPCC GWP100 τα χαρακτηριςτικϊ τησ οπούασ θα αναλυθοϑν ςτην ςυνϋχεια. 
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χόμα 4-3. τϊδια τησ εκτύμηςησ επιπτώςεων  

 
 
4.1.6 Ερμηνεύα των αποτελεςμϊτων 
 
Η ερμηνεύα εύναι το ςτϊδιο κατϊ το οπούο τα προηγοϑμενα αποτελϋςματα και παραδοχϋσ 
εξετϊζονται και αξιολογοϑνται απϐ την ϊποψη τησ πληρϐτητασ και ευρωςτύασ. Σα κϑρια 
ςτοιχεύα τησ φϊςησ ερμηνεύασ εύναι η αξιολϐγηςη των αποτελεςμϊτων (ϐςον αφορϊ ςτη 
ςυνϋπεια και πληρϐτητα), η ανϊλυςη των αποτελεςμϊτων (απϐ την ϊποψη τησ 
ευρωςτύασ), η εξαγωγό ςυμπεραςμϊτων και η διατϑπωςη προτϊςεων για μελλοντικό 
ϋρευνα. Πιο ςυγκεκριμϋνα: 
 

 Ϊλεγχοσ υνϋπειασ (Consistency check): τϐχοσ του ελϋγχου ςυνϋπειασ εύναι να 
καθοριςτεύ εϊν οι παραδοχϋσ, οι μϋθοδοι, τα πρϐτυπα και τα ςτοιχεύα εύναι 
ςϑμφωνα με το ςκοπϐ και το αντικεύμενο τησ μελϋτησ.  

 Ϊλεγχοσ Πληρϐτητασ (Completeness check): Ο ϋλεγχοσ πληρϐτητασ εξαςφαλύζει 
ϐτι ϐλεσ οι πληροφορύεσ και τα ςτοιχεύα που απαιτοϑνται για τη φϊςη ερμηνεύασ 
εύναι διαθϋςιμα και πλόρη. Η μελϋτη πρϋπει να υπϐκειται ςε ϋλεγχο για 
λανθαςμϋνεσ παραδοχϋσ, ϊςτοχεσ επιλογϋσ μοντϋλων, ελλιπό και ξεπεραςμϋνα 
ςτοιχεύα. 

 Ανϊλυςη υμβολόσ (Contribution analysis): Η ανϊλυςη ςυμβολόσ επεξηγεύ τη 
ςυμβολό ςυγκεκριμϋνων περιβαλλοντικών ροών, διαδικαςιών ό επιδρϊςεων ςε 
ϋνα δεδομϋνο περιβαλλοντικϐ αποτϋλεςμα. Οι ςυνειςφορϋσ εκφρϊζονται ςυνόθωσ 
ωσ ποςοςτϊ επύ του ςυνϐλου. 

 Ανϊλυςη Ευαιςθηςύασ και Αβεβαιϐτητασ (Sensitivity and uncertainty analysis): 
Αυτϐ το ςτοιχεύο τησ φϊςησ ερμηνεύασ αξιολογεύ την επιρροό παραλλαγών των 
δεδομϋνων, των μοντϋλων και ϊλλων μεταβλητών ςτα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ. 
την ανϊλυςη ευαιςθηςύασ ειςϊγονται ςκϐπιμα παραλλαγϋσ ςτοιχεύων 

Υποχρεωτικά 
ςτοιχεία 

Επιλογι των κατθγοριϊν επιπτϊςεων, 
δείκτεσ κατθγορίασ, πρότυπα χαρακτθριςμοφ 

Ανάκεςθ των αποτελεςμάτων απογραφισ 
Δεδομζνων 

Υπολογιςμόσ των αποτελεςμάτων δεικτϊν 
κατθγορίασ 

Αποτελζςματα δεικτϊν 
κατθγορίασ 

Ρροαιρετικά ςτοιχεία 

Κανονικοποίθςθ 
Ομαδοποίθςθ 

Στάκμιςθ 
Ροιοτικι ανάλυςθ ςτοιχείων 
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προκειμϋνου να καθοριςτεύ η ευρωςτύα των εξαγϐμενων αποτελεςμϊτων και η 
ευαιςθηςύα τουσ ςε ςυγκεκριμϋνουσ παρϊγοντεσ. 

 υμπερϊςματα και υςτϊςεισ (Conclusions and recommendations): ε αυτϐ το 
τελευταύο βόμα, ςυνϊγονται ςυμπερϊςματα και υποβϊλλονται ςυςτϊςεισ για το 
περιεχϐμενο και το ςτϐχο τησ μελϋτησ, με βϊςη τισ πληροφορύεσ που 
ςυγκεντρώνονται ςτα προηγοϑμενα ςτϊδια τησ ΑΚΖ και ςε ςυνδυαςμϐ με τα 
αποτελϋςματα των προηγοϑμενων βημϊτων τησ φϊςησ ερμηνεύασ.   

 
Σα αποτελϋςματα καθώσ και η ερμηνεύα τουσ που προκϑπτει απϐ την εφαρμογό τησ 
μεθϐδου ΑΚΖ για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ δύνονται ςτην ςυνϋχεια. ε κϊθε περύπτωςη 
ϋγινε προςπϊθεια να τηρηθοϑν οι αντύςτοιχοι ϋλεγχοι και αναλϑςεισ 
 

4.2 Λογιςμικό ΑΚΖ και χρηςιμοποιούμενεσ μϋθοδοι 
 

4.2.1 Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
 
Η μεθοδολογύα τησ Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ απαιτεύ μεγϊλο αριθμϐ δεδομϋνων για την 
εφαρμογό τησ. Ϊνα ευρϑτατα χρηςιμοποιοϑμενο λογιςμικϐ διεκπεραύωςησ μελετών ΑΚΖ 
εύναι το SimaPro. Σο λογιςμικϐ SimaPro (System for Integrated Environmental 
Assessment of PROducts) εύναι ϋνα γνωςτϐ, αποδεκτϐ και ϋγκυρο εργαλεύο, το οπούο απϐ 
την ανϊπτυξό του το 1990 ϋχει χρηςιμοποιηθεύ ςε ϋναν μεγϊλο αριθμϐ ερευνών ανϊλυςησ 
κϑκλου ζωόσ που πραγματοποιόθηκαν απϐ ςυμβουλευτικοϑσ οργανιςμοϑσ, ερευνητικϊ 
και πανεπιςτημιακϊ ιδρϑματα. Σο λογιςμικϐ αυτϐ επιτρϋπει την ανϊλυςη πολϑπλοκων 
κϑκλων ζωόσ με ϋναν ςυςτηματικϐ και διαφανό τρϐπο, ακολουθώντασ τισ προδιαγραφϋσ 
τησ ςειρϊσ προτϑπων ISO 14040 (1997). 
 
το λογιςμικϐ ςυμπεριλαμβϊνονται διϊφοροι κατϊλογοι βϊςεων δεδομϋνων με ςτοιχεύα 
απϐ μια μεγϊλη γκϊμα βιομηχανικών διεργαςιών, μεταφορών και υλικών, που καλϑπτουν 
γεωγραφικϊ δεδομϋνα απϐ την Ευρώπη και την Αμερικό. Ενδεικτικϋσ βϊςεισ δεδομϋνων 
εύναι οι εξόσ: 

 
 BUWAL 250: Περιλαμβϊνει υλικϊ ςυςκευαςύασ (πλαςτικϐ, χαρτοκιβώτιο, χαρτύ, 

γυαλύ, καςςύτερο, χϊλυβα, αλουμύνιο), παραγωγό ενϋργειασ, μεταφορϋσ, 
επεξεργαςύα αποβλότων. υγκροτόθηκε απϐ το Ελβετικϐ Τπουργεύο 
Περιβϊλλοντοσ. 

 Ecoinvent: Περιλαμβϊνει πϊνω απϐ 2500 ενημερωμϋνεσ διαδικαςύεσ, που 
καλϑπτουν ϋνα ευρϑ φϊςμα υλικών και διαδικαςιών. 

 ETH - ESU 96: Ενεργειακό/οικονομικό βϊςη δεδομϋνων. 
 FranklinUSA 98: Περιλαμβϊνει δεδομϋνα απϐ τη Βϐρεια Αμερικό για την 

παραγωγό ενϋργειασ, τισ μεταφορϋσ, το χϊλυβα, τα πλαςτικϊ και διϊφορεσ 
μεθϐδουσ επεξεργαςύασ.  

 IDEMAT 2001: Περιλαμβϊνει υλικϊ εφαρμοςμϋνησ μηχανικόσ, ϐπωσ μϋταλλα, 
κρϊματα, πλαςτικϊ, ξϑλο και διαδικαςύεσ παραγωγόσ ενϋργειασ και μεταφορών. 

 
την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη αξιοποιόθηκαν οι βϊςεισ δεδομϋνων Ecoinvent και ΕΣΗ-ESU. 
Οι ςυγκεκριμϋνεσ βϊςεισ δεδομϋνων επιλϋχθηκαν διϐτι: 

 
 Περιλαμβϊνουν ςημαντικϐ αριθμϐ διεργαςιών που αφοροϑν την παραγωγό 

ενϋργειασ και μεταφορϋσ, ςτοιχεύα απαραύτητα για την μοντελοπούηςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. 

 Αφοροϑν Ευρωπαώκϊ δεδομϋνα. 
 Εύναι ευρϋωσ χρηςιμοποιοϑμενεσ βϊςεισ δεδομϋνων και ϋτςι τα αποτελϋςματα 

που θα προκϑψουν θα εύναι περιςςϐτερο ςυγκρύςιμα και κατανοητϊ. 
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Για την εκπϐνηςη του τρύτου βόματοσ τησ ΑΚΖ (ανϊλυςη επιπτώςεων) απαιτεύται η 
επιλογό μιασ μεθϐδου εκτύμηςησ επιπτώςεων. Η επιλογό τησ κατϊλληλησ μεθϐδου 
εκτύμηςησ επιπτώςεων πραγματοποιεύται με γνώμονα το ςτϐχο τησ ανϊλυςησ. το 
λογιςμικϐ SimaPro περιϋχονται διϊφορεσ μϋθοδοι, οι ςημαντικϐτερεσ απϐ τισ οπούεσ εύναι 
οι ακϐλουθεσ: 
 

 CML 2001: Μεθοδολογύα ΑΚΖ που αναπτϑχθηκε απϐ το πανεπιςτόμιο του Leiden 
ςτην Ολλανδύα. 

 Eco-Indicator 99: Μεθοδολογύα ΑΚΖ με δυνατϐτητα επιλογόσ διαφϐρων 
προςεγγύςεων – χρόςη κυρύωσ Ευρωπαώκών δεδομϋνων και τεχνολογιών. 

 EDIP 2003: Δανϋζικη μεθοδολογύα ΑΚΖ, με 18 κατηγορύεσ επιπτώςεων. 
 ReCiPe: Αποτελεύ εξϋλιξη τησ Eco-Indicator με δυνατϐτητα 

αξιολϐγηςησmidpoint/endpointδεικτών. 
 IMPACT 2002 υνδυαςμϐσ τεςςϊρων μεθϐδων ΑΚΖ ςε μύα. 

 
την ςυγκεκριμϋνη μελϋτη, η ανϊλυςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ αλλϊ και 
διϊφορων ϊλλων περιβαλλοντικών παραμϋτρων πραγματοποιόθηκε με την εφαρμογό 
των μεθϐδων ReCiPe 2008 και Eco-Indicator 99. Οι ςυγκεκριμϋνεσ μϋθοδοι επιλϋχθηκαν, 
αντύςτοιχα με τισ βϊςεισ δεδομϋνων, διϐτι: 

 
 Αφοροϑν ςχετικϊ πρϐςφατα Ευρωπαώκϊ δεδομϋνα. 
 Εύναι ευρϋωσ χρηςιμοποιοϑμενεσ μϋθοδοι εκτύμηςησ. 

 
Αναλυτικϐτερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τισ δϑο μεθϐδουσ δύνονται ςτην ςυνϋχεια. Ο 
λϐγοσ που επιλϋχθηκαν δϑο μϋθοδοι αξιολϐγηςησ εύναι για να αποτιμηθοϑν τϐςο 
ενδιϊμεςοι (midpoint) περιβαλλοντικού δεύκτεσ ϐςο και δεύκτεσ που αφοροϑν τον τελικϐ 
αποδϋκτη (endpoint). Οι midpointδεύκτεσ εςτιϊζουν ςτον περιβαλλοντικϐ μηχανιςμϐ 
(αιτύα) που κρϑβεται πύςω απϐ μια κατηγορύα επιπτώςεων, ενώ οι endpointδεύκτεσ 
υποδεικνϑουν την ςχετικό ςημαςύα των εκπομπών ςτοχεϑοντασ ςτο αποτϋλεςμα (π.χ. 
επύδραςη ςτην υγεύα) (Bare et al., 2000). Οι endpointδεύκτεσ εύναι πιο κατανοητού, 
ιδιαύτερα ςτα διοικητικϊ ςτελϋχη, εμπεριϋχουν ωςτϐςο υψηλϐτερο βαθμϐ αβεβαιϐτητασ. 
Προτεύνεται λοιπϐν η χρόςη και των δϑο ειδών δεικτών για την πλόρη ανϊλυςη κϑκλου 
ζωόσ ενϐσ ςυςτόματοσ, (Goedkoop et al., 2011) του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςτη 
ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη. 

 

4.2.2 Η μϋθοδοσ ReCiPe (Μidpoint) 
 
Η εν λϐγω μϋθοδοσ αναπτϑχθηκε απϐ τα πανεπιςτόμια τησ Ολλανδύασ Radboud, Leiden 
και Delft και την ςυμβουλευτικό εταιρύα Pre Consultants. Η ςυγκεκριμϋνη μϋθοδοσ 
προςφϋρει τη δυνατϐτητα αξιολϐγηςησ ςυςτημϊτων με την χρόςη τϐςο midpoint 
(ςτϐχευςη ςτον περιβαλλοντικϐ μηχανιςμϐ) ϐςο και endpoint δεικτών (ςτϐχευςη ςτην 
επύπτωςη). τον Πύνακα 4-2 παρουςιϊζονται οι διϊφοροι midpoint δεύκτεσ 
περιβαλλοντικών επιπτώςεων που περιλαμβϊνονται ςτην μϋθοδο ReCiPe και θα 
αξιολογηθοϑν για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη 
μϋθοδο μπορεύ να βρει κανεύσ εύτε ηλεκτρονικϊ (ReCiPe, 2011) εύτε ςτην ςχετικό 
αναλυτικό τεχνικό ϋκθεςη (Goedkoop et al. 2009). 
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Πύνακασ 4-2. Δεύκτεσ επιπτώςεων με την μϋθοδο ReCiPe.  

Δεύκτησ Επιπτώςεων Μονϊδα Περιγραφό 

Κλιματικό αλλαγό  kgCO2eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ διοξειδύου του ϊνθρακα 
ςτον αϋρα.  

τοιβϊδα του ϐζοντοσ kgCFC-11 eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ χλωροφθορανθρϊκων 
ςτον αϋρα. 

Σοξικϐτητα για τον ϊνθρωπο kg 1,4-DBeq. Ιςοδϑναμα κιλϊ 1,4 διχλωροβενζολύου 
ςτον αςτικϐ αϋρα. 

χηματιςμϐσ φωτοχημικών 
οξειδωτικών 

kg NMVOC Κιλϊ πτητικών οργανικών ενώςεων 
(εκτϐσ μεθανύου) ςτον αϋρα. 

χηματιςμϐσ αιωροϑμενων 
ςωματιδύων 

kg PM10 eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ αιωροϑμενων 
ςωματιδύων PM10 ςτον αϋρα. 

Ιονύζουςα ακτινοβολύα kg U235 eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ ουρανύου (U235) ςτον 
αϋρα. 

Εδαφικό οξύνηςη kg SO2 eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ διοξειδύου του θεύου 
ςτον αϋρα. 

Ευτροφιςμϐσ γλυκών υδϊτων kg P eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ φωςφϐρου ςε γλυκϊ 
ϑδατα. 

Ευτροφιςμϐσθαλϊςςιωνυδϊτων kg  N eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ αζώτου ςε θαλϊςςια 
ϑδατα. 

Οικοτοξικϐτητα εδαφών kg 1,4-DB eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ 1,4 διχλωροβενζολύου 
ςε βιομηχανικϊ εδϊφη. 

Οικοτοξικϐτητα γλυκών υδϊτων kg 1,4-DB eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ 1,4 διχλωροβενζολύου 
ςε γλυκϊ ϑδατα. 

Οικοτοξικϐτητα 
θαλϊςςιωνυδϊτων 

kg 1,4-DB eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ 1,4 διχλωροβενζολύου 
ςε θαλϊςςια ϑδατα. 

Φρόςη γεωργικόσ γησ m2×yr Σετραγωνικϊ μϋτρα επύ χρονικϐ 
διϊςτημα που απαιτεύται. 

Φρόςη αςτικόσ γησ m2×yr Σετραγωνικϊ μϋτρα επύ χρονικϐ 
διϊςτημα που απαιτεύται. 

Επϋμβαςη ςε φυςικϋσ εκτϊςεισ m2 Σετραγωνικϊ μϋτρα που επηρεϊζονται. 
Εξϊντληςη υδϊτων m3 Κυβικϊ μϋτρα νεροϑ που 

χρηςιμοποιόθηκε. 
Εξϊντληςημετϊλλων kg Fe eq. Ιςοδϑναμα κιλϊ ςιδόρου που 

χρηςιμοποιόθηκαν. 
Εξϊντληςη ορυκτών kgoileq. Ιςοδϑναμα κιλϊ πετρελαύου ςτο ϋδαφοσ. 

 
Η εφαρμογό τησ μεθϐδου ReCiPe θα ποςοτικοποιόςει ϋνα πλόθοσ ςημαντικών 
περιβαλλοντικών δεικτών, ςυμπεριλαμβανομϋνου του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. 
Ψςτϐςο, ϐπωσ προαναφϋρθηκε, πϋρα απϐ τουσ midpoint δεύκτεσ, εύναι ςημαντικϐ να 
αξιολογηθοϑν και οι δεύκτεσ που αφοροϑν τισ τελικϋσ επιπτώςεισ (endpoint). Αν και η 
ReCiPe δύνει την δυνατϐτητα αξιολϐγηςησ endpoint δεικτών, προτιμόθηκε για αυτϐν τον 
ςκοπϐ να χρηςιμοποιηθεύ η μϋθοδοσ Eco-Indicator 99 καθώσ ϋχει εφαρμοςτεύ 
περιςςϐτερο ςτην διεθνό βιβλιογραφύα (αποτελεύ πρϐγονο τησ ReCiPe) ενώ ακολουθεύ 
παρϐμοια μεθοδολογύα αξιολϐγηςησ (δεύκτεσ, κανονικοπούηςη, βαρϑτητεσ κ.λπ.).   
 
4.2.3 Η μϋθοδοσ Ecoindicator 99 (Endpoint) 
 
Η μεθοδολογύα Eco-Indicator 99 ςτοχεϑει ςτην αποτϑπωςη των τελικών ζημιών (damage 
oriented) που επιφϋρουν οι περιβαλλοντικϋσ επιπτώςεισ. Σα αποτελϋςματα τησ 
απογραφόσ δεδομϋνων αποτυπώνονται ςε ϋντεκα κατηγορύεσ επιπτώςεων, οι οπούεσ 
μϋςω ςυντελεςτών βαρϑτητασ οργανώνονται ςε τρεισ μεγϊλεσ περιοχϋσ τελικών 
απωλειών: 
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 Απώλειεσ ςτην ανθρώπινη υγεύα, οι οπούεσ εκφρϊζονται ωσ το ϊθροιςμα των ετών 
ζωόσ που χϊνονται και των ετών που ζει κϊποιοσ αςθενώντασ. Σο ϊθροιςμα αυτϐ 
εκφρϊζεται με το δεύκτη DALY (Disability Adjusted Life Years), ο οπούοσ 
χρηςιμοποιεύται απϐ την Παγκϐςμια Σρϊπεζα και την Παγκϐςμια Οργϊνωςη 
Τγεύασ. 

 Απώλειεσ ςτην ιςορροπύα του οικοςυςτόματοσ, οι οπούεσ εκφρϊζονται ωσ 
απώλειεσ ειδών ςε μια ςυγκεκριμϋνη γεωγραφικό περιοχό και κατϊ τη διϊρκεια 
μιασ ςυγκεκριμϋνησ χρονικόσ περιϐδου. 

 Απώλειεσ ςτο απϐθεμα φυςικών πϐρων, οι οπούεσ εκφρϊζονται ωσ η επιπλϋον 
ενϋργεια που απαιτεύται για τισ μελλοντικϋσ εξορϑξεισ μεταλλευμϊτων και 
ορυκτών καυςύμων.  

 
χόμα 4-4. χηματικό αναπαρϊςταςη τησ δομόσ των μεθόδων εκτύμηςησ 

επιπτώςεων 
 

Οι ςυντελεςτϋσ χαρακτηριςμοϑ για τισ εκπομπϋσ προσ την ατμϐςφαιρα, την υδρϐςφαιρα 
και το ϋδαφοσ υπολογύζονται ςτο τελικϐ επύπεδο απωλειών. Σο μοντϋλο που εκτιμϊ τισ 
απώλειεσ εύναι ςυνϊρτηςη τησ ϋκθεςησ (exposure), τησ κατϊληξησ των ρϑπων (fate 
analysis) και τησ ανϊλυςησ των αποτελεςμϊτων (effect analysis). υγκεκριμϋνα, το 
μοντϋλο εφαρμϐζεται ςτισ ακϐλουθεσ κατηγορύεσ επιπτώςεων: 

 
 Καρκινογϋνεςη (carcinogens): εξετϊζονται τα φαινϐμενα καρκινογϋνεςησ λϐγω 

των εκπομπών καρκινογϐνων ουςιών ςε ατμϐςφαιρα, υδρϐςφαιρα και ϋδαφοσ. Οι 
απώλειεσ μετροϑνται ςε DALY/Kg εκπομπόσ. 

 Αιθαλομύχλη (respiratoryorganics, respiratoryinorganics): εξετϊζονται τα 
αναπνευςτικϊ προβλόματα που δημιουργοϑνται απϐ τη χειμερινό αιθαλομύχλη 
λϐγω τησ εκπομπόσ ςκϐνησ, θεύου και οξειδύων του αζώτου ςτην ατμϐςφαιρα, 
καθώσ και τα αναπνευςτικϊ προβλόματα που δημιουργοϑνται απϐ τη θερινό 
αιθαλομύχλη λϐγω τησ εκπομπόσ οργανικών ουςιών ςτην ατμϐςφαιρα. Οι 
απώλειεσ μετροϑνται ςε DALY/Kg εκπομπόσ. 

 Κλιματικό αλλαγό (climatechange): εξετϊζεται η αϑξηςη αςθενειών και θανϊτων 
λϐγω τησ παγκϐςμιασ κλιματικόσ αλλαγόσ. Οι απώλειεσ μετροϑνται ςε DALY/Kg 
εκπομπόσ. 
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 Ακτινοβολύα (radiation): εξετϊζεται η επύδραςη τησ ραδιενεργοϑσ ακτινοβολύασ. Οι 
απώλειεσ μετροϑνται ςε DALY/Kg εκπομπόσ. 

 τοιβϊδα ϐζοντοσ (ozonelayer): εξετϊζεται η αϑξηςη αςθενειών και θανϊτων 
λϐγω τησ αυξημϋνησ υπεριώδουσ ακτινοβολύασ, που προκϑπτει ωσ αποτϋλεςμα 
τησ εκπομπόσ ουςιών που καταςτρϋφουν το ςτρατοςφαιρικϐ ϐζον. Οι απώλειεσ 
μετροϑνται ςε DALY/Kg εκπομπόσ. 

 Οικοτοξικϐτητα (ecotoxicity): εξετϊζεται η επύδραςη ςτην ποιϐτητα του 
οικοςυςτόματοσ ωσ αποτϋλεςμα τησ εκπομπόσ οικοτοξικών ουςιών ςτην 
ατμϐςφαιρα, την υδρϐςφαιρα και το ϋδαφοσ. Οι απώλειεσ μετροϑνταισ ε 
Potentially Affected Fraction (PAF)*m2*year/ Kg εκπομπόσ. 

 Οξύνιςη/Ευτροφιςμϐσ (acidification/eutrophication): εξετϊζεται η επύδραςη ςτην 
ποιϐτητα του οικοςυςτόματοσ ωσ αποτϋλεςμα τησ εκπομπόσ ουςιών που 
προκαλοϑν οξύνιςη ό ευτροφιςμϐ. Οι απώλειεσ μετροϑνται ςε Potentially 
Disappeared Fraction (PDF)*m2*year/ Kgεκπομπόσ. 

 
Οι παραπϊνω κατηγορύεσ επιπτώςεων αναφϋρονται ςε εκπομπϋσ ρϑπων και ουςιών. 
Πϋρα απϐ τισ εκπομπϋσ, εξετϊζεται και η χρόςη γησ. Η βιοποικιλϐτητα εξαρτϊται απϐ το 
εύδοσ των χρόςεων γησ και απϐ την ϋκταςη τησ εκμεταλλευϐμενησ περιοχόσ. την 
ακϐλουθη κατηγορύα λαμβϊνονται υπϐψη τϐςο τα τοπικϊ ϐςο και τα περιφερειακϊ 
αποτελϋςματα: 

 
 Φρόςη γησ (land use): εξετϊζεται η επύδραςη εύτε τησ μεταβολόσ των χρόςεων γησ 

εύτε τησ κατϊληψησ εδϊφουσ. Οι απώλειεσ μετροϑνται ςε Potentially Disappeared 
Fraction (PDF)*m2*year/m2γησ. 

 
ε ςχϋςη με την εξϐρυξη φυςικών πϐρων, πραγματοποιεύται η παραδοχό ϐτι η 
ανθρωπϐτητα αντλεύ πρώτα τουσ καλϑτερα εκμεταλλεϑςιμουσ πϐρουσ, αφόνοντασ για 
αργϐτερα τουσ υποδεϋςτερουσ. Για τισ μελλοντικϋσ γενιϋσ θα απαιτεύται επιπλϋον 
προςπϊθεια για την εξϐρυξη των φυςικών πϐρων. Αυτό η πρϐςθετη προςπϊθεια 
εκφρϊζεται ωσ «επιπλϋον ενϋργεια» (surplus energy). 

 
 Μεταλλεϑματα (minerals): οι απώλειεσ μετροϑνται ςε επιπλϋον ενϋργεια ανϊ Kg 

ορυκτοϑ ό μεταλλεϑματοσ, ωσ αποτϋλεςμα τησ χαμηλϐτερησ ποιϐτητασ των 
ορυκτών. 

 Ορυκτϊ καϑςιμα (fossil fuels): οι απώλειεσ μετροϑνται ςε επιπλϋον ενϋργεια ανϊ 
MJ, Kg ό m3 ορυκτοϑ καυςύμου, ωσ αποτϋλεςμα τησ χαμηλϐτερησ ποιϐτητασ 
καυςύμων. 

 
Η κανονικοπούηςη των δεδομϋνων πραγματοποιεύται ςτο επύπεδο των απωλειών, με 
ςημεύο αναφορϊσ Ευρωπαώκϊ δεδομϋνα του 1993 ό μεταγενϋςτερα. Η ςτϊθμιςη των 
δεδομϋνων πραγματοποιεύται επύςησ ςτο επύπεδο των απωλειών. Οι ςυντελεςτϋσ 
ςτϊθμιςησ αποτελοϑν το προώϐν των επιςτημονικών απϐψεων και εκτιμόςεων μιασ 
ομϊδασ ειδικών. Σα αποτελϋςματα εφαρμογόσ των δϑο μεθοδολογιών δύνονται ςτην 
ςυνϋχεια. 
 

4.3 Αποτύμηςη με την εφαρμογό ειδικού λογιςμικού ΑΚΖ 
 

4.3.1 Μϋθοδοσ ReCiPe (Midpoint) 
 
τον Πύνακα 4.3 παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα απϐ την εφαρμογό τησ μεθϐδου 
ReCiPe για το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. Σα εν λϐγω αποτελϋςματα προϋκυψαν απϐ την 
ειςαγωγό των δεδομϋνων του Πύνακα 3.18 ςτο λογιςμικϐ ςϑμφωνα και με τα ϐρια που 
καθορύςτηκαν ςτην ενϐτητα 4.1.3.3. 
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Πύνακασ 4-3. Αποτελϋςματα ΑΚΖ για τον Δόμο Αλεξανδρούπολησ με την μϋθοδο 
ReCiPe. 

Δεύκτησ Επιπτώςεων Μονϊδα Σιμό 

Κλιματικό αλλαγό  Kg CO2 eq. 4,89×108 
τοιβϊδα του ϐζοντοσ Kg CFC-11 eq. 1,67×102 
Σοξικϐτητα για τον ϊνθρωπο kg 1,4-DB eq. 5,25×107 
χηματιςμϐσ φωτοχημικών 
οξειδωτικών 

kg NMVOC 2,55×106 

χηματιςμϐσ αιωροϑμενων 
ςωματιδύων 

kg PM10 eq. 1,44×106 

Ιονύζουςα ακτινοβολύα kg U235 eq. 2,23×107 
Εδαφικό οξύνηςη kg SO2 eq. 5,39×106 
Ευτροφιςμϐσ γλυκών υδϊτων kg P eq. 6,53×103 
Ευτροφιςμϐσ θαλϊςςιων υδϊτων kg  N eq. 6,43×105 
Οικοτοξικϐτητα εδαφών kg 1,4-DB eq. 1,23×105 
Οικοτοξικϐτητα γλυκών υδϊτων kg 1,4-DB eq. 2,63×105 
Οικοτοξικϐτητα  θαλϊςςιων υδϊτων kg 1,4-DB eq. 5,95×105 
Φρόςη γεωργικόσ γησ m2×yr 2,60×107 
Φρόςη αςτικόσ γησ m2×yr 6,60×105 
Επϋμβαςη ςε φυςικϋσ εκτϊςεισ m2 7,78×104 
Εξϊντληςη υδϊτων m3 1,25×107 
Εξϊντληςη μετϊλλων kg Fe eq. 3,78×106 
Εξϊντληςη ορυκτών Kg oil eq. 1,73×108 

 
ήπωσ παρατηρεύται, το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, ςϑμφωνα 
με τισ αρχϋσ τησ ΑΚΖ και την μϋθοδο επιπτώςεων ReCiPe ανϋρχεται ςτουσ 489.000 τϐνουσ 
CO2 eq. Η τιμό αυτό εύναι ελαφρώσ αυξημϋνη ςε ςχϋςη με τουσ υπολογιςμοϑσ ςτο 
Κεφϊλαιο 3 (435.250 τϐνοι CO2). Η διαφορϊ αυτό εύναι δικαιολογημϋνη καθώσ: 
 

 την τιμό αυτό περιλαμβϊνονται οι εκπομπϋσ για ϐλα τα ςτϊδια του κϑκλου ζωόσ 
που ςχετύζονται με τισ καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, πετρελαύου, ξϑλου, 
κ.λπ. που απαιτόθηκαν για την ικανοπούηςη των ενεργειακών αναγκών του Δόμου 
για το 2011. 

 Επιπλϋον, ςυμπεριλαμβϊνονται και αϋρια του θερμοκηπύου πϋρα απϐ το διοξεύδιο 
του ϊνθρακα, μεταφραςμϋνα ςε ιςοδϑναμουσ τϐνουσ διοξειδύου του ϊνθρακα 
(τϐνοι CO2eq.). 

 
τον Πύνακα 4.4 παρουςιϊζονται οι βαςικϋσ διεργαςύεσ/τομεύσ  που ςυνειςφϋρουν ςτο 
ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςϑμφωνα με την μϋθοδο ΑΚΖ ReCiPe. 
Η κατανϊλωςη ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ αποτελεύ την διεργαςύα που ςυνειςφϋρει επύ το 
πλεύςτον (58%) ςτο ςυνολικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα ενώ ακολουθεύ η χρόςη φορτηγών 
και βαρϋων οχημϊτων (16%) και η κατανϊλωςη πετρελαύου θϋρμανςησ (8%). 
Τποδεικνϑεται επομϋνωσ, ςε πλόρη αντιςτοιχύα με τα ςυμπερϊςματα του προηγοϑμενου 
κεφαλαύου, η ανϊγκη ςτϐχευςησ ςτην μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (ό 
αλλαγόσ του ενεργειακοϑ μύγματοσ) για την ουςιαςτικό βελτύωςη του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ του Δόμου. 
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Πύνακασ 4-4. Βαςικϋσ διεργαςύεσ/τομεύσ  που ςυνειςφϋρουν ςτον ανθρακικό 
αποτύπωμα του Δόμου Αλεξανδρούπολησ ςύμφωνα με την μϋθοδο ΑΚΖ ReCiPe. 

Α/Α 
Διεργαςύα/Σομϋασ 

Αξιολόγηςησ 

Μονϊδα 

kgCO2eq. 
Ποςοςτό 

(%) 
1 Ηλεκτρικϐ Ρεϑμα 2,84×108 58 
2 Υορτηγϊ (Οδικϐ δύκτυο) 5,31×107 11 
3 Πετρϋλαιο Θϋρμανςησ 3,99×107 8 
4 Υορτηγϊ (Εγνατύα οδϐσ) 2,52×107 5 
5 Επιβατικϊ Ι.Φ. (Βενζύνη) 2,07×107 4 

 υνολικϐ ανθρακικϐ 
αποτϑπωμα 

4,89×108 100 

 
Η ανϊλυςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ βϊςει του διαχωριςμοϑ ςε τομεύσ ϐπωσ αυτού 
παρουςιϊζονται ςτισ οδηγύεσ του ςυμφώνου των δημϊρχων δύνεται ςτο χόμα 4-5. ήπωσ 
προκϑπτει απϐ τα αποτελϋςματα, το υποςϑνολο Κτύρια και Εξοπλιςμϐσ αποτελοϑν τον 
βαςικϐ παρϊγοντα ςυνειςφορϊσ ςτο ανθρακικϐ αποτϑπωμα (69%) κυρύωσ λϐγω των 
κατοικιών (42%). Η ςυνειςφορϊ του δημοτικών κτιρύων/εξοπλιςμοϑ/ςτϐλου εύναι μικρό 
(<2%). 
 
 

 
 

χόμα 4-5. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Κλιματικό Αλλαγό». 

 
Η αντύςτοιχη ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ τομϋων/ςτοιχεύων για τουσ 
υπϐλοιπουσ περιβαλλοντικοϑσ δεύκτεσ δύνεται ςτα χόματα 4-6 ϋωσ 4-22.  

 

Παρατθρείται 
θ μικρι 
ςυνειςφορά 
των δθμοτικών 
κτιρίων  

Οι κατοικίεσ 
ςυνειςφζρουν επί το 
πλείςτον ςτο ανκρακικό 
αποτφπωμα 
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χόμα 4-6. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «τοιβϊδα του όζοντοσ». 

 

 
 

χόμα 4-7. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Σοξικότητα για τον ϊνθρωπο». 
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χόμα 4-8. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «χηματιςμόσ φωτοχημικών οξειδωτικών». 

 

 
 

χόμα 4-9. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «χηματιςμόσ αιωρούμενων ςωματιδύων». 



Κεφϊλαιο 4: Τπολογιςμόσ του Ανθρακικού Αποτυπώματοσ με την μϋθοδο τησ ΑΚΖ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 63 
 

 
 

χόμα 4-10. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Ιονύζουςα ακτινοβολύα». 

 

 
 

χόμα 4-11. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Εδαφικό οξύνιςη». 
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χόμα 4-12. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Ευτροφιςμόσ γλυκών υδϊτων». 

 

 
 

χόμα 4-13. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Ευτροφιςμόσ θαλϊςςιων υδϊτων». 



Κεφϊλαιο 4: Τπολογιςμόσ του Ανθρακικού Αποτυπώματοσ με την μϋθοδο τησ ΑΚΖ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 65 
 

 
 

χόμα 4-14.Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Οικοτοξικότητα εδαφών». 

 

 
 

χόμα 4-15.Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Οικοτοξικότητα γλυκών υδϊτων». 
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χόμα 4-16. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Οικοτοξικότητα θαλϊςςιων υδϊτων». 

 

 
 

χόμα 4-17. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Φρόςη γεωργικόσ γησ». 
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χόμα 4-18. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Φρόςη αςτικόσ γησ». 

 

 
 

χόμα 4-19. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Επϋμβαςη ςε φυςικϋσ εκτϊςεισ». 
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χόμα 4-20. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Εξϊντληςη υδϊτων». 

 

 
 

χόμα 4-21. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Εξϊντληςη μετϊλλων». 
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χόμα 4-22. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ των επιμϋρουσ ςτοιχεύων ςτον δεύκτη 
επιπτώςεων «Εξϊντληςη ορυκτών». 

 
τισ περιςςϐτερεσ κατηγορύεσ αξιολϐγηςησ, τα κτύρια ςυνειςφϋρουν περιςςϐτερο απϐ 
60% ανϊ επιμϋρουσ βαθμολογύα. Ιδιαύτερα υψηλό ωςτϐςο (>40%) εύναι η ςυνειςφορϊ 
του τομϋα των μεταφορών ςτισ κατηγορύεσ ςχηματιςμϐσ φωτοχημικών οξειδωτικών, 
ευτροφιςμϐσ γλυκών και θαλϊςςιων υδϊτων, οικοτοξικϐτητα γλυκών και θαλϊςςιων 
υδϊτων, χρόςη αςτικόσ γησ και επϋμβαςη ςε φυςικϋσ εκτϊςεισ. Η περαιτϋρω ανϊλυςη 
των διϊφορων δεικτών αξιολϐγηςησ, πϋρα του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, δεν εμπύπτει 
ςτα ϐρια τησ παροϑςασ ϋρευνασ. 
 

4.3.2 Μϋθοδοσ Ecoindicator 99 (Endpoint) 
 
τον Πύνακα 4-5 παρουςιϊζονται τα αποτελϋςματα απϐ την εφαρμογό τησ μεθϐδου 
Ecoindicator 99 (περιςςϐτερεσ θεωρητικϋσ λεπτομϋρειεσ για τη μϋθοδο ςτο Κεφϊλαιο 
4.2.3) για το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ.  
 
Η αντύςτοιχη ςυνειςφορϊ των υποςυνϐλων κτύρια/εξοπλιςμϐσ και μεταφορϋσ ςτουσ 
δεύκτεσ αξιολϐγηςησ τησ μεθϐδου Ecoindicator 99 δύνεται ςτο χόμα 4-23. ήπωσ και ςτην 
περύπτωςη τησ ReCiPe, το υποςϑνολο κτύρια και εγκαταςτϊςεισ επηρεϊζουν ςε 
ςημαντικϐτερο βαθμϐ τουσ περιςςϐτερουσ περιβαλλοντικοϑσ δεύκτεσ. ημαντικό εύναι η 
ςυνειςφορϊ των μεταφορών (>50%) ςτισ κατηγορύεσ χειμερινό αιθαλομύχλη και 
εξϊντληςη ορυκτών καυςύμων. 
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Πύνακασ 4-5. Αποτελϋςματα ΑΚΖ για το Δόμο Αλεξανδρούπολησ με την μϋθοδο Eco-
indicator 99. 

Α/Α Δεύκτησ επιπτώςεων Μονϊδα Σιμό 
1 Καρκινογϋνεςη DALY 1,17×101 
2 Φειμερινό Αιθαλομύχλη DALY 6,81×10-1 
3 Θερινό Αιθαλομύχλη DALY 4,75×102 
4 Κλιματικό Αλλαγό DALY 1,03×102 
5 Ακτινοβολύα DALY 4,67×10-1 
6 τοιβϊδα ήζοντοσ DALY 1,76×10-1 
7 Οικοτοξικϐτητα PAF×m2×yr 9,32×107 
8 Οξύνιςη/Ευτροφιςμϐσ PDF×m2×yr 1,41×107 
9 Φρόςη Γησ PDF×m2×yr 6,42×106 

10 Μεταλλεϑματα MJ surplus 2,28×106 
11 Ορυκτϊ Καϑςιμα MJ surplus 5,73×108 

 
 

 
χόμα 4-23. υνειςφορϊ των υποςυνόλων κτύρια και μεταφορϋσ ςτουσ δεύκτεσ 

αξιολόγηςησ τησ μεθόδου Ecoindicator 99. 

 
ϑμφωνα με τη μεθοδολογύα Eco-Indicator 99, οι εξεταζϐμενεσ περιβαλλοντικϋσ 
επιπτώςεισ διακρύνονται ςε ϋντεκα επιμϋρουσ δεύκτεσ. Οι δεύκτεσ αυτού δϑναται να 
κανονικοποιηθοϑν ώςτε να εύναι ϊμεςα ςυγκρύςιμοι μεταξϑ τουσ και να μποροϑν να 
αθροιςτοϑν ςε ϋναν τελικϐ ενιαύο δεύκτη. Η κανονικοπούηςη των δεικτών γύνεται με την 
χρόςη μιασ μη μετρικόσ μονϊδασ των Ecopoints (EcoPts). Πιο ςυγκεκριμϋνα 1000 
Ecopoints ιςοδυναμοϑν με το ετόςιο περιβαλλοντικϐ αντύκτυπο ενϐσ μϋςου Ευρωπαύου 
πολύτη. Η κανονικοπούηςη των δεδομϋνων και η πρϐςδοςη βαρυτότων για την 
ςυγκεκριμϋνη μελϋτη πραγματοποιόθηκε ςϑμφωνα με τισ προτεινϐμενεσ οδηγύεσ του 
ειδικοϑ λογιςμικοϑ ΑΚΖ και με την εφαρμογό του ιεραρχικοϑ αρχϋτυπου. Σα 
αποτελϋςματα απϐ την κανονικοπούηςη των δεδομϋνων δύνονται ςτον Πύνακα 4-6 ενώ 
ςτο χόμα 4-24 παρουςιϊζεται η αθροιςμϋνη ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ (ςε EcoPts) ανϊ 
τομϋα εξϋταςησ. 
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Πύνακασ 4-6. Αποτελϋςματα ΑΚΖ για το Δόμο Αλεξανδρούπολησ με την μϋθοδο 
Ecoindicator 99 (ςε Εco Pts). 

Α/Α Δεύκτησ επιπτώςεων Σιμό % 
1 Καρκινογϋνεςη 3,06×105 1 
2 Φειμερινό Αιθαλομύχλη 1,77×104 <1 
3 Θερινό Αιθαλομύχλη 1,24×107 39,5 
4 Κλιματικό Αλλαγό 2,67×106 8,5 
5 Ακτινοβολύα 1,22×104 <1 
6 τοιβϊδα ήζοντοσ 4,59×103 <1 
7 Οικοτοξικϐτητα 7,27×105 2,3 
8 Οξύνιςη/Ευτροφιςμϐσ 1,10×106 3,5 
9 Φρόςη Γησ 5,01×105 1,5 

10 Μεταλλεϑματα 5,42×104 <1 
11 Ορυκτϊ Καϑςιμα 1,36×107 43,3 

 ϑνολο 3,14×107 100,0 

 

 
 

χόμα 4-24. Ποςοςτιαύα ςυνειςφορϊ ςτο τελικό ςυνολικό περιβαλλοντικό 
αντύκτυπο του Δόμου Αλεξανδρούπολησ ςύμφωνα με την μϋθοδο Ecoindicator 99. 

 
Σο ετόςιο (για το 2011) περιβαλλοντικϐ αντύκτυπο του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ που 
προκϑπτει απϐ την κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και καυςύμων για τισ 
ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριϐτητεσ του Δόμου (ανϊγκεσ θϋρμανςησ/ηλεκτριςμοϑ κατοικιών, 
δημοτικών κτιρύων και τριτογενό τομϋα, ανϊγκεσ μεταφορών) ανϋρχεται ςτα 31.400.000 
Eco Pts ό 431 Eco Pts/κϊτοικο. Αν υποτεθεύ ϐτι ο μϋςοσ κϊτοικοσ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ ϋχει παραπλόςιο περιβαλλοντικϐ αντύκτυπο με το μϋςο Ευρωπαύο 
πολύτη, δηλαδό 1.000 Eco Pts, αυτϐ ςημαύνει ϐτι απϐ το ςυνολικϐ  ετόςιο περιβαλλοντικϐ 
αντύκτυπο ενϐσ μϋςου κατούκου του Δόμου (1.000 Eco Pts) περύπου το μιςϐ οφεύλεται 
ςτην ικανοπούηςη των αναγκών του για ηλεκτριςμϐ, θϋρμανςη και μεταφορϋσ, ενώ το 
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υπϐλοιπο ποςοςτϐ οφεύλεται ςε ανϊγκεσ ϋνδυςησ, διατροφόσ, καθαριςμοϑ, αγορϊσ 
υλικών κτλ. 
 
Η υλοπούηςη λοιπϐν ςυγκεκριμϋνων μϋτρων για την ουςιαςτικό μεύωςη των εκπομπών 
διοξειδύου του ϊνθρακα και ϊρα και του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ θα ςυντελϋςει και 
ςτη βελτύωςη του περιβαλλοντικοϑ προφύλ των κατούκων του Δόμου. 
 
Η χρόςη μιασ κοινόσ μονϊδασ αξιολϐγηςησ δύνει την δυνατϐτητα εϑρεςησ των δεικτών 
περιβαλλοντικών επιπτώςεων που επηρεϊζονται περιςςϐτερο απϐ τισ διεργαςύεσ που 
εξετϊςτηκαν. την περύπτωςη τησ ςυγκεκριμϋνησ μελϋτησ, η ικανοπούηςη των 
ενεργειακών αναγκών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ επηρεϊζει κυρύωσ τισ κατηγορύεσ 
«Εξϊντληςη ορυκτών καυςύμων» (Fossil fuels) και «Αιθαλομύχλη» (Resp. inorganics) και 
(χόμα 4-25).Αυτϐ ςημαύνει πωσ με το υφιςτϊμενο προφύλ δραςτηριοτότων και 
εκπομπών ρυπαντών ςτα περιβαλλοντικϊ μϋςα (ατμϐςφαιρα, υδρϐςφαιρα, ϋδαφοσ) οι 
εκπομπϋσ ανϐργανων ςωματιδύων-αεροζϐλ που εκπϋμπονται εντϐσ του Δόμου και τα 
οπούα εύναι υπεϑθυνα για την πρϐκληςη διαφϐρων αναπνευςτικών προβλημϊτων θα 
πρϋπει να προςεχθοϑν ιδιαιτϋρωσ. Επιπλϋον καταδεικνϑεται η ανϊγκη για μεύωςη τησ 
υψηλϐτατησ ενεργειακόσ εξϊρτηςησ του Δόμου απϐ τα ορυκτϊ καϑςιμα, με την αϑξηςη 
τησ ςυμμετοχόσ των ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ ςτο ενεργειακϐ προφύλ του Δόμου, 
παρατόρηςη που ιςχϑει για το ςϑνολο των Δόμων τησ χώρασ. 
 

 
χόμα 4-25. Κανονικοπούηςη των δεδομϋνων με την μϋθοδο Ecoindicator 99. 

 

4.4 Αποτύμηςη με την εφαρμογό των ςυντελεςτών ΑΚΖ IPCC 
 
ήπωσ αναφϋρθηκε ςτο προηγοϑμενο κεφϊλαιο και ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του 
υμφώνου των Δημϊρχων, μπορεύ να χρηςιμοποιηθοϑν δϑο διαφορετικϋσ προςεγγύςεισ 
για την επιλογό των ςυντελεςτών εκπομπών: 
 

α) Οι πρϐτυποι ςυντελεςτϋσ εκπομπών ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ IPCC. Ο 
υπολογιςμϐσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ με την ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη 
πραγματοποιόθηκε ςτο Κεφϊλαιο 3 και θα αποτελϋςει την βϊςη ςϑγκριςησ 
(εκπομπϋσ ϋτουσ αναφορϊσ) για τισ δρϊςεισ που περιγρϊφονται ςτο ΔΑΕ. Οι 
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αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ CO2 εκτιμόθηκαν ςτουσ 435.250 τόνουσ κατϊ απϐλυτη τιμό ό 
6 τόνουσ ανϊ κϊτοικο του Δόμου. 

 
β) υντελεςτϋσ Ανϊλυςησ Κϑκλου Ζωόσ (ΑΚΖ). Οι ςυγκεκριμϋνοι ςυντελεςτϋσ δϑναται 
να χρηςιμοποιηθοϑν ςτο ΔΑΕ ςτην θϋςη των πρϐτυπων ςυντελεςτών. Ψςτϐςο για 
τουσ λϐγουσ που αναφϋρθηκαν ςτο Κεφϊλαιο 3, η ανϊλυςη των ςυντελεςτών ΑΚΖ θα 
γύνει για λϐγουσ πληρϐτητασ τησ μελϋτησ και για την εξαγωγό επιπλϋον 
ςυμπεραςμϊτων. Να τονιςτεύ ϐτι ςε αυτό την περύπτωςη η μονϊδα αναφορϊσ 
εκπομπών που χρηςιμοποιεύται εύναι «Εκπομπϋσ ιςοδϑναμου CO2 (tCO2-equivalent)». 

 
Οι ςυντελεςτϋσ ΑΚΖ για διϊφορα εύδη καυςύμου δύνονται ςτον Πύνακα 4-7. ήπωσ 
παρατηρεύται οι τιμϋσ των ςυντελεςτών εκπομπών εύναι αυξημϋνοι ςε ςχϋςη με τουσ 
πρϐτυπουσ ςυντελεςτϋσ. λϐγω του ϐτι ςυνυπολογύζονται α) οι εκπομπϋσ που προϋρχονται 
απϐ ϐλα τα ςτϊδια του κϑκλου ζωόσ ϐπωσ η εφοδιαςτικό αλυςύδα, η εξϐρυξη των πρώτων 
υλών, η απϐθεςη κ.τ.λ. και β)ϊλλα αϋρια του θερμοκηπύου εκτϐσ του CO2, 

 
Πύνακασ 4-7. υντελεςτϋσ εκπομπών ΑΚΖ (EuropeanCommission, 2010). 

Εύδοσ καυςύμου 
υντελεςτόσ εκπομπών 

ΑΚΖ  
(tCO2-eq/MWheorfuel) 

Ηλεκτρικό ενϋργεια  1,167 
Ηλεκτρικό ενϋργεια (τοπικϐσ ςυντελεςτόσ) 1,030 
Βενζύνη κύνηςησ 0,299 
Πετρϋλαιο εςωτερικόσ καϑςησ, ντύζελ 0,305 
Υυςικϐ αϋριο 0,237 
Ξϑλο 0,405 

 
Οι ςυνολικϋσ εκπομπϋσ ιςοδϑναμων τϐνων διοξειδύου του ϊνθρακα παρουςιϊζονται ςτον 
Πύνακα 4-8. Οι εκτιμόςεισ εύναι ςε απϐλυτη ςυμφωνύα με τισ οδηγύεσ του υμφώνου των 
Δημϊρχων, και οι εν λϐγω υπολογιςμού μποροϑν να ςυμπληρωθοϑν ςτα αντύςτοιχα κελιϊ 
ςτο υπϐδειγμα ΔΑΕ ςτην περύπτωςη που ςτο μϋλλον προτιμηθεύ ό απαιτηθεύ η χρόςη 
τησ προςϋγγιςησ ΑΚΖ. 
 

Πύνακασ 4- 8.Εκπομπϋσ CO2-eq του Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 

Κατηγορύα 
Εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα (ςε τόνουσ CO2-eq) 

Ηλεκτρικό 
Ενϋργεια 

Πετρϋλαιο 
Θϋρμανςησ 

Πετρϋλαιο 
Ντύζελ 

Βενζύνη Ξυλεύα ύνολο 

Κτίρια και Εγκαταςτάςεισ       
Δημοτικϊ 
κτύρια/εγκαταςτϊςεισ 

5.627 2.020   3 7.650 

Κτύρια τριτογενοϑσ τομϋα 112.180 4.528    116.708 
Κτύρια οικιακοϑ τομϋα 142.473 41.030   17.011 200.513 
Δημοτικϐσ φωτιςμϐσ 3.305     3.305 

Τποςϑνολο για κτύρια  263.585 47.577   17.014 328.177 
Μεταφορέσ             

Δημοτικϐσ ςτϐλοσ     1.057 64  1.121 
Δημϐςιεσ μεταφορϋσ     2.098   2.098 
Ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
μεταφορϋσ 

    78.958 60.740  139.698 

Τποςϑνολο για μεταφορϋσ     82.113 60.804  142.917 
ϑνολο        471.094 
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Οι ςυνολικϋσ εκπομπϋσ CO2-eq εκτιμόθηκαν ςτουσ 471.094 τόνουσ κατϊ απϐλυτη τιμό ό 
6,5 τόνουσ ανϊ κϊτοικο του Δόμου. την ςυνϋχεια παρουςιϊζονται ςυγκεντρωτικϊ οι 
υπολογιςμού του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ με τισ διϊφορεσ μεθϐδουσ που 
χρηςιμοποιόθηκαν ώςτε να αναλυθεύ η μικρό διαφοροπούηςη των αποτελεςμϊτων. 
 

4.5 ύγκριςη των αξιολογόςεων ανθρακικού αποτυπώματοσ 
 
την παροϑςα μελϋτη το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
αποτιμόθηκε με τρεισ διαφορετικοϑσ τρϐπουσ: 
 

1) Με την χρόςη των πρϐτυπων ςυντελεςτών εκπομπών ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ 
IPCC και τισ οδηγύεσ του ςυμφώνου των Δημϊρχων. 

2) Με την χρόςη των ςυντελεςτών εκπομπών ΑΚΖ ςϑμφωνα με τισ αρχϋσ τησ IPCC 
και τισ οδηγύεσ του ςυμφώνου των Δημϊρχων. 

3) Με την χρόςη ειδικοϑ λογιςμικοϑ ΑΚΖ και τησ εφαρμογόσ τησ μεθϐδου ReCiPe. 
 
Σα αποτελϋςματα που προϋκυψαν απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω μεθϐδων 
ςυνοψύζονται ςτον Πύνακα 4-9. 
 

Πύνακασ 4-9 ύνοψη των αποτελεςμϊτων αποτύμηςησ του ανθρακικού 
αποτυπώματοσ του Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 

Μϋθοδοσ 
αποτύμηςησ 

Μονϊδα 
αποτύμηςησ 

υνολικϋσ 
εκπομπϋσ 

υνολικϋσ 
εκπομπϋσ ανϊ 

κϊτοικο 
Πρϐτυποι ςυντελεςτϋσ 
(IPCC) 

Σϐνοι CO2 435.250 6,0 

υντελεςτϋσ ΑΚΖ (IPCC) Σϐνοι CO2-eq 471.094 6,5 
Μϋθοδοσ AKZ ReCiPe Σϐνοι CO2-eq 489.000 6,7 

 
ήπωσ παρατηρεύται, υπϊρχει  ικανοποιητικό ταϑτιςη τιμών ανϊμεςα ςτισ τρεισ μεθϐδουσ. 
Οι ςυνολικϋσ εκπομπϋσ με την χρόςη των πρϐτυπων ςυντελεςτών εύναι ςχετικϊ 
μειωμϋνεσ ςε ςϑγκριςη με τισ ϊλλεσ δϑο μεθϐδουσ ΑΚΖ, αυτϐ ϐμωσ εύναι λογικϐ καθώσ δεν 
περιλαμβϊνονται οι εκπομπϋσ απϐ παρϊπλευρα ςτϊδια του κϑκλου ζωόσ καθώσ και απϐ 
ϊλλα αϋρια του θερμοκηπύου. Εν κατακλεύδι, η ταϑτιςη των αποτελεςμϊτων κρύνεται 
ιδιαιτϋρωσ ικανοποιητικό αυξϊνοντασ την αξιοπιςτύα των αποτελεςμϊτων τησ παροϑςασ 
μελϋτησ. 
 
Να τονιςτεύ ςτο ςημεύο αυτϐ ϐτι ωσ τελικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα αναφορϊσ θα 
χρηςιμοποιηθεύ το ανθρακικϐ αποτϑπωμα που προϋκυψε με την εφαρμογό των 
πρϐτυπων ςυντελεςτών (435.250 τϐνοι). ήπωσ προαναφϋρθηκε και ςτο Kεφϊλαιο 3, οι 
λϐγοι επιλογόσ τησ ςυγκεκριμϋνησ μεθϐδου εύναι: 

 
 Μεγαλϑτερη ευκολύα ςτην εφαρμογό. 
 Καλϑτερη κατανϐηςη απϐ τουσ εμπλεκομϋνουσ παρϊγοντεσ. 
 Μεγαλϑτερη ευκολύα ςϑγκριςησ με ϊλλα ΔΑΕ, καθώσ αποτελεύ την ςυχνϐτερα 

χρηςιμοποιοϑμενη προςϋγγιςη. 
 
Οι αναλϑςεισ και υπολογιςμού με την μϋθοδο τησ ΑΚΖ αναμϋνεται να ιςχυροποιόςουν την 
αξιοπιςτύα τησ παροϑςασ μελϋτησ και να υποβοηθόςουν την λόψη αποφϊςεων με την 
εϑρεςη των ςημεύων που χρύζουν ουςιαςτικόσ επϋμβαςησ.
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5 Κεφϊλαιο 5 

Ανϊλυςη 
Τφιςτϊμενησ 
Κατϊςταςησ του 
Δόμου 
Αλεξανδρούπολησ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
Σα δεδομϋνα που ςυλλϋχθηκαν κατϊ 
την απογραφό του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ για το ϋτοσ αναφορϊσ 
αποτυπώνουν την υφιςτϊμενη 
ενεργειακό κατϊςταςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ, η οπούα 
παρουςιϊζεται ςτο παρϐν Κεφϊλαιο. Η 
ενεργειακό κατϊςταςη αφορϊ τϐςο 
την κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
ϐςο και καυςύμων, ενώ αναλϑεται και 
ανϊ τομϋα ενδιαφϋροντοσ. 
Επιπροςθϋτωσ, δύνονται τα 
αποτελϋςματα δημοςκοπικόσ ϋρευνασ 
που εκπονόθηκε μϋςω διακύνηςησ 
ςχετικοϑ ερωτηματολογύου με ςκοπϐ 
την αποτύμηςη και την αξιολϐγηςη τησ 
ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ των  
κατούκων του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ.  

 
 
 

5.1 υνολικό ενεργειακό αποτύπωμα του Δόμου 
 
ϑμφωνα με τουσ υπολογιςμοϑσ εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα για το ϋτοσ αναφορϊσ 
(2011), και βϊςει των οδηγιών του υμφώνου των Δημϊρχων, η ςυνολικό κατανϊλωςη 
ενϋργειασ για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκεσ ςτισ 926.490 ΜWh ενώ οι 
αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ CO2 εκτιμόθηκαν ςτουσ 435.250 τόνουσ κατϊ απϐλυτη τιμό ό 6 
τόνουσ ανϊ κϊτοικο του Δόμου.  
 
ήςο αφορϊ την κατανομό τησ ενϋργειασ ανϊ πηγό, το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ κατανϊλωςησ 
ενϋργειασ ςτο Δόμο Αλεξανδροϑπολησ προϋρχεται απϐ την κατανϊλωςη πετρελαύου 
κύνηςησ (29%) και ηλεκτρικό ενϋργειασ (28%) (χόμα 5-1). 
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χόμα 5-1. Ποςοςτιαύα κατανομό των ενεργειακών καταναλώςεων του Δόμου 

Αλεξανδρούπολησ ανϊ εύδοσ ενϋργειασ. 
 
Σα αποτελϋςματα διαφοροποιοϑνται ςημαντικϊ αν μεταφραςτοϑν ςε εκπομπϋσ 
διοξειδύου του ϊνθρακα, καθώσ η ςυνειςφορϊ τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
υπερδιπλαςιϊζεται (59%) (χόμα 5-2). Αυτϐ οφεύλεται ςτο ενεργειακϐ μύγμα τησ Ελλϊδοσ, 
το οπούο βαςύζεται κυρύωσ ςτην καϑςη υδρογονανθρϊκων, ενώ παρουςιϊζει ςχετικϊ 
χαμηλϐ ποςοςτϐ αξιοπούηςησ Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ (ΑΠΕ). την περύπτωςη 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ο ςυντελεςτόσ εκπομπών εύναι μειωμϋνοσ (1,013) ςε 
ςϑγκριςη με τον εθνικϐ ςυντελεςτό  (1,149) λϐγω τησ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
απϐ ΑΠΕ. Ο ςυγκεκριμϋνοσ ςυντελεςτόσ ωςτϐςο παραμϋνει υψηλϐσ ςε ςχϋςη με τον μϋςο 
ϐρο τησ ΕΕ (0,460) ενιςχϑοντασ με τον τρϐπο αυτϐ επιλεκτικϊ την ςυνειςφορϊ τησ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτο ςυνολικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα. Περαιτϋρω αϑξηςη του 
ποςοςτοϑ ΑΠΕ ςτο τοπικϐ ενεργειακϐ μύγμα θα μειώςει τον ςυντελεςτό εκπομπών 
μειώνοντασ ϋτςι το ςυνολικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου. 
 

 
χόμα 5-2. Ποςοςτιαύα κατανομό των εκπομπών CO2 του Δόμου Αλεξανδρούπολησ 

ανϊ εύδοσ ενϋργειασ. 

Ηλεκτρικι 
Ενζργεια 

28% 

Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ 

17% 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ 

29% 

Βενηίνθ 
22% 

Ξφλο 
4% 

Ηλεκτρικι 
Ενζργεια 

59% 

Ρετρζλαιο 
Θζρμανςθσ 

10% 

Ρετρζλαιο 
Κίνθςθσ 

16% 

Βενηίνθ 
12% 

Ξφλο 
3% 
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ήςον αφορϊ τουσ τομεύσ οι οπούοι εύναι κυρύωσ υπεϑθυνοι για τισ ενεργειακϋσ 
καταναλώςεισ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ (χόμα 5-3), ςημαντικό ςυνειςφορϊ 
παρουςιϊζουν οι ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ μεταφορϋσ (50%), οι κατοικύεσ (34%) και τα 
κτύρια, εξοπλιςμϐσ και εγκαταςτϊςεισ του τριτογενοϑσ τομϋα (13 %).  
 

 
χόμα 5-3 Ποςοςτιαύα κατανομό των ενεργειακών καταναλώςεων του Δόμου 

Αλεξανδρούπολησ ανϊ τομϋα. 
 
Οι καταναλώςεισ που υπϐκεινται ςτην διαχεύριςη του Δόμου (κτύρια, ςτϐλοσ, φωτιςμϐσ), 
αποτελοϑν ςχετικϊ μικρϐ ποςοςτϐ (<3%) του ςυνϐλου των καταναλώςεων, παραμϋνουν 
ςημαντικϋσ ωςτϐςο ςε απϐλυτεσ μονϊδεσ (≈19.000MWh). Επομϋνωσ, ενδεχϐμενεσ 
δρϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςε δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ και δραςτηριϐτητεσ 
κυρύωσ θα λειτουργοϑν ωσ παραδεύγματα προσ μύμηςη και μϋςα ευαιςθητοπούηςησ των 
κατούκων. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι θα πρϋπει να δοθεύ ιδιαύτερη βαρϑτητα ςτην επικοινωνύα 
των αποτελεςμϊτων των εφαρμογών, καθώσ θα εύναι αδϑνατο να επιτευχθοϑν οι ςτϐχοι 
μεύωςησ τουσ ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ χωρύσ την ςυμμετοχό των κατούκων με την 
αλλαγό του προςωπικοϑ ενεργειακοϑ προφύλ του κατούκου του Δόμου.  

 
ημαντικό εύναι η διαφοροπούηςη των αποτελεςμϊτων μεταφραςμϋνα ςε εκπομπϋσ 
διοξειδύου του ϊνθρακα (χόμα 5-4). ήπωσ παρουςιϊζεται, η ςημαντικϐτερη ςυνειςφορϊ 
προϋρχεται απϐ τον οικιακϐ τομϊ  (κατοικύεσ 43%), τισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
μεταφορϋσ (28%) και τα κτύρια/εγκαταςτϊςεισ του τριτογενοϑσ τομϋα (26%). Εύναι 
λοιπϐν προφανϋσ, πωσ η μεύωςη των εκπομπών που οφεύλονται ςτον οικιακϐ και 
τριτογενό τομϋα θα πρϋπει να αποτελϋςει ϊξονα προτεραιϐτητασ ςτην προςπϊθεια 
μεύωςησ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου. Να τονιςτεύ εδώ ϐτι ο τριτογενόσ 
τομϋασ περιλαμβϊνει τα κτύρια/γραφεύα των επιχειρόςεων/ελεϑθερων επαγγελματιών οι 
οπούεσ δεν προςφϋρουν κϊποιο υλικϐ προώϐν αλλϊ παρϋχουν ςτουσ πελϊτεσ τουσ 
υπηρεςύεσ. Σϋτοιεσ υπηρεςύεσ εύναι ενδεικτικϊ αυτϋσ που παρϋχονται απϐ ελεϑθερουσ 
επαγγελματύεσ (π.χ. μηχανικού) ό οργανωμϋνεσ επιχειρόςεισ π.χ. καθαριςμοϑ, 
κτηματομεςιτικϋσ, μεταφορικϋσ, τουριςτικϋσ, τραπεζικϋσ υπηρεςύεσ, υγεύασ κλπ. 
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χόμα 5-4. Ποςοςτιαύα κατανομό των εκπομπών CO2 του Δόμου Αλεξανδρούπολησ 

ανϊ τομϋα. 
 
Ομούωσ, το ποςοςτϐ των εκπομπών που αντιςτοιχοϑν ςτην ευθϑνη του Δόμου 
παρουςιϊζεται αυξημϋνο ςε ςχϋςη με την αντύςτοιχη κατανϊλωςη ενϋργειασ. Αυτϐ 
οφεύλεται ςτο γεγονϐσ ϐτι η ενεργειακό κατανϊλωςη του Δόμου αφορϊ κυρύωσ 
κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, η οπούα βϊςει του ενεργειακοϑ μύγματοσ τησ χώρασ 
παρουςιϊζει αυξημϋνεσ εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα. ήπωσ αναλϑθηκε ςτο 
Κεφϊλαιο 3, η ηλεκτρικό ενϋργεια ϋχει υψηλϐτερο ςυντελεςτό εκπομπών (1,013) ανϊ 
καταναλιςκϐμενη MWh απϐ τισ υπϐλοιπεσ μορφϋσ ενϋργειασ αυξϊνοντασ το αντύςτοιχο 
ποςοςτϐ εκπομπών. υνεπώσ, απϐ την ανϊλυςη προκϑπτει πωσ η δημοτικό αρχό για να 
μειώςει το ανθρακικϐ τησ αποτϑπωμα θα πρϋπει να ςχεδιϊςει και να εφαρμϐςει μϋτρα 
εξοικϐμηςησ ενϋργειασ ςτα δημοτικϊ κτύρια και εγκαταςτϊςεισ καθώσ επύςησ και ςτον 
δημοτικϐ φωτιςμϐ. Η υφιςτϊμενη κατϊςταςη για κϊθε τομϋα θα αναλυθεύ εκτενϋςτερα 
ςτην ςυνϋχεια.  
  

5.2 Ανϊλυςη υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ανϊ τομϋα 
 

5.2.1 Δημοτικόσ τομϋασ 

 
5.2.1.1 Κτιριακό απόθεμα  
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει ςτην ιδιοκτηςύα του ςημαντικϐ αριθμϐ απϐ δημοτικϊ 
κτύρια (>100) τα οπούα αξιοποιοϑνται για την παροχό διαφϐρων υπηρεςιών. Ο 
μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ των κτιρύων τα οπούα αξιοποιοϑνται απϐ τον Δόμο βρύςκεται εντϐσ 
του αςτικοϑ ιςτοϑ τησ πϐλησ τησ Αλεξανδροϑπολησ. Σο κτιριακϐ απϐθεμα του Δόμου 
χαρακτηρύζεται απϐ ποικιλύα ϐςον αφορϊ την χρονολογύα καταςκευόσ, την χρόςη και τα 
ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ. Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ των δημοτικών κτιρύων 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το 2011, εκτιμόθηκε ςτισ 1.562 MWh. Η αντύςτοιχη 
κατανϊλωςη πετρελαύου των δημοτικών κτιρύων, εκτιμόθηκε ςτα 662.330 λύτρα ό 6.623 
MWh. 
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Βϊςει των ενδεύξεων των μετρητών τησ ΔΕΗ και ςτοιχεύα του Δόμου, τα πϋντε πιο 
ενεργοβϐρα κτύρια/ςυγκροτόματα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ παρουςιϊζονται ςτον 
Πύνακα 5-1. 
 

Πύνακασ 5-1. Κτύρια/ςυγκροτόματα με την υψηλότερη κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ του Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 

Α/
Α 

Περιγραφό 
Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη  
(ςε KWh) 

% τησ ςυνολικόσ 
κατανϊλωςησ των 

Δημοτικών κτιρύων  
1 Δημαρχεύο 144.880 9,3 
2 Κολυμβητόριο 91.020 5,8 
3 ΔΕΤΑΑ (Γραφεύα) 83.660 5,4 
4 π. Δημαρχεύο Υερών 64.794 4,1 
5 1ο ΕΠΑΛ/3ο ΕΠΑΛ/ ΕΠΑ/ ΕΚ 57.160 3,7 
 ϑνολο 441.514 28,3 

 
Απϐ την ανϊλυςη των παραπϊνω ςτοιχεύων εύναι ςημαντικϐ να επιςημανθεύ πωσ τα 
κτύρια που παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 5-1 αποτελοϑν ςχεδϐν το 30% τησ ςυνολικόσ 
κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ των δημοτικών κτιρύων τησ Αλεξανδροϑπολησ. 
Επύςησ, ϊξιο αναφορϊσ εύναι το ςυμπϋραςμα πωσ ςχεδϐν 10% τησ κατανϊλωςησ ςε 
ηλεκτρικό ενϋργεια των δημοτικών κτιρύων προϋρχεται απϐ το κτύριο ςτο οπούο 
ςτεγϊζεται η Δημοτικό Αρχό. Ωλλα κτύρια με ςημαντικϋσ καταναλώςεισ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ εύναι το Κολυμβητόριο, το κτύριο τησ ΔΕΤΑΑ και το κτύριο τησ Δημοτικόσ 
Ενϐτητασ Υερών. 
 
Αντύςτοιχα , ϐςον αφορϊ την κατανϊλωςη πετρελαύου θϋρμανςησ τϋςςερα απϐ τα πϋντε 
κτύρια παραμϋνουν ςτην λύςτα υψηλϐτερησ κατανϊλωςησ (Πύνακασ 5-2). Σην ϊλλη θϋςη 
των εγκαταςτϊςεων/κτιρύων ϋχει πϊρει το Κλειςτϐ Γυμναςτόριο Αλεξανδροϑπολησ. Ωλλα 
κτύρια με ςημαντικϋσ καταναλώςεισ πετρελαύου εύναι το 20ο Νηπιαγωγεύο το οπούο 
ςυςτεγϊζεται με το 5ο Δημοτικϐ χολεύο, το Γενικϐ Λϑκειο Υερών και ο Β’ και Ζ’ Παιδικϐσ 
ταθμϐσ.  
 

Πύνακασ 5-2 Κτύρια/ςυγκροτόματα με την υψηλότερη κατανϊλωςη πετρελαύου 
του Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 

Α/
Α 

Περιγραφό 
Κτηρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη  
(ςε Λύτρα) 

% τησ ςυνολικόσ 
κατανϊλωςησ των 

Δημοτικών κτιρύων 
1 Κολυμβητόριο 100.170 15,1 
2 Δημαρχεύο 34.005 5,1 
3 1ο ΕΠΑΛ/3ο ΕΠΑΛ/ ΕΠΑ/ ΕΚ 33.000 4,6 
4 ΔΕΤΑΑ (Γραφεύα) 30.000 4,5 
5 Κλειςτϐ Γυμναςτόριο 19.000 2,9 
 ϑνολο 199.251 32,2 

 
 
Η ανϊλυςη των ενεργειακών καταναλώςεων ςε κϊθε κτύριο ξεχωριςτϊ μπορεύ να δύνει 
μια γενικό ϊποψη για τα πιο ενεργοβϐρα κτύρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, αλλϊ δεν 
μπορεύ να αποτελϋςει το μοναδικϐ κριτόριο για την ενεργειακό αποδοτικϐτητα του 
εκϊςτοτε κτιρύου. Για την εϑρεςη τησ ενεργειακόσ κλϊςησ κϊθε κτιρύου θα πρϋπει να 
ληφθοϑν υπϐψη τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ του, η χρόςη το και οι ανϊγκεσ του. Για να 
εξαχθοϑν αςφαλό ςυμπερϊςματα για την κατϊςταςη των δημοτικών κτηρύων απαιτεύται 
η αναλυτικό ενεργειακό επιθεώρηςη του κϊθε κτιρύου χωριςτϊ.  
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5.2.1.2 Εγκαταςτάςεισ 
 
Ο υπολογιςμϐσ τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που οφεύλεται ςτην 
λειτουργύα των δημοτικών εγκαταςτϊςεων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το 2011 
δεύχνει ςχεδϐν διπλϊςιεσ ενεργειακϋσ απαιτόςεισ απϐ τον τομϋα των δημοτικών κτιρύων. 
υγκεκριμϋνα, η ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για τισ δημοτικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ εκτιμόθηκε ςτισ 3.901 MWh. Ψσ τϋτοιεσ εγκαταςτϊςεισ αναγνωρύςτηκαν 
οι εγκαταςτϊςεισ ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ (βιολογικϐσ καθαριςμϐσ, αντλιοςτϊςια 
ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ, γεωτρόςεισ, δεξαμενϋσ, κτλ.). το πλαύςιο τησ βελτύωςησ τησ 
ενεργειακόσ επύδοςησ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ απαιτεύται ϋλεγχοσ τησ 
αποδοτικϐτητασ του εξοπλιςμοϑ και των εφαρμοζϐμενων πρακτικών 
ϑδρευςησ/αποχϋτευςησ. 
 

5.2.1.3 Δημοτικόσ Φωτιςμόσ 
 
ϑμφωνα με τουσ υπολογιςμοϑσ, για τον οδοφωτιςμϐ, των φωτιςμϐ πλατειών και 
πϊρκων εκτιμόθηκε ϐτι καταναλώνονται 3.209 MWh ηλεκτρικόσ ενϋργειασ οι οπούεσ 
αντιςτοιχοϑν ςε 3.251 τόνουσ CO2. υνολικϊ εκτιμόθηκε ϐτι για την ικανοπούηςη των 
αναγκών φωτιςμοϑ χρηςιμοποιοϑνται 15.814 λϊμπεσ διαφορετικόσ ιςχϑοσ και τϑπου. 
Επιςημαύνεται πωσ τα ςτοιχεύα ςτα οπούα βαςύζεται η εν λϐγω εκτύμηςη αποτελοϑν 
εκτιμόςεισ τησ τεχνικόσ υπηρεςύασ του Δόμου που προκϑπτουν απϐ τισ ανϊγκεσ 
αντικατϊςταςησ των λαμπτόρων δημοτικοϑ φωτιςμοϑ. Η απουςύα οργανωμϋνου 
ςυςτόματοσ καταγραφόσ αποτελεύ ςημαντικϐ τροχοπϋδη ςτον ακριβό υπολογιςμοϑ τησ 
κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ τον δημοτικϐ φωτιςμϐ. Εύναι ςημαντικϐ να 
αναφερθεύ πωσ ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ χρηςιμοποιεύ κατϊ κϑριο λϐγο για τον 
οδοφωτιςμϐ λαμπτόρεσ οικονομύασ των 20W. Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη ςημαντικϊ 
χαμηλϐτερη κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςυγκριτικϊ με ϊλλουσ Δόμουσ. 
 
Εντοϑτοισ, η αναλυτικό καταγραφό των λαμπτόρων κρύνεται επιτακτικό. Ενδεχϐμενη 
αντικατϊςταςη με λαμπτόρεσ ϊλλησ τεχνολογύασ (π.χ. LED) θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την 
εξοικονϐμηςη ςημαντικόσ ποςϐτητασ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και των εκπομπών που αυτό 
ςυνεπϊγεται.  
 

5.2.2 Οικιακόσ τομϋασ 
 
ϑμφωνα με τουσ υπολογιςμοϑσ, η ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ του 
οικιακοϑ τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 138.323 MWh η οπούεσ 
μεταφρϊζονται ςε 140.121 τόνουσ CO2. Επιπλϋον, η ςυνολικό κατανϊλωςη πετρελαύου 
και ξυλεύασ του οικιακοϑ τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 134.523 
MWh και 42.003 MWh αντύςτοιχα οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 35.918 και 11.845 
τόνουσ CO2. 
 
ϑμφωνα με ςτοιχεύα τησ Εθνικόσ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ Ελλϊδοσ (ΕΤΕ, 2006) περύπου 
το 71% των ελληνικών κτιρύων καταςκευϊςτηκαν πριν το 1980, δεν διαθϋτουν 
θερμομϐνωςη και παρουςιϊζουν χαμηλό ενεργειακό απϐδοςη, ενώ παρϊλληλα – ςτην 
πλειοψηφύα τουσ – διαθϋτουν παλαιϋσ, μη ςωςτϊ ςυντηρημϋνεσ ηλεκτρομηχανολογικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ.  
 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ πρώτησ δεκαετύασ εφαρμογόσ του Κανονιςμοϑ Θερμομϐνωςησ 
Κτιρύων, ο οπούοσ τϋθηκε ςε υποχρεωτικό ιςχϑ το 1979, η πλειοψηφύα των κτιρύων δεν 
εφϊρμοζαν επαρκώσ τη θερμομϐνωςη ςϑμφωνα με τισ ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ και μϐνο οι 
πρϐςφατεσ καταςκευϋσ (>1990) φϋρουν θερμομϐνωςη ςτον φϋροντα οργανιςμϐ και, 
ςυνεπώσ, ομοιϐμορφη μϐνωςη ςτο κτιριακϐ κϋλυφοσ με ςκοπϐ την αποφυγό εμφϊνιςησ 
θερμογεφυρών. αν αποτϋλεςμα, ςόμερα, τα υφιςτϊμενα κτύρια, κατϊ μεγϊλο ποςοςτϐ, 
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δεν διαθϋτουν θερμομϐνωςη, παρϊ το γεγονϐσ ϐτι οι βαθμοημϋρεσ θϋρμανςησ ξεπερνοϑν 
τισ 2600 ςτο βϐρειο τμόμα τησ χώρασ. Να τονιςτεύ ςε αυτϐ το ςημεύο ϐτι βαθμοημϋρεσ 
θϋρμανςησ, εύναι το μϋγεθοσ το οπούο χρηςιμοποιεύται για να καθορύςει τισ ανϊγκεσ ςε 
θϋρμανςη/ψϑξη ςτουσ εςωτερικοϑσ χώρουσ ενϐσ κτιρύου. Ψσ θερμοκραςύα βϊςησ ςτην 
Ελλϊδα για τουσ εςωτερικοϑσ χώρουσ ενϐσ κτιρύου θεωροϑνται οι 18οC για την περύοδο 
θϋρμανςησ και οι 26οC για την περύοδο ψϑξησ. 
 
Εκτιμϊται λοιπϐν ϐτι βαςικό αιτύα των μεγϊλων θερμικών απωλειών που εμφανύζει το 
κτιριακϐ δυναμικϐ τϐςο του οικιακοϑ, ϐςο και του τριτογενοϑσ τομϋα, και ςυνεπώσ των 
μεγϊλων θερμικών/ψυκτικών φορτύων που απαιτοϑνται για τη θϋρμανςη/ψϑξη του, 
εύναι η εκτεταμϋνη απουςύα θερμομϐνωςησ εξωτερικών τούχων και οροφόσ, ιδύωσ ςε 
καταςκευϋσ προγενϋςτερεσ του 1980 που αποτελοϑν το 71% περύπου του ςυνολικοϑ 
κτιριακοϑ αποθϋματοσ (χόμα 5-5). 
 

 
χόμα 5-5. Κατανομό των ελληνικών κτιρύων, ανϊ χρονολογύα καταςκευόσ, ϋωσ 

το 2001 (Πηγό: ΕΤΕ, 2006). 
 
Επιπροςθϋτωσ, ςημαντικϋσ θερμικϋσ απώλειεσ παρατηροϑνται και ςτα διαφανό δομικϊ 
ςτοιχεύα των ανοιγμϊτων ςε ϋνα μεγϊλο ποςοςτϐ των υφιςτϊμενων ελληνικών κτιρύων 
ςτα οπούα απαντώνται, ακϐμη και ςόμερα, μονϊ υαλοςτϊςια. Οι θερμικϋσ απώλειεσ λϐγω 
τησ απουςύασ διπλών ό τριπλών υαλοςταςύων οδηγοϑν ςε περαιτϋρω αϑξηςη των 
θερμικών φορτύων τον χειμώνα και των ψυκτικών φορτύων το καλοκαύρι. Κοινϐ, τϋλοσ, 
προβληματικϐ ςημεύο του κτιριακοϑ τομϋα (ανεξαρτότωσ τελικόσ χρόςησ) αποτελοϑν οι 
παλαιϋσ ηλεκτρομηχανολογικϋσ εγκαταςτϊςεισ, οι οπούεσ τϐςο ςτισ τερματικϋσ τουσ 
μονϊδεσ και τα δύκτυα διανομόσ θερμϐτητασ/ψϑξησ, ϐςο και ςτισ μονϊδεσ παραγωγόσ 
(λϋβητεσ/καυςτόρεσ) εμφανύζουν κακό μϐνωςη, μεγϊλεσ απώλειεσ, χαμηλοϑσ βαθμοϑσ 
απϐδοςησ και υψηλϊ κϐςτη λειτουργύασ και ςυντόρηςησ. Η απουςύα μϐνωςησ ςτο 
ςϑςτημα λϋβητα/καυςτόρα οδηγεύ ςε απώλειεσ ≈5% ενώ ϋνασ μη ςωςτϊ ςυντηρημϋνοσ 
λϋβητασ επιφϋρει επιπλϋον ≈10% απώλειεσ ςτο ςϑςτημα θϋρμανςησ/ψϑξησ και, φυςικϊ, 
αϑξηςη των παραγϐμενων αερύων ρϑπων.  
 
Εξειδικεϑοντασ ανϊ τελικό χρόςη κτιρύου, ςτην περύπτωςη των ελληνικών κτιρύων του 
οικιακοϑ τομϋα, και κατ’ επϋκταςη των κατοικιών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, τα 
ςημαντικϐτερα επιπλϋον προβλόματα απωλειών ενϋργειασ που εντοπύζονται εύναι τα 
ακϐλουθα: 
 

<1919 
5% 1919-1945 

10% 

1946-1960 
17% 
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19% 
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18% 
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 η κακό αεροςτεγϊνωςη η οπούα οφεύλεται ςτην απουςύα θερμομϐνωςησ 
ςε ςυνδυαςμϐ με την ϑπαρξη διπλών υαλοςταςύων που παρϋχουν 
ανεπιθϑμητα υψηλό αεροςτεγανϐτητα (το κτύριο δεν «αναπνϋει»). 

 η απουςύα χρόςησ ηλιακών ςυςτημϊτων (ςυλλεκτών) για παραγωγό 
ζεςτοϑ νεροϑ χρόςησ (ΖΝΦ) και παθητικών ηλιακών ςυςτημϊτων, 
λαμβϊνοντασ υπϐψη και τη γεωγραφικό θϋςη τησ χώρασ (υψηλϐ ετόςιο 
ποςοςτϐ ηλιοφϊνειασ). 

  η αδικαιολϐγητη χρόςη λαμπτόρων, κλιματιςτικών ςυςτημϊτων και 
γενικϐτερα η χρόςη «λευκών» ςυςκευών χαμηλόσ ενεργειακόσ απϐδοςησ. 

 η απουςύα ςυςτημϊτων φυςικοϑ αεριςμοϑ, δροςιςμοϑ και ςκιαςμοϑ. 
 
Ιδιαύτερο ενδιαφϋρον παρουςιϊζει η χρόςη ξυλεύασ για θϋρμανςη η οπούα παρουςιϊζει 
αυξανϐμενη ζότηςη. τουσ υπολογιςμοϑσ θεωρόθηκε ϐτι η ξυλεύα αποτελεύ ποςοςτϐ τησ 
βιομϊζασ που καταναλώνεται πανελλαδικϊ, καθώσ δεν υπόρχαν αξιϐπιςτα ςτοιχεύα 
αποκλειςτικϊ για ξυλεύα ςε επύπεδο Δόμου. τα πλαύςια αυτϊ ενδϋχεται οι υπολογιςμού να 
εύναι υποτιμημϋνοι, καθώσ η κατανϊλωςη ξυλεύασ ςτην Βϐρεια Ελλϊδα εύναι ιδιαύτερα 
αυξημϋνη ςε ςϑγκριςη με την υπϐλοιπη Ελλϊδα. Η ανεξϋλεγκτη διακύνηςη ξυλεύασ 
αγνώςτου προελεϑςεωσ, καθώσ και η μη αποδοτικό καϑςη τησ ςε μη ενεργειακϊ τζϊκια, 
αποτελοϑν ςημαντικϊ θϋματα με τα οπούα ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ θα πρϋπει να 
αςχοληθεύ εκτενϋςτερα. Οι εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα που προϋρχονται απϐ «μη 
βιώςιμη» ξυλεύα (κοπό απϐ φυςικϊ δϊςη, καϑςη ςε μη αποδοτικϊ τζϊκια κ.λπ.) εύναι πολϑ 
υψηλϋσ και επιβαρϑνουν ϐχι μϐνο το τελικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου και την εν 
γϋνει περιβαλλοντικό του επύδοςη, αλλϊ και την ποιϐτητα του αςτικοϑ ατμοςφαιρικοϑ 
περιβϊλλοντοσ ιδιαύτερα ςε ςυνθόκεσ που δεν ευνοεύται η διϊχυςη των ατμοςφαιρικών 
ρϑπων. Θα πρϋπει επομϋνωσ να αναπτυχθεύ ϋνα δύκτυο καταγραφόσ τησ κατανϊλωςησ 
ξυλεύασ ςτον Δόμο ώςτε να εύναι δυνατό μύα αςφαλϋςτερη εκτύμηςη των εκπομπών 
διοξειδύου του ϊνθρακα που οφεύλονται ςτη καϑςη ξϑλου. 
 

5.2.3 Σριτογενόσ τομϋασ 
 
ϑμφωνα με τουσ υπολογιςμοϑσ, η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ του τριτογενό τομϋα 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 108.913 MWh οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 
110.329 τόνουσ CO2. ήςον αφορϊ την κατανϊλωςη πετρελαύου αυτό εκτιμόθηκε ςτισ 
14.845 MWh οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 3.964 τόνουσ CO2. Η ςχετικϊ μεγϊλη διαφορϊ 
κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ-πετρελαύου οφεύλεται ςτην πολϑ ςυχνό χρόςη τησ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (μϋςω κλιματιςτικών μονϊδων) για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ/ψϑξησ. 
 
Σα βαςικϊ προβλόματα που ςχετύζονται με τα κτύρια του τριτογενό τομϋα ταυτύζονται με 
τα προβλόματα που περιγρϊφηκαν για τον οικιακϐ τομϋα. Εξειδικεϑοντασ, ανϊ τελικό 
χρόςη κτιρύου, μπορεύ να ειπωθεύ ϐτι ςτην περύπτωςη των κτιρύων του τριτογενοϑσ τομϋα, 
και ιδιαύτερα ςε περιπτώςεισ κτιρύων γραφεύων και υπηρεςιών με μεγϊλο εμβαδϐ και 
αριθμϐ ορϐφων και εκτεταμϋνο δύκτυο ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων, επιπλϋον 
προβλόματα αποτελοϑν: 

 
 η εκτεταμϋνη, αλϐγιςτη χρόςη κλιματιςτικών ςυςτημϊτων, ςυχνϊ 

μϊλιςτα χαμηλόσ ενεργειακόσ απϐδοςησ, η οπούα θα μποροϑςε να 
αντιςταθμιςτεύ απϐ τη χρόςη ανεμιςτόρων οροφόσ και την πρϐβλεψη 
φυςικοϑ δροςιςμοϑ και ςκιαςμοϑ. 

 η εκτεταμϋνη και ςυχνϊ αδικαιολϐγητη χρόςη λαμπτόρων χαμηλόσ 
ενεργειακόσ απϐδοςησ 

 η απουςύα ςυςτημϊτων αυτοματιςμών, ϐπωσ θερμοςτατών και 
ςυςτημϊτων “ϋξυπνου φωτιςμοϑ” με αιςθητόρεσ κύνηςησ, φωτιςμοϑ, 
ρϑθμιςη επιπϋδου φωτιςμοϑ, κ.α., τα οπούα ςε εκτεταμϋνεσ 
εγκαταςτϊςεισ αποδεικνϑονται εξαιρετικϊ αποδοτικϊ. 
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 η απουςύα ςυςτημϊτων διαχεύριςησ κτιρύων (building management 
systems, BMS) 

 
Σϋλοσ, βαςικϐ πρϐβλημα τησ ελληνικόσ πραγματικϐτητασ αποτελεύ η ϋλλειψη 
“ενεργειακόσ παιδεύασ”. Ανεξαρτότωσ κτιριακοϑ τομϋα, προβλόματοσ και λϑςησ-
επϋμβαςησ για την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, ςημαντικϐ ρϐλο παύζει και ο χρόςτησ του 
κτιρύου και των ςυςτημϊτων ψϑξησ, θϋρμανςησ, κλιματιςμοϑ και αεριςμοϑ. 
 
5.2.4 Σομϋασ Μεταφορών 
 
ϑμφωνα με του υπολογιςμοϑσ, η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ μϋςω τησ 
κατανϊλωςησ καυςύμων (πετρϋλαιο και βενζύνη) του τομϋα των μεταφορών του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 472.580 MWh, οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 122.518 
τόνουσ CO2. Σο ςυντριπτικϊ μεγαλϑτερο ποςοςτϐ των καταναλώςεων προϋρχεται απϐ 
τισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ μεταφορϋσ (97,8%), ενώ μϐλισ το 0,8% και 1,5% αντύςτοιχα 
οφεύλεται ςτισ δημοτικϋσ και δημϐςιεσ ςυγκοινωνύεσ (χόμα 5-6). 
 

 
χόμα 5-6. Ποςοςτιαύα κατανϊλωςη ανϊλογα με την κατηγορύα μεταφορϊσ. 

 
Η πλειοψηφύα του δημοτικοϑ ςτϐλου χρηςιμοποιεύ πετρϋλαιο κύνηςησ για τισ μεταφορϋσ 
του ενώ αποκλειςτικϊ πετρϋλαιο κύνηςησ χρηςιμοποιεύται απϐ τισ δημϐςιεσ μεταφορϋσ 
(χόμα 5-7). Σο καϑςιμο τησ βενζύνησ καταναλώνεται κυρύωσ ςτισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
μεταφορϋσ απϐ τα ελαφρϊ οχόματα ιδιωτικόσ χρόςεωσ. Ανϊλογη εύναι και η κατανομό 
των εκπομπών CO2 ανϊ καϑςιμο και κατηγορύα μεταφορϊσ (χόμα 5-8). 

Δθμοτικόσ 
ςτόλοσ 

≈1% 

Δθμόςιεσ 
μεταφορζσ 

≈1% 

Ιδιωτικζσ και 
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χόμα 5-7. Κατανομό τησ κατανϊλωςησ καυςύμων ανϊ καύςιμο και κατηγορύα 

μεταφορϊσ. 

 

 
χόμα 5-8. Κατανομό των εκπομπών CO2 ανϊ καύςιμο και κατηγορύα μεταφορϊσ. 

 

5.2.4.1 Δημοτικόσ Στόλοσ  
 
Η κατανϊλωςη ενϋργειασ του δημοτικοϑ ςτϐλου το 2011 όταν ςυνολικϊ 3.678 ΜWh εκ 
των οπούων 213 και 3.465 ΜWh αντύςτοιχα προϋρχονται απϐ την καϑςη βενζύνησ και 
πετρελαύου. Αντύςτοιχα, οι εκπομπϋσ διοξειδύου του ϊνθρακα εκτιμόθηκαν ςε 978 τόνουσ 
CO2.  
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τον Πύνακα 5-3 και το χόμα 5-9 δύνονται οι επιμϋρουσ καταναλώςεισ ανϊ τομϋα 
δημοτικόσ διαχεύριςησ και το ποςοςτϐ τησ κατανομόσ. ήπωσ παρατηρεύται, η βαςικό 
κατανϊλωςη καυςύμων προϋρχεται απϐ τισ υπηρεςύεσ καθαριϐτητασ και τα 
απορριμματοφϐρα του Δόμου (34%). ημαντικϐ ποςοςτϐ κατανϊλωςησ ϋχουν επύςησ τα 
μηχανόματα ϋργου και τα φορτηγϊ. Επύςησ, δεν μπορεύ να κριθεύ αμελητϋα η κατανϊλωςη 
των δημοτικών οχημϊτων τησ ΔΕΤΑΑ.  
 

Πύνακασ 5-3. Καταναλώςεισ δημοτικού ςτόλου. 

Κατηγορύα 
Κατανϊλωςη  

(ςε KWh) 
Ποςοςτό 

Κατανϊλωςησ 
(%) 

Απορριμματοφϐρα/Τδροφϐρα κ.λπ. 1.244.910,0 34 
Επιβατηγϊ 50.020,4 1 
Λεωφορεύα 283.076,8 8 
Μηχανόματα Ϊργου 867.779,0 23 
Μοτοςυκλϋτεσ/Μοτοποδόλατα 3.385,6 <1 
Υορτηγϊ/Ημιφορτηγϊ 648.143,2 18 
Λοιπϊ Οχόματα  67.784,4 2 
ΔΕΤΑΑ (οχόματα) 512.240,0 14 

ϑνολο 3.677.339,4 100 

 
 

 
 

χόμα 5-9. Κατανομό τησ κατανϊλωςησ καυςύμων του δημοτικού ςτόλου. 
 
ε απϐλυτουσ αριθμοϑσ, τα δημοτικϊ οχόματα εύναι υπεϑθυνα για μικρϐ ποςοςτϐ 
κατανϊλωςησ ενϋργειασ. Εντοϑτοισ, η εξοικονϐμηςη καυςύμων και η μεύωςη των 
εκπομπών του διοξειδύου του ϊνθρακα μπορεύ να εύναι ςημαντικό καθώσ:  

 ήπωσ και ςτην περύπτωςη των κτιρύων, μπορεύ να λειτουργόςει ωσ παρϊδειγμα 
προσ μύμηςη για τουσ υπολούπουσ τομεύσ, ιδύωσ ςε περύπτωςη που 
ποςοτικοποιηθοϑν και γύνουν γνωςτϊ τα οφϋλη απϐ την εφαρμογό δρϊςεων που 
αφοροϑν τισ μεταφορϋσ 
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 Δϑναται να εξοικονομηθοϑν ςημαντικϋσ ποςϐτητεσ καυςύμων, δρϊςη η οπούα  
μεταφρϊζεται ςε εξοικονϐμηςη χρημϊτων τα οπούα μποροϑν να αξιοποιηθοϑν για 
την εφαρμογό ϊλλων δρϊςεων του Δόμου. 

 

5.2.4.2 Δημόςιεσ μεταφορέσ 
 
ϑμφωνα με τουσ υπολογιςμοϑσ, το 2011 καταναλώθηκαν απϐ τισ δημϐςιεσ μεταφορϋσ 
6.880 ΜWh ενϋργειασ  ό αντύςτοιχα 1.837 τόνουσ CO2 (κατανϊλωςη πετρελαύου). 
ήπωσ αναφϋρθηκε, ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ λειτουργοϑν δϑο οργανιςμού 
δημοςύων μεταφορών, το Αςτικϐ ΚΣΕΛ Αλεξανδροϑπολησ Α.Ε. και το Τπεραςτικϐ ΚΣΕΛ 
Ϊβρου Α.Ε. 
 
Σο 2011, ο ςτϐλοσ του Αςτικοϑ ΚΣΕΛ Αλεξανδροϑπολησ διϋνυςε 1.130.136km 
καταναλώνοντασ 330.000 λύτρα πετρελαύου κύνηςησ ό 3.300 ΜWh. Οι καταναλώςεισ του 
Αςτικοϑ ΚΣΕΛ Αλεξανδροϑπολησ εύναι ςχετικϊ αυξημϋνεσ λϐγω των χιλιομετρικϊ 
μεγϊλων δρομολογύων που προκϑπτουν απϐ τον τοπογραφύα του Δόμου (ο δεϑτεροσ 
μεγαλϑτεροσ ςε ϋκταςη Δόμοσ τησ Περιφϋρειασ Αν. Μακεδονύασ και Θρϊκησ). 
 
Αντύςτοιχα, το 2011 ο ςτϐλοσ του Τπεραςτικοϑ ΚΣΕΛ Ϊβρου διϋνυςε 1.225.904,4km 
καταναλώνοντασ 357.964 λύτρα πετρελαύου κύνηςησ ό 3.580 ΜWh. ημαντικϐτερη  
ςυνειςφορϊ ςτο ανθρακικϐ αποτϑπωμα ϋχουν τα δρομολϐγια που καλϑπτουν τισ 
μεγαλϑτερεσ αποςτϊςεισ μϋςα ςτα ϐρια του Δόμου και πραγματοποιοϑνται πολϑ 
ςυχνϐτερα (π.χ. Αλεξανδροϑπολη-Ορεςτιϊδα). 
 

5.2.4.3 Ιδιωτικήσ χρήςησ οχήματα 
 
Σο 2011 καταναλώθηκαν ςυνολικϊ 462.022 ΜWh ό 119.703 τόνοι CO2 εκ των οπούων 
οι 258.878 και 203.144 ΜWh προϋρχονται απϐ την καϑςη πετρελαύου και βενζύνησ 
αντύςτοιχα. Σο οδικϐ δύκτυο εντϐσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ θα μποροϑςε να χωριςτεύ 
ςε δϑο βαςικϋσ ςυνιςτώςεσ: την Εγνατύα Οδϐ και το υπϐλοιπο Εθνικϐ οδικϐ δύκτυο. Η 
ποςοςτιαύα κατανομό τησ κυκλοφορύασ των ιδιωτικών οχημϊτων ςτα δϑο βαςικϊ οδικϊ 
δύκτυα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ παρουςιϊζεται ςτο χόμα 5-10. 

 
χόμα 5-10. Κατανομό τησ κυκλοφορύασ των ιδιωτικών οχημϊτων ςτα δύο 

βαςικϊ οδικϊ δύκτυα του Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 
 
Η ανϊλυςη των καταναλώςεων των ιδιωτικόσ χρόςησ οχημϊτων δεύχνει πωσ ο Δόμοσ θα 
πρϋπει να επικεντρωθεύ ςτην μεύωςη τησ κυκλοφορύασ των ιδιωτικόσ χρόςησ οχημϊτων 

Εγνατία Οδόσ 
40% 

Εκνικό Οδικό 
Δίκτυο 

60% 
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εντϐσ του αςτικοϑ ιςτοϑ τησ πϐλησ ό ακϐμη και εκτϐσ με δρϊςεισ ϐπωσ βελτύωςη των 
δημϐςιων μεταφορών. Η επϋμβαςη ςτο ποςοςτϐ (40%) των εκπομπών που προϋρχεται 
απϐ την Εγνατύα Οδϐ δεν εύναι μπορεύ να εύναι δραςτικό. 
  

5.3 Ενεργειακό προφύλ των κατούκων Δόμου Αλεξανδρούπολησ  
 

5.3.1 Περιγραφό τησ ϋρευνασ 
 
Η ανϊλυςη τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ δεύχνει 
πωσ ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ αυτόσ οφεύλεται ςτον οικιακϐ τομϋα. Ϊτςι, η ςυμμετοχό των 
κατούκων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςτισ προςπϊθειεσ μεύωςησ του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ τησ πϐλησ κρύνεται απαραύτητη. Πϋρα απϐ τισ προςπϊθειεσ τησ Δημοτικόσ 
Αρχόσ για την πληροφϐρηςη των δημοτών για τα πλεονεκτόματα τησ ενεργειακόσ 
εξοικονϐμηςησ, υπϐκειται τελικϊ ςτη διακριτικό ευχϋρεια των κατούκων του Δόμου η 
αλλαγό του τρϐπου ςυμπεριφορϊσ τουσ και η ανϊληψη ςχετικών δρϊςεων.   
 
Δρϊςεισ ϐπωσ η μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και καυςύμων ςτισ 
κατοικύεσ, η αναβϊθμιςη των ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ των κατοικιών, η μεύωςη τησ 
κυκλοφορύασ των οχημϊτων ιδιωτικόσ χρόςεωσ κ.τ.λ., εύναι αναγκαύεσ για την τόρηςη των 
δεςμεϑςεων μεύωςησ των εκπομπών CO2 κατϊ 20% μϋχρι το 2020. τα πλαύςια αυτϊ 
εκπονόθηκε απϐ την ερευνητικό ομϊδα μια ϋρευνα με την χρόςη ερωτηματολογύου, που 
εύχε ωσ ςτϐχο την αποτϑπωςη τησ ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ, τησ περιβαλλοντικόσ 
ςυνεύδηςησ και τησ προθυμύασ των κατούκων του Δόμου να εφαρμϐςουν ςυγκεκριμϋνεσ 
απλϋσ δρϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ.  
 
Σο ερωτηματολϐγιο αποτελοϑνταν απϐ δϋκα απλϋσ ερωτόςεισ πολλαπλών επιλογών. 
Κϊθε ερωτηματολϐγιο απευθυνϐταν ςε ϋνα νοικοκυριϐ ανεξϊρτητα του αριθμοϑ των 
μελών του. Η διανομό/ςυλλογό των ερωτηματολογύων πραγματοποιόθηκε το διϊςτημα 
7/1/2013 ϋωσ 31/1/2013 μϋςω τησ διανομόσ των ερωτηματολογύων ςτουσ γονεύσ των 
μαθητών των Δημοτικών χολεύων και των μαθητών των Γυμναςύων. 
 
υνολικϊ ςυλλϋχθηκαν 389 ερωτηματολϐγια που αντιςτοιχοϑν περύπου ςτο 1,8% επύ του 
ςυνϐλου των νοικοκυριών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. Πρϋπει να ςημειωθεύ επύςησ ϐτι 
η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςε περύοδο οικονομικόσ κρύςησ και γενικϐτερησ πολιτικόσ 
αςτϊθειασ, καταςτϊςεισ που ενδϋχεται να μεταφρϊζονται ςε μια αρνητικό ςτϊςη των 
κατούκων απϋναντι ςε παρϐμοιεσ εθελοντικϋσ πρωτοβουλύεσ τησ δημοτικόσ αρχόσ.  Σα 
αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ παρατύθενται αναλυτικϊ παρακϊτω.  
 

5.3.2 Αποτελϋςματα τησ ϋρευνασ 
 
Οι απαντόςεισ των κατούκων τησ Αλεξανδροϑπολησ ςτισ ερωτόςεισ τησ ϋρευνασ που 
πραγματοποιόθηκε υπϋδειξαν ςε γενικϋσ γραμμϋσ: 
 

 μια θετικό ςτϊςη των κατούκων ϐςον αφορϊ την ςυμπεριφορϊ τουσ ςε 

θϋματα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ και περιβαλλοντικόσ ευαιςθηςύασ με 

αρκετϊ ωςτϐςο περιθώρια βελτύωςησ και  

 την προθυμύα τουσ για την λόψη περαιτϋρω ςχετικών δρϊςεων. 

Η πλειοψηφύα των κατούκων (68%) διαμϋνουν ςε διαμερύςματα με ςημαντικϐ ωςτϐςο 
ποςοςτϐ (32%)  να διαμϋνει ςε μονοκατοικύα. Σο ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ ενδϋχεται να 
λειτουργόςει θετικϊ ςτην γρόγορη ανταπϐκριςη ϐςον αφορϊ την λόψη δρϊςεων καθώσ 
τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ ο κϊτοικοσ τησ μονοκατοικύασ εύναι και ο ιδιοκτότησ τησ, ενώ δεν 
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απαιτεύται η ςυγκατϊθεςη πολλών ιδιοκτητών για εφαρμογϋσ δρϊςεων εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ.  

 
χόμα 5-11. Αποτελϋςματα 1ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου. 

 «ε τι τύπο κτιρύου διαμϋνετε;» 
 
ήςον αφορϊ τον τρϐπο θϋρμανςησ των κατοικιών, περύπου το ϋνα τρύτο χρηςιμοποιεύ 
αποκλειςτικϊ πετρϋλαιο για τισ ανϊγκεσ θϋρμανςησ, ποςοςτϐ αρκετϊ μειωμϋνο ςε ςχϋςη 
με το ϋωσ πρϐςφατα προφύλ των ελληνικών νοικοκυριών που χρηςιμοποιοϑςε κατϊ βϊςη 
πετρϋλαιο. ημαντικϐ ποςοςτϐ (33%) χρηςιμοποιεύ ςυνδυαςμϐ πετρελαύου με ξϑλο ό 
ηλεκτρικό ενϋργεια αντύςτοιχα, ενώ δεν λεύπουν και οι περιπτώςεισ χρόςεωσ 
αποκλειςτικϊ ξϑλου ό/και ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ. Η τϊςη αυτό, ιδιαύτερα ϐςον αφορϊ την 
χρόςη ξυλεύασ ενιςχϑεται απϐ το αυξανϐμενο κϐςτοσ πετρελαύου και αναμϋνεται να εύναι 
αυξητικό και ςτο μϋλλον. Η ϋλλειψη πρϐςβαςησ ςε φυςικϐ αϋριο απϐ την ϊλλη, δεν δύνει 
την δυνατϐτητα ςτουσ δημϐτεσ να ςτραφοϑν ςτο ςυγκεκριμϋνο και περιβαλλοντικϊ 
προτιμϐτερο καϑςιμο. 

 
χόμα 5-12. Αποτελϋςματα 2ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Πώσ θερμαύνετε την οικύα ςασ;» 
 

τισ ερωτόςεισ που αφοροϑςαν πιο καθημερινϋσ ςυμπεριφορϋσ που ςχετύζονται με την 
εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, όταν θετικϐ ϐτι ςημαντικϐ ποςοςτϐ των ερωτηθϋντων (63%) 
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Ηλεκτρικό 
εφμα 

20% 

Ξφλο 
12% 

Συνδυαςμόσ 
33% 

ΔΞ/ΔΑ 
2% 



Κεφϊλαιο 5: Ανϊλυςη Τφιςτϊμενησ Κατϊςταςησ του Δόμου Αλεξανδρούπολησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 89 
 

δόλωςαν πωσ κλεύνουν τα φώτα/τηλεϐραςη ακϐμα και ϐταν εγκαταλεύπουν το δωμϊτιο 
για περιςςϐτερα απϐ πϋντε λεπτϊ. 

 
χόμα 5-13. Αποτελϋςματα 3ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου. 

«Κλεύνετε τα φώτα/τηλεόραςη όταν εγκαταλεύπετε το δωμϊτιο για περιςςότερα 
από πϋντε λεπτϊ;» 

 
Ιδιαύτερα υψηλό εύναι η χρόςη λαμπτόρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ καθώσ μϐλισ το 5% 
δεν χρηςιμοποιεύ καθϐλου τουσ ςυγκεκριμϋνουσ λαμπτόρεσ. Ιδιαύτερα θετικϐ όταν το 
γεγονϐσ ϐτι το 28% των νοικοκυριών τουσ χρηςιμοποιεύ αποκλειςτικϊ ό ςε μεγϊλο βαθμϐ, 
διϐτι η χρόςη λαμπτόρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ μπορεύ να μειώςει ςημαντικϊ την 
κατανϊλωςη ενϋργειασ για φωτιςμϐ, προςοχό ωςτϐςο θα πρϋπει να δοθεύ ςτην επιλογό 
τουσ (απϐδοςη lumen, περιεκτικϐτητα ςε υδρϊργυρο κ.λπ.) 

 
χόμα 5-14. Αποτελϋςματα 4ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Σι ποςοςτό από τουσ λαμπτόρεσ που χρηςιμοποιεύτε εύναι λαμπτόρεσ 
εξοικονόμηςησ ενϋργειασ;» 

 
Ψσ θετικϐ εϑρημα μπορεύ να χαρακτηριςτεύ το ϐτι η πλειοψηφύα των ερωτηθϋντων 
ρυθμύζουν την θερμοκραςύα του θερμοςτϊτη κϊτω απϐ τουσ 21oC κατϊ τη χειμερινό 
περύοδο. Αυτϐ μπορεύ να οφεύλεται εύτε ςτην καλό μϐνωςη του κτιρύου εύτε ςε λϐγουσ 
οικονομύασ ωςτϐςο θα πρϋπει να εξεταςτεύ η ςυςχϋτιςη χρονικόσ διϊρκεια λειτουργύασ 
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του θερμοςτϊτη, καϑςησ θερμύδων και θερμοκραςύασ του εςωτερικοϑ/εξωτερικοϑ χώρου 
για να εξαχθοϑν περιςςϐτερο αξιϐπιςτα ςυμπερϊςματα. Ενδιαφϋρον προκαλεύ το 
ιδιαιτϋρωσ υψηλϐ ποςοςτϐ των ερωτηθϋντων που απϊντηςαν πωσ δεν γνωρύζουν/δεν 
απαντοϑν. 

 
χόμα 5-15.Αποτελϋςματα 5ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Σο χειμώνα ςε τι θερμοκραςύα ρυθμύζετε τον θερμοςτϊτη για την θϋρμανςη;» 
 
Θετικϐ εύναι επύςησ πωσ η πλειοψηφύα (54%) των ερωτηθϋντων που ϋχει ςτην κατοχό 
τουσ κλιματιςτικϐ, ρυθμύζει το θερμοςτϊτη λειτουργύασ του κϊτω απϐ τουσ 25 βαθμοϑσ. 
Σα αποτελϋςματα που παρουςιϊζονται ςτα χόματα 5-15 και 5-16, υποδεικνϑουν την 
ανϊγκη ελϋγχου τησ αποδοτικόσ θϋρμανςησ/ψϑξησ των κατοικιών και του κατϊ πϐςο 
εύναι ενημερωμϋνοι οι δημϐτεσ για τα οφϋλη του τεχνητοϑ ςκιαςμοϑ, του ςωςτοϑ 
ωραρύου αεριςμοϑ και γενικών τεχνικών παθητικόσ ψϑξησ/θϋρμανςησ. 

 
χόμα 5-16. Αποτελϋςματα 6ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Σο καλοκαύρι ρυθμύζετε τη θερμοκραςύα του κλιματιςτικού, πϊνω ό κϊτω από 
τουσ 25 βαθμούσ;» 

 
ημαντικϊ περιθώρια βελτύωςησ παρατηρόθηκαν ϐςον αφορϊ τη ςτϊςη των δημοτών 
ςτη διαχεύριςη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ςυςκευών καθώσ το 51% των 
ερωτηθϋντων δεν κλεύνει τελεύωσ τισ ςυςκευϋσ και τισ αφόνει ςτην κατϊςταςη αναμονόσ. 
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Ενδεικτικϐ εύναι πωσ η εξοικονϐμηςη ενϋργειασ που απορρϋει απϐ το κλεύςιμο των 
ςυςκευών μπορεύ να φτϊςει ϋωσ και το 5% τησ ςυνολικόσ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ. Η διανομό ενϐσ ςϑντομου περιεκτικοϑ φυλλαδύου με απλϋσ καθημερινϋσ 
πρακτικϋσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ό η προβολό ραδιοτηλεοπτικών ςποτ απϐ τισ τοπικϋσ 
ςυχνϐτητεσ, θα μποροϑςε να βελτιώςει ςημαντικϊ το εν λϐγω ποςοςτϐ.  
 

 
χόμα 5-17.Αποτελϋςματα 7ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Αφόνετε ςε κατϊςταςη αναμονόσ ό κλεύνετε τελεύωσ διϊφορεσ ςυςκευϋσ π.χ. 
τηλεόραςη, ρϊδιο, ηλεκτρονικό υπολογιςτό, κτλ.;» 

 
Μϋτριο χαρακτηρύζεται το ποςοςτϐ (62%) των ερωτηθϋντων που λαμβϊνουν υπϐψη την 
ενεργειακό ςόμανςη/κλϊςη των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών. Σα τελευταύα χρϐνια 
ϐλο και περιςςϐτερα καταςτόματα και αλυςύδεσ πώληςησ ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών 
ειδών προωθοϑν προώϐντα υψηλόσ ενεργειακόσ κλϊςησ, ιδιαύτερα για τισ ςυςκευϋσ 
κλιματιςμοϑ, δρϊςεισ που ϐπωσ φαύνονται ϋχουν θετικϐ αντύκτυπο ςτουσ καταναλωτϋσ, 
ωςτϐςο απαιτεύται περαιτϋρω προςπϊθεια για την ενημϋρωςη των δημοτών ςχετικϊ με 
τα οφϋλη αποδοτικών ενεργειακϊ ςυςκευών.  

 
χόμα 5-18.Αποτελϋςματα 8ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Λαμβϊνετε υπόψη την ενεργειακό ςόμανςη / κλϊςη ςυςκευών κατϊ την αγορϊ 
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών ειδών;» 
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Παρϐλο που ϐπωσ τονύςτηκε η ϋρευνα πραγματοποιόθηκε ςε μια περύοδο ιδιαύτερων 
πολιτικών και οικονομικών χαρακτηριςτικών, ενθαρρυντικϐ εύναι το ποςοςτϐ των 
ερωτηθϋντων (60%) που δόλωςαν πωσ εύναι διατεθειμϋνοι να προβοϑν ςτην 
αντικατϊςταςη των μη αποδοτικών ενεργειακών ςυςτημϊτων με νϋα και αποδοτικϐτερα 
ενεργειακϊ (π.χ. νϋα κουφώματα, ενεργειακϊ τζϊκια, κτλ.) Μϊλιςτα ςτην ερώτηςη δεν 
υπόρχε κϊποιο επιπλϋον οικονομικϐ κύνητρο για την αντικατϊςταςη των ςυςτημϊτων 
(π.χ. με την χρόςη κϊποιασ επιδϐτηςησ), ώςτε να εύναι ακϐμη πιο ξεκϊθαρη η πρϐθεςη 
των ερωτηθϋντων.     

 
χόμα 5-19.Αποτελϋςματα 9ησ Ερώτηςησ ερωτηματολογύου.  

«Εύςτε διατεθειμϋνοι να προβεύτε ςτην αντικατϊςταςη αποδοτικότερων 
ενεργειακών ςυςτημϊτων (π.χ. κουφώματα, ενεργειακό τζϊκι, λαμπτόρεσ 

εξοικονόμηςησ κτλ.);» 
 
Σϋλοσ, ϐςον αφορϊ την ποςοςτιαύα κατανομό του κϐςτουσ του ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ ανϊ 
νοικοκυριϐ, ϋνα ποςοςτϐ τησ τϊξεωσ του 76% των νοικοκυριών πληρώνει πϊνω απϐ 75€ 
τον μόνα για ηλεκτρικϐ ρεϑμα (χόμα 5-21). Μϊλιςτα, το 38% των ερωτηθϋντων 
αναφϋρει πωσ απαιτοϑνται τουλϊχιςτον 100€ τον μόνα για την κϊλυψη των αναγκών 
τουσ ςε ηλεκτρικό ενϋργεια (ςυμπεριλαμβανομϋνων των ανϊλογων τελών και δημοτικών 
φϐρων αφοϑ δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ερώτηςη). Σα ςυγκεκριμϋνα ποςϊ θα 
ληφθοϑν υπϐψη ςτισ προτεινϐμενεσ δρϊςεισ του ΔΑΕ καθώσ πϋρα απϐ το 
περιβαλλοντικϐ ϐφελοσ εύναι ςημαντικϐ για την αποτελεςματικό προώθηςη των 
δρϊςεων να υπϊρχει και οικονομικϐ ϐφελοσ. 

Ναι 
60% 

Πχι 
29% 

ΔΞ/ΔΑ 
11% 
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χόμα 5-20. Αποτελϋςματα 10ησ Ερώτηςη ερωτηματολογύου.  

«Πόςα χρόματα πληρώνετε μηνιαύωσ μόνο για ηλεκτρικό ρεύμα;» 
 
 

5.4 ύγκριςη αποτελεςμϊτων με ϊλλουσ Δόμουσ 
 
Η ςϑγκριςη των αποτελεςμϊτων υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του 
Δόμου Αλεξανδροϑπολησ με ϊλλουσ Δόμουσ πρϋπει να πραγματοποιηθεύ με επιφϑλαξη 
καθώσ: 

 
 Κϊθε Δόμοσ ϋχει τα δικϊ του ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ. 
 Κϊθε Δόμοσ ακολουθεύ μια ςυγκεκριμϋνη μεθοδολογύα υπολογιςμοϑ (πρϐτυποι 

ςυντελεςτϋσ ό ΑΚΖ, αναφορϊ CO ό CO2eq. κ.λπ.). 
 Σο ϋτοσ αναφορϊσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ενδϋχεται να εύναι 

διαφορετικϐ για κϊθε Δόμο. 
 Σα ϐρια εξϋταςησ διαφϋρουν καθώσ κϊποιοι Δόμοι δεν αναλϑουν τισ ενεργειακϋσ 

ανϊγκεσ των κατοικιών ό των ιδιωτικών μετακινόςεων ςτοχεϑοντασ 
αποκλειςτικϊ ςτον Δημοτικϐ τομϋα.  

 
Σα αποτελϋςματα τησ μελϋτησ ςυγκρύθηκαν με τα αποτελϋςματα απϐ επιλεκτικϊ λοιποϑσ 
Ελληνικοϑσ Δόμουσ που εύχαν καταθϋςει το αντύςτοιχο ΔΑΕ μϋχρι τισ αρχϋσ του 2013 
καθώσ και με 5 Ευρωπαώκοϑσ Δόμουσ και ϋναν απϐ την γειτονικό Σουρκύα παρϐμοιασ 
κλύμακασ με το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. Σα αποτελϋςματα τησ ςϑγκριςησ ϐςον αφορϊ την 
ςυνολικό ενεργειακό κατανϊλωςη και το ςυνολικϐ ανθρακικϐ αποτϑπωμα 
παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 5-4. 
 
ϑμφωνα με την ςϑγκριςη, παρατηρόθηκε τϐςο ϐςον αφορϊ την ενεργειακό κατανϊλωςη 
ϐςο και το ανθρακικϐ αποτϑπωμα, ςημαντικό ςυςχϋτιςη των αποτελεςμϊτων για τον 
Δόμο Αλεξανδροϑπολησ με τα αποτελϋςματα των υπϐλοιπων μελετών. Επιπλϋον η 
αναγωγό των αποτελεςμϊτων βϊςει του πληθυςμοϑ υπϋδειξε ικανοποιητικό επύδοςη του 
Δόμου ϐςον αφορϊ την κατανϊλωςη ενϋργειασ ανϊ κϊτοικο, ενώ εύναι εμφανϋσ ϐτι 
υπϊρχουν ςημαντικϊ περιθώρια βελτύωςησ ςτισ αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ διοξειδύου του 
ϊνθρακα ανϊ κϊτοικο.  
 
 
 

<25€  
1% 

25-50€  
4% 

 51-75€ 
19% 

76-100€ 
38% 

 >100€ 
38% 
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Πύνακασ 5-4. Κατανϊλωςη ενϋργειασ και εκπομπϋσ CO2 ανϊ κϊτοικο ϊλλων Δόμων. 

Δόμοσ/Πόλη Φώρα Πληθυςμόσ 
Κατανϊλωςη 

Ενϋργειασ 
(ΜWh/κϊτοικο) 

Εκπομπϋσ CO2 
(τόνοι/κϊτοικο) 

Σρύκαλα Ελλϊδα 51.862 1,6 0,5 
Θϋρμη Ελλϊδα 35.544 7,6 2,2 
Λαγκαδϊσ Ελλϊδα 40.800 8,1 3,8 
Νύςυροσ Ελλϊδα 948 7,5 3,8 
Ηρϊκλειο Ελλϊδα 173.450 - 4,0 
Αιγϊλεω Ελλϊδα 120.000 8,0 4,2 
Αγιϊ Ελλϊδα 13.120 8,5 4,5 
Λειψού Ελλϊδα 6.980 7,8 4,7 
Πϊτρα Ελλϊδα 214.580 8,9 4,9 
Νϋα μϑρνη Ελλϊδα 73.090 11,7 5,3 
Κϐρθιο Ελλϊδα 2.500 11,1 5,9 
Μοϑδροσ Ελλϊδα 4.824 13,4 5,9 
Αλεξανδρούπολη Ελλϊδα 72.750 12,7 6,0 
Κϋα Ελλϊδα 2.417 15,5 6,7 
Καβϊλα Ελλϊδα 74.120 13,1 6,9 
κϑροσ Ελλϊδα 2.602 12,2 7,0 
Ποςειδωνύα Ελλϊδα 3.006 12,2 7,7 
άοσ Ελλϊδα 1.838 17,3 8,0 
Αμϑνταιο Ελλϊδα 16.890 18,3 8,2 
Ωγιοσ τϋφανοσ Ελλϊδα 10.200 18,0 9,2 
Λουτρϊκι-
Πϋραχώρα 

Ελλϊδα 15.077 17,6 10,4 

Ούα Ελλϊδα 1.230 17,3 11,5 
Υαιςτϐσ Ελλϊδα 24.360 17,8 12,6 
     
Izmir Σουρκύα 313.00 5,8 1,9 
Aachen Γερμανύα 244.509 6,1 2,1 
Espoo Υινλανδύα 243.900 16,8 4,3 
Caravaggio Ιταλύα 16.112 18,5 5,1 
Fürstenfeldbruck Γερμανύα 35.588 21,2 6,0 
Birmingham Αγγλύα 1.028.700 23,5 6,8 
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6 Κεφϊλαιο 6 

τρατηγικό 
χεδύου 
Δρϊςησ 
Αειφορικόσ 
Ενϋργειασ 
(ΔΑΕ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
το παρϐν κεφϊλαιο περιγρϊφεται αναλυτικϊ η 
ςτρατηγικό ανϊπτυξησ και εφαρμογόσ του 
χεδύου Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ για τον 
Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. Ειδικϐτερα, δύνονται τα 
χαρακτηριςτικϊ του ΔΑΕ, τα περιεχϐμενϊ του 
και η ςπουδαιϐτητα εφαρμογόσ του. 
Παρουςιϊζονται οι οργανωτικϋσ δομϋσ και οι 
αντικειμενικού ςτϐχοι που απορρϋουν απϐ την 
ανϊπτυξη μιασ ενιαύασ ενεργειακόσ ςτρατηγικόσ 
και ςχεδύου δρϊςησ, τα οπούα αποτελοϑν 
απαραύτητα ςτοιχεύα για την εναρμϐνιςη του 
ερευνητικοϑ ϋργου με τισ απαιτόςεισ του 
υμφώνου των Δημϊρχων.  
 

 
 

6.1 Ειςαγωγό ςτην ανϊπτυξη του ΔΑΕ για τον Δόμο 
Αλεξανδρούπολησ 

 

6.1.1 Περιγραφό του ΔΑΕ 

Σο χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ (ΔΑΕ) ςυμπεριλαμβϊνει τισ δρϊςεισ και την 
πολιτικό ενϐσ Δόμου για την επύτευξη του ςτϐχου μεύωςησ των εκπομπών διοξειδύου του 
ϊνθρακα εωσ το 2020. Ο ςτϐχοσ μεύωςησ των εκπομπών του CO2 προκϑπτει απϐ την 
υπογραφό του υμφώνου των Δημϊρχων. Η εκπϐνηςη ενϐσ ΔΑΕ απαιτεύ αρχικϊ την 
αποτύμηςη του ενεργειακοϑ ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ςε ϋνα ϋτοσ αναφορϊσ, η οπούα 
θα επιςημϊνει τα βαςικϊ ςημεύα επϋμβαςησ. Η ανϊπτυξη ενϐσ ΔΑΕ ςυνοδεϑεται απϐ 
καθοριςμϐ ςυγκεκριμϋνων, υλοποιόςιμων παρεμβϊςεων με ςτϐχο την μεύωςη τησ 
κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςτα ϐρια του Δόμου. Παρϊλληλα, ποςοτικοποιοϑνται τα 
ενεργειακϊ, περιβαλλοντικϊ και οικονομικϊ οφϋλη απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω 
δρϊςεων. τα πλαύςια τησ ανϊπτυξησ και εκπϐνηςησ ενϐσ ΔΑΕ ορύζονται επύςησ το 
πλαύςιο, οι οργανωτικϋσ δομϋσ, οι εμπλεκϐμενοι φορεύσ και οι ςτϐχοι που ςχετύζονται με 
την ανϊπτυξη, εφαρμογό και ϋλεγχο τησ πορεύασ υλοπούηςησ του ΔΑΕ.  
 
Σο χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ αποτελεύ ϋνα δυναμικϐ ϋγγραφο ςτρατηγικόσ και 
οδηγιών, το οπούο απαιτεύ την ςυνεχό παρακολοϑθηςη, αναθεώρηςη και προςαρμογό με 
ςτϐχο πϊντα την μεύωςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου. Ϊνα ΔΑΕ 
εμπεριϋχει δρϊςεισ που αφοροϑν τϐςο τον δημϐςιο ϐςο και τον ιδιωτικϐ τομϋα τησ 
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περιοχόσ που εξετϊζεται. υνεπώσ, η ανϊπτυξη ενϐσ ΔΑΕ απϐ την δημοτικό αρχό 
εμπεριϋχει ςτοιχεύα επιδεικτικϐτητασ ϋτςι ώςτε να δημιουργηθοϑν παραδεύγματα 
εφαρμογόσ και να δωθοϑν κύνητρα προσ την κατεϑθυνςη τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ 
απϐ τουσ κατούκουσ του Δόμου.  

6.1.2 Παρϊγοντεσ επιτυχύασ του ΔΑΕ 

Η επιτυχύα ό μη ενϐσ ΔΑΕ εξαρτϊται απϐ διϊφορουσ παρϊγοντεσ. το χόμα 6-1 
παρουςιϊζονται οι βαςικού παρϊγοντεσ επιτυχύασ ενϐσ ΔΑΕ βϊςει του υμφώνου των 
Δημϊρχων, και οι δρϊςεισ με τισ οπούεσ αναμϋνεται ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ να 
ανταπεξϋλθει ςε αυτϊ (European Commission, 2010). 

 

 

 
χόμα 6-1. Βαςικού παρϊγοντεσ επιτυχύασ ενόσ ΔΑΕ – Δρϊςεισ Δόμου 

Αλεξανδρούπολησ 

Αναλυτικϐτερεσ πληροφορύεσ δύνονται ςτην ςυνϋχεια. 

6.2 Αντικειμενικού ςτόχοι και οφϋλη εφαρμογόσ 
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ, με την εκπϐνηςη του επιχειρηςιακοϑ ςχεδύου ανϊπτυξησ για 
τα ϋτη 2012-2014 ϋθεςε ωσ κεντρικϐ ςτϐχο την μετατροπό του ςε βιώςιμο δόμο, τϐςο ςε 
ςχϋςη με την οργανωτικό του λειτουργύα, ϐςο και με την αναπτυξιακό εξϋλιξη τησ 
περιοχόσ ευθϑνησ του (Επιχειρηςιακϐ χϋδιο Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, 2011). τα 
πλαύςια του ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ του δόμου, ωσ ϋνασ απϐ τουσ πϋντεσ ϊξονεσ 

Υποςτιριξθ από τουσ 
εμπλεκόμενουσ Φορείσ 

•Αναλυτικι πλθροφόρθςθ 
των φορζων 

•Ενςωμάτωςθ ςτθν λιψθ 
αποφάςεων 

•Ρροςζλκυςθ τθσ προςοχισ 
των ΜΜΕ 

Εξαςφάλιςθ μακροχρόνιασ 
πολιτικισ δζςμευςθσ 

υποςτιριξθσ του ΣΔΑΕ 

•Ζγκριςθ του ΣΔΑΕ από το 
Δθμοτικό Συμβοφλιο 

•Οριςμόσ υπεφκυνου 
δθμοτικοφ υπαλλιλου 

Εξαςφάλιςθ επαρκϊν 
χρθματοδοτικϊν πθγϊν 

•Χριςθ ιδίων πόρων 

•Αναηιτθςθ 
χρθματοδοτικϊν εργαλειϊν 
από Ευρωπαϊκά και Εκνικά 
προγράμματα 

Αξιόπιςτοσ υπολογιςμόσ του 
ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ 

για το ζτοσ αναφοράσ 

•Εκπόνθςθ ειδικισ 
αναλυτικισ μελζτθσ από 
εξειδικευμζνο 
επιςτθμονικό προςωπικό 

Ενςωμάτωςθ του ΣΔΑΕ ςτθν 
κακθμερινι διαχείριςθ του 

Διμου 

•Ζλεγχοσ τθσ πορείασ 
υλοποίθςθσ του ΣΔΑΕ με 
χριςθ θλεκτρονικοφ 
εργαλείου 

•Οριςμόσ υπεφκυνου 
δθμοτικοφ υπαλλιλου 

Κατάλλθλθ διαχείριςθ κατά 
τθν εφαρμογι 

•Ρροςαρμογι οργανωτικϊν 
δομϊν του Διμου για τθν 
καλφτερθ διαχείριςθ 

Φπαρξθ προςωπικοφ με τισ 
κατάλλθλεσ ικανότθτεσ-

γνϊςεισ 

•Εκπαίδευςθ του 
υπεφκυνου προςωπικοφ ςε 
ςυνεργαςία με εξωτερικό 
επιςτθμονικό προςωπικό 

Υποςτιριξθ μακροχρόνιασ 
ανταποδοτικότθτασ 

•Ανάλυςθ και εφαρμογι 
δράςεων μακροχρόνιασ 
ανταποδοτικότθτασ 

Αξιοποίθςθ των εμπειριϊν 
από τα ΣΔΑΕ άλλων πόλεων 

•Αναλυτικι εξζταςθ 

•Επικοινωνία και 
ςυνεργαςία με άλλουσ 
διμουσ 
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προτερεαιϐτητασ ορύςθηκε το «Νϋο αςτικϐ περιβϊλλον – ποιϐτητα ζωόσ και αςφαλόσ 
πϐλη», ο οπούοσ προβλϋπει ςτϐχουσ και παρεμβϊςεισ ςτην προςταςύα του περιβϊλλοντοσ 
και ςτη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ. Επύςησ, ο καθοριςμϐσ των βαςικών αναπτυξιακών 
ςτρατηγικών ςτϐχων περιλαμβϊνει την προςταςύα και ανϊδειξη του φυςικοϑ 
περιβϊλλοντοσ και τη βελτύωςη του οικιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ.   
 
τα πλαύςια λοιπϐν τησ προςπϊθειασ βελτύωςησ τησ περιβαλλοντικόσ επύδοςησ του 
Δόμου και την ςυνειςφορϊ ςτην μεύωςη του φαινϐμενου τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ αποφϊςιςε μϋςω τησ υπογραφόσ του υμφώνου των Δημϊρχων «την 
μείωςη κατά τουλάχιςτον 20% έωσ το 2020 των εκπομπών CO2 εντόσ των 
εξεταζόμενων ορίων του Δήμου ςε ςχέςη με τα επίπεδα εκπομπών CO2 του 2011». 
 
Η επύτευξη του εν λϐγω ςτϐχου προϒποθϋτει την εκπϐνηςη ςχετικών δρϊςεων μϋςα απϐ 
ςυγκεκριμϋνο ςχεδιαςμϐ και προγραμματιςμϐ. Οι πρωτοβουλύεσ που ϋχει αναλϊβει ο 
Δόμοσ μϋχρι ςόμερα περιλαμβϊνουν πϋρα απϐ την υπογραφό του υμφώνου των 
Δημϊρχων, την αποτύμηςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου με ϋτοσ αναφορϊσ 
το 2011 και την εκπϐνηςη χεδύου Δρϊςεων Αειφορικόσ Ενϋργειασ. τα πλαύςια των 
παραπϊνω ενεργειών ο Δόμοσ προϋβει ςτην εποπτικό ενεργειακό επιθεώρηςη δημοτικών 
κτιρύων και ςτην καταγραφό του ενεργειακοϑ προφύλ των δημοτών τησ πϐλησ. 
 
Οι δρϊςεισ που καθορύζονται ςτο ΔΑΕ ςτοχεϑουν: 

 
 την ςυνειςφορϊ ςτην προςπϊθεια για την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 

ςε εθνικϐ επύπεδο. 
 την βελτύωςη τησ περιβαλλοντικόσ επύδοςησ του Δόμου μϋςω τησ μεύωςησ των 

εκπομπών CO2. 
 την ορθολογικό διαχεύριςη των πϐρων του Δόμου και ςτην προςόλωςη ςτην 

προςταςύα του περιβϊλλοντοσ  
 την αποκομιδό οικονομικών οφελών απϐ την ελϊτωςη χρόςησ ηλεκτρικόσ 

ενϋργειασ και ορυκτικών καυςύμων. 
 την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνεύδηςησ και τησ ατομικόσ περιβαλλοντικόσ 

ευθϑνησ. 
 την ενθϊρρυνςη τησ ενεργόσ ςυμμετοχόσ των πολιτών. 
 την πρϐςβαςη ςε ευρωπαώκϋσ και εθνικϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ. 
 την δημιουργύα μιασ ομϊδασ εξωτερικών και εςωτερικών ειδικών ςυνεργατών 

για ςχετικϊ θϋματα του Δόμου. 
 την ανϊπτυξη διαϑλων επικοινωνύασ και ςυνεργαςιών με ϊλλουσ Δόμουσ, 

Πανεπιςτόμια, Ομϊδεσ Ειδικών οι οπούοι θα ςυνειςφϋρουν ςτη βελτύωςη του 
Δόμου ςε περιβαλλοντικϊ και ενεργειακϊ θϋματα.    

 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ που θϋτει το ϑμφωνο των Δημϊρχων και το ΔΑΕ, εύναι η μεύωςη 
των εκπομπών CO2 εντϐσ των εξεταζϐμενων ορύων του Δόμου κατϊ 20% απϐ τα επύπεδα 
του 2011 ϋωσ το 2020, ο οπούοσ θα επιτευχθεύ μϋςω των παρακϊτω ειδικϐτερων ςτϐχων: 
 

 Μεύωςη των εκπομπών CO2  μϋςω τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ/κατανϊλωςησ 
πετρελαύου ςε δημοτικϊ κτύρια, δραςτηριϐτητεσ, μεταφορϋσ και φωτιςμϐ εωσ το 
2020. 

 Μεύωςη των εκπομπών CO2 μϋςω τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ/κατανϊλωςησ 
πετρελαύου ςτον οικιακϐ και τριτογενό τομϋα εωσ το 2020. 

 Αϑξηςη του ποςοςτοϑ χρόςεωσ ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ και βελτύωςησ του 
ενεργειακοϑ μύγματοσ του Δόμου  εωσ το 2020.  
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Η ανταποδοτικϐτητα ανϊπτυξησ ενϐσ ΔΑΕ, εφϐςον αυτϐ υλοποιηθεύ ςωςτϊ, εύναι 
ιδιαιτϋρωσ ελκυςτικό καθώσ πϋρα απϐ τα ςημαντικϊ περιβαλλοντικϊ οφϋλη, 
εξαςφαλύζονται και οικονομικού πϐροι.  
 
Σα οφϋλη που προκϑπτουν απϐ την εκπϐνηςη και πιςτό υλοπούηςη ενϐσ ΔΑΕ ςε ϋναν 
Δόμο εύναι πολλαπλϊ. Η ανταποδοτικϐτητα ανϊπτυξησ ενϐσ ΔΑΕ εύναι ιδιαιτϋρωσ 
εκλυςτικό καθώσ εκτϐσ τησ τόρηςησ των δεςμεϑςεων για μεύωςη του ανθρακικοϑ 
αποτυπώματοσ και των περιβαλλοντικών οφελών που αυτϐ ςυνεπϊγεται, προκϑπτουν 
ςημαντικϊ οικονικϊ οφϋλη. Οριςμϋνα ςημαντικϊ οφϋλη απϐ την εφαρμογό ενϐσ ΔΑΕ 
εύναι: 

 
 υνειςφορϊ ςτην αντιμετώπιςη του φαινομϋνου τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και τησ 

παγκϐςμιασ μεύωςησ των αερύων του θερμοκηπύου. 
 Ανϊδειξη τησ δϋςμευςησ για την προςταςύα του περιβϊλλοντοσ και την αποδοτικό 

διαχεύριςη των πϐρων. 
 Βελτύωςη τησ ςυμμετοχόσ των κατούκων ςτα κοινϊ του Δόμου. 
 Βελτύωςη τησ εικϐνασ του Δόμου. 
 Πολιτικό διαφϊνεια κατϊ την διϊρκεια των διαδικαςιών. 
 Οικονομικϊ πλεονεκτόματα και δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ. 
 Αϑξηςη τησ ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ και μεύωςη των εξϐδων ηλεκτρικοϑ 

ρεϑματοσ και θϋρμανςησ. 
 Απϐκτηςη μιασ πλόρουσ εποπτικόσ εικϐνασ τησ ενεργειακόσ κατϊςταςησ και των 

διϊφορων ενεργειακών ροών του Δόμου, και του κϐςτουσ που απορρϋει απϐ 
αυτϋσ. 

 Βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων του Δόμου. 
 Ενύςχυςη τησ τοπικόσ παραγωγόσ ενϋργειασ και τησ απεξϊρτηςησ απϐ εξωτερικϋσ 

πηγϋσ. 
 Ανϊπτυξη μιασ καθαρόσ και ρεαλιςτικόσ ςτρατηγικόσ βελτύωςησ. 
 Πρϐςβαςη ςε ςημαντικϋσ εθνικϋσ και ευρωπαώκϋσ χρηματοδοτόςεισ. 
 τρατηγικϐ πλεονϋκτημα ςε μελλοντικϋσ αλλαγϋσ ςτην νομοθεςύα. 
 Πλεονεκτόματα απϐ την ανϊπτυξη διαϑλων επικοινωνύασ με ϊλλουσ Δόμουσ που 

ςυμμετϋχουν ςτο ϑμφωνο των Δημϊρχων. 

6.3 Οργανωτικϊ και οικονομικϊ θϋματα 
 

6.3.1 Πολιτικό Δϋςμευςη 

Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχοντασ υπογρϊψει το «ϑμφωνο των Δημϊρχων» απϐ τον 
Οκτώβριο του 2011, το οπούο αποτελεύ την κυριϐτερη Ευρωπαώκό κύνηςη ςτην οπούα 
ςυμμετϋχουν τοπικϋσ και περιφερειακϋσ αρχϋσ, ϋχει εθελοντικϊ αναλϊβει την πολιτικό 
δϋςμευςη για την μεύωςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ τησ περιοχόσ ευθϑνησ του. Με 
την δϋςμευςη αυτό, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ αλλϊ και οι λοιπού υπογρϊφοντεσ του 
υμφώνου των Δημϊρχων ςκοπεϑουν να ξεπερϊςουν το ςτϐχο τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ 
για μεύωςη των εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα κατϊ 20% ϋωσ το 2020.  τα πλαύςια 
τησ παραπϊνω πολιτικόσ δϋςμευςησ ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει ωσ βαςικό 
υποχρϋωςη την εκπϐνηςη, υποβολό και εφαρμογό του χεδύου Δρϊςησ Αειφορικόσ 
Ενϋργειασ που παρουςιϊζεται ςτο παρϐν ερευνητικϐ ϋργο. 

6.3.2 Προςαρμογό των οργανωτικών δομών 

Απϐ τα αποτελϋςματα τησ SWOT ανϊλυςησ που εκπονόθηκε κατϊ το επιχειρηςιακϐ 
ςχϋδιο του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ διαπιςτώθηκαν προβλϊματα ςτην οργανωτικό δομό 
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του Δόμου θα οπούα ςχετύζονται με την πρϐςφατη διοικητικό μεταρρϑθμιςη 
(Επιχειρηςιακϐ χϋδιο Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, 2011). Επύςησ, παρατηρόθηκε πωσ δεν 
εφαρμϐζεται το ϑςτημα Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ, ενώ υπϊρχουν ελλεύψεισ ςτον 
εκςυγχρονιςμϐ τησ μηχανοργϊνωςησ του Δόμου. Σαυτϐχρονα, διαπιςτώθηκε ανεπαρκόσ 
ςτελϋχωςη και μη βϋλτιςτοσ καταμεριςμϐσ εργαςύασ. Εντοϑτοισ, ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ απϐ το 2011 ϋχει εντϊξει ςτην οργανωτικό του δομό το αυτοτελϋσ 
Γραφεύο Ενϋργειασ, το οπούο αποτελεύ ςημαντικϐ πλεονϋκτημα ςτην προςπϊθεια μεύωςησ 
του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ.  
 
υνεπώσ, λαμβϊνοντασ υπϐψη τα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ τησ οργανωτικόσ δομόσ του 
Δόμου αλλϊ και την ικανϐτητα του προςωπικοϑ, και βϊςει παραδειγμϊτων οργανωτικών 
δομών για την εκπϐνηςη ΔΑΕ ϊλλων Δόμων, προτεύνεται να υιοθετηθεύ η οργανωτικό 
δομό που παρουςιϊζεται ςτο χόμα 6-2. 
 

 

χόμα 6-2. Οργανωτικό δομό διαχεύρηςησ του ΔΑΕ για το Δόμο Αλεξανδρούπολησ. 

Η ςυγκεκριμϋνη οργανωτικό δομό απαρτύζεται απϐ τρεισ διακριτϋσ ομϊδεσ: 
 

1. Σην Κατευθυντόρια Επιτροπό: Η κατευθυντόρια επιτροπό ςυγκροτεύται απϐ 
τουσ ανώτερουσ διαχειριςτϋσ του Δόμου (εςωτερικού και εξωτερικού ςυνεργϊτεσ) 
με επικεφαλόσ τον Δόμαρχο Αλεξανδροϑπολησ. κοπϐσ τησ κατευθυντόριασ 
επιτροπόσ εύναι η θϋςπιςη ςτρατηγικών ςτϐχων, η παροχό τησ απαραύτητησ 
πολιτικόσ ςτόριξησ τησ διαδικαςύασ και λόψη των τελικών αποφϊςεων. 

 
2. Σην υντονιςτικό Επιτροπό ΔΑΕ: Η επιτροπό ςχεδύου δρϊςησ αποτελεύται 

απϐ εξειδικευμϋνο τεχνικϐ προςωπικϐ και εξωτερικοϑσ ςυνεργϊτεσ και ϋχει ωσ 
ςκοπϐ την ανϊπτυξη, τον ςυντονιςμϐ και τον ϋλεγχο των διεργαςιών για την 
επιτυχό εκπϐνηςη του ΔΑΕ. Υροντύζει για την αποτελεςματικό εφαρμογό του 

Ομάδεσ Εργαςίεσ με 
ειδικότερα αντικείμενα 

Επικεφαλισ: Υπεφκυνοσ 
ΣΔΑΕ 

Συμμετζχοντεσ: 
Επιςτθμονικοί ςφμβουλοι, 
Διευκυντζσ διευκφνςεων 
του Διμου, Εςωτερικοί & 

Εξωτερικοί ςυνεργάτεσ 

 

Επικεφαλισ: Διμαρχοσ 
Αλεξανδροφπολθσ  

Συμμετζχοντεσ: Αν/χοσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν, 

Αν/χοσ Ρεριβάλλοντοσ, 
Αν/χοσ Ενζργειασ & 

Φυςικϊν Ρόρων, 
Εςωτερικοί & Εξωτερικοί 

ςυνεργάτεσ 

Κατευθυντήρια 
Επιτροπή 

Συντονιςτική 
Επιτροπή ΣΔΑΕ 

Ομάδα 
Εργαςίασ 1 

Ομάδα 
Εργαςίασ 2 

Ομάδα 
Εργαςίασ Ν 
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ΔΑΕ, κατευθϑνει τισ ομϊδεσ εργαςύασ και φροντύζει να ενημερώνει την 
κατευθυντόρια επιτροπό για την πορεύα εφαρμογόσ, τισ τυχϐν παρεκκλύςεισ, την 
ϑπαρξη νϋων ιδεών κ.τ.λ. 

 
3. Σισ Ομϊδεσ Εργαςύασ: Οι ομϊδεσ εργαςύεσ αποτελοϑνται απϐ τεχνικϐ προςωπικϐ 

του Δόμου και εξωτερικοϑσ ςυνεργϊτεσ, εξειδικεϑονται ςτην εκπϐνηςη 
ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων του ΔΑΕ και ϋχουν ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ περιθώριο 
εργαςύασ και παραδοτϋο. Ενδεικτικϊ παραδεύγματα ομϊδων εργαςύασ εύναι 
ερευνητικϋσ ομϊδεσ απϐ πανεπιςτόμια, τεχνικϊ γραφεύα κ.λπ. 

6.3.3 Ενεργό ςυμμετοχό των εμπλεκόμενων φορϋων 

Η επιτυχύα του ΔΑΕ τϐςο ςτα πλαύςια τησ εκπϐνηςόσ του, ϐςο και κατϊ την εφαρμογό 
και αναθεώρηςό του βαςύζεται ςε πολϑ μεγϊλο βαθμϐ ςτην ςυμμετοχικϐτητα των 
εμπλεκϐμενων φορϋων και των κατούκων του Δόμου. Η ςημαςύα τησ ςυνεργαςύασ και τησ 
ςτόριξησ απϐ τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ οφεύλεται ςτουσ εξόσ λϐγουσ:  
 

 Αυξϊνεται η διαφϊνεια και η δημοκρατικϐτητα τησ διαδικαςύασ. 
 Οι αποφϊςεισ που παύρνονται μαζύ με πολλοϑσ εμπλεκομϋνουσ φορεύσ, βαςύζονται 

ςε εκτενϋςτερη γνώςη. 
 Η ευρεύα ςυναύνεςη βελτιώνει την ποιϐτητα, αποδοχό, αποτελεςματικϐτητα και 

νομιμϐτητα του ΔΑΕ. 
 Η αύςθηςη ςυμμετοχόσ ςτον ςχεδιαςμϐ αυξϊνει την μακροπρϐθεςμη αποδοχό, 

βιωςιμϐτητα και υποςτόριξη των ςτρατηγικών και των δρϊςεων που απορρϋουν 
απϐ το ΔΑΕ. 

 Πιθανό εϑρεςη ιςχυρών ςυμμϊχων και μϋςων πύεςησ για την εφαρμογό του 
χεδύου.  

 
Ψσ εμπλεκϐμενοι φορεύσ ορύζονται εκεύνοι οι οπούοι: 

 
 Σα ςυμφϋροντϊ τουσ επηρεϊζονται απϐ τισ ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ. 
 Οι δραςτηριϐτητϋσ τουσ επηρεϊζουν τισ ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ. 
 Ϊχουν ςτην κατοχό τουσ ό ελϋγχουν πληροφορύεσ και πϐρουσ που εύναι 

απαραύτητα για την ανϊπτυξη και την εφαρμογό του ΔΑΕ. 
 Η ςυμμετοχό/ανϊμειξη τουσ εύναι αναγκαύα για την επιτυχό εφαρμογό του ΔΑΕ. 

 
Ενδεικτικϊ αναφϋρονται παραδεύγματα εμπλεκϐμενων φορϋων ςτον Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ ςχετικϊ με το ΔΑΕ: 
 

o Η Δημοτικό Αρχό, 
o Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο, 
o Παραγωγού και προμηθευτϋσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (Δ.Ε.Η.), 
o Σο Σεχνικϐ Επιμελητόριο Ελλϊδοσ, 
o Φρηματοδοτικού εταύροι (π.χ. τρϊπεζεσ), 
o Υορεύσ ςυγκοινωνιών του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ (Αςτικϐ ΚΣΕΛ 

Αλεξανδροϑπολησ Α.Ε.), 
o Σοπικϊ πανεπιςτόμια ( Δημοκρύτειο Πανεπιςτόμιο Θρϊκησ), 
o Εκπρϐςωποι περιφερειακών αρχών, 
o Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ, 
o ϑμβουλοι/Επιςτόμονεσ/Σεχνικού/ 
o Σοπικού φορεύσ και ςϑλλογοι (π.χ. ςϑλλογοσ Καταναλωτών, περιβαλλοντικού 

ςϑλλογοι, κτλ.) 
o Κϊτοικοι με ειδικϋσ γνώςεισ ςε θϋματα που ϊπτονται του ΔΑΕ,  
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Οριςμϋνοι απϐ τουσ βαςικοϑσ ρϐλουσ των εμπλεκϐμενων φορϋων ανϊ ςτϊδιο υλοπούηςησ 
του ΔΑΕ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακασ 6-2.  
 
Ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ αναμϋνεται να ενιςχϑςει την ςυμμετοχό των εμπλεκομϋνων 
φορϋων μϋςω των παρακϊτω δρϊςεων: 

 
 Σακτικό πραγματοπούηςη ημερύδων και φϐρουμ που ϊπτονται τησ θεματολογύασ 

και των τεχνικών εξοικονϐμηςη ενϋργειασ. Οι ςυγκεκριμϋνεσ ημερύδεσ/φϐρουμ θα 
λειτουργοϑν ωσ μϋςω ϋκφραςησ απϐψεων και ιδεών τοπικών φορϋων, 
επιχειρόςεων και πολιτών. 

 Πραγματοπούηςη ςχετικών ερευνών. 
 Ανϊπτυξη ειδικόσ ιςτοςελύδασ ϐπου θα μπορεύ ο καθϋνασ να  ϋχει πρϐςβαςη ςτισ 

δρϊςεισ που ϋχουν εκπονηθεύ ό πρϐκειται να εκπονηθοϑν ςτα πλαύςια του ΔΑΕ, 
ςτοιχεύα για το ανθρακικϐ αποτϑπωμα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, την 
απϐςταςη απϐ τον ςτϐχο του 2020, την πραγματοπούηςη ςχετικών εκδηλώςεων 
και ϊλλα. 

 Σοποθϋτηςη ηλεκτρονικών ενδεύξεων ςε κεντρικϊ δημοτικϊ κτύρια τησ πϐλησ τησ 
Αλεξανδροϑπολησ ϐπου θα παρουςιϊζεται η ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικοϑ 
ρεϑματοσ του κτιρύου και οι αντύςτοιχεσ εκπομπϋσ ςε διοξεύδιο του ϊνθρακα. 

 Ανϊπτυξη απλών GIS-χαρτών για την απεικϐνιςη ςημαντικών ενεργοβϐρων 
κτιρύων και περιοχών. 

 Γνωςτοπούηςη των δρϊςεων μϋςω των ΜΜΕ. 

6.3.4 Προώπολογιςμόσ και πηγϋσ χρηματοδότηςησ 

ϑμφωνα με τον ςχεδιαςμϐ των δρϊςεων για την επύτευξη του ςτϐχου μεύωςησ των 
εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα ςτον Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, ο προϒπολογιςμϐσ τησ 
εφαρμογόσ των εν λϐγω δρϊςεων ανϋρχεται ςτα €7.992.673 (Πύνακασ 6-3), απϐ τα 
οπούα τα €3.390.873 αφοροϑν το επενδυτικϐ ςχϋδιο του Δόμου για την αξιοπούηςη του 
γεωθερμικοϑ πεδύου Αριςτόνου-Ωνθειασ. Οι δρϊςεισ περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτο 
κεφϊλαιο 4 του παρϐντοσ ερευνητικοϑ ϋργου. Η αντύςτοιχη εκτιμώμενη εξοικονϐμηςη 
CO2 που απορρϋει απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων αναμϋνεται να εύναι 89.426,2 
τϐνοι CO2. τον Πύνακασ 6-3 παρουςιϊζονται ανϊ κατηγορύα εφαρμογόσ ο 
προϒπολογιςμϐσ, οι πιθανϋσ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ και η αντύςτοιχη εξοικονϐμηςη CO2. 
Οι ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ εξαςφαλύζουν ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ την τόρηςη τησ 
πολιτικόσ δϋςμευςησ που απορρϋει απϐ την υπογραφό του υμφώνου των Δημϊρχων.  
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Πύνακασ 6- 1. Βαςικού ρόλοι των ςυμμετεχόντων ςτο ΔΑΕ ανϊ ςτϊδιο υλοπούηςησ. 

τϊδιο ΔΑΕ 
Ρόλοσ των ςυμμετεχόντων ςτο ΔΑΕ 

Δημοτικό Αρχό  
(Κατευθυντόρια Επιτροπό) 

Σοπικό Αυτοδιούκηςη  
(υντονιςτικό Επιτροπό ΔΑΕ) 

Λοιπού Εμπλεκόμενοι Υορεύσ  

ΣΤΑΔΙΟ: Έναρξη 
Πολιτικό δϋςμευςη και υπογραφό του 
υμφώνου των Δημϊρχων 

Αρχικό δϋςμευςη – Τπογραφό του 
υμφώνου των Δημϊρχων 

Ενθϊρρυνςη των πολιτικών αρχών για 
λόψη αποφϊςεων. Ενημϋρωςη για τα 
πλεονεκτόματα εφαρμογόσ. 

Ενθϊρρυνςη των πολιτικών αρχών 
για λόψη αποφϊςεων. 

Προςαρμογό των οργανωτικών δομών 
του Δόμου. 

Βελτιςτοπούηςη τησ κατανομόσ προςωπικοϑ για τισ ανϊγκεσ του ΔΑΕ. - 

 

τόριξη απϐ τουσ εμπλεκομϋνουσ 
φορεύσ 

Κινητοπούηςη των εμπλεκομϋνων 
φορϋων. Ανϊδειξη τησ ςημαςύασ 
ςυμμετοχόσ τουσ ςτην διαδικαςύα 

Αναγνώριςη των εμπλεκομϋνων φορϋων 
και επιλογό τρϐπου επικοινωνύασ, 
πληροφϐρηςη των φορϋων. 

Διατϑπωςη των απϐψεών τουσ, 
εξόγηςη του ενδεχϐμενου ρϐλου 
τουσ ςτο ΔΑΕ. 

ΣΤΑΔΙΟ: Σχεδιαςμόσ 
Αποτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ 
κατϊςταςησ 

Εξαςφϊλιςησ πϐρων για τον 
ςχεδιαςμϐ. 

Αποτύμηςη τησ υφιςτϊμενησ 
κατϊςταςησ, ςυλλογό των απαραύτητων 
δεδομϋνων και υπολογιςμϐσ των 
εκπομπών του ϋτουσ αναφορϊσ. 

Παροχό ςτοιχεύων και δεδομϋνων. 

Διατϑπωςη του ορϊματοσ Τποςτόριξη ςτην διατϑπωςη του 
ορϊματοσ. Εξαςφϊλιςη ϐτι εύναι 
αρκετϊ φιλϐδοξο. 

Διατϑπωςη του ορϊματοσ και των 
αντικειμενικών ςκοπών του. 
Εξαςφϊλιςη ςυμμετοχόσ των 
εμπλεκομϋνων φορϋων. 

υμμετοχό ςτην διατϑπωςη του 
ορϊματοσ, προτϊςεισ για το μϋλλον 
τησ πϐλησ. 

Εκπϐνηςη του ΔΑΕ Τποςτόριξη τησ εκπϐνηςησ του ΔΑΕ. 
Καθοριςμϐσ των προτεραιοτότων. 

Εκπϐνηςη του ΔΑΕ: καθοριςμϐσ 
πολιτικών και μϋτρων ςϑμφωνα με τουσ 
αντικειμενικοϑ ςκοποϑσ, 
προϒπολογιςμοϑ, χρονικών ορύων, 
δεύκτεσ παρακολοϑθηςησ κ.τ.λ. 
υνεργαςύα με τουσ εμπλεκομϋνουσ 
φορεύσ 

υμμετοχό ςτην εκπϐνηςη του 
ςχεδύου. Παροχό δεδομϋνων και 
ςχολύων. 

Ϊγκριςη του ΔΑΕ και υποβολό Ϊγκριςη του ΔΑΕ και του 
απαραύτητου προϒπολογιςμοϑ 

Τποβολό του ΔΑΕ ςτο ϑμφωνο των 
Δημϊρχων. 

Πιϋςεισ για βελτύωςη του ΔΑΕ (εϊν 
κριθεύ απαραύτητο) 
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Πύνακασ 6-1. (ςυνϋχεια) Βαςικού ρόλοι των ςυμμετεχόντων ςτο ΔΑΕ ανϊ ςτϊδιο υλοπούηςησ. 

τϊδιο ΔΑΕ 
Ρόλοσ των ςυμμετεχόντων ςτο ΔΑΕ 

Δημοτικό Αρχό  
(Κατευθυντόρια Επιτροπό) 

Σοπικό Αυτοδιούκηςη  
(Επιτροπό ΔΑΕ) 

Λοιπού Εμπλεκόμενοι Υορεύσ  

ΣΤΑΔΙΟ: Εφαρμογή 

Εφαρμογό 

Παροχό πολιτικόσ ςτόριξησ ςτην 
διαδικαςύα. 

υντονιςμϐσ τησ εφαρμογόσ του ΔΑΕ. 
Εξαςφϊλιςη τησ αποδοτικϐτητασ των 
εμπλεκομϋνων φορϋων. 

Κϊθε εμπλεκϐμενοσ φορϋασ εκτελεύ τισ 
δρϊςεισ για τισ οπούεσ εύναι 
υπεϑθυνοσ. 

Εξαςφϊλιςη ϐτι το ΔΑΕ 
ενςωματώνεται ςτην καθημερινό 
λειτουργύα του Δόμου.  

Εφαρμογό των δρϊςεων που 
υπϐκεινται ςτην διαχεύριςη του 
Δόμου. Ανϊγκη υποδειγματικόσ 
δρϊςησ. 

Πιϋςεισ ςτον Δόμο για την εφαρμογό 
των δρϊςεων που του αναλογοϑν (εϊν 
κριθεύ απαραύτητο) 

Εκδόλωςη ενδιαφϋροντοσ, 
ενθϊρρυνςη των εμπλεκομϋνων 
φορϋων να δρϊςουν. 

Παρακύνηςη των εμπλεκομϋνων 
φορϋων να δρϊςουν. Ενημϋρωςη 
ςχετικϊ με χρηματοδοτόςεισ απϐ 
προγρϊμματα, οφϋλη εφαρμογών. 

Αλλαγό ςτην ςυμπεριφορϊ, 
υποςτόριξη του ΔΑΕ. 

Δικτϑωςη με ϊλλουσ Δόμουσ του υμφώνου των Δημϊρχων, ανταλλαγό 
εμπειριών, ανϊπτυξη ςυνεργαςιών. 

Ενθϊρρυνςη και ϊλλων εμπλεκομϋνων 
φορϋων να δρϊςουν. 

ΣΤΑΔΙΟ: Παρακολούθηςη και αναφορά 
Παρακολοϑθηςη προϐδου. Σακτικό πληροφϐρηςη για την πορεύα 

του ΔΑΕ. 
Σακτικό παρακολοϑθηςη τησ πορεύασ 
του ΔΑΕ. υνεχό αποτύμηςη των 
αποτελεςμϊτων. 

Παροχό ςτοιχεύων και δεδομϋνων. 

Αναφορϊ προϐδου και υποβολό 
ςχετικόσ ϋκθεςησ. 

Ϊγκριςη τησ ϋκθεςησ. Περιοδικό αναφορϊ ςτην δημοτικό 
αρχό και τουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ 
για την πρϐοδο του ΔΑΕ. Αναφορϊ 
ανϊ δϑο ϋτη ςτο ϑμφωνο των 
Δημϊρχων. 

χολιαςμϐσ των εκθϋςεων και 
προτϊςεισ. 

Αναθεώρηςη Εξαςφϊλιςη ϐτι το ΔΑΕ ανανεώνεται 
τακτικϊ. 

Περιοδικό ανανϋωςη του ΔΑΕ 
ανϊλογα με τα αποτελϋςματα και τισ 
εμπειρύεσ που αποκτώνται. Εμπλοκό 
των δημοτικών αρχών και των 
εμπλεκομϋνων φορϋων. 

υμμετοχό ςτην αναθεώρηςη του 
ΔΑΕ. 
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Πύνακασ 6- 2. υνολικό κόςτοσ εφαρμογόσ και εξοικονόμηςησ CO2 ΔΑΕ. 

Κατηγορύα εφαρμογόσ Κόςτοσ (€) Πηγϋσ χρηματοδότηςησ 
Εξοικονόμηςη 

(tn CO2) 
Δημοτικϊ 
κτύρια/εγκαταςτϊςεισ 

1.317.300 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

276,9 

Δημοτικϐσ φωτιςμϐσ 749.500 άδιοι πϐροι/ςτο πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2.331,2 

Οικιακϐσ/Σριτογενόσ 
τομϋασ 

255.000 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

63.696,0 

Οχόματα 1.235.000 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

129,5 

Μεταφορϋσ 150.000 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

22.031,0 

Ανανεώςιμεσ πηγϋσ 
ενϋργειασ 

4.285.873 άδιοι 
πϐροι/χρηματοδϐτηςη απϐ 
ιδιώτεσ/ςτο πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

961,6 

ϑνολο 7.992.673  89.426,2   

 

6.4 Μηχανιςμού ελϋγχου πορεύασ υλοπούηςησ 
 
Ο ϋλεγχοσ τησ πορεύασ εφαρμογόσ του ΔΑΕ αποτελεύ ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα ςημεύα 
τησ διαδικαςύασ. Ο τακτικϐσ ϋλεγχοσ και οι ςχετικϋσ αναθεωρόςεισ και προςαρμογϋσ του 
ΔΑΕ ενιςχϑουν την ςυνεχό βελτύωςη του και εξαςφαλύζουν την ομαλό εφαρμογό του. 
τα πλαύςια αυτϊ ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ αποφϊςιςε να δώςει ιδιαύτερο βϊροσ ςτον 
τρϐπο με τον οπούο θα ελϋγχεται η εφαρμογό του ςχεδύου και η απϐκλιςό του απϐ τουσ 
αρχικοϑσ ςτϐχουσ. Για τον λϐγο αυτϐ ανϋπτυξε μια ειδικό φϐρμα-εργαλεύο για την ςυνεχό 
παρακολοϑθηςη του ΔΑΕ. 
 
Σο ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο βαςύζεται ςε ςυγκεκριμϋνουσ προτεινϐμενουσ απϐ το ϑμφωνο 
των Δημϊρχων δεύκτεσ ελϋγχου. Ο χρόςτησ καλεύται να ςυμπληρώςει μια ςειρϊ απϐ 
ευδιϊκριτα πρωτογενό ποςοτικϊ ςτοιχεύα. Σο εργαλεύο υπολογύζει αυτϐματα τισ ετόςιεσ 
εκπομπϋσ CO2 του Δόμου καθώσ και την απϐκλιςη απϐ τουσ ςτϐχουσ που ϋχουν τεθεύ, 
αναπροςαρμϐζοντασ τουσ δεύκτεσ βϊςει των οδηγιών του υμφώνου των Δημϊρχων. 
Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ για την ανϊπτυξη και την εφαρμογό του ςυγκεκριμϋνου 
εργαλεύου δύνονται ςτο Κεφϊλαιο 5 τησ παροϑςασ ϋκθεςησ. 
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7 Κεφϊλαιο 7 

Επιλογό και 
Αξιολόγηςη 
τόχων 
Δρϊςησ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
το παρϐν κεφϊλαιο γύνεται παρουςύαςη των 
αποτελεςμϊτων απϐ τισ ενεργειακϋσ 
επιθεωρόςεισ ςε επιλεγμϋνα δημοτικϊ κτύρια. Σα 
δημοτικϊ κτύρια αξιολογόθηκαν με την χρόςη 
υπϋρυθρησ θερμογρϊφηςησ, ενώ 
πραγματοποιόθηκε αναλυτικό καταγραφό 
διαφϐρων ενεργειακών παραμϋτρων, ςτοιχεύων 
του κτιρύου και ςχετικών προβλημϊτων. 

 
7.1 Επιλογό ςτόχων δρϊςησ 
 
Η ανϊλυςη των ενεργειακών καταναλώςεων των επιμϋρουσ τομϋων προςφϋρει μια 
ιδιαιτϋρωσ αξιϐπιςτη και ρεαλιςτικό εικϐνα τησ ενεργειακόσ τουσ επύδοςησ. Ψςτϐςο για 
να αξιολογηθεύ ουςιαςτικϊ ϋνα ςϑςτημα, και κυρύωσ ϋνα κτύριο, απαιτεύται η εξϋταςη 
περιςςοτϋρων παραμϋτρων μϋςω τησ διενϋργειασ ενεργειακών επιθεωρόςεων. Λϐγω τησ 
εκτϊςεωσ του Δόμου, και τησ πολυπλοκϐτητασ του ςυςτόματοσ προσ ανϊλυςη δεν όταν 
δυνατό, ςτα χρονικϊ ϐρια εκπϐνηςησ του ςυγκεκριμϋνου ερευνητικοϑ ϋργου, η ενεργειακό 
επιθεώρηςη ϐλων των παραμϋτρων/τομϋων του Δόμου. Για τον λϐγο αυτϐ αποφαςύςτηκε 
να επιλεχθοϑν ςυγκεκριμϋνοι ςτϐχοι δρϊςησ – ανϊλυςησ. τα πλαύςια εφαρμογόσ του 
ΔΑΕ, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ αναμϋνεται να προχωρόςει ςτην ενεργειακό 
επιθεώρηςη ϐλων των δημοτικών κτηρύων, εγκαταςτϊςεων και μεταφορών. 
 
ε πρώτη φϊςη επιλϋχθηκε ο τομϋασ δρϊςησ, ςϑμφωνα με τη ςυνειςφορϊ του ςτισ 
εκπομπϋσ CO2. ήπωσ παρατηρόθηκε, ο κτιριακϐσ τομϋασ ςυνειςφϋρει κατϊ 69% ςτισ 
εκπομπϋσ CO2 ςτον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ, μη ςυμπεριλαμβανομϋνων των βιομηχανικών 
εκπομπών. Σα αποτελϋςματα αυτϊ εύναι ςε ςυνϊρτηςη με τα μϋςα Ελληνικϊ και 
Ευρωπαώκϊ ςτοιχεύα τα οπούα υποδεικνϑουν τον κτιριακϐ τομϋα ωσ βαςικϐ τομϋα 
εκπομπών CO2. 
 
Ο κτιριακϐσ τομϋασ ςυμμετϋχει γενικϊ με υψηλϐ ποςοςτϐ ςτην κατανϊλωςη ενϋργειασ και 
ςτην ϋκλυςη ρϑπων. Ιδιαύτερα ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη, το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ των 
κτιρύων ςτη ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ ανϋρχεται περύπου ςτο 40%. Για τα 
ελληνικϊ κτύρια, το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ τουσ ςτην τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ, εύναι 
περύπου 34% ό 7.5 εκατομμϑρια τϐνοι ιςοδϑναμου πετρελαύου (ΜΣΙΠ), ςϑμφωνα με τα 
πιο πρϐςφατα δημοςιευμϋνα ςτοιχεύα, το 2007. Σο 1990, το αντύςτοιχο ποςοςτϐ 
ςυμμετοχόσ των ελληνικών κτιρύων ςτην τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ όταν 26% και το 
1980 μϐλισ 20%. το χόμα 7-1 παρουςιϊζεται ενδεικτικϊ η ποςοςτιαύα κατανομό τησ 
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ενεργειακόσ κατανϊλωςησ ςτην Ελλϊδα, ανϊ τομϋα, για τα ϋτη 1990 και 2007. Σο 2007, η 
κατανϊλωςη ενϋργειασ ςτα ελληνικϊ κτύρια όταν 86411 GWh, εκ των οπούων 63849 GWh 
καταναλώθηκαν ςε κτύρια κατοικιών (74%) και 22562 GWh ςε κτύρια του τριτογενοϑσ 
τομϋα (26%), εκτϐσ γεωργικών χρόςεων (ΣΕΕ, 2011; ΤΠΕΚΑ 2011). 

 

  
Σχήμα 7- 1. Κατανομό τησ τελικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςτην Ελλϊδα για τα ϋτη 

1990 και 2007 (Πηγό: ΤΠΕΚΑ, 2011). 

 
Σα ελληνικϊ κτύρια καταναλώνουν περύπου το 67% τησ παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ και ςυμβϊλλουν κατϊ περύπου 43% ςτισ εκπομπϋσ CO2 που απελευθερώνεται 
ςτην ατμϐςφαιρα. ϑμφωνα με τισ εκτιμόςεισ του Εθνικοϑ Αςτεροςκοπεύου Αθηνών 
(ΕΑΑ), ςτην ετόςια ϋκθεςη του 2007, για την πρϐβλεψη εκπομπών CO2 Πύνακ 7-1 ανϊ 
τελικό χρόςη, ο κτιριακϐσ τομϋασ ϋχει την υψηλϐτερη ςυνειςφορϊ, το ποςοςτϐ τησ οπούασ 
αναμϋνεται να εμφανύςει περαιτϋρω αϑξηςη τα προςεχό χρϐνια. 
 

Πίνακας 7- 1. Κατανομό εκπομπών CO2 ανϊ τελικό χρόςη, για την περύοδο 1990-
2020 (Πηγό: Μπαλαρϊσ και Γαγλύα, 2009). 

Σελικό χρόςη 
Κατανομό ρύπων CO2eq (%) 

1990 1995 2000 2005 2010* 2015* 2020* 
Κτηριακϐσ τομϋασ 34% 37% 41% 44% 42% 43% 44% 
Μεταφορϋσ 19% 21% 20% 21% 20% 21% 22% 
Βιομηχανύα 39% 34% 31% 28% 31% 29% 27% 
Λοιπϋσ χρόςεισ 8% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 
*Εκτύμηςη-πρϐβλεψη ΕΕΑ 

 
Προκειμϋνου να εύναι δυνατό η ςϑγκριςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ μεταξϑ κτιρύων 
διαφορετικών χρόςεων, χρηςιμοποιεύται ο ϐροσ τησ ειδικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ που 
εκφρϊζει τη μϋςη ετόςια κατανϊλωςη ενϋργειασ ανϊ μονϊδα επιφανεύασ του κτιρύου 
(kWh/m2). Οι τιμϋσ που παρουςιϊζονται ςτισ ςτόλεσ του χόματοσ 7-2 αναφϋρονται ςτο 
μϋςο ϐρο των πραγματικών καταναλώςεων ενϋργειασ ςε διαφορετικών χρόςεων 
ελληνικϊ κτύρια, τϐςο του οικιακοϑ ϐςο και του τριτογενοϑσ τομϋα. Η ςϑγκριςη, βϊςει 
των τιμών του χόματοσ, αναδεικνϑει τα πλϋον ενεργοβϐρα κτύρια. Επειδό, ωςτϐςο, 
πρϐκειται για πραγματικϋσ καταναλώςεισ ενϋργειασ, απαιτεύται προςοχό ςτην ερμηνεύα 
των ςτοιχεύων (ΣΕΕ, 2011, Λϊλασ κ.ϊ., 2002). Για παρϊδειγμα, τα ςχολεύα δεν εύναι 
απαραύτητο ϐτι αποτελοϑν τα ενεργειακϊ αποδοτικϐτερα κτύρια, ϐπωσ μπορεύ εϑκολα να 
παρερμηνευθεύ απϐ το χόμα 7-2, καθώσ θα πρϋπει να ληφθεύ υπϐψη ϐτι η περύοδοσ 
λειτουργύασ τουσ – ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ – αντιςτοιχεύ ςε μϐνο 9 μόνεσ 
(ςυγκεκριμϋνα, δεν περιλαμβϊνει τουσ θερινοϑσ μόνεσ) ανϊ ϋτοσ και ςε ςυγκεκριμϋνεσ 
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(ςυνόθωσ πρωινϋσ) ώρεσ τησ ημϋρασ. Κατϊ ςυνϋπεια, τα ςχολεύα εμφανύζουν χαμηλϋσ 
απαιτόςεισ ςε ψυκτικϊ φορτύα, ενώ ταυτϐχρονα η μη λειτουργύα τουσ τισ βραδινϋσ ώρεσ 
και ο μεγϊλοσ αριθμϐσ χρηςτών, οδηγοϑν ςε χαμηλϐτερεσ απαιτόςεισ θερμικών φορτύων 
κατϊ τη χειμερινό περύοδο. Επύςησ, παρϊμετροι ϐπωσ οι επιθυμητϋσ ςυνθόκεσ εςωτερικοϑ 
περιβϊλλοντοσ (θερμοκραςύα, υγραςύα, κ.α.) που επικρατοϑν ςτα κτύρια διαφοροποιοϑν 
ςημαντικϊ τα απαιτοϑμενα θερμικϊ ό/και ψυκτικϊ φορτύα και κατϊ ςυνϋπεια την τελικό 
κατανϊλωςη θερμικόσ και ηλεκτρικόσ ενϋργειασ.   

 

 
Σχήμα 7- 2. Μϋςη ετόςια ςυνολικό τελικό (πραγματικό) κατανϊλωςη ανϊ μονϊδα 
επιφανεύασ κτιρύου (kWh/m2), για διϊφορεσ τελικϋσ χρόςεισ ελληνικών κτιρύων 

 (Πηγό: ΣΕΕ, 2011; Λϊλασ κ.ϊ., 2002). 
 
τα πλαύςια αυτϊ, ξεκύνηςε μια ςειρϊ απϐ ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ ςε δημοτικϊ κτύρια 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, ώςτε να αποτυπωθεύ καλϑτερα η υφιςτϊμενη κατϊςταςη 
τουσ. H ερευνητικό ομϊδα λαμβϊνοντασ υπϐψη: 
 

 Σα ςτοιχεύα που αναφϋρθηκαν προηγουμϋνωσ. 
 Σα αποτελϋςματα του Κεφαλαύου 2, ςϑμφωνα με τα οπούα ιδιαύτερη βαρϑτητα θα 

πρϋπει να δοθεύ ςε ςυγκεκριμϋνα κτύρια (π.χ. Δημαρχεύο). 
 Σα αποτελϋςματα του Κεφαλαύου 2 ςϑμφωνα με τα οπούα κρύθηκε ςημαντικϐτατη 

η ανϊδειξη και επικοινωνύα των δρϊςεων και κατϊ επϋκταςη θα όταν ςημαντικϐ 
οι πρώτεσ επεμβϊςεισ να πραγματοποιηθοϑν ςε χώρουσ ϐπου υπϊρχει μεγϊλη 
κινητικϐτητα κατούκων (π.χ. δημαρχεύα, ςχολεύα). 

 Σην ιδιαιτερϐτητα χρόςεωσ των ςχολεύων και την ςημαςύα επύτευξησ 
ικανοποιητικόσ θερμικόσ και ψυκτικόσ ϊνεςησ για την δημιουργύα ενϐσ ςωςτοϑ 
περιβϊλλοντοσ διδαςκαλύασ για τα παιδιϊ. 

 
Πραγματοπούηςε ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ: 
 

 ε επιλεγμϋνα δημοτικϊ κτύρια τα οπούα θεωροϑνται υψηλών καταναλώςεων 
(ηλεκτρικϊ, θερμικϊ και ψυκτικϊ φορτύα και ΖΝΦ), 

 ε επιλεγμϋνα κτύρια τησ πρωτοβϊθμιασ (νηπιαγωγεύα και δημοτικϊ ςχολεύα) και 
δευτεροβϊθμιασ (γυμνϊςια και γενικϊ/τεχνικϊ/επαγγελματικϊ λϑκεια) 
εκπαύδευςησ, 

 το κτύριο του Δημαρχεύου και των Δημοτικών Τπηρεςιών. 
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την ςυνϋχεια περιγρϊφεται αναλυτικϐτερα η διαδικαςύα που ακολουθόθηκε καθώσ και 
τα ςυνοπτικϊ αποτελϋςματα απϐ την επιθεώρηςη του κϊθε κτιρύου. Να τονιςτεύ πωσ 
ςκοπϐσ των επιθεωρόςεων δεν όταν η ενεργειακό κατϊταξη των κτιρύων ό η ϋκδοςη 
ενεργειακών πιςτοποιητικών, αλλϊ η ανύχνευςη γενικών προβλημϊτων και ευκαιριών 
που απορρϋουν απϐ τα ςυγκεκριμϋνα κτύρια, καθώσ και η ποςοτικοπούηςη βαςικών 
παραμϋτρων, ώςτε να αξιοποιηθοϑν ςτο μϋλλον απϐ την Δημοτικό αρχό. 
7.2 Αξιολόγηςη ςτόχων δρϊςησ – Ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ 
 

7.2.1 Γενικϊ ςχόλια 

τα πλαύςια του υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ, κατϊ το διϊςτημα Υεβρουαρύου – Μαρτύου 2013, πραγματοποιόθηκαν 
ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ ςε 15 επιλεγμϋνα δημοτικϊ κτύρια. Κϊθε ενεργειακό 
επιθεώρηςη περιελϊμβανε: 
 

 ςυλλογό γενικών πληροφοριών για το επιθεωροϑμενο κτύριο 
 ςυλλογό ςτοιχεύων καταναλώςεων θερμικών, ψυκτικών και ηλεκτρικών φορτύων 
 καταγραφό του χρηςιμοποιοϑμενου ηλεκτρομηχανολογικοϑ εξοπλιςμοϑ του 

κτιρύου 
 προςδιοριςμϐ και καταγραφό τοπολογικών δεδομϋνων 
 καταγραφό των βαςικών ςτοιχεύων του κτιριακοϑ κελϑφουσ και του 

αρχιτεκτονικοϑ ςχεδιαςμοϑ  
 υπϋρυθρη θερμογρϊφηςη (λόψη θερμικών εικϐνων) και φωτογρϊφηςη τμημϊτων 

του επιθεωροϑμενου κτιρύου 
 ςυζότηςη με τον διαχειριςτό του κτιρύου για την αναφορϊ πιθανών προβλημϊτων 

κατϊ τη χρόςη του κτιρύου ό τεχνικών επεμβϊςεων που εύτε ϋχουν 
πραγματοποιηθεύ, εύτε ϋχουν προγραμματιςτεύ να πραγματοποιηθοϑν. 

 

7.2.2 Περιγραφό μετρητικού εξοπλιςμού 

Για την διεξαγωγό των υπϋρυθρων θερμογραφόςεων ςτα επιθεωροϑμενα κτύρια, 
χρηςιμοποιόθηκαν οι θερμοκϊμερεσ Lumasense MikroSHOT B και Impac IVN-780P. Η 
πρώτη φϋρει ϋναν ανιχνευτό μικροβολομϋτρου, μη ψυχϐμενησ 160x120 ςυςτοιχύασ 
εςτιακοϑ επιπϋδου (uncooled focal plane array, UFPA), με εϑροσ μετροϑμενων 
θερμοκραςιών απϐ -20 ϋωσ +100 οC και διακριτικό ικανϐτητα τησ τϊξεωσ του 0.1 οC. Σο 
ενεργϐ οπτικϐ πεδύο (field of view, FOV) τησ ςυγκεκριμϋνησ θερμοκϊμερασ εύναι 28οx21ο, 
ενώ το φαςματικϐ εϑροσ τησ ανιχνευϐμενησ υπϋρυθρησ ακτινοβολύασ εύναι 8-13 μm. Η 
λειτουργύα dual vision τησ θερμοκϊμερασ δύνει τη δυνατϐτητα λόψησ φωτογραφιών 
ανϊλυςησ 0.7 Mpixels, παρϊλληλα με τη λόψη των θερμικών εικϐνων.  
 
Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, η Impac IVN-780P φϋρει ϋναν ανιχνευτό μικροβολομϋτρου, μη 
ψυχϐμενησ 320x240 ςυςτοιχύασ εςτιακοϑ επιπϋδου (uncooled focal plane array, UFPA), με 
εϑροσ μετροϑμενων θερμοκραςιών απϐ -40 ϋωσ +1000 οC και διακριτικό ικανϐτητα τησ 
τϊξεωσ του 0.1 οC. Σο ενεργϐ οπτικϐ πεδύο (field of view, FOV) τησ εύναι 27οx20ο, ενώ το 
φαςματικϐ εϑροσ τησ ανιχνευϐμενησ υπϋρυθρησ ακτινοβολύασ εύναι 8-14 μm. Οι θερμικϋσ 
εικϐνεσ απϐ την υπϋρυθρη θερμογρϊφηςη κϊθε κτιρύου επεξεργϊςτηκαν με τη χρόςη του 
λογιςμικοϑ Mikrospec 4.0 Pro και αναλϑθηκαν ςε 3-D προφιλ και ςε γραμμικϊ προφύλ 
θερμοκραςιών, με ςκοπϐ τον προςδιοριςμϐ πιθανών προβληματικών περιοχών κτιριακοϑ 
κελϑφουσ (αδιαφανό δομικϊ ςτοιχεύα και ανούγματα). 
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7.2.3 Παραδοχϋσ υπολογιςμών και διευκρινόςεισ 

Κατϊ την εκπϐνηςη ϐλων των ενεργειακών επιθεωρόςεων, την καταγραφό ϐλων των 
ςχετικών ςτοιχεύων και την ςυμπλόρωςη των αντύςτοιχων αναφορών, εφαρμϐςτηκαν 
οριςμϋνεσ παραδοχϋσ χϊριν απλοϑςτευςησ των περαιτϋρω υπολογιςμών. υγκεκριμϋνα, 
διευκρινύζονται τα εξόσ: 
 

 Ψσ ϋτοσ καταςκευόσ, θεωρεύται το ϋτοσ ολοκλόρωςησ (και ϐχι ϋναρξησ) των 
καταςκευαςτικών εργαςιών και ϋναρξησ χρόςησ του κτιρύου. 

 Ψσ αριθμϐσ ορϐφων, λογύζεται το πλόθοσ των υπϐ χρόςη επιπϋδων του κτιρύου 
(ςυνεπώσ, το ιςϐγειο θεωρεύται ϐροφοσ). 

 Η καταγραφό ϑπαρξησ ανελκυςτόρα αναφϋρεται ςε ανελκυςτόρα που 
χρηςιμοποιεύται. Περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ ο ανελκυςτόρασ εύναι 
ανενεργϐσ/παροπλιςμϋνοσ κατεγρϊφηςαν ωσ “μη ϑπαρξη ανελκυςτόρα”. 

  Ψσ πλόθοσ τερματικών μονϊδων ςυςτόματοσ θϋρμανςησ (π.χ. ςώματα 
καλοριφϋρ) λαμβϊνεται υπϐψη ο απϐλυτοσ αριθμϐσ των υπϐ λειτουργύα ςωμϊτων, 
ανεξαρτότωσ μεγϋθουσ τουσ. 

 Ψσ ιςχϑσ φωτιςμοϑ αναφϋρεται ςτο κατ’ εκτύμηςη γινϐμενο του πλόθουσ των 
καταγραφϋντων λαμπτόρων επύ την ονομαςτικό τουσ ιςχϑ. 

 Ψσ προςανατολιςμϐσ, λαμβϊνεται υπϐψη ο προςανατολιςμϐσ τησ κϑριασ ϐψησ του 
κτιρύου. 

 ήλα τα κτύρια που καταςκευϊςτηκαν πριν την ϋναρξη ιςχϑοσ του Κανονιςμοϑ 
Θερμομϐνωςησ Κτιρύων (1979) θεωρόθηκε ϐτι δεν διαθϋτουν εξωτερικό 
θερμομϐνωςη. ήλα τα κτύρια που εύναι καταςκευαςμϋνα μετϊ το 1979, 
θεωρόθηκε ϐτι διαθϋτουν πλόρη εξωτερικό θερμομϐνωςη, ϊςχετα απϐ το γεγονϐσ 
ϐτι πολλϊ κτύρια – ιδύωσ τησ πρώτησ δεκαετύασ εφαρμογόσ του ΚΘΚ – δεν 
εφϊρμοςαν πλόρωσ τον κανονιςμϐ. 

 Ενδεικτικϋσ τιμϋσ ιςχϑοσ κατανϊλωςησ ηλεκτρικών ςυςκευών εύναι: Ηλεκτρικό 
κουζύνα 3 KW, πλυντόριο πιϊτων 2.8 KW, πλυντόριο ροϑχων 2.8 KW, ψυγεύο 100 
W, καταψϑκτησ και ψϑκτησ 100 W, φοϑρνοσ μικροκυμϊτων 800 W, κλιματιςτικό 
μονϊδα (9000 Btu) 1.3 KW, ανεμιςτόρασ οροφόσ 100 W, ηλεκτρονικϐσ 
υπολογιςτόσ 250 W, τηλεϐραςη 200 W, αερϐθερμο (ηλεκτρικό θερμϊςτρα) 2 KW, 
βιντεοπροβολϋασ 250 W, φωτοτυπικϐ μηχϊνημα 1.2 KW, θερμοθϊλαμοσ 600 W, 
ηχεύo 400 W. 

 

7.2.4  Αποτελϋςματα ενεργειακών επιθεωρόςεων 

Σα αποτελϋςματα των ενεργειακών επιθεωρόςεων, παρουςιϊζονται υπϐ μορφό φϑλλων 
αναφορϊσ ςτην ςυνϋχεια. Για λϐγουσ διευκϐλυνςησ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 7-2 υπϐ 
μορφό λύςτασ, τα κτύρια ςτα οπούα πραγματοποιόθηκε ενεργειακό επιθεώρηςη καθώσ και 
η ςελύδα ςτην οπούα βρύςκεται το αντύςτοιχο φϑλλο αναφορϊσ. 
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Πίνακας 7- 2. Ευρετόριο δημοτικών κτιρύων ςτα οπούα διενεργόθηκε ενεργειακό 
επιθεώρηςη 

Α/Α Ονομαςύα Κτιρύου ελ. 
1 Δημαρχεύο Αλεξανδροϑπολησ 111 
2 (πρώην) Δημαρχεύο Υερών 112 
3 Κλειςτϐ Δημοτικϐ Κολυμβητόριο Αλεξανδροϑπολησ 113 
4 Κλειςτϐ Δημοτικϐ Γυμναςτόριο Αλεξανδροϑπολησ 114 
5 1ο – 3ο ΕΠΑΛ / ΕΠΑ / ΕΚ Αλεξανδροϑπολησ 115 
6 Κτύριο Δημοτικών Τπηρεςιών Σραώανοϑπολησ 116 
7 (πρώην) Δημαρχεύο Σραώανοϑπολησ 117 
8 2ο Γενικϐ Λϑκειο Αλεξανδροϑπολησ 118 
9 ΚΑΠΗ Αλεξανδροϑπολησ 119 

10 Κτύριο Δημοτικών Τπηρεςιών (πλ.Κϑπρου) 120 
11 Πολυκοινωνικϐ 121 
12 Ζ’ Παιδικϐσ ταθμϐσ Αλεξανδροϑπολησ 122 
13 1ο Γυμνϊςιο Αλεξανδροϑπολησ 123 
14 Β’ Παιδικϐσ ταθμϐσ Υερών 124 
15 Δημοτικϐ χολεύο Ν.Φιλόσ 125 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

 
Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Δημαρχεύο Αλεξανδρούπολησ 
Λεωφόροσ Δημοκρατύασ 306, Αλεξανδρούπολη 
2001 
2936 m2 

3 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 (εκτόσ από Δημ. 
Θϋατρο) 
90 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Ναι 
Λϋβητεσ: Buderus Logano 
GE515 και Bongioanni 
Cuneo (ςυν. ιςχύσ: 
807.000 Kcal/hr) 
ύςτημα διανομόσ: 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 
42 – KKM: 1 (εκτόσ 
λειτουργύασ) 
Ανεμ/ρεσ οροφόσ: Ναι (4) 
Όχι 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

 
Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 

Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 
 

 
 
 
 

 

~30 ΚW 
Υθοριςμού, Αλογόνου 
Κατακόρυφα ανούγματα και 
ύπαρξη αιθρύου 
Κουρτύνεσ 
77 Η/Τ 
1 Βιντεοπροβολϋασ 
5 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
1 Ηλεκτρικό κουζύνα 
3 Χυγεύα 
2 Καταψύκτεσ/Χυγεύα 
8 Ηχεύα 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν 
Οριζόντια ςτϋγη (δώμα) 
ύμφωνα με ΚΘΚ 
Πλαύςια αλουμινύου με διπλούσ ό μονούσ (κυρύωσ) 
υαλοπύνακεσ 

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
ημαντικϋσ θερμικϋσ απώλειεσ ςτα ςημεύα μονών κουφωμϊτων, και ςτισ θϑρεσ ειςϐδων. Δυναμικϐ εγκατϊςταςησ Υ/Β 
ςυςτόματοσ. Εκτεταμϋνο δύκτυο φωτιςμοϑ χωρύσ ςωςτό διαχεύριςη (απουςύα αυτοματιςμών, αιςθητηρύων). 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 

Ονομαςύα κτιρύου: 
Διεϑθυνςη: 

Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

(Πρώην) Δημαρχεύο Υερών 
Πλ. Ελευθερύασ 1, Υϋρεσ 
1983 
726 m2 

2 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
20 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 
 

 

Όχι 
Λϋβητεσ: Elinox ELS-150, 
ELS-8 και ΠΟΕΤΔ 30 
(ςυν. ιςχύσ: 260.000 
Kcal/h) 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 
18 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι 
 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 

 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

 
Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 

Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 
 
 
 
 

 

10.03 ΚW 
Υθοριςμού και 
πυρακτώςεωσ 
Κατακόρυφα ανούγματα και 
ύπαρξη αύθριου 
Περςύδεσ (ςτόρια) 
4 Χυγεύα 
1 Θερμοθϊλαμοσ 
20 Η/Τ 
2 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
1 Βιντεοπροβολϋασ 
4 Ηχεύα 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν / Α 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη (Κεραμύδι) 
ύμφωνα με ΚΘΚ, ελλιπόσ 
Πλαύςια αλουμινύου με διπλούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
ημεύα ςτο κτύριο ςε προβληματικό κατϊςταςη. Αμϐνωτο ςϑςτημα διανομόσ θϋρμανςησ. Προβλόματα ςτεγανοπούηςησ και 
μϐνωςησ. Κουφώματα ςε καλό κατϊςταςη. Αδικαιολϐγητα εκτεταμϋνο ςϑςτημα φωτιςμοϑ. Δυνατϐτητα επϋμβαςησ για 
εξωτερικό θερμομϐνωςη. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 
 

Ονομαςύα κτιρύου: 
Διεϑθυνςη: 

Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Κλειςτό Δημοτικό Κολυμβητόριο Αλεξανδρούπολησ 
Λεωφόροσ Δημοκρατύασ, Αλεξανδρούπολη 
1979 
~1500 m2 

- 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – αβ. / 09:00 – 23:00 
- 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
 

ϑςτημα θϋρμανςησ: 
 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Όχι 
 
Λϋβητασ: PR.N.S. 
(κατ/κευη: 1995, ιςχύσ: 
800.000 Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 
Όχι 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (Boiler) 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

 
Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 

Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 
 
 
 
 

13.52 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα & 
Skylights 
- 
Θερμοθϊλαμοσ 
Χυγεύο 
 
 
 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Α 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη πολυουρεθϊνησ, αμόνωτη 
Όχι (καταςκευό < 1979) 
ιδερϋνια πλαύςια με μονούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
Ϊντονα προβλόματα με την αμϐνωτη ςτϋγη πολυουρεθϊνησ (προβλόματα ειςϐδου νερών βροχόσ, υγραςύασ, απωλειών 
θϋρμανςησ), κουφώματα ανοιγμϊτων ςε κακό κατϊςταςη, προβλόματα αεροςταγϊνωςησ, ςημαντικϐ δυναμικϐ 
επεμβϊςεων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ (μϐνωςη οροφόσ, αντικατϊςταςη κουφωμϊτων/υαλοςταςύων, καλϑτερη 
διαχεύριςη ςυςτημϊτων φωτιςμοϑ).  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Κλειςτό Δημοτικό Γυμναςτόριο Αλεξανδρούπολησ 
Λεωφόροσ Δημοκρατύασ, Αλεξανδρούπολη 
1977 
~1400 m2 

- 
Όχι / Όχι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – αβ. / 09:00 – 23:00 
- 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Όχι 
Λϋβητεσ: Hoval (12/1986) 
(ιςχύσ 550.000 Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: Fan 
coils και επιδαπϋδιο 
εκτόσ λειτουργύασ 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 1 
ΚΚΜ: Υυρογϋνησ 
170.000kcal/h δεν 
λειτουργεύ., 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (Boiler) 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 
 
 

 

17.5 ΚW 
Πυρακτώςεωσ 
Κατακόρυφα ανούγματα 
- 
2 Χυγεύα 
1 Θερμοθϊλαμοσ 
4 Ηχεύα 
 
 
 
 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Β 
Μεταλλικό ςτϋγαςτρο 
Σοποθετόθηκε προ 4-ετύασ 
Πλαύςια αλουμινύου με μονούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Μεγϊλοσ αριθμϐσ ανοιγμϊτων ςτον Βορρϊ (ϋντονεσ απώλειεσ θϋρμανςησ), προβλόματα υγραςύασ, εκτεταμϋνο δύκτυο λαμπτόρων 
πυρακτώςεωσ, κακό μϐνωςη ςτα boiler. Δυναμικϐ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ με την τοποθϋτηςη διπλών υαλοςταςύων και 
λαμπτόρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ό φθοριςμοϑ.  Απουςύα ςυςτόματοσ ψϑξησ (δεν λειτουργεύ η ΚΚΜ) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

1ο – 3ο ΕΠΑΛ / ΕΠΑ / ΕΚ  Αλεξανδρούπολησ 
Κατακουζηνού 1, Αλεξανδρούπολη 
1965 (ΕΠΑ: 1980) 
5950 m2 

3 
Όχι / Ναι 
επ. – Ιουν. / Δευτ. – Παρ. / 08:00 – 15:00 + Εςπερινό 
600 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 
 
 
 
 
 

 

 
Όχι 
Λϋβητεσ: 3x Hoval και  
1x Βεζυργιαννύδη (1992) 
(ςυν. ιςχύσ: 1.305.000 
Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 6 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι (μόνο για εργαςτόρια 
κομμωτικόσ, αιςθητικόσ) 
 
 
 
 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
~30 ΚW 
Υθοριςμού, Οικονομύασ 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Κουρτύνεσ 
4 Χυγεύα 
2 Ηλεκτρικϋσ Κουζύνεσ 
1 Θερμοθϊλαμοσ 
1 Πλυντόριο 
>50 Η/Τ 
Βαρύσ εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ 
(~40 εργαλειομηχανϋσ, 
ανυψωτόρεσ, διατϊξεισ 
οξυγονοκολλόςεων, 
ηλεκτροτεχνύασ, καυςτόρεσ, 
υγραντόρεσ, κ.α.) 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

Προςανατολιςμϐσ: 
Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν / Ν-Α / Ν-Δ 
Επύπεδη ςτϋγη (δώμα) 
Όχι (καταςκευό <1979) 
Διπλϊ, αλουμινύου (Μονϊ, αλουμινύου για κτύριο ΕΠΑ) 

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
υγκρϐτημα κτιρύων ωσ επύ το πλεύςτον ϊνευ θερμομϐνωςησ, ειςροό υδϊτων ςτο ηλεκτρικϐ δύκτυο, ςημειακϋσ αςτοχύεσ ςτϋγησ, 
υγραςύα, ανεπαρκϋσ ςϑςτημα διανομόσ θϋρμανςησ, ςϑςτημα φωτιςμοϑ επιδϋχεται βελτιώςεων και χρόςεωσ αυτοματιςμών και 
αιςθητηρύων, κουφώματα ςε μϋτρια κατϊςταςη, πλόρη απουςύα θερμομϐνωςησ δικτϑου διανομόσ τηου ςυςτόματοσ θϋρμανςησ, 
ϋχει εγκαταςταθεύ ςϑςτημα αντιςτϊθμιςησ ςτον ϋνα λϋβητα (Βεζυργιαννύδη) και θα εγκαταςταθεύ ςϑντομα αντιςτϊθμιςη ςτον ϋνα 
λϋβητα Hoval.  Ανεπαρκϋσ ςϑςτημα διανομόσ θϋρμανςησ (πολϑ μικρϐτερη ιςχϑ θερμαντικών ςωμϊτων απϐ τισ θερμικϋσ απώλειεσ) 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 

Ονομαςύα κτιρύου: 
Διεϑθυνςη: 

Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Κτύριο Τπηρεςιών Δ.Ε. Σραώανούπολησ 
Ωνθεια 
1950 
240 m2 

1 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
6 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Όχι 
Λϋβητεσ: 70.000kcal/hr 
ύςτημα διανομόσ: 
Μονοςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 6 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 

 

1.7 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Κουρτύνεσ 
Η/Τ 
2 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
1 Ηλεκτρικό αερόθερμο 
1 Χυγεύο 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη (κεραμύδι) 
Όχι (καταςκευό<1979) 
Πλαύςια αλουμινύου με μονούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
Κτύριο ςτο οπούο ϋχει εγκαταςταθεύ (ςτην ςτϋγη) Υ/Β ςϑςτημα (ϋτοσ καταςκευόσ 2013). Προβλόματα ειςϐδου υδϊτων ςτο υπϐγειο. 
Κακό αεροςτεγανϐτητα απϐ τα κακόσ κατϊςταςησ, παλαιϊ κουφώματα. Πϋτρινη καταςκευό.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

(Πρώην) Δημαρχεύο Σραώανούπολησ 
Ωνθεια 
1950 
~70 m2 

1 
Όχι / Όχι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
3 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 

 
ϑςτημα ψϑξησ: 

 
Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Όχι 
Λϋβητασ: Thermocal 
(ιςχύσ 30.000 Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
Μονοςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 1 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 

 

0.25 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Περςύδεσ, Κουρτύνεσ 
1 Χυγεύο 
1 Χύκτησ νερού 
1 Σηλεόραςη 
 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη (κεραμύδι) 
Όχι (καταςκευό<1979) 
Μονϊ και διπλϊ, αλουμινύου και ξύλινα 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
Πϋτρινη καταςκευό του κτιρύου. Σα ανούγματα ξϑλινησ καταςκευόσ εύναι ςε ιδιαύτερη κακό κατϊςταςη με προβλόματα 
ειςροόσ ϊερα και βροχόσ. Ιδιαύτερο πρϐβλημα ςτα ανούγματα χώρου εργαςύασ τησ γραμματεύασ τησ Αντιδημαρχεύασ. Καλό 
κατϊςταςη του λϋβητα – απουςύα θερμομϐνωςησ ςτο δύκτυο διανομόσ τησ  θϋρμανςησ. 

 



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 118 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

2ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολησ, 
Αμμοχώςτου 4, Αλεξανδρούπολη 
1965 
400 m2 

3 
Όχι / Ναι 
επ. – Ιουν. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
358 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 

 
ϑςτημα ψϑξησ: 

 
Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Όχι 
Λϋβητασ: Radialand 
(ιςχύσ 200.000 Kcal/h, 
καταςκευό: 2002) 
ύςτημα διανομόσ: 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 2 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 
 

~17 ΚW 
Υθοριςμού, Πυρακτώςεωσ 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Κουρτύνεσ 
2 Χυγεύα 
16 Η/Τ 
3 Υωτοτυπικϊ Μηχανόματα 
 
 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη (κεραμύδι) 
Όχι (αν και καταςκευό >1979) 
Πλαύςια αλουμινύου με διπλούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
Αδικαιολϐγητα εκτεταμϋνο δύκτυο φωτιςμοϑ. Οριςμϋνα παλαιϊ και ςε κακό κατϊςταςη κουφώματα. Προβλόματα 
υγραςύασ. Απουςύα θερμομϐνωςησ. ϑςτημα διανομόσ θερμϐτητασ χωρύσ μϐνωηςη (εξ. τούχοι) 

 



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 119 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

ΚΑΠΗ Αλεξανδρούπολησ 
Εθνικόσ Αντιςτϊςεωσ 106, Αλεξανδρούπολη 
1984 
639.15 m2 

2 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – αβ. / 07:00 – 15:00 
275 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Ναι 
Λϋβητεσ: Δεν βρϋθηκαν 
ςτοιχεύα ~200.000 Κcal/h 
ύςτημα διανομόσ: 
διςωλόνιο, επιπλϋον: 
χρόςη fan coils 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 1 
+ fan coils για ψύξη 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (Ηλεκτρ. 
Θερμοςύφωνασ) 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 

 
 

~3.5 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Κουρτύνεσ 
7 Η/Τ 
1 Ηλεκτρικό κουζύνα 
1 Πλυντόριο πιϊτων 
1 Πλυντόριο ρούχων 
2 Χυγεύα 
1 Υούρνοσ μικροκυμϊτων 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη 
ύμφωνα με ΚΘΚ 
Διπλϊ, αλουμινύου 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
Κτύριο ςε ςχετικϊ καλό κατϊςταςη. Περιθώρια βελτύωςησ του ςυςτόματοσ φωτιςμοϑ, με αυτοματιςμοϑσ και λαμπτόρεσ 
χαμηλόσ εκπομπόσ διϐδου.  Τψηλό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ για ψϑξη – περιθώρια ςημαντικόσ εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ με ςυςτόματα ςκύαςησ, φυςικοϑ δροςιςμοϑ κ.α. 



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 120 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Κτύριο Δημοτικών Τπηρεςιών 
Πλατεύα Κύπρου, Αλεξανδρούπολη 
1992 
1723 m2 

4 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – αβ. / 07:00 – 15:00 
~100 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 

 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 
 
 
 
 

Ναι 
Λϋβητεσ: Elinox ELS180 
και Θερμολϋβ 200 (1996) 
(ςυν. ιςχύσ 380.000 
Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 
39 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (ηλεκτρ. 
θερμοςύφωνεσ) 
 
 
 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 

 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 

 
 
 
 
 

16 ΚW 
Υθοριςμού, πυρακτώςεωσ, 
Eco, τύπου ςποτ 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Περςύδεσ 
5 Χυγεύα 
39 Η/Τ 
9 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
1 Χύκτησ νερού 
4 Ηλεκτρικϊ αερόθερμα 
1 Θερμοθϊλαμοσ 
6 Ηχεύα 
 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Α 
Επύπεδη ςτϋγη (δώμα) 
ύμφωνα με ΚΘΚ 
Μονϊ ό διπλϊ, αλουμινύου 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Ανεπιθϑμητα υψηλϊ ηλιακϊ θερμικϊ κϋρδη κατϊ τουσ θερινοϑσ μόνεσ (ανατολικϐσ προςανατολιςμϐσ με μεγϊλα 
ανούγματα), εκτεταμϋνο δύκτυο φωτιςμοϑ που χρόζει καλϑτερησ μελϋτησ, τοπικϊ προβλόματα θερμομϐνωςησ, υγραςύασ 
και αεροςτεγανϐτητασ, οριςμϋνα κουφώματα ςε πολϑ κακό κατϊςταςη. ημαντικϐσ αριθμϐσ κλιματιςτικών μονϊδων. 



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 121 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 

Ονομαςύα κτιρύου: 
Διεϑθυνςη: 

Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Πολυκοινωνικό 
Καρτϊλη 2, Αλεξανδρούπολη 
2007 
~1200 m2 

1 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
~30 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 
 

 
 

 
Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

Όχι 
Λϋβητασ: MAK GAS ΕΠΕ 
L250 (ιςχύσ 250.000 
Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
διςωλόνιο + μονϊδεσ fan 
coils 
Κεντρικό κλιματιςτικό 
μονϊδα: INTERKLIMA 
KKM-5 MD-12 64.275 KW 
Επιπλϋον κλιματιςτικϋσ 
μονϊδεσ A/C: 6 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

 
Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 

Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 
 
 

 
 
 
 
 

12.6 ΚW 
Eco, αλογόνου, φθοριςμού 
Οριζόντια (αύθριο) και 
κατακόρυφα ανούγματα 
Περςύδεσ 
6 Χυγεύα 
2 Ηλεκτρικϋσ κουζύνεσ 
1 Σηλεόραςη 
2 Ηλεκτρικϊ αερόθερμα 
2 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
7 Η/Τ 
2 Ηχεύα 
 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν-Ν/Α 
Επύπεδη ςτϋγη (δώμα) 
Ναι 
Διπλϊ, αλουμινύου 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Νεϐδμητο κτύριο, ςυνολικϊ ςε αρκετϊ καλό κατϊςταςη. Προβλόματα με την επϊρκεια και την λειτουργύα των fan coils και 
τοπικϊ προβλόματα υγραςύασ.  



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 122 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Ζ’ Παιδικόσ ταθμόσ Αλεξανδρούπολησ 
Θουκυδύδου 25, Αλεξανδρούπολη 
1997 
700 m2 

2 
Όχι / Ναι 
Ιαν. – Δεκ. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
105 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 

 
ϑςτημα ψϑξησ: 

 
Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

 
 
 
 

Όχι 
Λϋβητασ: Technotherm 
(ιςχύσ 130.000 Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
Διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 
10 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (Ηλεκτρ. Θερμοςιφ.) 
 
 
 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 
 
 

 
 

8.5 ΚW 
Υθοριςμού, Εco 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Κουρτύνεσ 
1 Χυγεύο 
2 Ηλεκτρικϋσ ςκούπεσ 
2 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
9 Η/Τ 
2 Σηλεορϊςεισ 
1 Ηλεκτρικό κουζύνα 
1 Πλυντόριο πιϊτων 
1 Πλυντόριο ρούχων 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Β - Α 
Επύπεδη ςτϋγη (δώμα) 
ύμφωνα με ΚΘΚ 
Πλαύςιο αλουμινύου με διπλούσ υαλοπύνακεσ 

ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 
Κτύριο ςε γενικϊ καλό κατϊςταςη. Μεμονωμϋνα προβλόματα υγραςύασ ςτισ αύθουςεσ ιςογεύου. Οριςμϋνα κουφώματα με κακό 
αεροςτεγανϐτητα . Ο Θερμοςύφωνασ λειτουργεύ 8h την ημϋρα. Επιτακτικό ανϊγκη για ηλιοθερμικϐ ςϑςτημα ΖΝΦ. 



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 123 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 

Ονομαςύα κτιρύου: 
Διεϑθυνςη: 

Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

 
Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

1o Γυμνϊςιο Αλεξανδρούπολησ 
14ησ Μαύου 110, Αλεξανδρούπολη 
1964 
2000 m2 

2 
Όχι / Όχι 
επ. – Ιούν. / Δευτ. – Παρ. / 08:00 – 14:30 και 17:00 – 22:30 
384 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 

 
ϑςτημα ψϑξησ: 

 
Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 

 
 
 

Όχι 
Λϋβητασ: Hoval SR300 
12/1999 (ιςχύσ 273.800 
Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 3 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Όχι 
 
 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 

 
 

18 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Κουρτύνεσ 
~40 Η/Τ 
2 Χυγεύα 
8 Βιντεοπροβολεύσ 
2 Θερμοθϊλαμοι 
2 Σηλεορϊςεισ 
4 Ηχεύα 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Ν, Ν-Δ 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη (κεραμύδι) 
Όχι (καταςκευό<1979) 
Πλαιςια αλουμινύου με διπλούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
ϑςτημα διανομόσ θϋρμανςησ χωρύσ θερμομϐνωςη. Κτύριο χωρύσ θερμομϐνωςη, Προβλόματα υγραςύασ και απωλειών 
θερμϐτητασ ειδικϐτερα ςτισ βορινϋσ ϐψεισ.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 
 

Ονομαςύα κτιρύου: 
Διεϑθυνςη: 

Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Β’ Παιδικόσ ταθμόσ Υερών 
Εργατικϊ, Υϋρεσ 
2002 
483 m2 

1 
Όχι / Όχι 
επ. – Ιούν. / Δευτ. – Παρ. / 07:00 – 15:00 
37 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 
 

Όχι 
Λϋβητασ: Βεζυργιαννύδη 
ΑΕΒΕ (2004) 
(ιςχύσ: 95. 000 Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 1 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (Boiler) 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 
 

 
 

1.7 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Περςύδεσ 
1 H/Y 
1 Εκτυπωτόσ 
1 Χυγεύο 
1 Ηλεκτρικό κουζύνα 
1 Πλυντόριο ρούχων 
1 Πλυντόριο πιϊτων 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Δ 
Κεκλιμϋνη ςτϋγη (κεραμύδι) 
Ναι 
Πλαύςια αλουμινύου με διπλούσ υαλοπύνακεσ 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
το κτύριο ϋχει γύνει εγκατϊταςη Υ/Β ςυςτόματοσ (ϋτοσ καταςκευόσ 2013). ε καλό κατϊςταςη γενικϊ. Προβλόματα 
ειςροόσ βροχόσ απϐ ελαττωματικϊ κουφώματα. Φαμηλϐ επύπεδο φυςικοϑ φωτιςμοϑ.   
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΟΤ 

 
Ονομαςύα κτιρύου: 

Διεϑθυνςη: 
Ϊτοσ καταςκευόσ: 
Εμβαδϐν κτιρύου: 
Αριθμϐσ ορϐφων: 

Πυλωτό / Τπϐγειο: 
Φρόςη κτιρύου (μόνεσ / μϋρεσ / ωρϊριο λειτουργύασ): 

Αριθμϐσ χρηςτών κτιρύου: 

Δημοτικό χολεύο Ν. Φιλόσ 
Ν. Φιλό 
1953 (αρχ. κτύριο), 1993 και 2007 (επεκτϊςεισ) 
1694 m2 

3 
Όχι / Ναι 
επ. – Ιούν. / Δευτ. – Παρ. / 08:00 – 16:15 
250 
 

Ενδεικτικό φωτογραφύα τμόματοσ όψησ κτιρύου Θερμικό εικόνα τμόματοσ όψησ κτιρύου 

  

 
ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 

 

Ηλεκτρομηχανολογικϐσ Εξοπλιςμϐσ: Υωτιςμϐσ και Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ: 

Ανελκυςτόρασ: 
ϑςτημα θϋρμανςησ: 

 
 
 

ϑςτημα ψϑξησ: 
 

Ζεςτϐ Νερϐ Φρόςησ: 
 

Ναι (δεν λειτουργεύ) 
Λϋβητασ: Θερμολϋβ 130 
(ιςχύσ: 120.000 Kcal/h) 
ύςτημα διανομόσ: 
διςωλόνιο 
Κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ: 1 
Ανεμιςτόρεσ οροφόσ: Όχι 
Ναι (ηλ. θερμοςύφωνασ) 
 

Ιςχϑσ φωτιςμοϑ: 
Σϑποσ λαμπτόρων: 
Υυςικϐσ φωτιςμϐσ: 

Εύδοσ ςκιαςμοϑ: 
Κϑριεσ ηλεκτρ. ςυςκευϋσ: 

 
 

 
 

~4 ΚW 
Υθοριςμού 
Κατακόρυφα ανούγματα 
Περςύδεσ 
10 H/Y 
2 Υωτοτυπικϊ μηχανόματα 
2 Χυγεύα 
10 Βιντεοπροβολεύσ 
1 Χύκτησ νερού 

 
ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΣΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΤΥΟ: 

 
Προςανατολιςμϐσ: 

Εύδοσ οροφόσ: 
Θερμομϐνωςη: 

Κουφώματα ανοιγμϊτων: 

Δ 
Επύπεδη ςτϋγη  (δώμα) 
ύμφωνα με ΚΘΚ 
Διπλϊ και Μονϊ, αλουμινύου 

 
ΛΟΙΠΕ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

 
το κτύριο ϋχει γύνει εγκατϊςταςη Υ/Β ςυςτόματοσ (ϋτοσ καταςκευόσ 2013) . Μεγϊλα προβλόματα ςτεγανϐτητασ του 
δώματοσ. Αςτοχύα τησ υπϊρχουςασ υγρομϐνωςησ. Ειςροό νεροϑ τησ βροχόσ ςτο ςημεύο που ϋγινε η επϋκταςη του κτιρύου. 
Κακόσ αεροςτεγανϐτητασ κουφώματα. Δυνατϐτητα επϋμβαςησ με εξωτερικό θερμομϐνωςη. 



Κεφϊλαιο 7: Επιλογό και Αξιολόγηςη τόχων Δρϊςησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 126 
 

7.2.5 Αναλυτικϋσ ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ 

τα πλαύςια πρϐταςησ ςυμμετοχόσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ςτο πρϐγραμμα 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ του Τπ. Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ εκπονόθηκαν 
αναλυτικϋσ ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ ςτα κτύρια του 4ου και 5ου Δημοτικοϑ χολεύου 
Αλεξανδροϑπολησ. Κρύνεται ςκϐπιμο να παρουςιαςτοϑν ςτο παρϐν ερευνητικϐ ϋργο τα 
αποτελϋςματα αυτών των ενεργειακών επιθεωρόςεων καθώσ θα ενιςχϑςουν την 
αξιολϐγηςη και τα ςυμπερϊςματα για την κατϊςταςη του κτιριακοϑ αποθϋματοσ του 
Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. Ϊτςι, παρουςιϊζονται τα ενεργειακϊ πιςτοποιητικϊ τα οπούα 
προϋκυψαν απϐ τισ ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ των Δημοτικών χολεύων. 
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7.3 ύνοψη αξιολόγηςησ και ςυμπερϊςματα 
 
Η ολοκλόρωςη των ενεργειακών επιθεωρόςεων ςτα επιλεγμϋνα δημοτικϊ κτύρια που 
προαναφϋρθηκαν και η ςϑνταξη των αντύςτοιχων φϑλλων αναφορϊσ, αποτϋλεςαν 
ςημαντικϊ εργαλεύα ςτην προςπϊθεια αποτύμηςησ τησ ενεργειακόσ κατϊςταςησ τησ 
κτιριακόσ υποδομόσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. Επιπρϐςθετωσ, κύνητρο αυτόσ τησ 
ςυνολικόσ αξιολϐγηςησ αποτϋλεςε η ςϑγκριςη τησ ςυγκεκριμϋνησ κτιριακόσ υποδομόσ με 
αντύςτοιχεσ ςτην Ελλϊδα και την Ευρώπη, καθώσ και η ανϊγκη εντοπιςμοϑ των 
κατϊλληλων ςτϐχων δρϊςησ για την εφαρμογό τεχνικών επεμβϊςεων εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ. Βϊςει, λοιπϐν, των αποτελεςμϊτων των ενεργειακών επιθεωρόςεων που 
παρουςιϊςτηκαν αλλϊ και των διαθϋςιμων ςτοιχεύων για τα δημοτικϊ κτύρια ςτα οπούα 
δεν ϋγινε ενεργειακό επιθεώρηςη, η φυςιογνωμύα του κτιριακοϑ αποθϋματοσ του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ φϋρει ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ τα οπούα ςυνοψύζονται ςτισ 
ακϐλουθεσ παρατηρόςεισ: 
 

 Σο ποςοςτϐ των κτιρύων που καταςκευϊςτηκαν πριν το 1979 ανϋρχεται, κατϊ 
προςϋγγιςη, ςτο 57%. Σα κτύρια αυτόσ τησ παλαιϐτητασ, ϐπωσ εξηγόθηκε ςε 
προηγοϑμενη ενϐτητα, θεωρεύται ϐτι δεν διαθϋτουν εξωτερικό θερμομϐνωςη και 
θερμομϐνωςη οροφόσ, ϐντασ μη εναρμονιςμϋνα με τον Κανονιςμϐ Θερμομϐνωςησ 
Κτιρύων, ο οπούοσ τϋθηκε ςε ιςχϑ το 1979 (ΣΕΕ, 2011a; Υ.Ε.Κ. 362 Δ', 1979) ε 
αυτϊ τα κτύρια οι απώλειεσ ψϑξησ/θϋρμανςησ εμφανύζονται ιδιαύτερα αυξημϋνεσ, 
ςυγκριτικϊ με τα ςϑγχρονα κτύρια τα οπούα εφαρμϐζουν εύτε τον ΚΘΚ, εύτε τον 
ΚΕνΑΚ. 
 

 Κοντϊ ςτο 50% των κτιρύων που επιθεωρόθηκαν εμφανύζουν επιπλϋον απώλειεσ 
ψϑξησ/θϋρμανςησ λϐγω πλόρωςησ των ανοιγμϊτων τουσ με διαφανό δομικϊ 
ςτοιχεύα χαμηλόσ ενεργειακόσ απϐδοςησ (ςιδερϋνια ό ξϑλινα πλαύςια ό/και μονϊ 
υαλοςτϊςια με υψηλϐ ςυνολικϐ ςυντελεςτό θερμοπερατϐτητασ U). Πρϋπει να 
ςημειωθεύ πωσ και ςτα κτύρια με δύδυμουσ υαλοπύνακεσ παρατηρεύται ςυχνϊ κακό 
αεροςτεγανϐτητα του κουφώματοσ το οπούο οδηγεύ ςε απώλειεσ 
θϋρμανςησ/ψϑξησ.  

 
 Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των κτιρύων διαθϋτει ιδιαύτερα ενεργοβϐρα 

ςυςτόματα τεχνητοϑ φωτιςμοϑ, τα οπούα ςυνόθωσ χαρακτηρύζονται απϐ 
αδικαιολϐγητα μεγϊλο αριθμϐ λαμπτόρων χαμηλόσ απϐδοςησ (ςυνόθωσ 
φθοριςμοϑ) και περιοριςμϋνη χρόςη λαμπτόρων οικονομύασ ό LED. ε ςυνδυαςμϐ, 
λοιπϐν, και με την ςυχνϊ κακό ποιϐτητα φυςικοϑ φωτιςμοϑ, το αποτϋλεςμα εύναι 
να εμφανύζονται αυξημϋνεσ ανϊγκεσ ςε ηλεκτρικϊ φορτύα. 

 
 ήςον αφορϊ το ςϑςτημα θϋρμανςησ των κτιρύων παρατηρεύται ϋντονο το 

φαινϐμενο τησ απουςύασ μϐνωςησ ςτο ςϑςτημα διανομόσ (ςε οριςμϋνεσ 
περιπτώςεισ, μερικών εξωτερικϊ του κτιρύου) που οδηγεύ ςε ςημαντικϋσ απώλειεσ. 
 

 Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι, ςημαντικϐ ποςοςτϐ (55%) του ςυνϐλου των δημοτικών 
κτιρύων (ςυμπεριλαμβανομϋνων και αυτών που δεν επιθεωρόθηκαν) αφορϊ ςε 
ςχολικϊ κτύρια ό ςυγκροτόματα τα οπούα δεν λειτουργοϑν κατϊ τη διϊρκεια των 
θερινών μηνών και, ςυνεπώσ, εμφανύζουν χαμηλϋσ ανϊγκεσ ςε ψυκτικϊ φορτύα εν 
αντιθϋςει με κτύρια γραφεύων, δημαρχεύα, αθλητικϊ κϋντρα ό το κλειςτϐ 
κολυμβητόριο. Παρϐλα αυτϊ θα πρϋπει να αναφερθεύ πωσ ςημαντικϐσ αριθμϐσ 
κυρύωσ των νηπιαγωγεύων ςτεγϊζεται ςε κτύρια που ενοικιϊζονται απϐ τον Δόμο. 
Ψςτϐςο, γενικϐτερα για τισ ανϊγκεσ ψϑξησ των δημοτικών κτιρύων, κατϊ τισ 
επιθεωρόςεισ παρατηρόθηκε ςε ποςοςτϐ κοντϊ ςτο 25% αυξημϋνη χρόςη 
πολυϊριθμων κλιματιςτικών μονϊδων χαμηλόσ ενεργειακόσ απϐδοςησ, η οπούα 
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επιφϋρει ςημαντικό αϑξηςη ςτην κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Η χρόςη 
ανεμιςτόρων οροφόσ, αν και θα μποροϑςε να μειώςει δραςτικϊ τισ ανϊγκεσ ψϑξησ 
ό/και να υποκαταςτόςει τη χρόςη των κλιματιςτικών μονϊδων, εύναι ακϐμη 
αρκετϊ περιοριςμϋνη (μϐλισ ςτο 5% των κτιρύων). Εξύςου περιοριςμϋνη, ύςωσ 
ελϊχιςτη, καταγρϊφηκε και η χρόςη εξωτερικοϑ ςκιαςμοϑ (οριζϐντιου ςτισ νϐτιεσ 
ϐψεισ και κατακϐρυφου ςτισ μεςημβρινϋσ ϐψεισ). 
 

 Οριςμϋνεσ, ελϊχιςτεσ μϐνο, περιπτώςεισ δημοτικών κτιρύων εμφανύζουν ανϊγκεσ 
ςε ζεςτϐ νερϐ χρόςησ (ΖΝΦ). Ψςτϐςο ςε αυτϊ τα κτύρια (κλειςτϐ κολυμβητόριο, 
αθλητικϊ κϋντρα) οι ανϊγκεσ ςε ΖΝΦ εύναι ιδιαύτερα μεγϊλεσ. 

 
υγκρύνοντασ τα παραπϊνω χαρακτηριςτικϊ των δημοτικών κτιρύων με την υφιςτϊμενη 
γενικϐτερη κατϊςταςη και φυςιογνωμύα του κτιριακοϑ αποθϋματοσ, τϐςο ςε ελληνικϐ 
ϐςο και ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, μποροϑν να ςημειωθοϑν οριςμϋνεσ αρκετϊ ενδιαφϋρουςεσ 
παρατηρόςεισ. Βϊςει λοιπϐν ϊλλων ςχετικών μελετών και αναφορών (ΕΤΕ, 2006; 
Μπαλαρϊσ κ.ϊ, 2000; Atanasiu et al., 2011; Broin, 2007; Ανατολικό Α.Ε., 2011): 
 

 Σο ποςοςτϐ των δημοτικών κτιρύων που επιθεωρόθηκαν με ϋτοσ καταςκευόσ πριν 
το 1979, και ςυνεπώσ χωρύσ θερμομϐνωςη, προςεγγύζει το αντύςτοιχο ποςοςτϐ 
για το ςϑνολο των ελληνικών κτιρύων (71%) και των κτιρύων τησ νϐτιασ Ευρώπησ. 
Σο αντύςτοιχο ποςοςτϐ για τισ χώρεσ τησ κεντρικόσ και ανατολικόσ Ευρώπησ 
ανϋρχεται, κατϊ προςϋγγιςη, ςτο 64% και για τισ χώρεσ τισ δυτικόσ και βϐρειασ 
Ευρώπησ ςτο 67%. 

 
 ημαντικό ωςτϐςο διαφοροπούηςη των ποςοςτών αυτών μπορεύ να παρατηρηθεύ 

απϐ δόμο ςε δόμο. Για παρϊδειγμα, αντύςτοιχη μελϋτη για τα δημοτικϊ κτύρια του 
Δόμου Θϋρμησ κατϋγραψε ποςοςτϐ κτιρύων, με ϋτοσ καταςκευόσ πριν το 1979, 
μϐλισ 24%. Θα πρϋπει, λοιπϐν, να τονιςτεύ ϐτι η ηλικύα του δημοτικοϑ κτιριακοϑ 
αποθϋματοσ δεν εύναι πϊντοτε ενδεικτικό για το ςϑνολο του κτιριακοϑ 
αποθϋματοσ του Δόμου ό τησ χώρασ ςτην οπούα ανόκει αυτϐσ. 

 
 Σο ποςοςτϐ των δημοτικών κτιρύων που επιθεωρόθηκαν και φϋρουν ςτα 

ανούγματϊ τουσ διπλϊ υαλοςτϊςια προςεγγύζει τον αντύςτοιχο του ςυνϐλου των 
ελληνικών κτιρύων (~40-45%). Και για αυτϐ το χαρακτηριςτικϐ εύναι πιθανϐ να 
καταγραφοϑν περιπτώςεισ ϐπωσ του Δόμου Θϋρμησ, ο οπούοσ διαθϋτει ςχετικϊ 
νϋο κτιριακϐ απϐθεμα, ϐπου ςτα ανούγματα του 90% των κτιρύων ϋχουν 
εγκαταςταθεύ διπλϊ υαλοςτϊςια. 
 

 ήςον αφορϊ ςτο ςϑςτημα θϋρμανςησ, παρατηρεύται μεγϊλη διαφοροπούηςη ςε 
εθνικϐ αλλϊ και ςε ευρωπαώκϐ επύπεδο, τϐςο ωσ προσ το εύδοσ τησ πρωτογενοϑσ 
ενϋργειασ (καυςύμου), ϐςο και ωσ προσ τισ ανϊγκεσ θερμικϊ φορτύα. Ϊτςι λοιπϐν, 
ςτην περύπτωςη του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ το πετρϋλαιο, κατϊ μεγϊλη 
πλειοψηφύα, και, δευτερευϐντωσ, τα ορυκτϊ καϑςιμα και το ηλεκτρικϐ ρεϑμα 
χρηςιμοποιοϑνται ωσ πρωτογενόσ ενϋργεια για την κϊλυψη των θερμικών 
φορτύων τα οπούα εμφανύζονται υψηλϐτερα ςυγκριτικϊ με περιοχϋσ χαμηλϐτερων 
κλιματικών ζωνών, με λιγϐτερεσ βαθμοημϋρεσ θϋρμανςησ (κεντρικό, νϐτια και 
νηςιωτικό Ελλϊδα). Ειδικϐτερα δε για τα δημοτικϊ κτύρια που επιθεωρόθηκαν, το 
ποςοςτϐ των λεβότων πετρελαύου εύναι 100%. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ςε ϊλλα 
μεγϊλα αςτικϊ κϋντρα ςτην Ελλϊδα (Αθόνα, Θεςςαλονύκη, Λϊριςα), ςημαντικϐ 
μερύδιο ςτην αγορϊ καυςύμων για θϋρμανςη αντιςτοιχεύ ςτο φυςικϐ αϋριο. ε 
ευρωπαώκϐ επύπεδο, ςημαντικϐ ποςοςτϐ των θερμικών φορτύων των δημοτικών 
κτιρύων καλϑπτονται και απϐ ϊλλα πρωτογενό καϑςιμα ϐπωσ η βιομϊζα (κυρύωσ 
ςτη νϐτια, δυτικό και βϐρεια Ευρώπη), ορυκτϊ καϑςιμα και γεωθερμύα (ςτην 
κεντρικό και ανατολικό Ευρώπη) και το υγραϋριο (βϐρεια Ευρώπη).  
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 Εξετϊζοντασ, τϋλοσ, τα ςυςτόματα ψϑξησ των επιθεωρημϋνων δημοτικών κτιρύων 

και τα αντύςτοιχα των ϊλλων ελληνικών και ευρωπαώκών δόμων, ςημειώνεται η 
κϊλυψη του μεγαλϑτερου μϋρουσ των ψυκτικών φορτύων με χρόςη, κυρύωσ, 
ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ (κλιματιςτικϋσ μονϊδεσ, ανεμιςτόρεσ οροφόσ). Μικρϐ, αλλϊ 
ϐχι αμελητϋο, εύναι και το ποςοςτϐ των ελληνικών και γενικϐτερα των 
ευρωπαώκών κτιρύων, τα οπούα καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ τουσ ςε ψϑξη με 
εφαρμογϋσ γεωθερμύασ (αντλύεσ θερμϐτητασ). Εύναι προφανϋσ ϐτι, λϐγω 
ψυχρϐτερου κλύματοσ, τα επιθεωρημϋνα δημοτικϊ κτύρια εμφανύζουν μικρϐτερεσ 
ανϊγκεσ ςε ψυκτικϊ φορτύα ςε ςχϋςη με τα αντύςτοιχα των περιοχών τησ 
κεντρικόσ, νϐτιασ και νηςιωτικόσ Ελλϊδασ, αλλϊ ςημαντικϊ μεγαλϑτερεσ απϐ τα 
δημοτικϊ κτύρια τησ κεντρικόσ και βϐρειασ Ευρώπησ. 

 
Εκτϐσ απϐ την ανϊγκη αποτύμηςησ τησ ενεργειακόσ κατϊςταςησ τησ κτιριακόσ υποδομόσ 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ και αξιολϐγηςόσ τησ ςε ςϑγκριςη με τα αντύςτοιχα ελληνικϊ 
και ευρωπαώκϊ δεδομϋνα, εξύςου ςημαντικϐσ ςτϐχοσ των διεξαχθειςών ενεργειακών 
επιθεωρόςεων αποτϋλεςε ο εντοπιςμϐσ των κατϊλληλων ςτϐχων δρϊςησ για την 
εφαρμογό ϊμεςων ό μελλοντικών τεχνικών επεμβϊςεων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ. Βϊςει 
λοιπϐν, ϐςων παρουςιϊςτηκαν ςτα φϑλλα αναφορϊσ των ενεργειακών επιθεωρόςεων και 
ϐςων αναφϋρθηκαν ςε αυτόν την ενϐτητα, οι προτεινϐμενεσ επεμβϊςεισ εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ ςτα δημοτικϊ κτύρια ςυνοψύζονται ωσ εξόσ: 

 
1. Θερμομόνωςη κελύφουσ/οροφόσ. Εφαρμογό ςε ϐλα τα δημοτικϊ κτύρια τα 

οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα πριν το 1979 (ϋτοσ ϋναρξησ ιςχϑοσ Κανονιςμοϑ 
Θερμομϐνωςησ Κτιρύων, ΚΘΚ), εκτϐσ αν ςε κϊποιο/α απϐ αυτϊ ϋχει 
πραγματοποιηθεύ όδη ςχετικό επϋμβαςη. το 10% των δημοτικών κτιρύων τα 
οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα κατϊ το διϊςτημα 1980-2001 (το ποςοςτϐ αφορϊ ςε 
περιπτώςεισ πλημμελοϑσ εφαρμογόσ του ΚΘΚ). 
 

2. Εγκατϊςταςη λαμπτόρων υψηλόσ ενεργειακόσ απόδοςησ. Προτεύνεται ςε 
ϐλα τα δημοτικϊ κτύρια τα οπούα δεν διαθϋτουν τϋτοιουσ λαμπτόρεσ. 
Προτεραιϐτητα ςε δημοτικϊ κτύρια μεγϊλου εμβαδοϑ, αδυναμύασ ϊλλων τεχνικών 
επεμβϊςεων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, χαμηλών επύπεδων φυςικοϑ φωτιςμοϑ, 
εκτεταμϋνων εγκαταςτϊςεων τεχνητοϑ φωτιςμοϑ, μεγϊλησ 
ημερόςιασ/εβδομαδιαύασ/ετόςιασ διϊρκειασ λειτουργύασ.  
 

3. Εγκατϊςταςη νϋων κεντρικών θϋρμανςησ, ςυντόρηςη παλαιών 
εγκαταςτϊςεων θϋρμανςησ. Εφαρμογό ςε ϐλα τα δημοτικϊ κτύρια τα οπούα 
διαθϋτουν παλαιϋσ, κακοςυντηρημϋνεσ εγκαταςτϊςεισ θϋρμανςησ, 
λϋβητεσ/καυςτόρεσ παλαιϊσ καταςκευόσ, με χαμηλϐτερο βαθμϐ απϐδοςησ 
ςυγκριτικϊ με τα ιςχϑοντα πρϐτυπα, εκτεταμϋνα δύκτυα διανομόσ, κτλ., εκτϐσ αν 
ςε κϊποιο/α απϐ αυτϊ ϋχει πραγματοποιηθεύ όδη ςχετικό επϋμβαςη. 
 

4. Σοποθϋτηςη δύδυμων υαλοπινϊκων – ενεργειακών κουφωμϊτων. Εφαρμογό 
ςε ϐλα τα δημοτικϊ κτύρια (με κεντρικό θϋρμανςη) τα οπούα εύναι 
καταςκευαςμϋνα πριν το 1979 (ϋτοσ ϋναρξησ ιςχϑοσ ΚΘΚ), εκτϐσ αν ςε κϊποιο/α 
απϐ αυτϊ ϋχει πραγματοποιηθεύ όδη ςχετικό επϋμβαςη. το 50-70% των 
δημοτικών κτιρύων τα οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα κατϊ το διϊςτημα 1980-2001.  
 

5. Σοποθϋτηςη θερμοςτατών αντιςτϊθμιςησ και χώρων. Εφαρμογό ςε ϐλα τα 
δημοτικϊ κτύρια (με κεντρικό θϋρμανςη) τα οπούα δεν διαθϋτουν θερμοςτϊτεσ 
αντιςτϊθμιςησ ςϑμφωνα με τουσ ςχετικοϑσ εθνικοϑσ κανονιςμοϑσ και ςε ϐςα 
ϋχουν δυνατϐτητα τοποθϋτηςησ θερμοςτατών χώρου. Προτεραιϐτητα ςε 
δημοτικϊ κτύρια μεγϊλου εμβαδοϑ, αδυναμύασ ϊλλων τεχνικών επεμβϊςεων 
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εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, εκτεταμϋνων εγκαταςτϊςεων θϋρμανςησ (τερματικών 
μονϊδων και υποςυςτημϊτων διανομόσ), μεγϊλησ διϊρκειασ λειτουργύασ, ψυχροϑ 
μικροκλύματοσ. 
 

6. Ανεμιςτόρεσ οροφόσ. Εφαρμογό ςε ϐλα τα κλιματιζϐμενα δημοτικϊ κτύρια με 
κϊλυψη του 80% τησ επιφϊνειϊσ τουσ. Λϐγω τησ ιδιαιτερϐτητασ χρόςησ 
οριςμϋνων κτιρύων ϐπωσ τα ςχολικϊ κτύρια, τα οπούα λειτουργοϑν ελϊχιςτεσ μϋρεσ 
κατϊ τη διϊρκεια των θερμών μηνών (το καλοκαύρι παραμϋνουν κλειςτϊ), η 
προτεραιϐτητα αυτόσ τησ επϋμβαςησ εςτιϊζεται ςε ϊλλα δημοτικϊ κτύρια, 
μεγϊλου εμβαδοϑ με υψηλϊ ψυκτικϊ φορτύα. 

 
7. Εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ BMS (Building Management System). Εφαρμογό 

ςτο 20% των κλιματιζϐμενων δημοτικών κτιρύων τα οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα 
κατϊ το διϊςτημα 1980-2001 και ςτο 50% των κλιματιζϐμενων δημοτικών 
κτιρύων τα οπούα εύναι καταςκευαςμϋνα μετϊ το 2001. Εςτύαςη κυρύωσ ςε κτύρια 
μεγϊλου εμβαδοϑ, πολλών και εκτεταμϋνων ςυςτημϊτων θϋρμανςησ, ψϑξησ, 
κλιματιςμοϑ, αεριςμοϑ, ΖΝΦ  και τεχνητοϑ φωτιςμοϑ. Θα μποροϑςε ύςωσ να 
εγκαταςταθεύ κεντρικϐ BMS ςτο ςυγκρϐτημα των 1ο/ 3ο ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ/ ΕΚ.. 

 
8. Εγκατϊςταςη φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων και ηλιακών ςυλλεκτών. 

Εφαρμογό ςε ϐλα τα δημοτικϊ κτύρια με υψηλϐ ηλιακϐ δυναμικϐ (καλϐσ 
προςανατολιςμϐσ, υψηλό διαθεςιμϐτητα επύπεδησ ςτϋγησ, απουςύα φυςικών και 
τεχνητών εμποδύων/ςκύαςησ).  
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8 Κεφϊλαιο 8 

Προτεινόμενεσ 
Δρϊςεισ για το 
Δόμο 
Αλεξανδρούπολησ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
Η πρώτη ενϐτητα του παρϐντοσ 
κεφαλαύου αναφϋρεται ςε 
επιτυχημϋνεσ πρακτικϋσ και μϋτρα 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ που 
εφαρμϐζονται ςε διεθνό αλλϊ και 
εθνικϐ επύπεδο ςε τομεύσ του δημοςύου 
τομϋα ϐπωσ ςε κτύρια και 
εγκαταςτϊςεισ, ςτον 
τριτογενό/οικιακϐ τομϋα, ςτο 
δημοτικϐ φωτιςμϐ, ςτισ μεταφορϋσ και 
ςτισ δημϐςιεσ προμόθειεσ. Σην 
παραπϊνω ανϊλυςη ακολουθεύ η 
παρουςύαςη προτϊςεων ςυγκεκριμϋνα 
για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. Οι 
προτϊςεισ αυτϋσ προτεύνονται για 
ςυγκεκριμϋνα κτύρια/εγκαταςτϊςεισ - 
ςτϐχουσ που ϋχουν προκϑψει απϐ την 
μϋχρι εδώ ϋρευνα. Κϊθε πρϐταςη 
επιχειρεύται να αποτιμηθεύ τϐςο 
οικονομικϊ ϐςο και περιβαλλοντικϊ, να 
δοθεύ ϋνασ εκτιμώμενοσ χρϐνοσ 
υλοπούηςησ καθώσ και ο αρμϐδιοσ 
φορϋασ και πϐροσ υλοπούηςησ. Σϋλοσ, 
οι προτϊςεισ ςυγκεντρώνονται ςε 
πύνακεσ ανϊ τομϋα εφαρμογόσ για 
ςυγκριτικοϑσ και εποπτικοϑσ λϐγουσ. 
 

 

8.1 Επιτυχημϋνεσ πρακτικϋσ/παραδεύγματα 
 

8.1.1 Δημοτικϊ κτύρια και δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

Σο ςημαντικϐτερο βόμα για κϊθε Δόμο που θϋλει να επιτϑχει ςημαντικό μεύωςη των 
εκπομπών CO2 εύναι να υπϊρχει η πολιτικό βοϑληςη να εφαρμϐςει προγρϊμματα 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ και ανϊπτυξησ ςυςτημϊτων ΑΠΕ ςτον τομϋα των δημοτικών 
κτιρύων και εγκαταςτϊςεων (π.χ. αντλιοςτϊςια, βιολογικού καθαριςμού κλπ.). Ϊνασ δόμοσ 
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παρακολουθώντασ τισ τϊςεισ τησ ευρωπαώκόσ αλλϊ και τησ διεθνοϑσ πολιτικόσ και 
νομοθεςύασ ςτο χώρο τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, πρϋπει να προετοιμϊζει τισ 
διαδικαςύεσ τϐςο τησ ανϋγερςησ ϐςο και τησ μετατροπόσ των δημϐςιων κτιρύων ςε κτύρια 
ςχεδϐν μηδενικόσ ενϋργειασ και εκπομπών CO2, διαδικαςύεσ που οϑτωσ ό ϊλλωσ θα 
απαιτηθοϑν απϐ την 1.1.2019. Επιπλϋον, πρϋπει να προβϊλει τισ καλϋσ πρακτικϋσ των 
δημϐςιων κτιρύων ωσ παραδεύγματα προσ τουσ δημϐτεσ του για την υιοθϋτηςη των 
πολιτικών και πρακτικών τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ. 
 
ϑμφωνα με την διεθνό πρακτικό και τισ Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ ϐπωσ για παρϊδειγμα η 
οδηγύα 2010/31/ΕΕ η οπούα ενςωματώθηκε ςτο εθνικϐ δύκαιο με τον υπ’αριθμ. 
4122/2013 νϐμο, τα επιτυχημϋνα και βιώςιμα μϋτρα τα οπούα θα μποροϑςαν να 
εφαρμοςτοϑν ςε δημοτικϊ κτύρια και εγκαταςτϊςεισ βελτιώνοντασ την ενεργειακό 
ςυμπεριφορϊ τουσ διακρύνονται ςε τρεισ βαςικϋσ κατηγορύεσ: 

 
 Ενέργειεσ μηδενικού κόςτουσ: Μϋτρα χωρύσ ειδικό χρηματοδϐτηςη ό επϋνδυςη 

κεφαλαύου. Σα μϋτρα αυτϊ, εφαρμϐζονται ςε τακτικό βϊςη και εντϊςςονται ςτη 
ςυνόθη λειτουργύα και ςυντόρηςη του κτιρύου και ϋχουν ςυχνϊ ςχϋςη με την 
αλλαγό τησ ςυμπεριφορϊσ των χρηςτών του κτιρύου. 

 
 Επεμβάςεισ χαμηλού κόςτουσ: Εφϊπαξ επεμβϊςεισ που μποροϑν να 

χρηματοδοτηθοϑν απϐ τον υφιςτϊμενο ετόςιο προϒπολογιςμϐ τησ διαχεύριςησ 
του κτιρύου. Σο κϐςτοσ των επεμβϊςεων αποπληρώνεται ςυχνϊ εντϐσ τησ ύδιασ 
διαχειριςτικόσ χρονιϊσ και ςυνόθωσ ςε λιγϐτερο απϐ δϑο χρϐνια. 

 
 Επεμβάςεισ ανακαταςκευήσ: Εφϊπαξ επεμβϊςεισ ϋνταςησ κεφαλαύου λϐγω του 

ςημαντικοϑ αρχικοϑ κϐςτουσ για την εφαρμογό τουσ και τησ μϋςησ ό μακρϊσ 
περιϐδου αποπληρωμόσ τουσ. Οι επεμβϊςεισ αυτϋσ προϒποθϋτουν ςυχνϊ ειδικό 
οικονομοτεχνικό μελϋτη αξιολϐγηςησ 

 
Η εξοικονϐμηςη ενϋργειασ ςε υφιςτϊμενα κτύρια μπορεύ να επιτευχθεύ μϋςω επεμβϊςεων 
λειτουργικοϑ εξορθολογιςμοϑ (χόμα 8-1), ενώ ςε νεοανεγειρϐμενα μϋςω «πρϊςινων» 
επεμβϊςεων (παρϊθεςη χωρύσ αξιολογικό ςειρϊ) ϐπωσ:  
 

1. Σοποθϋτηςη εξωτερικόσ θερμομϐνωςησ (ϐπου απαιτεύται ειδικϐτερα ςε κτύρια 
που ϋχουν ανεγερθεύ προ του 1979) ςτην τοιχοποιύα και ςτο δώμα/ςτϋγη των 
κτιρύων. 

2. Εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ αυτοματιςμοϑ π.χ. χρόςη ανιχνευτών κύνηςησ ςτουσ 
χώρουσ των κτιρύων για την ενεργοπούηςη/απενεργοπούηςη των Η/Μ 
ςυςτημϊτων (φωτιςμϐσ, ψϑξη κ.λ.π.). 

3. Αντικατϊςταςη κουφωμϊτων & υαλοπινϊκων με ενεργειακϊ κουφώματα και 
δύδυμοσ κατ’ελϊχιςτο υαλοπύνακεσ. 

4. Εφαρμογό αρχών βιοκλιματικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςε ϐλα τα κτιριακϊ ϋργα του Δόμου 
(νϋα κτύρια ό ανακαινύςεισ παλαιϐτερων κτιρύων) τϐςο ςτο εςωτερικϐ π.χ. 
παθητικϊ ςυςτόματα αεριςμοϑ και ςκύαςησ ϐςο και ςτον περιβϊλλοντα χώρο π.χ. 
δενδροφυτεϑςεισ, φϑτευςη δώματοσ (χόμα 8-2). 

5. Ενςωμϊτωςη μικρών ςυςτημϊτων Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ (π.χ. 
φωτοβολταώκών, ηλιοθερμικών ςυςτημϊτων παροχόσ ζεςτοϑ νεροϑ) ςτα δώματα 
των δημοτικών κτιρύων (χόμα 8-3). 

6. Αντικατϊςταςη φωτιςτικών με ϊλλα υψηλόσ οικονομύασ (πχ χαμηλόσ εκπομπόσ 
διϐδου,χόμα 8-5). 
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χόμα 8-1. Ενεργειακό Ιςοζύγιο Κτιρύων (Πηγό: Οξυζύδησ, 2012). 
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χόμα 8-2. Υύτευςη δώματοσ. 

 

 
χόμα 8-3. Παραδεύγματα μικρών ςυςτημϊτων ΑΠΕ. 

 
 

 
χόμα 8-4. Καταςκευό θερμοκϋφυλουσ ςε κτύριο. 
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χόμα 8-5. Λαμπτόρεσ χαμηλόσ εκπομπόσ διόδου για εςωτερικούσ χώρουσ. 

 

 
χόμα 8-6. Αυτοματιςμού ελϋγχου τησ θϋρμανςησ. 

 
 

7. Αντικατϊςταςη κλιματιςτικών μονϊδων με νϋεσ πιο αποδοτικϋσ (υψηλοϑ EER & 
COP). 

8. Αναβϊθμιςη/αντικατϊςταςη Η/Μ ςυςτημϊτων (ϐπου αυτϐ εύναι δυνατϐν και 
κατϐπιν ςχετικόσ μελϋτησ) με νϋα ςυςτόματα ϐπωσ ηλιοθερμικϋσ ςυςκευϋσ 
θϋρμανςησ (νεροϑ ό αϋρα), ψυκτικϋσ ςυςκευϋσ ϊμεςου εξατμιςτικοϑ δροςιςμοϑ ό 
αντικατϊςταςη του ςυςτόματοσ κεντρικόσ θϋρμανςησ. 

9. κύαςη των ανοιγμϊτων και οροφόσ για την βελτύωςη των ςυνθηκών ϊνεςησ. 
10. Διεξαγωγό ενεργειακόσ επιθεώρηςησ και προβολό των κερδών απϐ την 

ενεργειακό πιςτοπούηςη των κτιρύων. 
11. υμμετοχό ςε εθνικϊ ό ευρωπαώκϊ χρηματοδοτικϊ εργαλεύα εξοικονϐμηςησ 

ενϋργειασ που απευθϑνονται ςε Δόμουσ, π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ 
12. Πολιτικϋσ προβολόσ και επιβρϊβευςησ (promote successes) αναβαθμιςμϋνων και 

ενεργειακϊ βιώςιμων κτιρύων. 
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χόμα 8-7. Λειτουργύα ϊμεςου εξατμιςτικού ψύκτη. 

 
 

 
χόμα 8-8. Διϊφοροι τύποι ςκιϊςτρων. 
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Βϋλτιςτη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρου εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςε δημοτικό κτύριο  

Σόποσ/περιοχό: Πϐλη Worms / Γερμανύα 

Περιγραφό: Μϋτρα ςαν και αυτϊ που περιγρϊφονται ςτα ςημεύα 1 ϋωσ και 12 τησ 
προηγοϑμενησ παραγρϊφου εφαρμϐςτηκαν ςε ςχολικϐ ςυγκρϐτημα πϋντε κτιρύων που 
εύχε κτιςτεύ το 1977 και ςτϋγαζε 5.000 μαθητϋσ. Η ανακαταςκευό πραγματοποιόθηκε το 
2010. Οι μετρόςεισ μϋχρι αυτό τη ςτιγμό ϋχουν δεύξει μεύωςη τησ καταναλιςκϐμενησ 
ενϋργειασ κατϊ 80% ςε ςχϋςη με τα προηγοϑμενα ϋτη και αντύςτοιχη μεύωςη των 
εκπομπών CO2 κατϊ 1.024tn/y. Ενδεικτικϋσ επεμβϊςεισ οι οπούεσ πραγματοποιόθηκαν 
ςτο ςυγκεκριμϋνο ςχολικϐ ςυγκρϐτημα όταν: 

 Εξωτερικό θερμομϐνωςη του κελϑφουσ 
 Εγκατϊςταςη φωτοβολταώκοϑ ςυςτόματοσ ιςχϑοσ 130KWp 
 Αναβϊθμιςη του υφιςτϊμενου ςυςτόματοσ αεριςμοϑ 
 Εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ ελϋγχου του φωτιςμοϑ 
 Αναβϊθμιςη του λϋβητα θϋρμανςησ  

Πηγό: (Eumayors, 2012a) 
 
Παρεμβϊςεισ ϐπωσ αυτϋσ που περιγρϊφονται ςτο προηγοϑμενο παρϊδειγμα, 
προτεύνονται αποτελώντασ ϋνα πρώτο βόμα προσ την κατεϑθυνςη τησ ενεργειακόσ 
αναβϊθμιςησ και πιςτοπούηςησ των κτιρύων ενϐσ Δόμου ενώ τα αποτελϋςματα τουσ με 
την κατϊλληλη προβολό απϐ τον Δόμο ευαιςθητοποιοϑν τουσ πολύτεσ προσ την 
κατεϑθυνςη τησ ενεργειακόσ επιθεώρηςησ/πιςτοπούηςησ και τησ ενεργειακόσ 
αναβϊθμιςησ των κτιρύων του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα τησ πϐλησ. 

8.1.2  Δημοτικόσ φωτιςμόσ 

Η εξοικονϐμηςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ τον δημοτικϐ φωτιςμϐ μπορεύ να επιτευχθεύ 
ςχετικϊ εϑκολα με την αντικατϊςταςη των υφιςτϊμενων λαμπτόρων με νϋουσ 
μικρϐτερησ ιςχϑοσ αλλϊ ύδιασ φωτεινϐτητασ, πχ. χαμηλόσ εκπομπόσ διϐδου. Η 
αντικατϊςταςη αυτό μπορεύ, για λϐγουσ οικονομύασ να γύνει και κατϊ περύπτωςη, κϊθε 
φορϊ δηλαδό που ϋνασ λαμπτόρασ χαλϊει ό οι υποδομϋσ μύασ οδοϑ ανανεώνονται ό 
αντικαθύςτανται. Επύςησ, εξοικονϐμηςη ενϋργειασ ςτον δημοτικϐ φωτιςμϐ μπορεύ να 
επιτευχθεύ και με την εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ τηλεδιαχεύριςησ αλλϊ και την 
εγκατϊςταςη αυτϐνομων Υ/Β ςε πλατεύεσ, πεζϐδρομουσ και ϊλλα αντύςτοιχα ςημεύα μιασ 
πϐλησ.  
 

Βϋλτιςη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρου εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςτο δημοτικό φωτιςμό 

Σόποσ/περιοχό: Φερςϐνηςοσ / Κρότη 

Περιγραφό: το ςυγκεκριμϋνο πρϐγραμμα αντικαταςτϊθηκαν 425 λαμπτόρεσ δημοτικοϑ 
φωτιςμοϑ παλαιϊσ τεχνολογύασ με νϋουσ τϑπου LED υψηλόσ οικονομύασ. Σο ϐλο 
πρϐγραμμα χρηματοδοτόθηκε απϐ εθνικοϑσ πϐρουσ/προγρϊμματα και το ςυνολικϐ ποςϐ 
ανόλθε ςτα 673.001€. Απϐ το ςυγκεκριμϋνο μϋτρο αναμϋνεται μεύωςη τησ 
καταναλιςκϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που δαπανϊται για τον δημοτικϐ φωτιςμϐ κατϊ 
68,51% ό μεύωςη των εκπομπών CO2 κατϊ 282tn/y. 

Πηγό: (Δόμοσ Φερςονόςου, 2012) 
 
Προτεύνεται επύςησ, η εκπϐνηςη μελϋτησ φωτιςμοϑ για το ςϑνολο των αναγκών του 
δημοτικοϑ φωτιςμοϑ ενϐσ Δόμου, εξαςφαλύζοντασ ςυνθόκεσ αςφϊλειασ και οπτικόσ 
ϊνεςησ που επιβϊλλουν οι ςχετικού κανονιςμού. Εκτιμϊται ϐτι η επιπλϋον εξοικονϐμηςη 
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ενϋργειασ που προκϑπτει απϐ μύα μελϋτη ηλεκτροφωτιςμοϑ εύναι τουλϊχιςτον 5% επύ τησ 
ςυνολικόσ καταναλιςκϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ του Δόμου. 

8.1.3 Οικιακόσ και τριτογενόσ τομϋασ 

Η επύτευξη μεύωςησ τησ καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ απϐ τον οικιακϐ και τριτογενό 
τομϋα αποτελεύ πρϐκληςη για κϊθε δημοτικό αρχό καθώσ η επϋμβαςη που μπορεύ να ϋχει 
εύναι ιδιαύτερα περιοριςμϋνη. Σαυτϐχρονα, ο κτιριακϐσ τομϋασ καταναλώνει το 40% τησ 
ςυνολικόσ ενϋργειασ των χωρών τησ Ε.Ε. ενώ αποτελεύ ςυνόθωσ τον μεγαλϑτερο 
καταναλωτό ενϋργειασ ςτισ αςτικϋσ περιοχϋσ. Ϊτςι, προτεύνεται η εκ μϋρουσ του Δόμου 
επιδύωξη ςχεδιαςμοϑ και εφαρμογόσ διεθνώσ αναγνωριςμϋνων καλών πρακτικών ϐπωσ 
εύναι η: 
 

1. Προβολό των προςπαθειών ςτα δικϊ του κτύρια, ωσ δρϊςη ευαιςθητοπούηςησ των 
δημοτών και καλόσ πρακτικόσ (promote successes) 

2. Κινητοπούηςη και ςυνεργαςύα των εμπλεκϐμενων φορϋων του οικιακοϑ και 
τριτογενό τομϋα για την υλοπούηςη μϋτρων ςε τομεύσ ϐπωσ ο τουριςτικϐσ, 
βιοτεχνικϐσ και το εμπϐριο. Ειδικϐτερα, τϋτοια μϋτρα με τη μορφό ενϐσ Οδηγοϑ 
καλόσ πρακτικόσ (white paper) ιδιαύτερα ςτον βιοτεχνικϐ τομϋα, θα μποροϑςαν 
να εύναι:  

 η ςχεδύαςη και ο προγραμματοςμϐσ για κλιμακωτό εκκύνηςη του 
εξοπλιςμοϑ, ϋτςι ώςτε να αποφεϑγονται οι αιχμϋσ, 

 ο καθοριςμϐσ του μεγύςτου ςημεύου λειτουργύασ (αιχμό) ςϑμφωνα με ϊλλα 
ςτοιχεύα (χρονοδιϊγραμμα, απαςχϐληςη, εξωτερικό θερμοκραςύα), 

 η μεύωςη των αιχμών κατανϊλωςησ με την επιλεκτικό διακοπό τησ 
λειτουργύασ των ςυςτημϊτων ςε περιϐδουσ που υπερβαύνεται το μϋγιςτο 
επύπεδο, 

 η βελτιςτοπούηςη των εκκινόςεων και των διακοπών λειτουργύασ του 
εξοπλιςμοϑ, 

 η διακοπό λειτουργύασ του εξοπλιςμοϑ ςτισ χρονικϋσ περιϐδουσ χαμηλόσ 
ζότηςησ και, κατϊ ςυνϋπεια, χαμηλόσ απϐδοςησ 
 

3. Ενεργό προώθηςη των εθνικών και ευρωπαώκών πολιτικών και ςτϐχων εντϐσ των 
ορύων του Δόμου 

4. υνεργαςύα με φορεύσ και οργανιςμοϑσ για την προώθηςη τησ εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ και τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ 

5. Μελϋτη και αξιοπούηςη ϐλων των δυνατοτότων που δύνονται ςτον Δόμο ςτα 
πλαύςια του παρϐντοσ εθνικοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου 

 
Ϊνα ςημαντικϐ βόμα για την ανϊδειξη του Δόμου ςε πϐλο ςυντονιςμοϑ και διϊχυςησ 
πληροφορύασ για θϋματα ενϋργειασ και περιβϊλλοντοσ εύναι η κινητοπούηςη και 
ςυνεργαςύα των εμπλεκϐμενων φορϋων του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα ςε μύα ϊτυπη 
δομό (φϐρουμ) προκειμϋνου να ςυζητοϑνται προτϊςεισ και κοινϋσ δρϊςεισ με απώτερο 
ςκοπϐ την αειφϐρο ανϊπτυξη τησ πϐλησ. 
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Βϋλτιςτη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρων εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςτον οικιακό / τριτογενό τομϋα 

1) Σόποσ/περιοχό: Lund, Eslov / ουηδύα 

Περιγραφό: τισ ςουηδικϋσ πϐλεισ Lund και Eslov η κατανϊλωςη ςυμβατικών καυςύμων 
για τη θϋρμανςη κατοικιών μειώθηκε δραςτικϊ με την ανϊπτυξη δικτϑου τηλεθϋρμανςησ 
που διαςυνδϋει παρακεύμενο εργοςτϊςιο παραγωγόσ ζϊχαρησ (Danisco Sugar AB’s, 
Ortofta), εκμεταλλευϐμενο τα αποβαλλϐμενα ποςϊ θερμϐτητασ. Σο ςυνολικϐ μόκοσ του 
δικτϑου φτϊνει τα 17 Km, ενώ η λειτουργύα του ξεκύνηςε ςτισ 20 επτεμβρύου του 2006. 
Η θερμικό ιςχϑσ κυμαύνεται απϐ 12 ϋωσ και 20 MW, αναλϐγωσ τησ λειτουργύασ του 
εργοςταςύου, ενώ η παρεχϐμενη ετόςια θερμϐτητα ανϋρχεται ςτισ 36.000 MWh. Σο 
δύκτυο επικουρεύται απϐ δϑο λϋβητεσ βιομϊζασ (ξϑλο, ϊχυρο) ςυνολικόσ ιςχϑοσ 3,2 MW. 
Σο ϐλο ςϑςτημα κϐςτιςε €14.386.000. Η ετόςια εξοικονϐμηςη ενϋργειασ ανϋρχεται ςε 
2.615.000 KWh ό μεύωςη των εκπομπών CO2 κατϊ 7.430tn/y. 

Πηγό: (Eumayors, 2012b) 
 
2) Σόποσ/περιοχό: Aalesund / Νορβηγύα 

Περιγραφό: Σο πρϐγραμμα “Eco-lighthouse” ξεκύνηςε το 1996 ϐταν η περιφϋρεια του 
Kristiansand επιλϋχθηκε για το πρϐγραμμα “Sustainable Communities” μεταξϑ ϋξι ϊλλων 
περιφερειών απϐ την νορβηγικό κυβϋρνηςη. ϑμφωνα με την πρϐςκληςη του 
προγρϊμματοσ ο Δόμοσ του Aalesund όρθε ςε ςυμφωνύα με ϋναν αριθμϐ (εννϋα) 
επιχειρόςεων τησ περιοχόσ του. κοπϐσ τησ ςυμφωνύασ όταν ο Δόμοσ να χρηματοδοτόςει 
τη διενϋργεια ενεργειακών επιθεωρόςεων ςε επιχειρόςεισ και οι ενεργειακού επιθεωρητϋσ 
να καταρτύςουν ϋνα τριετϋσ ςχϋδιο ενεργειακόσ διαχεύριςησ και εξορθολογιςμοϑ των 
επιχειρόςεων ςε ςυνεργαςύα με τουσ εργαζϐμενουσ τουσ. Τποχρϋωςη των επιχειρόςεων η 
εφαρμογό των προτεινϐμενων ενεργειακών μϋτρων και ϐφελοσ η μεύωςη τησ ενεργειακόσ 
κατανϊλωςησ, ο περιοριςμϐσ του περιβαλλοντικοϑ αποτυπώματοσ και η λόψη του 
Ενεργειακοϑ Πιςτοποιητικοϑ για την επιχεύρηςη ςτο τϋλοσ τησ τριετύασ. Επύςησ 
ςυμβατικό υποχρϋωςη των ςυμβεβλημϋνων επιχειρόςεων η διϊδοςη των 
αποτελεςμϊτων, τησ εμπειρύασ και των καλών πρακτικών ςε ϊλλεσ επιχειρόςεισ. Μϋχρι 
τον Απρύλιο του 2009 ο αριθμϐσ των επιχειρόςεων που οικιοθελώσ ςυμμετεύχε ςτο 
Πρϐγραμμα λϐγω των αποτελεςμϊτων που προϋκυψαν απϐ τισ εννϋα αρχικϋσ 
επιχειρόςεισ, πληρώνοντασ το 50% τησ δαπϊνησ ϋκδοςησ Πιςτοποιητικοϑ, ανερχϐταν ςτισ 
100. 

Πηγό: (Eumayors, 2012c) 
 
3) Σόποσ/περιοχό: Sabadell / Ιςπανύα 

Περιγραφό: Σο 2008 ο Δόμοσ του Sabadell αποφϊςιςε να χρηματοδοτόςει απϐ ύδιουσ 
πϐρουσ και εθνικϊ προγρϊμματα ϋνα πρϐγραμμα δημοςιοπούηςησ που αφοροϑςε την 
εγκατϊςταςη ενϐσ «ϋξυπνου» μετρητό κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε 100 
κατοικύεσ για περύοδο 6 μηνών. Ο μετρητόσ εύχε τη δυνατϐτητα να παρουςιϊζει την 
καταναλιςκϐμενη ενϋργεια ςε διϊφορεσ μονϊδεσ (KWh, EUR, tnCO2) ενώ μϋςω λογιςμικοϑ 
μποροϑςε να αποςτϋλλει τισ μετρόςεισ αυτϋσ και δικτυακϊ. Η ςυμμετοχό των κατοικιών 
ςτο πρϐγραμμα όταν εθελοντικό. Μετϊ την περύοδο των 6 μηνών παρατηρόθηκε 
εξοικονϐμηςη ενϋργειασ 10% ανϊ κατοικύα, ό μϋςη ετόςια εξοικονϐμηςη ενϋργειασ 337 
KWh ό μεύωςη των εκπομπών CO2 κατϊ 144,6 Kg. 

Πηγό: (Sabadell, 2012a) 
 
Μϋςω μιασ τϋτοιασ δομόσ ό ανϊλογων δρϊςεων ενημϋρωςησ / εκπαύδευςησ ο Δόμοσ θα 
επιδιώξει και την προώθηςη των εθνικών/ευρωπαώκών πολιτικών που ςχετύζονται με την 
ενϋργεια και το περιβϊλλον και οδηγοϑν ςε μεύωςη των εκπομπών CO2. Ενδεικτικϊ 
αναφϋρονται η προώθηςη: 
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 Σων ευρωπαώκών οδηγιών 2002/91 και 2010/31 και του αντύςτοιχου ελληνικοϑ 

θεςμικοϑ πλαιςύου (Ν. 3661/2008 και Ν.4122/2013). 
 Σου θεςμοϑ τησ ενεργειακόσ επιθεώρηςησ και των κερδών απϐ την ενεργειακό 

πιςτοπούηςη και αναβϊθμιςη των κτιρύων του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα. 
 Σησ Οδηγύασ 2006/32 και του αντύςτοιχου ελληνικοϑ θεςμικοϑ πλαιςύου (Ν. 

3855/2010) για τισ δυνατϐτητεσ απϐ την ςϑναψη υμβϊςεων Ενεργειακόσ 
Αποδοτικϐτητασ με Εταιρεύεσ Ενεργειακών Τπηρεςιών. Με δεδομϋνη τη δυςκολύα 
ανεϑρεςησ πϐρων για την χρηματοδϐτηςη αντύςτοιχων δρϊςεων προτεύνεται η 
ςϑναψη ςχετικών υμβϊςεων διϐτι: α) εγγυώνται την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, β) 
αναλαμβϊνουν οι Εταιρεύεσ Ενεργειακών Τπηρεςιών (ΕΕΤ) τη χρηματοδϐτηςη και 
εγκατϊςταςη των ενεργειακών ςυςτημϊτων και γ) τα ϋςοδα τουσ εύναι ϊμεςα 
εξαρτώμενα απϐ το ποςοςτϐ εξοικονϐμηςησ που επιτυγχϊνεται. 

 Φρηματοδοτικών ευκαιριών ςαν το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ» και 
«ΦΣΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ» του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και 
Κλιματικόσ Αλλαγόσ για τα κτύρια του οικιακοϑ τομϋα. 

 
Παρϊλληλα, προτεύνεται ο Δόμοσ να εκδύδει οδηγοϑσ, φυλλϊδια ό ϐποια ϋντυπα κριθοϑν 
απαραύτητα προκειμϋνου να ενημερώνονται/εκπαιδεϑονται οι πολύτεσ ςε λϑςεισ 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ αλλϊ κυρύωσ ςτα οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ οφϋλη που 
προκϑπτουν απϐ την αλλαγό ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ και την υλοπούηςη μϋτρων 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ χαμηλοϑ κϐςτουσ. Αντύςτοιχα, ςτον τριτογενό τομϋα, ο Δόμοσ 
προτεύνεται να επιδιώξει την ενημϋρωςη/ευαιςθητοπούηςη των 
εταιριών/επιχειρηματιών τησ περιοχόσ για τα ϊμεςα οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ 
οφϋλη απϐ τισ δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτουσ τομεύσ τησ 
αλλαγόσ ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ των εργαζομϋνων και τησ υλοπούηςησ μϋτρων 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ χαμηλοϑ κϐςτουσ. 

8.1.4 Οχόματα και μεταφορϋσ 

8.1.4.1 Οχήματα 
 
Οι επεμβϊςεισ που αφοροϑν την μεύωςη τησ κατανϊλωςησ καυςύμου απϐ τον ςτϐλο των 
οχημϊτων ενϐσ Δόμου, ναι μεν οδηγεύ μεςοπρϐθεςμα ςε μεύωςη των λειτουργικών εξϐδων 
του, αλλϊ δεν ϋχει ςημαντικό επύδραςη ςτο ςυνολικϐ αποτϑπωμα CO2 του Δόμου λϐγω 
του μικροϑ αριθμοϑ των κυκλοφοροϑντων οχημϊτων ςε ςχϋςη με αυτϊ του ιδιωτικοϑ 
τομϋα. Εντοϑτοισ, η ςωςτό προβολό των δρϊςεων και αποτελεςμϊτων που ςχετύζονται με 
τα δημοτικϊ οχόματα μπορεύ να αποτελϋςει παρϊδειγμα και οδηγϐ για τουσ πολύτεσ και 
επαγγελματύεσ τησ πϐλησ, ϐπωσ αντύςτοιχα ςυμβαύνει και με την περύπτωςη των 
δημοτικών κτιρύων. 
 
Ψσ δρϊςεισ για τα δημοτικϊ οχόματα με βϊςη τϐςο την διεθνό ϐςο και την ευρωπαώκό 
πρακτικό μποροϑν να προταθοϑν: 
 

 Η αντικατϊςταςη βαρϋων οχημϊτων πετρελαύου με οχόματα φυςικοϑ αερύου. 
ϑμφωνα με ςτοιχεύα του Παγκοςμύου υνδϋςμου Οχημϊτων Υυςικοϑ Αερύου, 
ςόμερα κυκλοφοροϑν παγκοςμύωσ περύπου 5 εκατομμϑρια τϋτοια οχόματα. ε 
οριςμϋνεσ χώρεσ η ευνοώκό φορολογικό πολιτικό για τα οχόματα φυςικοϑ αερύου 
ϋχει οδηγόςει ςε ςημαντικό διϊδοςη των οχημϊτων αυτών. την Αθόνα 
κυκλοφοροϑν περιςςϐτερα απϐ 400 λεωφορεύα φυςικοϑ αερύου. Σο φυςικϐ αϋριο 
ϐταν ςυμπιϋζεται δεν υγροποιεύται και για τον λϐγο αυτϐ αποθηκεϑεται επϊνω 
ςτο ϐχημα ωσ ςυμπιεςμϋνο φυςικϐ αϋριο (CNG) υπϐ πολϑ υψηλό πύεςη, ςυνόθωσ 
200 bar, ό ωσ κρυογονικϊ υγροποιημϋνο φυςικϐ αϋριο (LNG) ςε θερμοκραςύεσ 
κϊτω απϐ -180οC. Τπϊρχουν τρεισ τϑποι οχημϊτων φυςικοϑ αερύου: τα οχόματα 
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που λειτουργοϑν αποκλειςτικϊ με φυςικϐ αϋριο, τα οχόματα διπλοϑ καυςύμου που 
λειτουργοϑν με φυςικϐ αϋριο ό βενζύνη και τα οχόματα μύγματοσ φυςικοϑ αερύου 
και Diesel ϐπου τα ποςοςτϊ των δϑο καυςύμων μεταβϊλλονται ανϊλογα με τισ 
ςτροφϋσ και το φορτύο του κινητόρα. Σα οχόματα φυςικοϑ αερύου ςε γενικϋσ 
γραμμϋσ εύναι πολϑ φιλικϊ προσ το περιβϊλλον αναφορικϊ με τισ εκπομπϋσ αερύων 
ρϑπων, δηλ. τισ εκπομπϋσ που επιβαρϑνουν την ανθρώπινη υγεύα ϐπωσ τα 
αιωροϑμενα ςωματύδια (PM, Particulate Matter), το μονοξεύδιο του ϊνθρακα (CO), 
τα οξεύδια του αζώτου (NOx) και των υδρογονανθρϊκων (HC). Σα οχόματα 
φυςικοϑ αερύου ϋχουν ςχεδϐν μηδενικϋσ εκπομπϋσ ςωματιδύων γεγονϐσ που τουσ 
δύνει μεγϊλο πλεονϋκτημα ϋναντι των πετρελαιοκύνητων και αποτελεύ ϋναν απϐ 
τουσ βαςικοϑσ λϐγουσ αντικατϊςταςησ βαρϋων οχημϊτων diesel με αντύςτοιχα 
φυςικοϑ αερύου. ήπωσ και τα ϊλλα οχόματα εναλλακτικών καυςύμων, τα οχόματα 
φυςικοϑ αερύου χαρακτηρύζονται και αυτϊ απϐ υψηλϐτερο κϐςτοσ αγορϊσ, το 
κϐςτοσ αυτϐ ϐμωσ αποςβϋνεται γρόγορα απϐ το χαμηλϐτερο κϐςτοσ καυςύμων. 

 
 Η μετατροπό βαρϋων οχημϊτων πετρελαύου για χρόςη υψηλών μιγμϊτων 

βιοκαυςύμου. Σο βιοντόζελ μπορεύ να αντικαταςτόςει τελεύωσ το ςυμβατικϐ 
πετρϋλαιο κύνηςησ ό να αναμειχθεύ με αυτϐ ςε διαφορετικϋσ αναλογύεσ για χρόςη 
ςε πετρελαιομηχανϋσ. Η πρακτικό τησ ανϊμειξησ εύναι πολϑ ςυνηθιςμϋνη ςε 
πολλϋσ χώρεσ, με το ποςοςτϐ του 5% να εύναι το ςυνηθϋςτερο, δηλ. 5% βιοντόζελ, 
95% πετρϋλαιο κύνηςησ. Οι φυςικϋσ και χημικϋσ ιδιϐτητεσ του βιοντόζελ μοιϊζουν 
πολϑ με του πετρελαύου και οι ςυμβατικού κινητόρεσ δεν χρειϊζονται μετατροπϋσ 
για να χρηςιμοποιοϑν μύγματα ϋωσ 5%. την πραγματικϐτητα, οι περιςςϐτεροι 
ςϑγχρονοι κινητόρεσ μποροϑν να λειτουργοϑν με μύγματα ϋωσ 30%, αλλϊ πρϋπει 
να δοθεύ ιδιαύτερη προςοχό, καθώσ η χρόςη μιγμϊτων με πϊνω απϐ 5% βιοντόζελ, 
μπορεύ να ακυρώςει αρκετϋσ απϐ τισ εγγυόςεισ των καταςκευαςτών. Σο 
Ευρωπαώκϐ πρϐτυπο EN 590, για το πετρϋλαιο κύνηςησ επιτρϋπει ανϊμειξη μϋχρι 
5% βιοντόζελ. Η χρόςη 100% βιοντόζελ πρϋπει να ικανοποιεύ το Ευρωπαώκϐ 
πρϐτυπο ποιϐτητασ EN 14214. 

 
 

 

χόμα 8-9. Όχημα Υυςικού Αερύου. 

 
 Η αντικατϊςταςη βενζινοκύνητων οχημϊτων με υβριδικϊ ό ηλεκτρικϊ οχόματα. 

 



Κεφϊλαιο 8: Προτεινόμενεσ Δρϊςεισ για το Δόμο Αλεξανδρούπολησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 145 
 

 
χόμα 8-10. Γενικό αρχό λειτουργύασ υβριδικού οχόματοσ. 

 
 Η υιοθϋτηςη και εμπϋδωςη πρακτικών ϐπωσ το Eco-Driving (Οδηγύα COM 

490/2009). 
 
Με την μετατροπό των βαρϋων οχημϊτων για χρόςη υψηλών μιγμϊτων βιοκαυςύμου, 
αφενϐσ μειώνεται η κατανϊλωςη ορυκτοϑ πετρελαύου και αφετϋρου μειώνονται οι 
εκπομπϋσ CO2, ςϑμφωνα και με την μεθοδολογύα του χεδύου Δρϊςησ για την Αειφϐρο 
Ενϋργεια. 

 
Η αγορϊ οχημϊτων φυςικοϑ αερύου, διπλοϑ καυςύμου (φυςικϐ αϋριο και βενζύνη) ό 
υβριδικών (ηλεκτριςμϐσ και βενζύνη) μπορεύ να προωθηθεύ προσ αντικατϊςταςη 
υφιςταμϋνων οχημϊτων, μετϊ το τϋλοσ ζωόσ των τελευταύων. Η ενεργειακό και 
οικονομικό αποδοτικϐτητα των νϋων οχημϊτων για τον ςυνολικϐ χρϐνο ζωόσ τουσ, εύναι 
τεκμηριωμϋνη και αποδεδειγμϋνη απϐ τουσ ύδιουσ τουσ καταςκευαςτϋσ τουσ. Σα ςτοιχεύα 
αυτϊ μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν για να αιτιολογηθεύ η απϐφαςη αγορϊσ τϋτοιων 
οχημϊτων απϐ το Δόμο μϋςω διαδικαςιών πρϊςινων προμηθειών (8.1.5). 
 

Βϋλτιςτη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρου εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςτον τομϋα δημοτικϊ οχόματα 

Σόποσ/περιοχό: Binissalem / Ιςπανύα 

Περιγραφό: Σο μϋτρο πραγματοποιόθηκε απϐ τον Δόμο του Binissalem (Ιςπανύα) και 
αφοροϑςε την δημιουργύα ενϐσ ςταθμοϑ φϐρτιςησ ηλεκτροκύνητων οχημϊτων. Ο ςταθμϐσ 
χρηςιμοποιεύ την περύςςεια ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που παρϊγεται απϐ παρακεύμενη 
φωτοβολταώκό διϊταξη, εγκατεςτημϋνη ςτην οροφό αθλητικοϑ κϋντρου. Σο ϐλο ςϑςτημα 
κϐςτιςε ςτο Δόμο €2.900, χρηματοδοτόθηκε απϐ ύδιουσ πϐρουσ / εθνικϊ προγρϊμματα, 
ενώ ςϑμφωνα με τισ μϋχρι τώρα εκτιμόςεισ η εξοικονϐμηςη ενϋργειασ η οπούα 
επιτυγχϊνεται ανϋρχεται ςε 998,25 MWh/y ό ιςοδϑναμουσ 248tn CO2. 

Πηγό: (Eumayors, 2012d) 
 
Προτεύνονται επύςησ γενικϐτερεσ δρϊςεισ που αφοροϑν ςτην διαχεύριςη ενϐσ ςτϐλου 
οχημϊτων ό ςτον τρϐπο αξιοπούηςησ και οδόγηςόσ τουσ, προκειμϋνου να επιτευχθεύ η 
μεύωςη του αριθμοϑ των οχημϊτων που χρηςιμοποιοϑνται αλλϊ και η αποδοτικϐτερη 
χρόςη των οχημϊτων του ςτϐλου, ενώ κρύςιμη θεωρεύται η εκπαύδευςη και ςυμμετοχό 
των οδηγών ςε οποιοδόποτε ςχόμα τελικώσ υιοθετηθεύ. Ενδεικτικϊ, προτεύνονται δρϊςεισ 
ϐπωσ: 
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o Αγορϊ ενεργειακϊ αποδοτικών οχημϊτων ϐποτε απαιτεύται η αντικατϊςταςη 

παλαιών οχημϊτων. Ειδικϊ για χρόςεισ ϐπου δεν απαιτεύται η μεταφορϊ 
αντικειμϋνων (π.χ. δημοτικό αςτυνομύα, υπηρεςύεσ πολεοδομύασ) μπορεύ να 
επιλεχθεύ η λϑςη των μοτοποδηλϊτων, μικρών ηλεκτρικών οχημϊτων, κ.λ.π. 

o Εγκατϊςταςη ςυςτημϊτων GPS ςτα οχόματα του ςτϐλου προκειμϋνου να 
επιτευχθεύ ο καλϑτεροσ προγραμματιςμϐσ, ϋλεγχοσ και αποτύμηςη των 
δρομολογύων και τησ κατανϊλωςησ καυςύμου των οχημϊτων. 

o Δημιουργύα μητρώου οδηγών που ςχετύζεται με την ενεργειακό ςυμπεριφορϊ των 
οδηγών, υιοθϋτηςη ςτϐχων κατανϊλωςησ ανϊ ϐχημα και οδηγϐ και δημιουργύα 
ςχόματοσ επιβρϊβευςησ ςε ϐςουσ ςυνειςφϋρουν ςτην εξοικονϐμηςη καυςύμου 
(promote successes). 

o Τιοθϋτηςη ςχόματοσ ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ απϐ ϐλουσ τουσ εμπλεκϐμενουσ 
ςτον δημοτικϐ ςτϐλο οχημϊτων (γραφεύο κύνηςησ, υπηρεςύα ςυντόρηςησ, οδηγού). 
ϑμφωνα με την Οδηγύα COM 490/2009 (Eco-Driving) τα ποςοςτϊ εξοικονϐμηςησ 
καυςύμου που επιτυγχϊνονται αναλϐγωσ τησ οδηγικόσ ςυμπεριφορϊσ ενδεικτικϊ 
εύναι (ΚΑΠΕ, 2012; Ecowill, 2012): 

• Ελαφρά Οχήματα: 
i. Eco-driving: 8% 

ii. βόςιμο κινητόρα ςτισ ςτϊςεισ: 5% 
iii. Φρόςη μικρών, οικονομικών αυτοκινότων: 50% 
iv. Φρόςη υβριδικών αυτοκινότων: 10 – 35% 
v. Φρόςη ελαςτικών χαμηλόσ κατανϊλωςησ: 4% 

vi. Σακτικϐσ ϋλεγχοσ φύλτρου αϋρα: 10% 
vii. Σακτικό ρϑθμιςη κινητόρα: 4% 

viii. Σακτικϐσ ϋλεγχοσ πύεςησ ελαςτικών: 3% 
• Φορτηγά – Λεωφορεία: 

i. Eco-driving: 8% 
ii. βόςιμο κινητόρα ςτισ ςτϊςεισ: 5% 

iii. Φρόςη αεροδυναμικών βοηθημϊτων: 11% 
iv. Βϊροσ οχόματοσ (καρϐτςασ): 5% 
v. Φρόςη ελαςτικών χαμηλόσ κατανϊλωςησ: 3% 

vi. Φρόςη ορυκτϋλαιου χαμηλόσ τριβόσ: 2% 
vii. Σακτικϐσ ϋλεγχοσ φύλτρου αϋρα: 10% 

viii. Σακτικό ρϑθμιςη κινητόρα: 4% 
ix. Σακτικϐσ ϋλεγχοσ πύεςησ ελαςτικών 3% 

• Συνεχήσ εκπαίδευςη των οδηγών του Δήμου ςε πρακτικέσ eco-driving: 
i. ωςτό χρόςη κιβωτύου ταχυτότων 

ii. υνετό οδόγηςη (επιτϊχυνςη, επιβρϊδυνςη) 
iii. Αποφυγό περιττοϑ βϊρουσ ςτα οχόματα 
iv. Αποφυγό περιττών αεροδυναμικών εμποδύων (ςχϊρεσ, κα) 
v. Ϊλεγχοσ πύεςησ ελαςτικών 

• Αποφυγή χρήςησ των υπηρεςιακών οχημάτων για μικρέσ διαδρομέσ εντόσ 

τησ πόλησ από τουσ υπαλλήλουσ του Δήμου. Εναλλακτική χρήςη 

ποδοδηλάτων, ηλεκτρικών μοτοποδηλάτων κ.λ.π. 

• Απογραφή των δημοτικών αναγκών και τακτικών δρομολογίων των 

οχημάτων και επαναπρογραμματιςμόσ των δρομολογίων με κριτήριο την 

μείωςη των διανυθέντων χιλιομέτρων και την εξοικονόμηςη καυςίμου. 

Αποτέλεςμα τέτοιου προγραμματιςμού (ςύμφωνα με αντίςτοιχεσ 

ευρωπαΰκέσ πρακτικέσ-Action Plan and Urban Mobility) μπορεί να είναι η 

αλλαγή τησ ώρασ ςυλλογήσ των απορριμμάτων με πιθανή επιμήκυνςη των 

δρομολογίων, η ςυλλογή των απορριμμάτων τακτά χρονικά διαςτήματα 
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αντί καθημερινώσ, η ςυλλογή ογκωδών αντικειμένων μόνο κατόπιν 

τηλεφωνικών ραντεβού, κτλ. 

8.1.4.2 Μεταφορέσ 
 
ήπωσ και ςτην περύπτωςη των δημοτικών οχημϊτων ϋτςι και ςτην περύπτωςη των 
μεταφορών, οι επεμβϊςεισ που μπορεύ να πραγματοποιόςει ϋνασ Δόμοσ και αφοροϑν τα 
οχόματα, την επιλογό χρόςησ και την ςυμπεριφορϊ οδόγηςησ τϐςο των ιδιωτικών ϐςο 
και των δημοςύων οχημϊτων που κινοϑνται εντϐσ των ορύων του Δόμου, εύναι 
περιοριςμϋνεσ. Παρϊ ταϑτα προτεύνεται ο Δόμοσ ςτο θϋμα των μεταφορών να κινηθεύ ςε 
τρεισ διακριτοϑσ ϊξονεσ: 
 

 Προώθηςη των εθνικών πολιτικών για την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και την 
μεύωςη των εκπομπών CO2 απϐ τισ δημϐςιεσ και ιδιωτικϋσ μεταφορϋσ. 

 Ενημϋρωςη / ευαιςθητοπούηςη των οδηγών για τα πλεονεκτόματα των νϋων 
τϑπων οχημϊτων με μειωμϋνη κατανϊλωςη καυςύμου, τησ οικολογικόσ οδόγηςησ 
(eco-driving) και τησ μειωμϋνησ χρόςησ των οχημϊτων για μικρϋσ αποςτϊςεισ 
εντϐσ τησ πϐλησ. 

 Διερεϑνηςη και υλοπούηςη δρϊςεων για την αϑξηςη χρόςησ των δημϐςιων 
ςυγκοινωνιών και των εναλλακτικών μϋςων μεταφορϊσ. 

 
ϑμφωνα με τον πρώτο ϊξονα δρϊςησ ϋνασ Δόμοσ, ςυνηθύζεται να αναλαμβϊνει  
εκςτρατεύεσ ενημϋρωςησ / ευαιςθητοπούηςησ των πολιτών για τισ δυνατϐτητεσ των 
ςϑγχρονων οχημϊτων με εναλλακτικϊ καϑςιμα, οχημϊτων με διπλϐ καϑςιμο ό υβριδικών 
οχημϊτων και την εξοικονϐμηςη καυςύμου και μεύωςη εκπομπών CO2 που αυτϊ 
προςφϋρουν. Επύςησ, δύνεται ϋμφαςη ςτισ αρχϋσ τησ οικολογικόσ οδόγηςησ (eco-driving) 
και τησ μειωμϋνησ χρόςησ των ιδιωτικών οχημϊτων για μικρϋσ αποςτϊςεισ εντϐσ τησ 
πϐλησ με την ρϑθμιςη τησ κυκλοφορύασ ςε εμπορικοϑσ δρϐμουσ τησ πϐλησ και τον ϋλεγχο 
των θϋςεων ςτϊθμευςησ. υνόθωσ τονύζονται οι προςπϊθειεσ του Δόμου ςτα πλαύςια του 
υμφώνου των Δημϊρχων και ϊλλων αντύςτοιχων πολιτικών και πρωτοβουλιών και οι 
μϋχρι εκεύνη την ςτιγμό δρϊςεισ του Δόμου (και αποτελϋςματα) για την μεύωςη τησ 
κατανϊλωςησ καυςύμου και των εκπομπών CO2 απϐ τα δημοτικϊ οχόματα. 
 
Ο δεϑτεροσ ϊξονασ αφορϊ την μελϋτη και υλοπούηςη δρϊςεων για την αϑξηςη χρόςησ των 
δημϐςιων ςυγκοινωνιών και εναλλακτικών μϋςων μεταφορϊσ (ςϑμφωνα με αντύςτοιχεσ 
ευρωπαώκϋσ πρακτικϋσ-Action Plan and Urban Mobility). Ενδεικτικϊ, αυτϋσ θα μποροϑςαν 
να περιλαμβϊνουν: 
 

o Ση δημιουργύα δικτϑων κύνηςησ πεζών ςε τοπικϐ επύπεδο που ςυνδϋουν τισ 
τοπικϋσ χρόςεισ (κυρύωσ ςχολεύα) με τισ περιοχϋσ κατοικύασ που τισ περιβϊλλουν. 

o Ση δημιουργύα δικτϑου ποδηλατοδρϐμων που ςυνδϋει τισ κϑριεσ τοπικϋσ χρόςεισ 
με βαςικϊ ςημεύα μεταφορών τησ πϐλησ (ςτϊςεισ λεωφορεύων, πιϊτςεσ ταξύ) και 
τα τοπικϊ κϋντρα με το κϋντρο του Δόμου. 

o Σην αναβϊθμιςη τησ Δημοτικόσ υγκοινωνύασ ώςτε να προςφϋρει υψηλϐ επύπεδο 
εξυπηρϋτηςησ. 

o Σην εγκατϊςταςη και χρόςη υποδομών ποδηλϊτων ό ηλεκτρικών 
μοτοποδηλϊτων για τουσ κατούκουσ και επιςκϋπτεσ τησ πϐλησ. 

o Σην αγορϊ δημϐςιων ποδηλϊτων για χρόςη απϐ τουσ υπαλλόλουσ του Δόμου. 
o Σην επιδϐτηςη τιμόσ για αγορϊ ποδηλϊτων απϐ τουσ κατούκουσ τησ πϐλησ. 
o Σον ϋλεγχο τησ ςτϊθμευςησ ςτο κϋντρο ό και ϊλλεσ περιοχϋσ και δημιουργύα 

θϋςεων ςτϊθμευςησ ό ϊλλων κινότρων για οχόματα υβριδικϊ, ηλεκτρικϊ, κ.α. 
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Βϋλτιςτη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρου εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςτον τομϋα μεταφορϋσ 

Σόποσ/περιοχό: Lund / ουηδύα 

Περιγραφό: Σο πρϐγραμμα, LundaMats, ξεκύνηςε απϐ τον Δόμο του Lund (ουηδύα) το 
1996 και αφοροϑςε την διαρκό αναβϊθμιςη και εκςυγχρονιςμϐ των δημοςύων 
μεταφορών. Μεταξϑ ϊλλων το πρϐγραμμα περιελϊβανε των διαρκό εκςυγχρονιςμϐ των 
δημϐςιων ςυγκοινωνιών με νϋα οχόματα βιοντύζελ και φυςικοϑ αερύου καθώσ και τη 
χρόςη λεωφορειολωρύδων για την ταχϑτερη μεταφορϊ των επιβατών. Ο 
επαναςχεδιαςμϐσ των διαδρομών των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ ςτϐχευε ςτην κϊλυψη 
ϐςο το δυνατϐν περιςςϐτερων ςταθμών εξυπηρϋτηςησ πολιτών καθώσ και την 
προοπτικό επεκτϊςεων πϋραν του 2014. Επύςησ ιδιαύτερη μϋριμνα κατϊ τον ςχεδιαςμϐ 
δϐθηκε ςτην δημιουργύα και χρόςη εκτεταμϋνου δικτϑου ποδηλατοδρϐμων. 

Πηγό: (Lund, 2012) 
 
Ο αριθμϐσ, η φϑςη και ο τρϐποσ χρηματοδϐτηςησ και υλοπούηςησ τϋτοιων δρϊςεων 
πρϋπει να μελετηθεύ απϐ τον Δόμο και η ϐποια υλοπούηςη μαζύ με τα αποτελϋςματϊ τησ να 
προβληθεύ ςτουσ πολύτεσ τησ πϐλησ. 
 
Ο τρύτοσ ϊξονασ, αφορϊ ςτην ενεργό προώθηςη και επιδύωξη, απϐ την μεριϊ του Δόμου, 
τησ υλοπούηςησ εθνικών πολιτικών που περιγρϊφονται ςε κεύμενα πολιτικόσ τησ 
ελληνικόσ κυβϋρνηςησ (ειδικϊ ςτο χϋδιο Δρϊςησ Ενεργειακόσ Απϐδοςησ) και κυρύωσ 
ςχετύζονται με: 
 

o Σην ανϊπτυξη αςτικών ςχεδύων κινητικϐτητασ και την βελτύωςη των αςτικών 
ςυγκοινωνιών. 

o Σην παροχό κινότρων για την αντικατϊςταςη παλαιών ιδιωτικών οχημϊτων. 
o Σην ενεργειακό ςόμανςη των νϋων οχημϊτων και την ςϑνδεςη φορολογύασ και 

εκπομπών CO2. 
 

Βϋλτιςτη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρου εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςτον τομϋα μεταφορϋσ 

Σόποσ/περιοχό: Sabadell / Ιςπανύα 

Περιγραφό: Σο πρϐγραμμα, ξεκύνηςε απϐ τον Δόμο του Sabadell (Ιςπανύα) και αφορϊ 
την δημιουργύα ενϐσ «ϋξυπνου» δικτϑου φϐρτιςησ ηλεκτροκύνητων οχημϊτων (e-
vehicles). Η ιδιαιτερϐτητα του ςυγκεκριμϋνου δικτϑου ςε ςχϋςη με ϊλλα δύκτυα 
ηλεκτροκύνητων οχημϊτων εύναι ϐτι ο χρόςτησ-οδηγϐσ μπορεύ μϋςω μιασ αρχικόσ 
ςυνδρομόσ (€25/ϐχημα) και λόψη μιασ κϊρτασ να ϋχει πρϐςβαςη ςε ϐλουσ τουσ ςταθμοϑσ 
φϐρτιςησ του δικτϑου. Με τον τρϐπο αυτϐ αυξϊνεται η αυτονομύα του οχόματοσ, 
ενιςχϑεται η κινητικϐτητα (e-mobility), ενώ το κϋρδοσ που προόλθε απϐ την μεύωςη των 
εκπεμπομϋνων ρϑπων, αν οι αντύςτοιχεσ διαδρομϋσ γινϐταν με ςυμβατικϊ οχόματα, 
εκτιμϊται απϐ 11% ϋωσ και 35% ςε ιςοδϑναμουσ tn CO2/km. 

Πηγό: (Sabadell, 2012b) 
 

8.1.5 Δημοτικϋσ προμόθειεσ 

ϑμφωνα με την διεθνό αλλϊ και την ευρωπαώκό πρακτικό ϋνασ Δόμοσ θα πρϋπει πλϋον να 
αναγνωρύζει την πολλαπλό ωφϋλεια απϐ την υιοθϋτηςη διαδικαςιών «πρϊςινων 
ςυμβϊςεων» (European Commission, 2012) καθώσ: 
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 Επιτυγχϊνεται εξοικονϐμηςη ενϋργειασ με αντύςτοιχο οικονομικϐ και 
περιβαλλοντικϐ ϐφελοσ. 

 υνόθωσ τα προώϐντα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ϋχουν μεγαλϑτερη διϊρκεια ζωόσ 
και καλϑτερη ποιϐτητα καταςκευόσ μειώνοντασ το χρϐνο που χρειϊζεται για την 
αγορϊ και αντικατϊςταςό τουσ. Προϋρχονται απϐ ανακυκλωμϋνα υλικϊ και 
ςυνόθωσ αποτελοϑν καινοτϐμα προώϐντα. 

 Μειώνονται οι εκπομπϋσ CO2 απϐ την χρόςη των προώϐντων. 
 Ο Δόμοσ δύνει το καλϐ παρϊδειγμα για την ςημαςύα και τα οφϋλη τησ 

εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, καθώσ και για την αγορϊ και χρόςη οικολογικών 
προώϐντων. 

 
Η Ε.Ε. υπολογύζει ϐτι, κατϊ μϋςο ϐρο, η πλόρησ υιοθϋτηςη πρϊςινων προμηθειών απϐ 
ϋναν Δόμο οδηγεύ ςε μεύωςη κατϊ 25% των εκπομπών CO2 και ςε μεύωςη κατϊ 1,2% του 
ςυνολικοϑ οικονομικοϑ κϐςτουσ (ςτον κϑκλο ζωόσ των προώϐντων) (European 
Commission, 2012).  
 

Βϋλτιςτη πρακτικό εφαρμογόσ μϋτρου εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 
ςτον τομϋα δημοτικϋσ προμόθειεσ 

Σόποσ/περιοχό: Tubingen / Γερμανύα 

Περιγραφό: Η πϐλη Tübingen ςτη Γερµανύα εξοικονϐμηςε €30.000 ετηςύωσ 
ςυντονύζοντασ ςε κεντρικϐ επύπεδο τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ υπηρεςιών και προώϐντων 
καθαριςμοϑ και χρηςιμοποιώντασ καινοτϐμα προώϐντα. 

Πηγό: (Relief, 2012)  
 
Εκτϐσ των «πρϊςινων προμηθειών» ϋνασ Δόμοσ μπορεύ να κατευθυνθεύ και να 
διερευνόςει και ϊλλουσ μηχανιςμοϑσ ϐπωσ των «απϐ κοινοϑ προμηθειών» (Joint 
Procurement) και τησ «αγορϊσ πρϊςινησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ» (Green Electricity 
Purchasing): 
 

o Οι «απϐ κοινοϑ προμόθειεσ» ςχετύζονται με την ςυνδυαςμϋνη προμόθεια 
εξοπλιςμοϑ απϐ δϑο ό περιςςϐτερουσ φορεύσ (π.χ. οργανιςμοϑσ του Δόμου ό 
γειτονικοϑσ Δόμουσ) προκειμϋνου να επιτευχθοϑν: α) χαμηλϐτερεσ τιμϋσ λϐγω 
αυξημϋνου ϐγκου αγορϊσ, β) μειωμϋνο διαχειριςτικϐ κϐςτοσ και γ) ανταλλαγό 
τεχνογνωςύασ μεταξϑ των ςυνεργαζϐμενων οργανιςμών. 

 
o Η «αγορϊ πρϊςινησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ» ϋχει δημιουργηθεύ ωσ αποτϋλεςμα τησ 

Οδηγύασ 2001/77/ΕΚ και αφορϊ ςτην πιςτοπούηςη τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ που 
παρϊγεται απϐ ΑΠΕ και ΗΘΤΑ (υμπαραγωγό Ηλεκτριςμοϑ και Θερμϐτητασ 
Τψηλόσ Αποδοτικϐτητασ) ώςτε να αποδεικνϑεται η χρόςη «πρϊςινησ ενϋργειασ» 
απϐ τουσ τελικοϑσ χρόςτεσ, που το επιθυμοϑν ςτην περύπτωςη αυτό του Δόμου. 

 
Σα επϐμενα χρϐνια ϋνασ Δόμοσ πρϋπει να ακολουθεύ και να ςυμμορφώνεται με τισ 
απαιτόςεισ του θεςμικοϑ πλαιςύου (Ευρωπαώκϋσ Οδηγύεσ 2004/17,18/EC) που απαιτεύ 
την υιοθϋτηςη πρϊςινων προμηθειών απϐ τουσ φορεύσ του δημϐςιου τομϋα, να δύνει το 
παρϊδειγμα και να ςτηρύζει τισ προςπϊθειεσ ανϊπτυξησ τησ αγορϊσ προώϐντων φιλικών 
προσ το περιβϊλλον και τϋλοσ να βοηθϊ ςτην παροχό πληροφοριών ςτουσ εμπλεκϐμενουσ 
φορεύσ.  
 
Η Ευρωπαώκό Επιτροπό ϋχει όδη θεςπύςει πρϊςινα κριτόρια τα οπούα μποροϑν να 
χρηςιμοποιηθοϑν, μεταξϑ ϊλλων, ςτη διαδικαςύα ςϑνταξησ των προκηρϑξεων και 
διαγωνιςμών και αφοροϑν δϋκα ομϊδεσ προώϐντων και υπηρεςιών που -λϐγω των 
επιπτώςεών τουσ ςτο περιβϊλλον ό των περιθωρύων περιβαλλοντικόσ βελτύωςησ που 
επιδϋχονται, ό του οικονομικοϑ αντύκτυπου ό τησ πολιτικόσ ό παραδειγματικόσ 
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λειτουργύασ τουσ - ϋχουν κριθεύ ωσ τα πλϋον κατϊλληλα για «πραςύνιςμα-ενςωμϊτωςη 
τησ περιβαλλοντικόσ διϊςταςησ» ςτο πλαύςιο των Πρϊςινων Δημϐςιων υμβϊςεων. 
 
Σα κριτόρια ϋχουν διαμορφωθεύ για προώϐντα που εμπύπτουν ςτισ ακϐλουθεσ ομϊδεσ 
προώϐντων και υπηρεςιών: 
 

 Φαρτύ για γραφό και για αντύγραφα 
 Προώϐντα και υπηρεςύεσ καθαριςμοϑ 
 Γραφειακϐσ εξοπλιςμϐσ πληροφορικόσ 
 Καταςκευϋσ 
 Μεταφορϋσ 
 Επύπλωςη 
 Ηλεκτρικϐ ρεϑμα 
 Τπηρεςύεσ επιςιτιςμοϑ και τροφοδοςύασ 
 Κλωςτοϒφαντουργύα   
 Προώϐντα και υπηρεςύεσ κηπουρικόσ 

Επύςησ, η Ευρωπαώκό Επιτροπό τον Ιοϑλιο του 2010 κατϋληξε ςε οκτώ (8) επιπλϋον 
κριτόρια για τισ εξόσ κατηγορύεσ: υαλοπύνακεσ, θερμομϐνωςη, υλικϊ ςκληροϑ δαπϋδου, 
πϊνελ τούχου, ςυμπαραγωγό θερμικόσ και ηλεκτρικόσ ενϋργειασ, καταςκευό οδικοϑ 
δικτϑου και ςόμανςη, φωτιςμϐσ οδών και ςηματοδϐτηςη, κινητϊ τηλϋφωνα (ΤΠΕΚΑ, 
2012). 
 

8.1.6 Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ 

Η Ευρωπαώκό Επιτροπό εκτϐσ τησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, προωθεύ και την παραγωγό 
ενϋργειασ απϐ Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ ώςτε αυτό να καλϑπτει το 20% τησ 
καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ ϋωσ το 2020. την Ελλϊδα, το πλαύςιο για την παραγωγό 
ηλεκτρικόσ και θερμικόσ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ ορύζεται απϐ τουσ Νϐμουσ 3468/2006 για 
την «Παραγωγό Ηλεκτρικόσ Ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ και ΗΘΤΑ», 3734/2009 για την 
«Προώθηςη τησ ςυμπαραγωγόσ δϑο ό περιςςϐτερων χρόςιμων μορφών ενϋργειασ,» και 
3851/2010 για την «Επιτϊχυνςη τησ ανϊπτυξησ των Ανανεώςιμων Πηγών Ενϋργειασ για 
την αντιμετώπιςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ». 
 
ε αυτόν την κατεϑθυνςη, το 2009, εγκαινιϊςτηκε το πρϐγραμμα «Υωτοβολταώκϊ ςτισ 
τϋγεσ» για την εγκατϊςταςη φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων με ςυνολικό ιςχϑ μικρϐτερη 
των 10 kW ςε οροφϋσ κτιρύων του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα. 
 
Εντοϑτοισ, ϋνασ Δόμοσ και λαμβϊνοντασ υπϐψη τον χαρακτόρα τησ περιοχόσ που ευνοεύ 
εφαρμογϋσ ϐπωσ γεωθερμύασ, βιομϊζασ, φωτοβολταώκών κτλ. οικιακόσ κλύμακασ θα 
πρϋπει να ςχεδιϊζει, να αναδυκνεύει και να προωθεύ την εγκατϊςταςη και χρόςη ΑΠΕ 
εντϐσ των ορύων του μϋςω δραςτηριοτότων ενημϋρωςησ / ευαιςθητοπούηςησ και 
πιλοτικών εφαρμογών τϐςο ςτον οικιακϐ ϐςο και ςτον τριτογενό τομϋα ώςτε να: 
 

 Δώςει το παρϊδειγμα και να ςτηρύξει τισ προςπϊθειεσ ανϊπτυξησ μονϊδων 
παραγωγόσ ΑΠΕ. 

 
 Βοηθόςει ςτην παροχό πληροφοριών ςτουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ. 

 
 Προωθόςει ενεργϊ δρϊςεισ που ςχετύζονται με την παραγωγό ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ. 

 
ημειώνεται ϐτι ςτην Ελλϊδα η ςυνολικό εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ που λειτοϑργηςε ςτο 
διαςυνδεδεμϋνο ςϑςτημα τησ χώρασ τον Ιανουϊριο του 2013 φτϊνει πλϋον τα 3.500 MW 

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=5w62IkuLlio%3d&tabid=533
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=zFVimQ9BWjE%3d&tabid=533
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nRPi6CCjSfE%3d&tabid=533
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=Ko%2b68eXX%2f4U%3d&tabid=533
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=p4%2bIEOngIjA%3d&tabid=533
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=9werRgHXFbY%3d&tabid=533
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=VhoxU77vdUo%3d&tabid=533
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(ΛΑΓΗΕ, 2013), με τα φωτοβολταώκϊ λϐγω τησ υπουργικόσ απϐφαςησ περύ μεύωςησ των 
τιμών τησ εγγυημϋνησ τιμόσ πώληςησ απϐ τισ 12 Μαρτύου του 2013 να παρουςιϊζουν 
μεγϊλη αϑξηςη (απϐ 1126 ςε 1404 MW μϋςα ςε ϋνα μόνα  για ταφωτοβολταώκϊ επύ 
αγροϑ).  
 
ήςον αφορϊ τισ λοιπϋσ τεχνολογύεσ ΑΠΕ, η εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ τον Ιανουϊριο του 2013 
με βϊςη τα ςτοιχεύα του ΛΑΓΗΕ όταν 1466MW για τα αιολικϊ, 218MW για τα μικρϊ 
Τδροηλεκτρικϊ, 45MW για την βιομϊζα-βιοαϋριο, και 316MW για τα φωτοβολταώκϊ 
ςτεγών. Η μεγϊλη αϑξηςη ςε ςχϋςη με τον Ιανουϊριο του 2012 παρατηρεύται ςτα 
φωτοβολταώκϊ τϐςο των ςτεγών ϐςο και ςε εκεύνα επύ αγροϑ. το ςϑνολο τησ 
εγκατεςτημϋνησ ιςχϑσ απϐ ΑΠΕ παρατηρεύται αϑξηςη κατϊ 60.7% μϋςα ςε ϋνα ϋτοσ 
(1.2012 – 1.2013). τα παραπϊνω ςτοιχεύα δεν ςυμπεριλαμβϊνονται οι ΑΠΕ που 
λειτουργοϑν ςτα μη διαςυνδεδεμϋνα νηςιϊ. 
 
ημειώνεται δε ϐτι, η Ελλϊδα το διϊςτημα 2006-2010 αϑξηςε την ςυμμετοχό των ΑΠΕ 
ςτην ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ απϐ 7% ςε 9,2%, ενώ γειτονικϋσ χώρεσ, ϐπωσ για 
παρϊδειγμα η Ιταλύα και η Κϑπροσ, ςχεδϐν το διπλαςύαςαν. Με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ 
Eurostat, το 2010 η ενϋργεια απϐ ΑΠΕ ςυνϋβαλε κατϊ 12,4% ςτη ςυνολικό κατανϊλωςη 
των 27 κρατών μελών τησ ΕΕ, απϐ 11,7% το 2009 και 10,5% το 2008. Πρώτη ϋρχεται η 
ουηδύα, που παρϊγει απϐ ΑΠΕ το 47,9% τησ ενϋργειασ που καταναλώνει, ενώ ακολουθεύ 
η Λετονύα με 32,6% και η Υινλανδύα με 32,2%. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, χειρϐτερεσ επιδϐςεισ 
απϐ την Ελλϊδα ϋχουν οι Βρετανύα με 3,2%, Ολλανδύα με 3,8%, Κϑπροσ με 4,8% και 
Ιρλανδύα με 5,5%. 

 

8.2 Προτεινόμενεσ δράςεισ για τον Δήμο Αλεξανδρούπολησ 
 

8.2.1 Δημοτικϊ κτύρια και δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

O Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει ςτην ιδιοκτηςύα του ςημαντικϐ αριθμϐ δημοτικών 
κτιρύων (>100) και εγκαταςτϊςεων, τα οπούα αξιοποιοϑνται για την παροχό διαφϐρων 
υπηρεςιών. Ο μεγαλϑτεροσ αριθμϐσ των κτιρύων τα οπούα αξιοποιοϑνται απϐ τον Δόμο 
βρύςκεται εντϐσ του αςτικοϑ ιςτοϑ τησ πϐλησ τησ Αλεξανδροϑπολησ. Σο κτιριακϐ απϐθεμα 
του Δόμου χαρακτηρύζεται απϐ ποικιλύα ϐςον αφορϊ την χρονολογύα καταςκευόσ, την 
χρόςη και τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ.  
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ των δημοτικών κτιρύων και 
εγκαταςτϊςεων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για το 2011 εκτιμόθηκε ςτισ 5.463 MWh 
εκ' των οπούων οι 1.562 MWh αφοροϑςαν κτύρια, ενώ οι 3.209 MWh εγκαταςτϊςεισ. Η 
αντύςτοιχη κατανϊλωςη πετρελαύου των δημοτικών κτιρύων, εκτιμόθηκε ςτα 662.330 
λύτρα ό 6.623 MWh.  
 
Αναλϑοντασ τα αποτελϋςματα ςτα οπούα κατϋληξε το ερευνητικϐ ϋργο για την 
καταγραφό του Ανθρακικοϑ Αποτυπώματοσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ (Δημοσ 
Αλεξανδροϑπολησ, 2013) και με βϊςη τισ ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ που που 
πραγματοποιόθηκαν ςε ςυγκεκριμϋνα κτύρια/εγκαταςτϊςεισ ςτϐχουσ επιλϋχθηκαν πϋντε 
απϐ τουσ πιο ενεργοβϐρουσ ςτϐχουσ του Δόμου (Πύνακα 8-1). 
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Πύνακασ 8-1. Κτύρια/Εγκαταςτϊςεισ με την υψηλότερη κατανϊλωςη ενϋργειασ 
του Δόμου Αλεξανδρούπολησ. 

Α/Α 
Περιγραφό 

Κτιρύου/υγκροτόματοσ 

Κατανϊλωςη 
Ηλεκτριςμού  

(ςε KWh) 

Κατανϊλωςη 
Πετρελαύου  
(ςε Λύτρα) 

1 Δημαρχεύο Αλεξανδροϑπολησ 144.880 34.005 
2 Δημοτικϐ Γυμναςτόριο (Κλειςτϐ) 46.294 19.000 
3 Δημαρχεύο Υερρών 64.794 9.100 
4 1ο, 3ο ΕΠΑΛ/ΕΠΑ/ΕΚ 57.160 33.000 
5 Βιολογικϐσ καθαριςμϐσ 1.650.000 - 

 
Οι ςτϐχοι αυτού προτεύνεται να αποτελϋςουν αντικεύμενο επιδεικτικών παρεμβϊςεων 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ οι οπούεσ και προτεύνεται να πραγματοποιηθοϑν ςταδιακϊ. Οι 
παρεμβϊςεισ αυτϋσ εκτιμϊται ϐτι θα ςηματοδοτόςουν το πρώτο βόμα προσ την 
κατεϑθυνςη τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ και πιςτοπούηςησ των κτιρύων του Δόμου ενώ 
τα αποτελϋςματα θα γύνουν γνωςτϊ ςτουσ πολύτεσ του Δόμου προκειμϋνου να υπϊρξει 
ευαιςθητοπούηςη προσ την κατεϑθυνςη τησ ενεργειακόσ επιθεώρηςησ / πιςτοπούηςησ και 
τησ ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ των κτιρύων του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα τησ πϐλησ.  
 

1. Για το Δημαρχεύο Αλεξανροϑπολησ, ϋνα κτύριο που ϐπωσ κατϋδειξε η επιτϐπια 

επιθεώρηςη εύναι ϋνα κτύριο καταςκευόσ του 2001, με μη επαρκό θερμομϐνωςη, 

με καυςτόρα πετρελαύου, με κουφώματα αλουμινύου (διπλοϑ ό μονοϑ 

υαλοπύνακα) με υψηλό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ αλλϊ και θερμικόσ/ψυκτικόσ 

ενϋργειασ και πολυϊριθμο ηλεκτρικϐ εξοπλιςμϐ, και επύπεδη ςτϋγη προτεύνονται 

οι επεμβϊςεισ που περιγρϊφονται ςτον Πύνακα 8-2. 

 
Πύνακασ 8-2. Ανϊλυςη επεμβϊςεων ςτο Δημαρχεύο Αλεξανδρούπολησ 

Περιγραφό Δρϊςησ 
Εκτιμώμενο  
κόςτοσ (€) 

Αντικατϊςταςη κουφωμϊτων και υαλοπινϊκων.  70.000 

Αντικατϊςταςη λαμπτόρων με λαμπτόρεσ εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ. 

3.000 

Αντικατϊςταςη παλαιών λεβότων με λϋβητα νϋασ τεχνολογύασ 
υψηλϐτερησ απϐδοςησ και παρεμβϊςεισ ςτα ςυςτόματα 
θϋρμανςησ (τοποθϋτηςη θερμοςτατικών βανών). Εναλλακτικϊ 
θα μποροϑςε να μελετηθεύ και η εγκατϊςταςη αντλιών 
θερμϐτητασ ϐμωσ με ςημαντικϊ υψηλϐτερο κϐςτοσ. 

12.000 

Προςθόκη ςυςτόματοσ αυτοματιςμοϑ-διαχεύριςησ τησ ενϋργειασ 
του κτιρύου (BMS) π.χ. χρόςη ανιχνευτών κύνηςησ ςτουσ χώρουσ 
των κτιρύων για την ενεργοπούηςη/απενεργοπούηςη των Η/Μ 
ςυςτημϊτων (φωτιςμϐσ, ψϑξη κ.λ.π.). 

75.000 

Πιλοτικό εγκατϊςταςη φωτοβολταώκοϑ ςυςτόματοσ 5kWp με 
ενςωματωμϋνα φωτοβολταώκϊ πλαύςια ςε αντικατϊςταςη των 
υαλοπινϊκων του αιθρύου (βλ. χόμα 8-36) 

20.000 

υνολικϐ κϐςτοσ  180.000 
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Με τα ςυγκεκριμϋνα μϋτρα εκτιμϊται ϐτι θα επϋλθει εξοικονϐμηςη ενϋργειασ περύπου 
20% ςτο ςϑνολο τησ καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ  ό 97 MWh ό 48 tn CO2. To ςυνολικϐ 
εκτιμώμενο κϐςτοσ των μϋτρων ανϋρχεται ςτα €180.000. 
 

 
χόμα 8-11.Ενςωματωμϋνα φωτοβολταώκϊ πλαύςια (BIPV) 

 
Πύνακασ 8-3. Ανϊλυςη επεμβϊςεων ςτο κλειςτό Γυμναςτόριο Αλεξανδρούπολησ 

Περιγραφό Δρϊςησ 
Εκτιμώμενο  
κόςτοσ (€) 

Ενεργειακό αναβϊθμιςη (θερμομϐνωςη) οροφόσ και ςυςτόματοσ 
διανομόσ θερμϐτητασ. 

65.800 

Aντικατϊςταςη λαμπτόρων με εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ. 9.000 

Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων & υαλοπινϊκων με 
κουφώματα αλουμινύου με θερμοδιακοπό και διπλοϑσ 
ενεργειακοϑσ υαλοπύνακεσ 

52.500 

Πιλοτικό εγκατϊςταςη ηλιοθερμικοϑ ςυςτόματοσ για παραγωγό 
ζεςτοϑ νεροϑ που θα υποβοηθϊ το ςϑςτημα θϋρμανςησ 
(ςυμβατικϐ και επιδαπϋδιο) με ςυντελεςτό κϊλυψησ 25%. 

40.000 

Πιλοτικό εγκατϊςταςη φωτοβολταώκοϑ ςυςτόματοσ 
εγκατεςτημϋνησ ιςχϑοσ 25 KWp. ημειώνεται ϐτι, το 
ςυγκεκριμϋνο ςϑςτημα προτεύνεται να λειτουργεύ για 
ιδιοκατανϊλωςη και κϊλυψη μϋρουσ των αναγκών ςε ηλεκτρικό 
ενϋργεια. Η διαςϑνδεςη με το δύκτυο θα παραμεύνει. 

35.000 

υνολικϐ κϐςτοσ 202.300 
 
 

2. Για το κλειςτϐ δημοτικϐ Γυμναςτόριο, ϋνα κτύριο καταςκευόσ του 1977 που ϐπωσ 

κατϋδειξε η επιτϐπια επιθεώρηςη παρουςιϊζει ςημαντικϐτατα προβλόματα ςτη 

θερμομϐνωςη ιδιαύτερα ςτην βορεινό ϐψη του, με υψηλό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ 

αλλϊ και θερμικόσ ενϋργειασ και με μη λειτουργύα του ςυςτόματοσ ψϑξησ λϐγω 

κϐςτουσ, προτεύνονται οι επεμβϊςεισ που περιγρϊφονται ςτον Πύνακα 8-3. 

Με τα ςυγκεκριμϋνα μϋτρα εκτιμϊται ϐτι θα επϋλθει εξοικονϐμηςη ενϋργειασ περύπου 
20% ςτο ςϑνολο τησ καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ (ηλεκτρικόσ και πετρελαύου 
θϋρμανςησ) ό 47,3 MWh ό 19,5 tn CO2. To ςυνολικϐ εκτιμώμενο κϐςτοσ των μϋτρων 
ανϋρχεται ςτα  €202.300. 
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3. Για το 1ο, 3ο ΕΠΑΛ/ΕΠΑ/ΕΚ, ϋνα ςυγκρϐτημα τριώροφων κτιρύων ςυνολικόσ 

ϋκταςησ 6.000m2 που ϐπωσ κατϋδειξε η επιτϐπια επιθεώρηςη παρουςιϊζει μη 

επαρκό θερμομϐνωςη τϐςο ςτο κϋλυφοσ ϐςο και ςτο ςϑςτημα θϋρμανςησ, με 

καυςτόρεσ-λϋβητεσ θϋρμανςησ με μη επαρκό ςυντόρηςη, με υψηλό κατανϊλωςη 

ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και πολυϊριθμο ηλεκτρικϐ εξοπλιςμϐ, προτεύνονται οι 

επεμβϊςεισ που περιγρϊφονται ςτον Πύνακα 8-4. 

Με τα ςυγκεκριμϋνα μϋτρα εκτιμϊται ϐτι θα επϋλθει εξοικονϐμηςη ενϋργειασ περύπου 
20% ςτο ςϑνολο τησ καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ  ό 77,4 MWh ό 29,2 tn CO2 (ηλεκτρικόσ 
και πετρελαύου θϋρμανςησ). To ςυνολικϐ εκτιμώμενο κϐςτοσ των μϋτρων ανϋρχεται ςτα 
€685.000. 
 

Πύνακασ 8-4. Ανϊλυςη επεμβϊςεων ςτο 1ο, 3ο ΕΠΑΛ/ΕΠΑ/ΕΚ 

Περιγραφό Δρϊςησ 
Εκτιμώμενο  
κόςτοσ (€) 

Ενεργειακό αναβϊθμιςη (θερμομϐνωςη) εξωτερικοϑ κελϑφουσ, 
οροφόσ, και ςυςτόματοσ διανομόσ θερμϐτητασ. 

350.000 

Aντικατϊςταςη λαμπτόρων με εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ. 7.000 

Αντικατϊςταςη/αναβϊθμιςη των παλαιών λεβότων με λϋβητεσ 
νϋασ τεχνολογύασ υψηλϐτερησ απϐδοςησ και παρεμβϊςεισ ςτα 
ςυςτόματα θϋρμανςησ (τοποθϋτηςη θερμοςτατικών βανών). 

150.000 

Πιλοτικό εγκατϊςταςη ηλιοθερμικοϑ ςυςτόματοσ για παραγωγό 
ζεςτοϑ νεροϑ που θα υποβοηθϊ το ςυμβατικϐ ςϑςτημα 
θϋρμανςησ με ςυντελεςτό κϊλυψησ 25%. 

78.000 

Εγκατϊςταςη εξωτερικών ςκιϊςτρων ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα 25.000 

Προςθόκη ςυςτόματοσ αυτοματιςμοϑ-διαχεύριςησ τησ ενϋργειασ 
του κτιρύου (BMS) π.χ. χρόςη ανιχνευτών κύνηςησ ςτουσ χώρουσ 
των κτιρύων για την ενεργοπούηςη/απενεργοπούηςη των Η/Μ 
ςυςτημϊτων (φωτιςμϐσ, ψϑξη κ.λ.π.). 

75.000 

υνολικϐ κϐςτοσ 685.000 
 
 

4. Για το πρώην Δημαρχεύο Υερών, ϋνα κτύριο που ϐπωσ κατϋδειξε η επιτϐπια 

επιθεώρηςη εύναι ϋνα παλαιϐ κτύριο (ϋτοσ καταςκευόσ 1983), με μη επαρκό 

θερμομϐνωςη, με καυςτόρα πετρελαύου, με κουφώματα αλουμινύου (διπλοϑ 

υαλοπύνακα με περςύδεσ) και αρκετϊ αυξημϋνη χρόςη κλιματιςτικών μονϊδων 

τϐςο για ψϑξη αλλϊ και θϋρμανςη προτεύνονται οι επεμβϊςεισ που περιγρϊφονται 

ςτον Πύνακα 8-5. 

Με τα ςυγκεκριμϋνα μϋτρα εκτιμϊται ϐτι θα επϋλθει εξοικονϐμηςη ενϋργειασ περύπου 
20% ςτο ςϑνολο τησ καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ  ό 13 MWh ό 13,17 tn CO2. To ςυνολικϐ 
εκτιμώμενο κϐςτοσ των μϋτρων ανϋρχεται ςτα €85.000. 
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Πύνακασ 8-5. Ανϊλυςη επεμβϊςεων ςτο πρώην Δημαρχεύο Υερών. 

Περιγραφό Δρϊςησ 
Εκτιμώμενο  
κόςτοσ (€) 

Ενεργειακό αναβϊθμιςη εξωτερικοϑ κελϑφουσ. 50.000 

Αντικατϊςταςη λαμπτόρων με εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ. 3.000 

Αντικατϊςταςη του παλαιοϑ λϋβητα με λϋβητα νϋασ τεχνολογύασ 
υψηλϐτερησ απϐδοςησ και παρεμβϊςεισ ςτα ςυςτόματα 
θϋρμανςησ (τοποθϋτηςη θερμοςτατικών βανών). 

7.000 

Πιλοτικό εγκατϊςταςη ηλιοθερμικοϑ ςυςτόματοσ για παραγωγό 
ζεςτοϑ νεροϑ που θα υποβοηθϊ το ςυμβατικϐ ςϑςτημα 
θϋρμανςησ με ςυντελεςτό κϊλυψησ 25%. 

20.000 

Εγκατϊςταςη εξωτερικών ςκιϊςτρων ςε ςυγκεκριμϋνα ςημεύα. 5.000 

υνολικϐ κϐςτοσ 85.000 
 

 
5. Για τον Βιολογικϐ Καθαριςμϐ προτεύνεται η μελϋτη και εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ 

τηλεδιαχεύριςησ και αυτοματιςμοϑ που θα ρυθμύζει και θα παρακολουθεύ τη 

λειτουργύα του δικτϑου με αποτϋλεςμα την ϋγκαιρη διϊγνωςη βλαβών, τον 

περιοριςμϐ των διαρροών, την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και νεροϑ, την βελτύωςη 

τησ παρεχϐμενησ ποιϐτητασ νεροϑ καθώσ και τον δραςτικϐ περιοριςμϐ των 

δαπανών ςυντόρηςησ. Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη προτεύνεται και για ϊλλεσ 

ενεργοβϐρεσ εγκαταςτϊςεισ του Δόμου. Με το ςυγκεκριμϋνο μϋτρο εκτιμϊται ϐτι 

θα επϋλθει εξοικονϐμηςη ενϋργειασ περύπου 10% ςτο ςϑνολο τησ 

καταναλιςκϐμενησ ενϋργειασ ό 1.650 MWhx10% ≈ 165 ΜWh ό περύπου 167 tn 

CO2. Σο κϐςτοσ τησ πρϊξησ εκτιμϊται ςτα €100.000. 

 
6. Επύςησ, προτεύνεται η διενϋργεια ενεργειακών επιθεωρόςεων, ςϑμφωνα με τα 

πρϐτυπα του νϋου ΚΕΝΑΚ, ςε 50 κτύρια του Δόμου. Σο μϋςο κϐςτοσ ανϊ 

επιθεώρηςη διαμορφώνεται ςτα €300, ενώ το ςυνολικϐ κϐςτοσ αποτιμϊται ςτα 

€15.000. Απϐ τισ δρϊςεισ παρϋμβαςησ, ςϑμφωνα και με την διεθνό αλλϊ και την 

ευρωπαώκό πρακτικό που περιγρϊφονται αναλυτικϊ ςτην ενϐτητα 8.1.1, ο Δόμοσ 

Αλεξανδροϑπολησ ςτοχεϑει να επιτϑχει εξοικονϐμηςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και 

μεύωςη των εκπομπών CO2 απϐ τα επιλεγμϋνα δημοτικϊ κτύρια ςτϐχουσ κατϊ 

20% ϋωσ το 2020. Επύςησ ο Δόμοσ προτεύνεται να κινηθεύ ςτην ύδια κατεϑθυνςη 

και με τισ εγκαταςτϊςεισ που διαχειρύζεται (αντλιοςτϊςια, εγκαταςτϊςεισ 

διαχεύριςησ απορριμμϊτων και αποβλότων, κτλ) καθώσ υπϊρχει ςημαντικϐ 

περιθώριο για εξοικονϐμηςη ενϋργειασ και ςυνεπαγϐμενη μεύωςη εκπομπών CO2. 

Απϐ τισ δρϊςεισ παρϋμβαςησ ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ςτοχεϑει να επιτϑχει 

εξοικονϐμηςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και μεύωςη των εκπομπών CO2 απϐ τισ 

δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ-ςτϐχουσ κατϊ 20% ϋωσ το 2020. 

Οι ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ που παρουςιϊςτηκαν για τα δημοτικϊ κτύρια και 
εγκαταςτϊςεισ που ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του 
υμφώνου των Δημϊρχων εμφανύζονται ςυγκεντρωτικϊ ςτον  Πύνακα 8-6. 
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Πύνακασ 8-6. Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για δημοτικϊ Κτύρια/Εγκαταςτϊςεισ. 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 
κόςτοσ (€) 

Φρηματοδότηςη 
Εκτιμώμενοσ 

χρόνοσ 
Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμενη μεύωςη 
εκπομπών CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

Μϋτρα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτο 
κτύριο 1ο,3ο ΕΠΑ.Λ/ΕΠΑ/ΕΚ 
 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 

685.000 
 

άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2015 29,2 → 

Μϋτρα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτο 
δημοτικϐ Γυμναςτόριο (κλειςτϐ) 
 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 

202.300 άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2016 19,5 ↓ 

Μϋτρα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτο 
Δημαρχεύο Αλεξ/πϐλησ 
 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 

180.000 άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2016 48 → 

Μϋτρα εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτο 
πρώην Δημαρχεύο Υερών. 
 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 

85.000 άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2016 13,2 → 

Επιθεώρηςη 50 κτιρύων και 
εγκαταςτϊςεων του Δόμου, ενεργειακό 
πιςτοπούηςό τουσ και διατϑπωςη 
προτϊςεων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ 

  
15.000 

 

άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2020  ↑ 

Τλοπούηςη μϋτρων εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ ςτισ εγκαταςτϊςεισ του 
Δόμου (Βιολογικϐσ) 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 

100.000 
 

άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2020 167 ↑ 

Εκςτρατεύα ενημϋρωςησ για την 
εξοικονϐμηςη ενϋργειασ ςτα δημοτικϊ 
κτύρια και εγκαταςτϊςεισ 

Μεύωςη εκπομπών CO2 50.000 άδιοι πϐροι/ 
εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2017  ↑ 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιώςιμοτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ.  
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8.2.2 Δημοτικόσ φωτιςμόσ 

Για τισ ανϊγκεσ του δημοτικοϑ φωτιςμοϑ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ϐτι 
καταναλώνονται 3.209 MWh ηλεκτρικόσ ενϋργειασ οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 3.251 tn 
CO2. υνολικϊ εκτιμόθηκε ϐτι για την ικανοπούηςη των αναγκών φωτιςμοϑ 
χρηςιμοποιοϑνται 15.825 λαμπτόρεσ διαφορετικόσ ιςχϑοσ και τϑπου. 
 
Με την παραδοχό ϐτι ο δημοτικϐσ φωτιςμϐσ λειτουργεύ, ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ ΔΕΗ, 
κατϊ μϋςο ϐρο επύ 11 ώρεσ καθημερινϊ, ότοι 4015 ώρεσ/ϋτοσ, με βϊςη τα τεχνικϊ 
χαρακτηριςτικϊ λαμπτόρων υψηλόσ οικονομύασ και την παραδοχό ϐτι θα 
αντικαταςταθοϑν ςυνολικϊ 3.455 ενεργοβϐροι λαμπτόρεσ, για το διϊςτημα 2012 – 2020, 
μπορεύ να προκϑψει εξοικονϐμηςη τησ τϊξησ των 1.967 ΜWh ό 1.993 tn CO2 ετηςύωσ. Η 
παραπϊνω εξοικονϐμηςη ενϋργειασ προκϑπτει καθώσ με την αντικατϊςταςη την 
λαμπτόρων με νϋα χαμηλόσ εκπομπόσ διϐδου επιτυγχϊνεται μεύωςη τησ εγκατεςτημϋνησ 
ιςχϑσ κατϊ 490kW. Σο ςυνολικϐ κϐςτοσ ενϐσ τϋτοιου προγρϊμματοσ με ϋνα μϋςο 
ενδεικτικϐ κϐςτοσ για κϊθε τϑπο λαμπτόρα που αντικαθύςταται ανϋρχεται ςτα €614.500 
περύπου. 
 

Πύνακασ 8-7. Αντιςτούχηςη λαμπτόρων δημοτικού φωτιςμού 

Λαμπτόρασ 

Αντιςτοιχύα με 
Λαμπτόρα χαμηλόσ 

εκπομπόσ διόδου 
(LED) 

Ενδεικτικό 
κόςτοσ 

παλαιού 
λαμπτόρα (€) 

Ενδεικτικό 
κόςτοσ νϋου 

λαμπτόρα (€) 

Ατμών Hg 125W 21W 8 130 
Ατμών Hg 250W 28W 10 150 
Ατμών Na 110W 21W 15 130 
Ατμών Na 150W 28W 16 150 
Ατμών Na 250W 50W 25 250 
Ατμών Na 400W 100W 40 700* 
*Αναφϋρεται ςε τιμό φωτιςτικοϑ ςώματοσ για φωτιςμϐ δρϐμων και ϐχι λαμπτόρα 

 

 
 

  

χόμα 8-12. Λαμπτόρεσ LED και φωτιςτικϊ LED για δημοτικό φωτιςμό. 

Σονύζεται ςε αυτϐ το ςημεύο πωσ η επιλογό των λαμπτόρων θα γύνει ςϑμφωνα με την 
Ευρωπαώκό Οδηγύα  2005/32/ΕΚ (απαιτόςεισ οικολογικοϑ ςχεδιαςμοϑ για τα προώϐντα 
που καταναλώνουν ενϋργεια), η οπούα καθορύζει ποιεσ πρϋπει να εύναι οι απαιτόςεισ κατϊ 
τον περιβαλλοντικϐ ςχεδιαςμϐ των προώϐντων που καταναλώνουν ενϋργεια. 
υγκεκριμϋνα η Ε.Ε. ϋχει αποφαςύςει την ςταδιακό απϐςυρςη μϋχρι το 2017 των 
λαμπτόρων που δεν πληροϑν τισ απαιτόςεισ. Καθώσ η διϊρκεια ζωόσ των λαμπτόρων 
οδικοϑ φωτιςμοϑ εύναι ςημαντικό θα πρϋπει να εφαρμϐζονται ςϑγχρονεσ λϑςεισ που θα 
παρϋχουν βελτύωςη τησ εμφϊνιςησ, αύςθηςη αςφϊλειασ και εξοικονϐμηςη ενϋργειασ.  
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Επύςησ, προτεύνεται ο Δόμοσ να προχωρόςει ςτην πιλοτικό εγκατϊςταςη 50 
φωτοβολταώκών ό υβριδικών αιολικών-φωτοβολταώκών φωτιςτικών ςτϑλων, ϐπωσ 
αυτού που παρουςιϊζονται ςτο χόμα 8-38, ςε επιλεγμϋνα ςημεύα τησ πϐλησ μεγϊλησ 
επιςκεψιμϐτητασ. Η εξοικονϐμηςη η οπούα μπορεύ να προκϑψει απϐ μια τϋτοια ενϋργεια 
ανϋρχεται ςτουσ 13 tn CO2 , ενώ το κϐςτοσ τησ ενϋργειασ ανϋρχεται ςτα €1.500/ςτϑλο 
ότοι €75.000 ςυνολικϊ. ημειώνεται δε ϐτι η ευαιςθητοπούηςη των πολιτών ςε θϋματα 
εξοικονϐμηςησ που επιτυγχϊνεται με αντύςτοιχα επιδεικτικϊ ϋργα εύναι πολϑ ςημαντικό. 

 
 

χόμα 8-13. Τβριδικού αιολικού-φωτοβολταώκού φωτιςτικού ςτύλοι οδοφωτιςμού 
(πηγό: Urban Green Energy) 

 
Παρϊλληλα, προτεύνεται η εκπϐνηςη μελϋτησ φωτιςμοϑ για το ςϑνολο των αναγκών 
δημοτικοϑ φωτιςμοϑ του Δόμου. υγκεκριμϋνα προτεύνεται α) η διεξαγωγό αναλυτικών 
μετρόςεων φωτεινϐτητασ ςε ϐλεσ τισ οδοϑσ του δόμου, β) κατηγοριοπούηςη των οδών 
αναλϐγωσ των αναγκών τουσ ςε φωτεινϐτητα με βϊςη διεθνό πρϐτυπα π.χ. ΕΝ13201 και 
γ) κατϊρτιςη ολοκληρωμϋνου ςχεδύου ενεργειακόσ διαχεύριςησ δημοτικοϑ φωτιςμοϑ. Με 
αυτϐν τον τρϐπο, επιπλϋον, θα εξαςφαλιςτοϑν οι ςυνθόκεσ αςφϊλειασ και οπτικόσ ϊνεςησ 
που επιβϊλλουν οι ςχετικού κανονιςμού και εκτιμϊται επύ πλϋον εξοικονϐμηςη ενϋργειασ 
τουλϊχιςτον 10% δηλαδό 321 MWh ό 325,17 tn CO2, ενώ το κϐςτοσ δεν υπερβαύνει τισ 
€60.000. 
 
Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη προτεύνονται ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ που ο Δόμοσ 
Αλεξανδορϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του υμφώνου των Δημϊρχων ϐπωσ 
παρουςιϊζονται ςυγκεντρωτικϊ ςτον  Πύνακα 8-8. 
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Πύνακασ 8-8. Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για δημοτικό φωτιςμό 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 
κόςτοσ (€) 

Φρηματοδότηςη 
Εκτιμώμενοσ 

χρόνοσ 
Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμενη 
μεύωςη 

εκπομπών 
CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

ταδιακό αντικατϊςταςη λαμπτόρων με 
λαμπτόρεσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ 
 

Εξοικονϐμηςη 
ενϋργειασ/Μεύωςη 
εκπομπών CO2 

614.500 άδιοι πϐροι  / 
Προγρϊμματα 
χαμηλϐτοκο 
δανειςμοϑ 

2013 – 2020 1.993 → 

Εκπϐνηςη μελϋτησ φωτιςμοϑ για το ςϑνολο 
του Δόμου 

Μεύωςη ενεργειακόσ 
κατανϊλωςησ 
/περιβ/ικϊ οφϋλη 

60.000 άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2014 325,17 ↑ 

Πιλοτικό εγκατϊςταςη 50 αυτϐνομων 
φωτοβολταώκών φωτιςτικών ςτϑλων 

Εξοικονϐμηςη 
ενϋργειασ/ Μεύωςη 
εκπομπών CO2 
 

75.000 άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2015 13 ↑ 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιώςιμοτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ. 
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8.2.3 Οικιακόσ και τριτογενόσ τομϋασ 

H ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ του οικιακοϑ τομϋα του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 138.323 MWh ό 140.121 tn CO2. Επύςησ, η ςυνολικό 
κατανϊλωςη πετρελαύου και ξυλεύασ του οικιακοϑ τομϋα του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
εκτιμόθηκε ςτισ 134.523 MWh και 42.003 MWh αντύςτοιχα ό 35.918 και 11.845 tn CO2 

αντύςτοιχα. ήςον αφορϊ τον τριτογενό τομϋα, ςυνολικό κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ 
ενϋργειασ για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ εκτιμόθηκε ςτισ 108.913 MWh οι οπούεσ 
μεταφρϊζονται ςε 110.329 tn CO2. Αντύςτοιχα, η ςυνολικό κατανϊλωςη πετρελαύου 
εκτιμόθηκε ςτισ 14.845 MWh οι οπούεσ μεταφρϊζονται ςε 3.964 tn CO2. Η ςχετικϊ 
μεγϊλη διαφορϊ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ-πετρελαύου οφεύλεται ςτην πολϑ 
ςυχνό χρόςη τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (μϋςω κλιματιςτικών μονϊδων) για τισ ανϊγκεσ 
θϋρμανςησ/ψϑξησ.  
 
ήπωσ ςημειώθηκε  και ςτην ενϐτητα 8.1.3. προκειμϋνου ο Δόμοσ να αναδειχθεύ ςε πϐλο 
ςυντονιςμοϑ και διϊχυςησ πληροφορύασ για θϋματα ενϋργειασ και περιβϊλλοντοσ θα 
πρϋπει να κινητοποιόςει και να ςυνεργαςτεύ με φορεύσ του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα 
ςε μύα ϊτυπη δομό (φϐρουμ) προκειμϋνου να ςυζητοϑνται προτϊςεισ και κοινϋσ δρϊςεισ 
με απώτερο ςκοπϐ την αειφϐρο ανϊπτυξη τησ πϐλησ. Μϋςω τησ ανωτϋρω δομόσ ό 
δρϊςεων ενημϋρωςησ / εκπαύδευςησ ο Δόμοσ προτεύνεται να επιδιώξει και την προώθηςη 
εθνικών / ευρωπαώκών πολιτικών/προγραμμϊτων ϐπωσ το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ» 
ό «ΦΣΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ» κ.α. ό ϊλλων αντύςτοιχων, που ςχετύζονται με την ενϋργεια 
και το περιβϊλλον και οδηγοϑν ςε μεύωςη των εκπομπών CO2.  
 
Ϊτςι ςτο πρϐγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ» η ςτϐχευςη εύναι η ενεργειακό 
αναβϊθμιςη κατοικιών, ειδικϊ ςε κτύρια που βρύςκονται ςε περιοχϋσ χαμηλών και μϋςων 
ειςοδημϊτων (κοινωνικϐ κριτόριο) και ϋχουν καταςκευαςτεύ πριν το 1979 (μεγϊλο 
περιθώριο ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ). Λαμβϊνοντασ υπϐψη τον ςυνολικϐ αριθμϐ και το 
μϋςο εμβαδϐν των κατοικιών προ του 1979 (εθνικϊ και τοπικϊ ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα), το 
γεγονϐσ ϐτι πολλϋσ κατοικύεσ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ϋχουν αντικειμενικό αξύα που 
μπορεύ να εύναι επιλϋξιμη για το πρϐγραμμα, και τον ςτϐχο του προγρϊμματοσ που θϋτει 
το Τπουργεύο Περιβϊλλοντοσ, Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ για εξοικονϐμηςη 
ενϋργειασ ϋωσ 60% ςε 100.000 κατοικύεσ ςε εθνικϐ επύπεδο, ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ, 
προτεύνεται να επιδιώξει, μϋςω δρϊςεων ενημϋρωςησ / ευαιςθητοπούηςησ την ϋνταξη ςτο 
πρϐγραμμα ό ςε ϊλλο αντύςτοιχου περιεχομϋνου 100 κατοικιών με ςτϐχο μια 
εξοικονϐμηςη τησ τϊξησ του 50% επύ τησ τελικόσ ενϋργειασ (ηλεκτρικόσ+θερμικόσ) που 
καταναλώνεται ςτον οικιακϐ τομϋα ανϊ κατοικύα και εκτιμώμενη ςυνολικό μεύωςη 
ενϋργειασ (για τισ 100 κατοικύεσ) 710 MWh ό 415 tn CO2.  
 
Θα πρϋπει εδώ να επιςημανθεύ πωσ κατϊ την διϊρκεια ςυγγραφόσ του παροϑςασ μελϋτησ 
ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ μϋςω του αυτοτελοϑσ Γραφεύου Ενϋργειασ και ςε ςυνεργαςύα 
με το Πολυκοινωνικϐ ϋχει όδη οργανώςει ςχετικϐ γραφεύο ενημϋρωςησ των πολιτών.  
 
Επύςησ, ςε προγρϊμματα ϐπωσ το πρϐγραμμα «ΦΣΙΖΟΝΣΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ», πρϐγραμμα 
μαζικόσ επϋμβαςησ ςτο ςϑνολο του κτιριακοϑ αποθϋματοσ με την χρόςη ώριμων 
ενεργειακών τεχνολογιών και ςτϐχο την πραγματοπούηςη 3.100.000 παρεμβϊςεων ςε 
κτύρια του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα (κατϊ μϋςο ϐρο 0,78 παρεμβϊςεισ / κτύριο ςε 
εθνικϐ επύπεδο), προτεύνεται ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ να επιδιώξει μϋςω δρϊςεων 
ενημϋρωςησ / ευαιςθητοπούηςησ να υλοποιηθοϑν εντϐσ του Δόμου 2.000 παρεμβϊςεισ ςε 
αντύςτοιχα κτύρια εντϐσ του Δόμου με ςτϐχο την μεύωςη των εκπομπών CO2 κατϊ 3.800 
tn CO2. 
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Επύςησ, προτεύνεται ο Δόμοσ να εκμεταλλευτεύ το μεγϊλο περιθώριο εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ που υπϊρχει ςτα κτύρια του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα ώςτε με απλϋσ 
παρεμβϊςεισ να επιτϑχει ϋνα ςημαντικϐ αποτϋλεςμα προσ την κατεϑθυνςη υλοπούηςησ 
του παρϐντοσ χεδύου Δρϊςησ. Δρϊςεισ ενημϋρωςησ αλλϊ και διανομόσ λαμπτόρων ώςτε 
να επιταχυνθεύ η αντικατϊςταςη ϐλων των ενεργοβϐρων λαμπτόρων ςτον Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ με λαμπτόρεσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ αλλϊ και η υιοθϋτηςη των 
πλϋον ςϑγχρονων τεχνολογιών (π.χ. λαμπτόρεσ LED) ϋχουν πολϑ ςημαντικϐ αποτϋλεςμα. 
Πιλοτικό διανομό 5.000 λαμπτόρων υψηλόσ οικονομύασ με μϋςο κϐςτοσ €14/λαμπτόρα 
θα κοςτύςει ςτο Δόμο περύ τα €70.000. Εκτιμϊται ϐτι η πλόρησ αντικατϊςταςη θα 
επιφϋρει εξοικονϐμηςη τησ τϊξησ του 5% ςτην κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςτα 
κτύρια του οικιακοϑ (6.916,15 MWh ό 7.006 tn CO2 ) και τριτογενό τομϋα (5.445,65 
MWh ό 5.516,45 tn CO2 ). 
 
Παρϊλληλα, προτεύνεται ο Δόμοσ να εκδώςει οδηγοϑσ, φυλλϊδια, να κϊνει 
ραδιοτηλεοπτικϊ ςποτ και γενικϊ ϐποια μϋςα κριθοϑν απαραύτητα προκειμϋνου να 
ενημερωθοϑν οι πολύτεσ ςε λϑςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ αλλϊ κυρύωσ ςτα οφϋλη 
(οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ) που ϋχει η αλλαγό ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ και η 
υλοπούηςη μϋτρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ χαμηλοϑ κϐςτουσ. Αντύςτοιχα, ςτον 
τριτογενό τομϋα, ο Δόμοσ να επιδιώξει την ενημϋρωςη / ευαιςθητοπούηςη των εταιρειών 
/ επιχειρηματιών τησ περιοχόσ για τα ϊμεςα οικονομικϊ και περιβαλλοντικϊ οφϋλη απϐ 
τισ δρϊςεισ και παρεμβϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτουσ τομεύσ τησ αλλαγόσ 
ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ των εργαζομϋνων και τησ υλοπούηςησ μϋτρων εξοικονϐμηςησ 
ενϋργειασ χαμηλοϑ κϐςτουσ, ϐπωσ αυτϊ που περιγρϊφονται ςτην παρ. 4.1.3, του εν λϐγω 
χεδύου Δρϊςησ. Απϐ τισ δϑο αυτϋσ δρϊςεισ εκτιμϊται ϐτι θα επιτευχθεύ εξοικονϐμηςη τησ 
τϊξησ του 15% ςτην τελικό κατανϊλωςη ενϋργειασ (ηλεκτρικόσ και θερμικόσ) ςτα κτύρια 
του οικιακοϑ και τριτογενό τομϋα δηλαδό 65.791 MWh ό 46.959 tn CO2. 
 
Σϋλοσ, ο Δόμοσ προτεύνεται να αξιοποιόςει τισ δυνατϐτητεσ που του δύνονται ςτα πλαύςια 
του παρϐντοσ θεςμικοϑ πλαιςύου ώςτε να παρϋμβει θετικϊ ςτισ προςπϊθειεσ 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ, ανϊπτυξησ ςυςτημϊτων ΑΠΕ και μεύωςησ των εκπομπών CO2 
ςτον οικιακϐ και ςτον τριτογενό τομϋα. Αυτϋσ περιλαμβϊνουν κυρύωσ μη τεχνικϊ εμπϐδια 
ϐπωσ: πολεοδομικϋσ διατϊξεισ, δυνατϐτητεσ χρηματοδϐτηςησ «πρϊςινων» ϋργων, 
δυνατϐτητεσ οικονομικόσ επιβρϊβευςησ απϐ τον Δόμο (π.χ. μϋςω των δημοτικών τελών), 
προβολό επιχειρόςεων που ςυμμετϋχουν ςε ανϊλογεσ πρωτοβουλύεσ, κτλ.). 
 
Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη προτεύνονται ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ που ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του υμφώνου των Δημϊρχων ϐπωσ 
παρουςιϊζονται ςυγκεντρωτικϊ ςτον  Πύνακα 8-9. 
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Πύνακασ 8-9.  Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για οικιακό/τριτογενό τομϋα. 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 

κόςτοσ (€) 
Φρηματοδότηςη 

Εκτιμώμενοσ 
χρόνοσ 

Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμενη 
μεύωςη 

εκπομπών 
CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

Δημιουργύα φϐρουμ με εμπλεκϐμενουσ 
φορεύσ του Δόμου 

Προώθηςη πολιτικών και 
δρϊςεων ΕΞΕ/ΑΠΕ 

25.000 άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020  ↑ 

Εκςτρατεύα ενημϋρωςησ για την 
αντικατϊςταςη λαμπτόρων / Δρϊςεισ 
διανομόσ 5.000 λαμπτόρων 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ 
 

Μεύωςη ενεργειακόσ 
κατανϊλωςησ/ περιβαλ/ικϊ 
οφϋλη 

80.000 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2017 12.522 ↑ 

Εκςτρατεύα ενημϋρωςησ (διαφημιςτικϊ 
ςποτ, φυλλϊδια κ.α.) για τα οφϋλη απϐ 
την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ χαμηλοϑ 
κϐςτουσ ςτον οικιακϐ τομϋα και 
τριτογενό τομϋα 
 

Εξοικονϐμηςη 
ενϋργειασ/Μεύωςη 
εκπομπών CO2 

/ευαιςθητοπούηςη πολιτών 

120.000 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020 46.959 → 

Ϊνταξη δρϊςεων ςε εθνικϊ ό 
ευρωπαώκϊ προγρϊμματα 
εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτον 
οικιακϐ/τριτογενό τομϋα ϐπωσ το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΨ ΚΑΣ’ ΟΙΚΟΝ» 
 

Εξοικονϐμηςη 
ενϋργειασ/Μεύωςη 
εκπομπών CO2 
/ευαιςθητοπούηςη πολιτών 

Απϐ Τπηρεςύεσ 
του Δόμου 

άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020 4.215 → 

Μελϋτη των δυνατοτότων ςτα πλαύςια 
του παρϐντοσ εθνικοϑ θεςμικοϑ 
πλαιςύου 

Εξοικονϐμηςη 
ενϋργειασ/Μεύωςη 
εκπομπών CO2 
 

30.000 άδιοι πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013-14  ↑ 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ κϐςτοσ επϋνδυςησ, 
προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιωςιμϐτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ.
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8.2.4  Οχόματα και μεταφορϋσ 

8.2.4.1 Οχήματα 
 
Για τον ςτϐλο οχημϊτων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ η ιςοδϑναμη ςυνολικό 
κατανϊλωςη ενϋργειασ για το 2011 ϐπωσ υπολογύςτηκε με την χρόςη κατϊλληλων 
ςυντελεςτών μετατροπόσ ανϋρχεται ςτισ 3.678 ΜWh ό 978 tn CO2 εκ' των οπούων οι 
213 ΜWh και 3.465 ΜWh προϋρχονται απϐ την καϑςη βενζύνησ και πετρελαύου 
αντύςτοιχα. ε απϐλυτουσ αριθμοϑσ, τα δημοτικϊ οχόματα εύναι υπεϑθυνα για μικρϐ 
ποςοςτϐ κατανϊλωςησ ενϋργειασ. Εντοϑτοισ, η εξοικονϐμηςη καυςύμων και η μεύωςη των 
εκπομπών του διοξειδύου του ϊνθρακα κρύνεται ςημαντικό.  
 
Παρϐλο που η ςυνειςφορϊ του δημοτικοϑ ςτϐλου ςτο ςϑνολο μπορεύ να φαύνεται μικρό, 
εντοϑτοισ η εξοικονϐμηςη καυςύμων και η μεύωςη των εκπομπών CO2, κρύνεται ςημαντικό. 
H βαςικό κατανϊλωςη καυςύμων προϋρχεται απϐ τισ υπηρεςύεσ καθαριϐτητασ και τα 
απορριμματοφϐρα του Δόμου (34%). ημαντικϐ ποςοςτϐ κατανϊλωςησ ϋχουν επύςησ τα 
μηχανόματα ϋργου και τα φορτηγϊ. Επύςησ, δεν μπορεύ να κριθεύ αμελητϋα η κατανϊλωςη 
των δημοτικών οχημϊτων τησ ΔΕΤΑΑ.  
 
ϑμφωνα με τισ τιμϋσ τησ αγορϊσ η μετατροπό ενϐσ βαρϋωσ οχόματοσ πετρελαύου ςε 
ϐχημα με δυνατϐτητα καϑςησ βιοκαυςύμου ανϋρχεται ςτα €10.000 κατϊ μϋςο ϐρο, ενώ η 
αγορϊ ενϐσ νϋου οχόματοσ νϋασ τεχνολογύασ μϋχρι τα €150.000. Επύςησ, ςημειώνεται ϐτι 
η μϋςη τιμό κτόςησ ενϐσ υβριδικοϑ ό/και ηλεκτρικοϑ οχόματοσ μϋςου κυβιςμοϑ 
κυμαύνεται απϐ €18.000 ϋωσ και €25.000. 
 
τη ςυνϋχεια, ςτον Πύνακα 8-10 προτεύνονται ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ για τα δημοτικϊ 
οχόματα που ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του υμφώνου 
των Δημϊρχων. 
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Πύνακασ 8-10. Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για δημοτικϊ οχόματα 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 
κόςτοσ (€) 

Φρηματοδότηςη 
Εκτιμώμενοσ 

χρόνοσ 
Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμενη 
μεύωςη 

εκπομπών 
CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

Μετατροπό 5 οχημϊτων πετρελαύου για 
χρόςη υψηλών μιγμϊτων βιοκαυςύμου 

Μεύωςη 
εκπομπών CO2 

50.000 
 

άδιοι 
πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2020 2,5 ↑ 

Αντικατϊςταςη 5 βαρϋων οχημϊτων 
πετρελαύου με οχόματα φυςικοϑ αερύου 

Μεύωςη 
εκπομπών CO2 

750.000 άδιοι 
πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2020 20 → 

Αντικατϊςταςη 15 βενζινοκύνητων 
οχημϊτων με υβριδικϊ ό ηλεκτρικϊ οχόματα 
 

Μεύωςη 
κατανϊλωςησ/Μεύωςη  
εκπομπών CO2 

295.000 άδιοι πϐροι 2013 – 2020 ≈ 9 ↓ 

Τιοθϋτηςη και εκπαύδευςη οδηγών ςε νϋεσ 
πρακτικϋσ ϐπωσ το Eco-Driving 
 

Μεύωςη 
κατανϊλωςησ/Μεύωςη 
εκπομπών CO2 

40.000 
 

άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2014 ≈ 80 ↑ 

χεδιαςμϐσ και υλοπούηςη δρϊςεων 
διαχεύριςησ ςτϐλου, προγραμματιςμοϑ 
δρομολογύων, κ.ϊ. 

Μεύωςη 
κατανϊλωςησ/Μεύωςη 
εκπομπών CO2 
 

100.000 
 

άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 
 

2013 – 2014 18 → 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιωςιμϐτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ
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8.2.4.2 Μεταφορέσ 
 
Η ςυνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ (πετρϋλαιο και βενζύνη) του μεταφορικοϑ τομϋα του 
Δόμου Αλεξανδροϑπολησ ϐπωσ εκτιμόθηκε ςτο ερευνητικϐ ϋργο υπολογιςμοϑ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ανϋρχεται ςτισ 468.902 MWh εκ΄των οπούων οι 6.880 MWh 
οφεύλονται ςτισ δημϐςιεσ μεταφορϋσ ενώ οι 462.022 MWh ςτισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
(πετρϋλαιο και βενζύνη). Σο ιςοδϑναμο ανθρακικϐ αποτϑπωμα ιςοϑται με 121.540 tn CO2. 
Η πλειοψηφύα των καταναλώςεων προϋρχεται απϐ τισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
μεταφορϋσ (98,5%) ενώ μϐλισ το 2,5% οφεύλεται ςτισ δημοτικϋσ και δημϐςιεσ 
ςυγκοινωνύεσ. Η πλειοψηφύα του δημοτικοϑ ςτϐλου χρηςιμοποιεύ πετρϋλαιο κύνηςησ για 
τισ μεταφορϋσ του ενώ αποκλειςτικϊ πετρϋλαιο κύνηςησ χρηςιμοποιεύται απϐ τισ 
δημϐςιεσ μεταφορϋσ. Βενζύνη καταναλώνεται κυρύωσ ςτισ ιδιωτικϋσ και εμπορικϋσ 
μεταφορϋσ απϐ τα ελαφρϊ οχόματα ιδιωτικόσ χρόςεωσ. 

 
ε ςυνϋχεια των δρϊςεων για τα δημοτικϊ οχόματα, ο Δόμοσ προτεύνεται να αναλϊβει την 
δημιουργύα μύασ εκςτρατεύασ ενημϋρωςησ/ευαιςθητοπούηςησ για τουσ πολύτεσ για τισ 
ςϑγχρονεσ δυνατϐτητεσ των οχημϊτων με εναλλακτικϊ καϑςιμα, οχημϊτων με διπλϐ 
καϑςιμο ό υβριδικών οχημϊτων και την εξοικονϐμηςη καυςύμου και μεύωςη εκπομπών 
CO2 που αυτϊ προςφϋρουν. Επύςησ, προτεύνεται να δοθεύ ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ αρχϋσ τησ 
οικολογικόσ οδόγηςησ (eco-driving) και τησ μειωμϋνησ χρόςησ των ιδιωτικών οχημϊτων 
για μικρϋσ αποςτϊςεισ εντϐσ τησ πϐλησ. Προτεύνεται να τονιςτοϑν οι προςπϊθειεσ του 
Δόμου ςτα πλαύςια του υμφώνου των Δημϊρχων και ϊλλων αντύςτοιχων πολιτικών και 
πρωτοβουλιών και οι μϋχρι εκεύνη την ςτιγμό δρϊςεισ του Δόμου (και αποτελϋςματα) για 
την μεύωςη τησ κατανϊλωςησ καυςύμου και των εκπομπών CO2 απϐ τα δημοτικϊ οχόματα. 
Σϋλοσ, προτεύνεται να εγκαταςταθεύ ςόμανςη που να υπενθυμύζει την εξοικονϐμηςη απϐ 
τισ αρχϋσ τησ οικολογικόσ οδόγηςησ και την χρόςη των μϋςων μαζικόσ μεταφορϊσ. Σο 
ςϑνολο αυτών των μϋτρων αναμϋνεται να οδηγόςει ςε επιπλϋον εξοικονϐμηςη 15% επύ 
των καυςύμων για τισ μεταφορϋσ, που μεταφρϊζεται ςε μεύωςη εκπομπών ιςοδϑναμη με 
18.231 tn CO2. 
 
Σϋλοσ, προτεύνεται να υπϊρξει μύα μακροπρϐθεςμη πολιτικό που αφορϊ ςτην ενεργό 
προώθηςη και επιδύωξη, απϐ την μεριϊ του Δόμου, τησ υλοπούηςησ εθνικών πολιτικών 
που περιγρϊφονται ςε κεύμενα πολιτικόσ τησ ελληνικόσ κυβϋρνηςησ (ειδικϊ ςτο χϋδιο 
Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ) και, για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησσ, κυρύωσ ςχετύζονται 
με: 

o Σην ανϊπτυξη αςτικών ςχεδύων κινητικϐτητασ και την βελτύωςη των αςτικών 
ςυγκοινωνιών. 

 
o Σην παροχό κινότρων για την αντικατϊςταςη παλαιών ιδιωτικών οχημϊτων. 

 
o Σην ενεργειακό ςόμανςη των νϋων οχημϊτων και την ςϑνδεςη φορολογύασ και 

εκπομπών CO2. 
 
τη ςυνϋχεια ςτον Πύνακα 8-11 προτεύνονται ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ για τισ μεταφορϋσ 
που ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του υμφώνου των 
Δημϊρχων. 
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Πύνακασ 8-11. Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για μεταφορϋσ 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 
κόςτοσ (€) 

Φρηματοδότηςη 
Εκτιμώμενοσ 

χρόνοσ 
Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμενη 
μεύωςη 

εκπομπών 
CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

Εκςτρατεύα ενημϋρωςησ/ευαιςθητοπούηςησ 
των πολιτών του Δόμου για το Ecodriving 
και την χρόςη ΜΜΜ. 
 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 
 

60.000 
 

άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020 18.231 ↑ 

Μελϋτη αςτικόσ κινητικϐτητασ και δρϊςεων 
για την αϑξηςη χρόςησ των δημϐςιων 
ςυγκοινωνιών και εναλλακτικών μϋςων 
μεταφορϊσ 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 
 

50.000 άδιοι 
πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2014  ↑ 

Τλοπούηςη δρϊςεων για την αϑξηςη χρόςησ 
των δημοτικών ςυγκοινωνιών και 
εναλλακτικών  μϋςων μεταφορϊσ 
 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 
 

Απϐ Σεχνικό 
Μελϋτη 

 

άδιοι 
πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020  ↑ 

Προώθηςη εθνικών και περιφερειακών 
Πολιτικών 

Μεύωςη κατανϊλωςησ 
/Μεύωςη εκπομπών 
CO2 
 

40.000 
 

άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 
 

2013 – 2018 ≈ 3.800 ↑ 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιωςιμϐτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ.
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8.2.5 Δημοτικϋσ προμόθειεσ 

ήπωσ αναφϋρθηκε και ςτην ενϐτητα 8.1.5. τα επϐμενα χρϐνια προτεύνεται ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ να ακολουθόςει και να ςυμμορφωθεύ με τισ απαιτόςεισ του θεςμικοϑ 
πλαιςύου που απαιτεύ την υιοθϋτηςη πρϊςινων προμηθειών απϐ τουσ φορεύσ του 
δημϐςιου τομϋα, δύνοντασ το παρϊδειγμα και ςτηρύζοντασ τισ προςπϊθειεσ ανϊπτυξησ τησ 
αγορϊσ προώϐντων φιλικών προσ το περιβϊλλον, βοηθώντασ ϋτςι ςτην παροχό 
πληροφοριών ςτουσ εμπλεκϐμενουσ φορεύσ. 
 
Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη προτεύνονται ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ που ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του υμφώνου των Δημϊρχων ϐπωσ 
παρουςιϊζονται ςυγκεντρωτικϊ ςτον Πύνακα 8-12. 

8.2.6 Ανανεώςιμεσ Πηγϋσ Ενϋργειασ 

8.2.6.1 Αξιοποίηςη του γεωθερμικού πεδίου Αριςτήνου-Άνθειασ 
 
τα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ βρύςκεται το γεωθερμικϐ πεδύο χαμηλόσ ενθαλπύασ 
Αρύςτηνου-Ωνθειασ, το οπούο αποτελεύ ςημαντικό, ανεκμετϊλλευτη μϋχρι ςόμερα, 
ανανεώςιμη πηγό ενϋργειασ. Κατϊ την εκπϐνηςη του παρϐντοσ ερευνητικοϑ ϋργου, ο 
Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει όδη προβεύ ςτισ απαραύτητεσ ενϋργειεσ για την διεκδύκηςη 
του δικαιώματοσ διαχεύριςησ του βεβαιωμϋνου Γ/Θ πεδύου Αριςτόνου. Μϊλιςτα, βϊςει 
των αποτελεςμϊτων του διαγωνιςμοϑ που διενϋργηςε η Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη 
Μακεδονύασ – Θρϊκησ η διαχεύριςη του Γ/Θ πεδύου κατοχυρώθηκε για 25 ϋτη ςτον Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ.  υνεπώσ, η αξιοπούηςό του ςυμπεριλαμβϊνεται ςτισ προτεινϐμενεσ 
δρϊςεισ τησ παροϑςασ μελϋτησ.    
 
Βϊςει των ερευνών, το βεβαιωμε νο ενεργειακο  φορτι ο που μπορει  να αξιοποιηθει  α μεςα 
εκτιμα ται ςτα 200 m3/h με ευ ροσ θερμοκραςιω ν 60-90°C. Οι αριθμοι  αυτοι  
αντιπροςωπευ ουν ςυνολικο  θερμικο  φορτι ο 10.000.000 Kcal/h, το οπούο ςε επενδυ ςεισ 
ςτον πρωτογενη  αγροτικο  τομε α μπορει  να καλυ ψει τισ ενεργειακε σ ανα γκεσ 100 ςτρεμ. 
θερμοκηπι ων. ϑμφωνα με το δεςμευτικϐ επενδυτικϐ ςχϋδιο του Δόμου, αναμϋνεται να 
γύνει χρόςη πϊνω απϐ 50% του διαθϋςιμου ενεργειακοϑ φορτύου για την κϊλυψη ςε 
θερμικό ενϋργεια δημοτικών κτιρύων ςτισ κοινϐτητεσ Αριςτόνου και Ωνθειασ καθώσ 
επύςησ και υφιςτϊμενων και μελλοντικών θερμοκηπιακών καλλιεργιών (Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ, 2012). Η διανομό τησ θερμικόσ ενϋργειασ θα γύνει με την ανϊπτυξη 
δικτϑου τηλεθϋρμανςησ.  
 
τα πλαύςια του παρϐντοσ ΔΑΕ θα ςυμπεριληφθεύ μϐνο η κϊλυψη των θερμικών 
αναγκών των δημοτικών κτιρύων καθώσ οι καταναλώςεισ απϐ τον αγροτικϐ τομϋα δεν 
λαμβϊνονται υποψό κατϊ τον υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. ϑμφωνα με 
τα ςτοιχεύα τησ οικονομοτεχνικόσ μελϋτησ για την εκμύςθωςη του δικαιώματοσ 
διαχεύριςησ του Γ/Θ (Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ, 2012), η ετόςια υπολογιζϐμενη 
κατανϊλωςη θερμικόσ ενϋργειασ ςτα δημοτικϊ κτύρια τα οπούα πρϐκειται να θερμανθοϑν 
με τηλεθϋρμανςη γεωθερμικόσ ενϋργειασ ανϋρχεται ςε 79,8 tn πετρελαύου θϋρμανςησ ό 
798 MWh (βϊςει των  ςυντελεςτών  του IPCC). Η ςυγκεκριμϋνη ενϋργεια θεωρεύται ϐτι 
εξοικονομεύται καθώσ οι θερμικϋσ ανϊγκεσ των κτιρύων αναμϋνεται να καλυφθοϑν ςε 
ποςοςτϐ 100%. Εντοϑτοισ, θα πρϋπει να επιςημανθεύ πωσ για την λειτουργύα του 
αντλητικοϑ ςυγκροτόματοσ τησ τηλεθϋρμανςησ πρϐκειται να αυξηθεύ η κατανϊλωςη 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ κατϊ 36,97MWh. υνεπώσ, η τελικόσ μεύωςη των εκπομπών 
διοξειδύου του ϊνθρακα απϐ την υλοπούηςη τησ παραπϊνω δρϊςησ ανϋρχεται 175,62 tn 
CO2. Ο ςυνολικϐσ προϒπολογιςμϐσ του επενδυτικοϑ ςχεδύου εκμετϊλλευςησ του 
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γεωθερμικοϑ πεδύου Αριςτόνου ανϋρχεται ςτα €3.390.873,1 και περιλαμβϊνει το δύκτυο 
διανομόσ, τουσ θερμικοϑσ υποςταθμοϑσ, τη γεώτρηςη επανειςαγωγόσ, τισ απαραύτητεσ 
μελϋτεσ εφαρμογόσ και τισ εργαςύεσ ανϊπτυξησ του γεωθερμικοϑ πεδύου. Επιςημαύνεται 
ςε αυτϐ το ςημεύο πωσ το δύκτυο διανομόσ και οι θερμικού υποςταθμού που ςχεδιϊζονται 
να καταςκευαςτοϑν αναμϋνεται να καλϑψουν ςυνολικϊ 18.969,6 MWh θερμικόσ 
ενϋργειασ ό 5064 tn CO2 (αν θεωρηθεύ ϐτι εξοικονομεύται πετρϋλαιο θϋρμανςησ).  Παρϐλα 
αυτϊ ςτουσ υπολογιςμοϑσ του ΔΑΕ θα ληφθεύ υπϐψη μϐνο η εξοικονϐμηςη απϐ τισ 
καταναλώςεισ των δημοτικών κτιρύων.  

8.2.6.2 Μικρέσ ΑΠΕ 
 
H εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ των φωτοβολταώκών διαςυνδεδεμϋνων ςυςτημϊτων που 
λειτουργοϑςαν ςτο ϋτοσ αναφορϊσ (2011) ςτο Δόμο Αλεξανδροϑπολησ όταν ςυνολικϊ 
3.025,55 kWp, ενώ η παραγϐμενη ηλεκτρικό ενϋργεια απϐ τα φωτοβολταώκϊ αυτϊ 
εκτιμόθηκε ςτισ 4.085 ΜWh.  
 
Κατϊ την ςυγγραφό τησ παροϑςασ μελϋτησ, ο Δόμοσ ϋχει όδη υπογρϊψει τισ ςχετικϊ 
ςυμβϊςεισ με τον πϊροχο για την εγκατϊςταςη και θϋςη ςε λειτουργύα εύκοςι (20) 
φωτοβολταώκών ςυςτημϊτων ςε δημοτικϊ κτύρια (ςχολεύα, διοικητικϊ κτύρια). Με την 
δρϊςη αυτό αφενϐσ να ςυνειςφϋρει ςτουσ ςτϐχουσ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ ΑΠΕ και 
αφετϋρου να ευαιςθητοποιόςει τουσ πολύτεσ για τισ εφαρμογϋσ ΑΠΕ. Επιςημαύνεται πωσ 
ο Δόμοσ ολοκλόρωςε την καταςκευό και θϋςη ςε λειτουργύα τριών (3) απϐ τα παραπϊνω 
φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα τον Ιανουϊριο του 2013. Η καταςκευό των υπϐλοιπων 
δεκαεπτϊ (17) φ/β ςυςτημϊτων αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ εντϐσ του 2014. τα 
πλαύςια τησ όδη μεθοδευμϋνησ προςπϊθειασ του Δόμου για ενύςχυςη των ςυςτημϊτων 
ΑΠΕ ςτα δημοτικϊ κτύρια προτεύνεται η εκπϐνηςη (απϐ τον Δόμο) μελϋτησ εγακτϊςταςησ 
για ακϐμη εύκοςι (20) φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα ςε διοικητικϊ, αθλητικϊ και ςχολικϊ 
κτύρια ϋωσ το 2015. υνεπώσ, η ςυνολικό εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ η οπούα ςυνειςφϋρει 
ςτουσ ςτϐχουσ του παρϐντοσ ΔΑΕ ανϋρχεται ςτα 400 kWp και η δυνατϐτητα ετόςιασ 
παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εκτιμϊται ςε 540 MWh, η οπούα θα οδηγόςει ςε 
ςυνολικό μεύωςη εκπομπών ύςη με 547,02 tn CO2. Με μϋςο κϐςτοσ ανϊ εγκατεςτημϋνο 
KW ςτα €1.400 το ςυνολικϐ κϐςτοσ μιασ τϋτοιασ προςπϊθειασ ανϋρχεται ςτα €560.000. 
 
Εκτϐσ απϐ τα φωτοβολταώκϊ, ςτα ϐρια του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ λειτουργοϑςαν το 
2011 14,25 MW αιολικών πϊρκων τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςε 26.214 MWh παραγϐμενησ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. τα πλαύςια των καινοτϐμων πρωτοβουλιών του Δόμου για την 
περαιτϋρω προώθηςη των ςυςτημϊτων ΑΠΕ προτεύνεται ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ να 
εκπονόςει τισ απαραύτητεσ μελϋτεσ και αδειοδοτόςεισ για την εγκατϊςταςη και θϋςη ςε 
λειτουργύα τριών (3) μικρών ανεμογεννητριών ιςχϑοσ 50kW ϋκαςτη. Η αναμενϐμενη 
παραγϐμενη ηλεκτρικό ενϋργεια απϐ την παραπϊνω δρϊςη εύναι 236 MWh ό 239 tn CO2. 
Σο ςυνολικϐ κϐςτοσ αναμϋνεται να εύναι €250.000 και η υλοπούηςη τησ πρϊξησ 
αναμϋνεται εωσ το 2016.  
 
Προσ αυτόν την κατεϑθυνςη προτεύνονται ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ που ο Δόμοσ 
Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να αναλϊβει ςτα πλαύςια του υμφώνου των Δημϊρχων ϐπωσ 
παρουςιϊζονται ςυγκεντρωτικϊ ςτον Πύνακα 8-13. 
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Πύνακασ 8-12. Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για πρϊςινεσ προμόθειεσ. 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 
κόςτοσ (€) 

Φρηματοδότηςη 
Εκτιμώμενοσ 

χρόνοσ 
Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμενη 
μεύωςη 

εκπομπών 
CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

Επιμϐρφωςη Σμόματοσ προμηθειών για 
πρϊςινεσ προμόθειεσ 

Ωμεςη εφαρμογό 
Μεθοδολογύασ 
πρϊςινων προμηθειών 

 άδιοι πϐροι 
/Τπηρεςύεσ Δόμου  

2013 – 2014  ↑ 

Φρόςη περιβαλλοντικών προδιαγραφών για 
προώϐντα που καταναλώνουν ενϋργειασ 
 

Μεύωςη ενεργειακόσ 
κατανϊλωςησ/ 
περιβαλ/ικϊ οφϋλη 

  2013 – 2020 25% κατϊ 
μϋςο ϐρο για 
το ςϑνολο 
των 
προμηθειών 

↑ 

Διερεϑνηςη νϋων μηχανιςμών («απϐ κοινοϑ 
προμόθειεσ» & «πρϊςινη ηλεκτρικό 
ενϋργεια») 

Μεύωςη κϐςτουσ και 
διαχεύριςησ 
προμόθειασ/ 
Απϐκτηςη 
τεχνογνωςύασ 
/Μεύωςη αποτ. CO2 

 άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020 Μεύωςη 
ανϊλογη με 
την αγορϊ 
πρϊςινησ 
ενϋργειασ 

↑ 

Δικτϑωςη με ϊλλεσ πϐλεισ/οργανιςμοϑσ Βελτύωςη 
τεχνογνωςύασ 
εμπλεκομϋνων 
υπηρεςιών Δόμου 

 άδιοι 
πϐροι/εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ςτο 
πλαύςιο 
ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2020  ↑ 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιωςιμϐτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ.
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Πύνακασ 8-13. Προγραμματιςμόσ δρϊςεων για ΑΠΕ 

Περιγραφό δρϊςησ Αναμενόμενα Οφϋλη 
Εκτιμώμενο 
κόςτοσ (€) 

Φρηματοδότηςη 
Εκτιμώμενο

σ χρόνοσ 
Τλοπούηςησ 

Εκτιμώμεν
η μεύωςη 

εκπομπών 
CO2 (tn) 

Κατηγορύα 
μϋτρου* 

Εγκατϊςταςη φωτοβολταώκών ςε 
δημοτικϊ κτύρια 

Μεύωςη λογαριαςμών 
δημοτικών 
κτιρύων/ευαιςθητοπούηςη 
πολιτών 

560.000 άδιοι πϐροι/ εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ  

2013 – 2015 547,02 → 

Μελϋτη μεγϊλων καταναλωτών 
ενϋργειασ ςτον Δόμο (δημϐςια και 
ιδιωτικϊ κτύρια) και ςχεδύαςη 
ςτρατηγικόσ για την εγκατϊςταςη ΗΘ 
/ΑΠΕ/Ηλιακών ςυςτημϊτων 

Ανϊπτυξη των ΑΠΕ/βελτύωςη 
αποδοτικϐτητασ/ 
ευαιςθητοπούηςη πολιτών 

30.000 άδιοι πϐροι/ 
Φρηματοδϐτηςη απϐ 
ιδιώτεσ μεγϊλουσ 
καταναλωτϋσ 

2013 – 2014  ↑ 

Διοργϊνωςη γεγονϐτων για την 
ενημϋρωςη των πολιτών και των 
εμπλεκϐμενων φορϋων τησ πϐλησ για 
θϋματα κλιματικόσ αλλαγόσ και ΑΠΕ 

Αϑξηςη τησ αποδοχόσ των 
ΑΠΕ απϐ το κοινϐ/Προώθηςη 
οικιακών ςυςτημϊτων ΑΠΕ 

40.000 άδιοι πϐροι/ςτο 
πλαύςιο ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 

2013 – 2015  ↑ 

Εγκατϊςταςη μικρών Α/Γ 
 

Ϊςοδα απϐ την πώληςη τησ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ/ 
ευαιςθητοπούηςη πολιτών 

250.000 άδιοι πϐροι/ εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 
 

2013 – 2015 239 ↑ 

Αξιοπούηςη τησ γεωθερμικοϑ πεδύου 
Αριςτόνου-Ωνθειασ με καταςκευό 
δικτϑων τηλεθϋρμανςησ 

Μεύωςη ενεργειακοϑ κϐςτοσ 
θϋρμανςησ κτιρύων ςτην 
περιοχό / προςϋλκυςη 
επιχειρόςεων 

3.390.873,1 άδιοι πϐροι/ εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ/ ςτο 
πλαύςιο ευρωπαώκών 
προγραμμϊτων 
 

2013 - 2015 175,62  

Διερεϑνηςη δυνατϐτητασ για ανϊπτυξη 
ΑΠΕ με νϋα χρηματοδοτικϊ εργαλεύα 
(ΔΙΣ, ϋργα λαώκόσ ςυμμετοχόσ, κτλ) 

Ανϊπτυξη των ΑΠΕ 15.000 άδιοι πϐροι/ εθνικϋσ 
πρωτοβουλύεσ 

2013 – 2015  ↑ 

*Σα μϋτρα εξοικονϐμηςησ που αναφϋρονται ανϊλογα με την εξοικονϐμηςη ενϋργειασ (ό μεύωςησ εκπομπών CO2) που επιτυγχϊνουν, την οικονομικόσ τουσ  βιωςιμϐτητα και το αρχικϐ 
κϐςτοσ επϋνδυςησ, προκειμϋνου να εύναι πιο χρηςτικϊ ςτον τελικϐ αναγνώςτη αξιολογόθηκαν και κατηγοριοποιόθηκαν ςτισ παρακϊτω κατηγορύεσ: 
(↑): Μϋτρα πρώτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα χαμηλοϑ κϐςτουσ, οικονομικϊ βιώςιμα δεν απαιτοϑν ιδιαύτερη οικονομικό υποςτόριξη. 
(→): Μϋτρα δεϑτερησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα μϋςου κϐςτουσ, η οικονομικό βιωςιμϐτητα και αποδοτικϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ την ϑπαρξη κινότρων, επιδοτόςεων κ.ϊ 
(↓): Μϋτρα τρύτησ προτεραιϐτητασ. Μϋτρα υψηλοϑ κϐςτουσ, και υψηλοϑ ρύςκου. Η βιωςιμϐτητα τουσ εξαρτϊται απϐ προϒποθϋςεισ και εξωτερικϋσ χρηματοδοτόςεισ.
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8.3 ύνοψη των προτεινόμενων δρϊςεων βϊςει ΔΑΕ 
 
Σο ςυνολικϐ κϐςτοσ εφαρμογόσ του ςυνϐλου των δρϊςεων ϐπωσ αυτϋσ περιγρϊφονται 
ςτην ενϐτητα 8.2, ανϋρχεται ςτα €7.992.673 (Πύνακασ 8-14). Η εκτιμώμενη 
εξοικονϐμηςη CO2 που απορρϋει απϐ την εφαρμογό των εν λϐγω δρϊςεων εύναι 89.426,2 
τόνοι CO2 που αντιςτοιχοϑν ςε μεύωςη κατϊ 20,5% ϋωσ το 2020 των εκπομπών CO2 
εντϐσ των εξεταζϐμενων ορύων του Δόμου ςε ςχϋςη με τα επύπεδα εκπομπών CO2 του 
2011. Κατϊ ςυνϋπεια, η εκπϐνηςη των παραπϊνω δρϊςεων εξαςφαλύζει την τόρηςη των 
δεςμεϑςεων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ που απορρϋουν απϐ το ϑμφωνο των 
Δημϊρχων. 

 
Πύνακασ 8-14. υνολικό κόςτοσ εφαρμογόσ και εξοικονόμηςησ CO2 ΔΑΕ 

Κατηγορύα εφαρμογόσ Κόςτοσ (€) Εξοικονόμηςη (tn CO2) 
Δημοτικϊ κτύρια/εγκαταςτϊςεισ 1.317.300 276,9 
Δημοτικϐσ φωτιςμϐσ 749.500 2.331,2 
Οικιακϐσ/Σριτογενόσ τομϋασ 255.000 63.696,0 
Οχόματα 1.235.000 129,5 
Μεταφορϋσ 150.000 22.031,0 
Ανανεώςιμεσ πηγϋσ ενϋργειασ 4.285.873 961,6 
ϑνολο 7.992.673 89.426,2 
 
Σα ςτοιχεύα των Πινϊκων 8-6 και 8-8 ϋωσ 8-14 αναμϋνεται να χρηςιμοποιηθοϑν απϐ το 
Δόμο Αλεξανδροϑπολησ για τη ςυμπλόρωςη των αντύςτοιχων πεδύων τησ φϐρμασ 
υποβολόσ του ΔΑΕ ςτο επύςημο site του υμφώνου των Δημϊρχων (SEAP template). 
 

8.4 υμπληρωματικϋσ προτεινόμενεσ δρϊςεισ 
 
Οι δρϊςεισ που αναλϑθηκαν ςτην ενϐτητα 8.2 εξαςφαλύζουν την δϋςμευςη του Δόμου 
Αλεξανροϑπολησ για μεύωςη των εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα κατϊ 20% 
κατ’ελϊχιςτο. Ψςτϐςο, η εκτενόσ αναςκϐπηςη ςχετικόσ βιβλιογραφύασ και ϊλλων ΔΑΕ 
απϐ την ερευνητικό ομϊδα, αλλϊ και ο υπϊρχον μελλοντικϐσ ςχεδιαςμϐσ του αυτοτελοϑσ 
Γραφεύου Ενϋργειασ του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ υπϋδειξε την δυνατϐτητα εκπϐνηςησ 
ςυμπληρωματικών δρϊςεων. 
 
Η παρϊθεςη ςυμπληρωματικών προτεινϐμενων δρϊςεων εύναι ςημαντικό καθώσ: 
 

I. Οριςμϋνεσ απϐ τισ δρϊςεισ που αναφϋρονται ςτην ενϐτητα 8.2, ενδϋχεται, λϐγω 
ρύςκου επενδϑςεων, εξωγενών παραγϐντων, αντιδρϊςεων κτλ., να μην 
υλοποιηθοϑν ό να μην ϋχουν τα αναμενϐμενα αποτελϋςματα. την περύπτωςη 
αυτό μπορεύ να αντικαταςταθοϑν με κϊποια απϐ τα προτεινϐμενα εναλλακτικϊ 
ςχϋδια δρϊςησ. 

II. Μπορεύ να ενιςχυθεύ περαιτϋρω η περιβαλλοντικό δρϊςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. 

III. ε περύπτωςη που βρεθοϑν επιπλϋον πϐροι χρηματοδϐτηςησ δϑναται να μειωθεύ 
ακϐμη περιςςϐτερο ό/και γρηγορϐτερα το ανθρακικϐ αποτϑπωμα. 

 
το πλαύςιο αυτϐ παρατύθενται ςτην ςυνϋχεια μια ςειρϊ απϐ ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ οι 
οπούεσ θα μποροϑςαν να εφαρμοςθοϑν ςτην περύπτωςη του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ. 
ημειώνεται ϐτι οι ςυγκεκριμϋνεσ δρϊςεισ δεν θα αναλυθοϑν τεχνοοικονομικϊ ςε αυτό τη 
φϊςη ανϊπτυξησ του ΔΑΕ και ουςιαςτικϊ αποτελοϑν ϋναν κατϊλογο επιπλϋον-



Κεφϊλαιο 8: Προτεινόμενεσ Δρϊςεισ για το Δόμο Αλεξανδρούπολησ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 172 
 

αναπληρωματικών ιδεών για τον Δόμο πϋραν των ϐςων παρουςιϊςτηκαν ςτισ ενϐτητεσ 
8-1 ϋωσ 8-3. 

8.4.1 Προώθηςη των ςυςτημϊτων ΑΠΕ 

8.4.1.1 Φωτοβολταΰκά ςε ςτέγεσ/δώματα 
 
Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την εκμετϊλλευςη των ελεϑθερων επιφανειών δωμϊτων 
των δημοτικών κτιρύων. Ο Δόμοσ παραχωρεύ, κατϐπιν διαγωνιςμοϑ, την επιφϊνεια ενϐσ 
δώματοσ για εκμετϊλλευςη ςε ιδιώτεσ, ϋτςι ώςτε να αποφϑγει το κϐςτοσ επϋνδυςησ των 
Υ/Β και να επωφεληθεύ μϋςω τησ αϑξηςησ τησ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ 
Α.Π.Ε, την διαφόμιςη του προγρϊμματοσ και την κϊλυψη ποςοςτοϑ των ενεργειακών 
αναγκών του κτιρύου.   
 
Η πϐλη του Μονϊχου κϋρδιςε το 2005 το βραβεύο τησ «πρωτεϑουςασ ενεργειακόσ 
αποδοτικϐτητασ» χϊρη ςτην δρϊςη τησ να παραχωρόςει τισ ςτϋγεσ των δημοτικών 
κτιρύων (κυρύωσ των ςχολεύων) ςε ιδιώτεσ για να επενδϑςουν ςε φωτοβολταώκϊ. Ο Δόμοσ 
δεν ειςπρϊττει ενούκιο ωςτϐςο οι χρόςτεσ εύναι υποχρεωμϋνοι για τον ϋλεγχο/ςυντόρηςη 
του ςυςτόματοσ, την πληρωμό μιασ αρχικόσ προκαταβολόσ και την επύδειξη του 
ςυςτόματοσ ςτο κοινϐ. Μϋχρι ςτιγμόσ 200.000 ΚWh τον χρϐνο παρϊγονται απϐ ηλιακό 
ενϋργεια εξαιτύασ του ςυγκεκριμϋνου μϋτρου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ϑμφωνα με τισ ενεργειακϋσ επιθεωρόςεισ που πραγματοποιόθηκαν ςτο ςϑνολο των 
ςχολεύων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ, παρατηρόθηκε ιδιαύτερα ςημαντικϐ δυναμικϐ 
εγκατϊςταςησ Υ/Β ςυςτημϊτων τϐςο ϐςον αφορϊ την διαθϋςιμη καθαρό ϋκταςη 
δώματοσ/ςτϋγησ, ϐςο και λϐγω του προςανατολιςμοϑ και τησ ςκύαςησ απϐ γειτονικϊ 
κτύρια, η οπούα τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ ευνοεύ την εφαρμογό ςχετικών ςυςτημϊτων. 

Η θιίκαθα εθαρκογής Φ/Β 

ζσζηεκάηωλ ζε ζτοιεία κπορεί λα 

δηαθέρεη αλάιογα κε ηης αλάγθες. 

 

Ελδηαθέρολ παροσζηάδοσλ οη 

περηπηώζεης όποσ ηα Φ/Β 

τρεζηκοποηούληαη θαη γηα ηετλεηό 

ζθηαζκό. 

Σχήμα 8-14. Παραδεύγματα Υ/Β ςυςτημϊτων ςε ςχολεύα του εξωτερικού. 
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Κατϊ ςυνϋπεια εκτιμϊται ϐτι ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ θα όταν ςκϐπιμο να 
δραςτηριοποιηθεύ περαιτϋρω με την εκμετϊλλευςη των εν λϐγω κτιρύων. 

8.4.1.2 Φωτοβολταΰκό δέντρο 
 
Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την τοποθϋτηςη ενϐσ η περιςςοτϋρων «φωτοβολταώκών 
δϋντρων». Σα φωτοβολταώκϊ δϋντρα εύναι ςτϑλοι φωτιςμοϑ οι οπούοι μοιϊζουν με δϋντρο 
που αντύ για φϑλλα ϋχουν μικρϊ Υ/Β πϊνελ. Οι ςτϑλοι παρϊγουν την ενϋργεια που 
χρειϊζονται για να προςφϋρουν φωτιςμϐ ϐλο το βρϊδυ ενώ ςε περύπτωςη επιπλϋον 
παραγωγόσ μποροϑν να ςυνδεθοϑν ςτο υπϐλοιπο δύκτυο ό να χρηςιμεϑςουν ωσ ςταθμϐσ 
παροχόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (π.χ. για φϐρτιςη κινητών τηλεφώνων). Επιςημαύνεται 
πωσ ο Δόμοσ Αλεξανδροϑπολησ ϋχει όδη διεξϊγει διαγωνιςμϐ για την προμόθεια ενϐσ 
φωτοβολταώκοϑ δϋντρου και την εγκατϊςταςη ςτο πϊρκο Ανατολικόσ Θρϊκησ.  

 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
Σο μεγαλϑτερο πλεονϋκτημα τοποθϋτηςησ ενϐσ φωτοβολταώκοϑ δϋντρου ϋγκειται ςτην 
ανϊδειξη τησ περιβαλλοντικόσ δρϊςησ του Δόμου, ςτην ευαιςθητοπούηςη των κατούκων 
καθώσ το δϋντρο θα τραβόξει πολϑ γρόγορα το ενδιαφϋρον των περιςςοτϋρων 
(παρϊλληλη διανομό φυλλαδύων κοντϊ ςτο δϋντρο), και την βελτύωςη τησ εικϐνασ τησ 
πϐλησ. Ενδεικτικϊ ςημεύα τοποθϋτηςησ για τον Δόμο Αλεξανροϑπολησ  θα όταν το πϊρκο 
Ανεξαρτηςύασ, το λιμϊνι τησ Αλεξανδροϑπολησ, η κεντρικό πλατεύα Υερών .  

8.4.1.3 Αποθήκευςη ενέργειασ ςε υλικά με βάςη το τςιμέντο 
 
την ηλιακό τεχνολογύα τα φωτοβολταώκϊ ςυςτόματα μετατρϋπουν απευθεύασ την 
ηλιακό ενϋργεια ςε ηλεκτρικό, ςε αντύθεςη με τα ηλιοθερμικϊ ςυςτόματα που παρϊγουν 
πρώτα θερμικό ενϋργεια, η οπούα ςτη ςυνϋχεια χρηςιμοποιεύται για την παραγωγό 
ηλεκτριςμοϑ μϋςω ϊλλων διατϊξεων π.χ. ςτροβύλων. Η διαδικαςύα αυτό παραγωγόσ 
επιβϊλει την αποθόκευςη τησ θερμϐτητασ, μια διαδικαςύα η οπούα εύναι ςχετικϊ απλό και 
φτηνό. Η δυνατϐτητα αποθόκευςησ τησ θερμικόσ ενϋργειασ δύνει ςτην ηλιοθερμικό 
τεχνολογύα ϋνα ςημαντικϐτατο πλεονϋκτημα ϋναντι ϊλλων τεχνολογιών ΑΠΕ, ϐπωσ των 
φωτοβολταώκών ό/και τησ αιολικόσ, οι οπούεσ δεν ϋχουν, τουλϊχιςτον μϋχρι τώρα 
αναπτϑξει, ανταγωνιςτικϊ ςυςτόματα αποθόκευςησ. Κι αυτϐ διϐτι η αποθόκευςη 
θερμικόσ ενϋργειασ εύναι απλό ωσ τεχνολογύα και ςε ςϑγκριςη με την αποθόκευςη 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύναι πολϑ πιο αποδοτικό αλλϊ και φθηνϐτερη. Επύςησ, οι 
ηλιοθερμικού ςταθμού με αποκλειςτικό χρόςη ηλιακόσ ενϋργειασ λειτουργοϑν ιδανικϊ για 
την κϊλυψη μεγϊλων αιχμών ζότηςησ ειδικϊ τισ μεςημβρινϋσ ώρεσ των θερινών μηνών ςε 
περιοχϋσ με ςημαντικϋσ καταναλώςεισ κλιματιςμοϑ 
 
Η γενικό ιδϋα τησ αποθόκευςησ τησ θερμικόσ ενϋργειασ εύναι ϐτι η θερμϐτητα που 
ςυλλϋγεται απϐ τον όλιο κατϊ τη διϊρκεια τησ ημϋρασ αντύ να χρηςιμοποιηθεύ εξ 
ολοκλόρου για ϊμεςη χρόςη π.χ. ηλεκτροπαραγωγό μπορεύ να αποθηκευτεύ ςε οριςμϋνα 
μϋςα αποθόκευςησ με υψηλό θερμοχωρητικϐτητα, ϐπωσ για παρϊδειγμα τηγμϋνα ϊλατα, 

Σχήμα 8-15. Φαρακτηριςτικϊ παραδεύγματα φωτοβολταώκών δϋντρων 
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ςυμπιεςμϋνο ατμϐ, ςκυρϐδεμα κτλ. Σο τελευταύο υλικϐ (ςκυρϐδεμα) ωσ μϋςο 
αποθόκευςησ βρύςκεται ςόμερα ςε διαφορετικϊ ςτϊδια ϋρευνασ και ανϊπτυξησ με θετικϋσ 
προοπτικϋσ εξϋλιξησ. Η αποθόκευςη γύνεται ςε θερμοκραςύεσ 400-500 oC. Προσ το παρϐν 
το κϐςτοσ επϋνδυςησ εύναι περύπου 30€/ΚWh, αλλϊ ο ςτϐχοσ εύναι να μειωθεύ κϊτω απϐ 
τα 20€/ΚWh. Η πρώτη γενιϊ ςτοιχεύων αποθόκευςησ περιλαμβϊνει ςτοιχεύα με 
χωρητικϐτητα 300 και 400 ΚWh (Global Outlook, 2009).  
 

 
χόμα 8-16. Διϊταξη αποθόκευςησ θερμότητασ με βϊςη το τςιμϋντο 

(Πηγό: Tamme, 2010) 

8.4.1.4 Συμπαραγωγή ενέργειασ με την καύςη βιομάζασ 
 
Προτεύνεται να ερευνηθεύ ο ποςοτικϐσ και ποιοτικϐσ προςδιοριςμϐσ τησ διαθϋςιμησ 
βιομϊζασ του Δόμου. Ο ποιοτικϐσ και ποςοτικϐσ υπολογιςμϐσ τησ θα καταδεύξει την 
προϋλευςη τησ βιομϊζασ και τισ διαθϋςιμεσ ανϊ εποχό και ανϊ ϋτοσ ποςϐτητεσ τησ 
βιομϊζασ. Αυτϐ ςε ςυνδυαςμϐ με τισ εκτιμόςεισ τησ θερμιδικόσ αξύασ τησ βιομϊζασ που θα 
προκϑψουν τϐςο βιβλιογραφικϊ ϐςο και πειραματικϊ με δοκιμϋσ καϑςησ θα 
προςδιορύςουν ποςοτικϊ το δυνητικϊ εκμεταλλεϑςιμο θερμιδικϐ φορτύο τησ διαθϋςιμησ 
βιομϊζασ. 
 
ε επϐμενη φϊςη  προτεύνεται να διερευνηθεύ η ςκοπιμϐτητα καταςκευόσ μονϊδασ 
παραγωγόσ ενϋργειασ (ηλεκτριςμοϑ / θερμϐτητασ) με καϑςη υπολειμμϊτων βιομϊζασ 
ςτο Δόμο Αλεξανδροϑποησ. Με βϊςη τα αποτελϋςματα του ποςοτικοϑ και ποιοτικοϑ 
προςδιοριςμοϑ τησ διαθϋςιμησ βιομϊζασ του Δόμου θα γύνει η προκαταρκτικό εκτύμηςη, 
ο ςχεδιαςμϐσ και η διαςταςιολϐγηςη τησ μονϊδασ ςυμπαραγωγόσ.  
 
Η υλοπούηςη μιασ μονϊδασ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ βιομϊζα ςτα ϐρια του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ εκτϐσ του πλεονεκτόματοσ τησ ϊμεςησ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ 
ανανεώςιμεσ πηγϋσ, θα οδηγόςει και ςε βελτύωςη του ενεργειακοϑ μύγματοσ του Δόμου, 
δηλαδό ςε ελϊττωςη του υφιςτϊμενου ςυντελεςτό εκπομπών (1 MWh = 1,013 t CO2), με 
αποτϋλεςμα την μεύωςη τησ παραγϐμενησ ποςϐτητασ CO2 για κϊθε καταναλιςκϐμενη 
MWh.  

8.4.1.5 Έξυπνα Δίκτυα (Smart grid)  
 
Σο ςϑςτημα ηλεκτρικόσ ενϋργειασ μιασ χώρασ αποτελεύται απϐ τρεισ βαςικοϑσ ϊξονεσ: την 
παραγωγό, την μεταφορϊ και την διανομό. Σα ςυμβατικϊ δύκτυα μεταφορϊσ και διανομόσ 
ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε ϐλεσ τισ χώρεσ του κϐςμου μϋχρι ςόμερα διαςφαλύζουν την 
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αδιϊλειπτη μεταφορϊ και διανομό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ απϐ τουσ χώρουσ παραγωγόσ 
ςτουσ τελικοϑσ καταναλωτϋσ (ανελαςτικϐ φορτύο). Η διαδρομό τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
εύναι μονϐδρομη απϐ τον παραγωγϐ προσ τον καταναλωτό. Ειδικϐτερα για την Ελλϊδα το 
ςϑςτημα παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εύναι λιγνιτο-κεντρικϐ, με αποτϋλεςμα την 
αυξημϋνη εκπομπό CO2 καθώσ και ϊλλων αερύων του θερμοκηπύου (1,149 t CO2/MWh). 
 
Η κατϊςταςη αυτό εκτιμϊται ϐτι μπορεύ να ανατραπεύ με την εμφϊνιςη των «ϋξυπνων» 
δικτϑων (χόμα 8-17), με τρϐπο μϊλιςτα ανϊλογο με αυτϐν που επϋφερε η εμφϊνιςη του 
Διαδικτϑου ςτην επικοινωνύα των ανθρώπων.  
 

 
χόμα 8-17. χηματικό αναπαρϊςταςη «ϋξυπνου» δικτύου. 

 
Ϊτςι ϋνα δύκτυο θεωρεύται «ϋξυπνο» ϐταν ενςωματώνει τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και 
τηλεπικοινωνιών με ςτϐχουσ την ςυλλογό πληροφοριών που αφοροϑν την λειτουργύα του, 
την επεξεργαςύα των πληροφοριών αυτών και τελικϊ τη λόψη αποφϊςεων/δρϊςεων για 
τη βελτιςτοπούηςη τησ λειτουργύασ του. Με τον τρϐπο αυτϐ ϋνα «ϋξυπνο» δύκτυο ϋχει την 
δυνατϐτητα να ενςωματώνει ϐλων των ειδών τουσ χρόςτεσ που εύναι ςυνδεδεμϋνοι ςε 
αυτϐ, ϐπωσ καταναλωτϋσ (απϐ ανελαςτικϊ φορτύα αντιμετωπύζονται πλϋον ωσ ενεργϊ 
τμόματα του Δικτϑου), παραγωγοϑσ και αυτοϑσ που ϋχουν και τισ δυο ιδιϐτητεσ, ώςτε να 
επιτυγχϊνεται οικονομικϊ βιώςιμοσ και αςφαλόσ εφοδιαςμϐσ με ηλεκτρικό ενϋργεια 
(αμφύδρομη επικοινωνύα). 
 
Η ανϊπτυξη «ϋξυπνου» δικτϑου ςτο επύπεδο ενϐσ Δόμου (π.χ. τησ Αλεξανδροϑπολησ) 
επιτρϋπει την ενςωμϊτωςη τεχνολογιών ΑΠΕ ςυνδυαζϐμενη με παρϊλληλη βελτύωςη τησ 
αποδοτικϐτητασ ςτην κατανϊλωςη. Σα προςφερϐμενα οικονομικϊ κύνητρα προσ τουσ 
καταναλωτϋσ επιτρϋπουν την μεύωςη ό/και την μετϊθεςη τησ λειτουργύασ ενεργοβϐρων 
ηλεκτρικών ςυςκευών ςε περιϐδουσ που η ηλεκτρικό ενϋργεια εύναι φθηνϐτερη και ϊρα 
περιςςϐτερο διαθϋςιμη. Εκτιμϊται ϐτι τα ϋξυπνα δύκτυα ηλεκτρικόσ ενϋργειασ θα 
μειώςουν τισ εκπομπϋσ CO2 ςτην ΕΕ κατϊ 9% και την ετόςια κατανϊλωςη ενϋργειασ των 
νοικοκυριών κατϊ 10% (ENTSO-E, 2012). 
 

Ανϊμεςα ςτισ βαςικϋσ προκλόςεισ για την ανϊπτυξη ενϐσ «ϋξυπνου» δικτϑου εύναι και η 
προετοιμαςύα για τη χρόςη ηλεκτρικών οχημϊτων λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐτι ϋνα δύκτυο 
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αυτοϑ του τϑπου πρϋπει να ϋχει τη δυνατϐτητα να εξυπηρετόςει τισ ανϊγκεσ ϐλων των 
καταναλωτών. Δύνεται ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα ηλεκτρικϊ οχόματα και την αναμενϐμενη 
μαζικό εξϊπλωςό τουσ τα επϐμενα χρϐνια με ςτϐχο την μεύωςη των εκπομπών ςτισ 
μετακινόςεισ και την διαγραφϐμενη διαχεύριςη και ςυμμετοχό τουσ ςτην ιςορρϐπηςη και 
υποςτόριξη του δικτϑου λϐγω και του διαςπαρμϋνου χαρακτόρα τουσ, γεγονϐσ που θα 
αποτελϋςει μια ςημαντικό πρϐκληςη για το μϋλλον των δικτϑων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 
Αντύςτοιχη δρϊςη ϋχει προταθεύ και απϐ τον παρϐν ΔΑΕ και αφορϊ την ηλεκτροκύνηςη 
μϋρουσ του δημοτικοϑ ςτϐλου με ΑΠΕ. 

8.4.1.6 Περαιτέρω αξιοποίηςη τησ γεωθερμικήσ ενέργειασ 
 
την ενϐτητα 8.2.6.1. παρουςιϊςθηκε το επενδυτικϐ ςχϋδιο του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ 
για την αξιοπούηςη του γεωθερμικοϑ πεδύου χαμηλόσ ενθαλπύασ Αριςτόνου-Ωνθειασ. 
ήπωσ παρατηρεύται ο προϒπολογιςμϐσ τησ εν λϐγω δρϊςησ εύναι αυξημϋνοσ ςχετικϊ με τα 
περιβαλλοντικϊ οφϋλη που αποφϋρει. Εντοϑτοισ, ςτϐχοσ του Δόμου εύναι μελλοντικϊ να 
επεκταθεύ το δύκτυο τηλεθϋρμανςησ ςτουσ οικιςμοϑσ Μοναςτηρϊκι, Λουτρϊ, Αετοχώρι, 
Δωρικϐ, Ωβαντα, Απαλϐ, Νύψα και Πεϑκα. Αυτϐ ςυνεπϊγεται πωσ θα ϋχουν πρϐςβαςη ςε 
φθηνό θερμικό ενϋργεια περύπου 6.000 κϊτοικοι του Δόμου με ϐτι αυτϐ ςυνεπϊγεται για 
την μεύωςη του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ του οικιακοϑ τομϋα.  
 
Σαυτϐχρονα, ςτα πλαύςια τησ περαιτϋρω αξιοπούηςησ τησ γεωθερμικόσ ενϋργειασ 
προτεύνεται η καταςκευό μονϊδασ παραγωγόσ pellet (χόμα 8-18), η οπούα θα κϊνει 
χρόςη τησ γεωθερμύασ για την ξόρανςη τησ βιομϊζασ. Σο ςτϊδιο τησ ξόρανςησ, κατϊ την 
παραγωγικό διαδικαςύα πελλετοπούηςησ καταλαμβϊνει ϋνα ςημαντικϐ ποςοςτϐ (περύπου 
28-35%) του ςυνολικοϑ κϐςτουσ παραγωγόσ, πρϊγμα που ςυνεπϊγεται πωσ εύναι 
επιβεβλημϋνη η χρόςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ. Η παραπϊνω δρϊςη δεν απαιτεύ 
την περαιτϋρω ανϊπτυξη του δικτϑου τηλεθϋρμανςησ καθώσ μπορεύ να υλοποιηθεύ ςε 
δημοτικό ϋκταςη πληςύων του δικτϑου που αναμϋνεται να καταςκευαςτεύ, ενώ τα 
γεωθερμικϊ ρευςτϊ των 88-90οC μποροϑν να αξιοποιηθοϑν κατϊ την «γεωθερμικϊ» νεκρό 
περύοδο απϐ Ιοϑλιο ϋωσ και Οκτώβριο. 
 

 
χόμα 8-18. χηματικό διϊγραμμα μονϊδα παραγωγόσ  pellet 

 
Σϋλοσ, προτεύνεται  εκπϐνηςη μελϋτησ για την δυνατϐτητα δημιουργύασ μονϊδασ 
ηλεκτροπαραγωγόσ απϐ γεωθερμικό ενϋργεια. Αν τα ενεργειακϊ δεδομϋνα το επιτρϋπουν 
προτεύνεται η ςϑμπραξη με τον ιδιωτικϐ τομϋα (πχ ΔΙΣ) για την καταςκευό μονϊδασ 
ηλεκτροπαραγωγόσ ςυνολικόσ ιςχϑσ 200kWe. Η υλοπούηςησ τησ γεωθερμικόσ μονϊδασ 
παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εκτϐσ του πλεονεκτόματοσ τησ ϊμεςησ παραγωγόσ 
ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ, θα οδηγόςει και ςε βελτύωςη του ενεργειακοϑ 
μύγματοσ του Δόμου, δηλαδό ςε ελϊττωςη του υφιςτϊμενου ςυντελεςτό εκπομπών (1 
MWh = 1,013 t CO2), με αποτϋλεςμα την μεύωςη τησ παραγϐμενησ ποςϐτητασ CO2 για 
κϊθε καταναλιςκϐμενη MWh.  
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8.4.1.7 Ηλιοθερμικόσ ςταθμόσ παραγωγήσ ηλεκτρικήσ ενέργειασ 
 
τα πλαύςια τησ προώθηςησ καινοτϐμων εφαρμογών ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ 
προτεύνεται η εκπϐνηςη μελϋτησ και η υλοπούηςη ενϐσ ηλιοθερμικοϑ ςταθμοϑ 
παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ με αποθόκευςη ςυνολικόσ ιςχϑσ 1MWth. Η υλοπούηςη 
τησ ηλιοθερμικόσ μονϊδασ παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ εκτϐσ του πλεονεκτόματοσ 
τησ ϊμεςησ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ, θα οδηγόςει και ςε βελτύωςη 
του ενεργειακοϑ μύγματοσ του Δόμου, δηλαδό ςε ελϊττωςη του υφιςτϊμενου ςυντελεςτό 
εκπομπών (1 MWh = 1,013 t CO2), με αποτϋλεςμα την μεύωςη τησ παραγϐμενησ 
ποςϐτητασ CO2 για κϊθε καταναλιςκϐμενη MWh. Η παραπϊνω δρϊςη ςυνοδεϑεται απϐ 
ςημαντικϊ οικονομικϊ οφϋλη απϐ την πώληςη τησ παραγϐμενησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
ςτο δύκτυο.  
 
τϐχοσ τησ εν λϐγω δρϊςησ εύναι η επιδεικτικό εφαρμογό καινοτϐμων ανανεώςιμων 
πηγών ενϋργειασ, η οπούα θα ευαιςθητοποιόςει τουσ πολύτεσ ενώ ταυτϐχρονα θα 
μετατρϋψει τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ ςε περιβαλλοντικϊ και ενεργειακϊ αναγνωρύςιμο 
Δόμο.  

8.4.2 Βιοκλιματικϋσ παρεμβϊςεισ  

8.4.2.1 Ψυχρά υλικά (εφαρμογή ςε πεζοδρόμια και δώματα/ςτέγεσ) 
 
Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την χρόςη υλικών χαμηλόσ ηλιακόσ απορρϐφηςησ, ϊρα 
μικρϐτερησ αϑξηςησ τησ εςωτερικόσ θερμοκραςύασ και επιπλϋον χαμηλόσ επανεκπομπόσ 
ακτινοβολύασ ςτο αςτικϐ περιβϊλλον. Αυτϐ θα ϋχει ωσ αποτϋλεςμα την μεύωςη των 
αναγκών ψϑξησ, την βελτύωςη του μικροκλύματοσ και τησ θερμικόσ ϊνεςησ και κατϊ 
ςυνϋπεια την μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. Σα ςυγκεκριμϋνα υλικϊ 
μποροϑν να χρηςιμοποιηθοϑν εύτε αντικαθιςτώντασ τα παλαιϊ υλικϊ εύτε 
επικαλϑπτοντασ (με ψεκαςμϐ) παλαιϐτερα (κυρύωσ χρόςη για ςτϋγεσ/δώματα).  

 
χόμα 8-19. Διαφορϊ θερμοκραςύασ διαφόρων υλικών-χρωματικών επικαλύψεων  

(Πηγό: Santamouris et al. 2011). 
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8.4.2.2 Πράςινα δώματα/ςτέγεσ 
 
Οι πρϊςινεσ ςτϋγεσ επιδροϑν θετικϊ τϐςο ςτην εμφϊνιςη ενϐσ κτιρύου και τησ πϐλησ ςτην 
οπούα ανόκει ϐςο και πρακτικϊ, προςφϋροντασ φυςικό θερμομϐνωςη ςτο κτύριο, 
ελαττώνοντασ τισ ενεργειακϋσ ανϊγκεσ του κτιρύου και βελτιώνοντασ το αςτικϐ 
μικροκλύμα. Η ανϊπτυξη μιασ πρϊςινησ ςτϋγησ ςε ϋνα δημοτικϐ κτύριο εκτιμϊται ϐτι 
βελτιώνει την οπτικό εικϐνα τησ πϐλησ και λειτουργεύ ωσ ερϋθιςμα για την υιοθϋτηςη 
παρϐμοιων δρϊςεων απϐ ιδιώτεσ. 
 

 
χόμα 8-20. Παρϊδειγμα πρϊςινησ ςτϋγησ, 2ο και 11ο Δημοτικό ςχολεύο Νϋασ 

μύρνησ, 

(Πηγό: Πρϊςινη τϋγη, http://www.prasinistegi.gr) 

8.4.2.3 Πράςινοι χώροι ςτάθμευςησ 
 
Ϊνα βαςικϐ πρϐβλημα που παρατηρεύται ςτουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ εύναι η ϋλλειψη 
πραςύνου και φυςικοϑ ό/και τεχνητοϑ ςκιαςμοϑ με αποτϋλεςμα την ανϊπτυξη υψηλών 
θερμοκραςιών τϐςο ςτην επιφϊνεια του εδϊφουσ του χώρου ςτϊθμευςησ ϐςο και ςτα 
αυτοκύνητα που ςταθμεϑουν ςε αυτοϑσ τουσ χώρουσ και ϊρα την αυξημϋνη επανεκπομπό 
ακτινοβολύασ απϐ τα «ζεςτϊ» αυτοκύνητα ςτο αςτικϐ περιβϊλλον και την αυξημϋνη 
κατανϊλωςη καυςύμου απϐ τα αυτοκύνητα για την ψϑξη του εςωτερικοϑ τουσ, δηλαδό 
αυξημϋνεσ εκπομπϋσ ρϑπων ςτο αςτικϐ περιβϊλλον. Σο ςυγκεκριμϋνο πρϐβλημα μπορεύ 
να αντιμετωπιςτεύ με την φϑτευςη δϋντρων ςε βαςικϊ ςημεύα του χώρου ςτϊθμευςησ 
(Toronto City Planning, 2007). Επιπλϋον υπϊρχουν ςυγκεκριμϋνα υλικϊ και τεχνοτροπύεσ 
που επιτρϋπουν την φϑτευςη του εδϊφουσ ςτο οπούο βρύςκεται ο χώροσ ςτϊθμευςησ 
(χόμα 8-21). Οι εν λϐγω δρϊςεισ, δεν βελτιώνουν μϐνο το μικροκλύμα τησ περιοχόσ 
επϋμβαςησ, αλλϊ και την εικϐνα τησ πϐλησ εφαρμογόσ αυξϊνοντασ το ποςοςτϐ πραςύνου. 
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(Πηγό: http://viewdesignpriority.com). 
 

Επιπλϋον, οι δημϐςιοι χώροι ςτϊθμευςησ παρϋχουν τισ περιςςϐτερεσ φορϋσ, διαθϋςιμη 
ϋκταςη η οπούα μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ για την εγκατϊςταςη φωτοβολταώκών 
ςυςτημϊτων. Σα φωτοβολταώκϊ πλαύςια τοποθετοϑνται ςε απλϋσ διατϊξεισ ςε υψϐμετρο 
3-4 μϋτρα απϐ το ϋδαφοσ παρϋχοντασ ςυγχρϐνωσ ςκιαςμϐ ςτα αυτοκύνητα (χόμα 8-22). 
 

 
 

χόμα 8-22. Παρϊδειγμα χρόςεωσ φωτοβολταώκών για τεχνητό ςκιαςμό και 
βραδινό φωτιςμό χώρων ςτϊθμευςησ  

(Πηγό: http://www.schletter.de) 

την περύπτωςη του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ θα μποροϑςαν να γύνουν επιδεικτικϊ μικρϊ 
ϋργα φωτοβολταώκών ςτεγϊςτρων για χώρο ςτϊθμευςησ ό ακϐμη και μεγαλϑτερα με 
κοινοπραξύεσ με τον ιδιωτικϐ τομϋα. Επύςησ, οι ςυγκεκριμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ προτεύνεται 
να ςυνδυαςτοϑν με τισ δρϊςεισ ςτον τομϋα τησ ηλεκτροκύνηςησ. Για παρϊδειγμα θα 
μποροϑςαν να μετατραποϑν ςε ςταθμοϑσ φϐρτιςησ των ηλεκτρικών οχημϊτων. 

8.4.2.4 Χρήςη διαπερατών υλικών 
 
Με τη χρόςη πορωδών-διαπερατών ςτο νερϐ υλικών (πορώδησ ϊςφαλτοσ, πορώδεσ 
ςκυρϐδεμα, κυβϐλιθοι) ςε πλακϐςτρωτεσ επιφϊνειεσ, δρϐμουσ πεζοδρϐμια, πϊρκινγκ, 
αυλϋσ, κτλ αυξϊνεται ςε περιϐδουσ υψηλών θερμοκραςιών η εξϊτμιςη του νεροϑ που 
εύναι δεςμευμϋνο με τη μορφό εδαφικόσ υγραςύασ, με αποτϋλεςμα την ψϑξη τησ 
ατμϐςφαιρασ (φαινϐμενο παρϐμοιο τησ ανθρώπινησ εφύδρωςησ). Επύςησ ςε περιϐδουσ 
ϋντονων βροχοπτώςεων ελαττώνουν την πλημμυρικό απορροό του νεροϑ και 
διευκολϑνουν τη διαχεύριςό του μϋςω του αςτικοϑ ςυςτόματοσ ϐμβριων υδϊτων. 
  

Σχήμα 8-21. Ενδεικτικό παρϊδειγμα πρϊςινου χώρου ςτϊθμευςησ 
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χόμα 8-23. Εφαρμογό διαπερατών υλικών ςε διϊφορεσ κοινόχρηςτεσ επιφϊνειεσ 

(Πηγό: Κτύριο, 10, 2010, www.ktirio.gr). 
 

8.4.2.5 Αεροθερμογραφία και θερμοχαρτογράφηςη 
 
Η υπϋρυθρη θερμογραφύα, αποτελεύ μύα εδραιωμϋνη τεχνικό διαγνωςτικοϑ ελϋγχου 
ηλεκτρομηχανολογικών ςυςτημϊτων και κτιριακών καταςκευών. Η διαγνωςτικό 
ικανϐτητα τησ ςυγκεκριμϋνησ τεχνικόσ ϋγκειται ςτην ανύχνευςη και μϋτρηςη τησ 
εκπεμπϐμενησ υπϋρυθρησ ακτινοβολύασ απϐ οποιοδόποτε υλικϐ / ςώμα, η οπούα εύναι 
ανϊλογη τησ θερμοκραςύασ του, και ςτην “μετϊφραςό” τησ ςε θερμικό εικϐνα, μϋςω 
ειδικών ςυςτημϊτων υπϋρυθρησ απεικϐνιςησ. την πλειοψηφύα των περιςςϐτερων 
εφαρμογών, τυχϐν διακυμϊνςεισ ό ανωμαλύεσ ςτο θερμοκραςιακϐ προφύλ ενϐσ 
επιθεωροϑμενου υλικοϑ/ςώματοσ, υποδεικνϑουν την “προβληματικό” λειτουργικό του 
ςυμπεριφορϊ (Μπϐτςαρησ και Σςανϊκασ, 2009; Tsanakas and Botsaris, 2011). Ειδικϐτερα 
δε, ςτην ενεργειακό επιθεώρηςη κτιρύων, η υπϋρυθρη θερμογραφύα αναδεικνϑεται ωσ 
βαςικϐ και αξιϐπιςτο εργαλεύο για: 
 

 Σην ανύχνευςη προβλημϊτων επιφανειακόσ υγραςύασ και διϊχυςησ υδρατμών ςε 
δομικϊ ςτοιχεύα. 

 Σην ανύχνευςη ςημειακών και γραμμικών θερμογεφυρών ςτην εςωτερικό πλευρϊ 
του κτιριακοϑ κελϑφουσ. 

 Σην ανύχνευςη και προςδιοριςμϐ απωλειών θϋρμανςησ και ψϑξησ, κατϊ τη 
χειμερινό και την θερινό περύοδο αντύςτοιχα. 

 Σον προςεγγιςτικϐ υπολογιςμϐ του ςυντελεςτό θερμοπερατϐτητασ U κϊθε 
επιθεωροϑμενου δομικοϑ ςτοιχεύου. 

 Σον ϋλεγχο τησ κατϊςταςησ τησ μϐνωςησ, λ.χ. ςτο κτιριακϐ κϋλυφοσ ό ςτισ 
ςωληνώςεισ του υποςυςτόματοσ διανομόσ του ςυςτόματοσ θϋρμανςησ. 

 Σην ανύχνευςη διαρροών, λ.χ. ςε αποχετευτικϋσ ςωληνώςεισ ό ςτο υποςϑςτημα 
διανομόσ του ςυςτόματοσ θϋρμανςησ. 

 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ δεκαετύασ ϋχουν αναπτυχθεύ μεθοδολογύεσ υπϋρυθρησ 
θερμογρϊφηςησ ευρεύασ κλύμακασ, βϊςει υπϋργειων λόψεων (αεροθερμογραφόςεων), για 
την επιθεώρηςη μεγϊλων κτιριακών ϐγκων, εκτεταμϋνων βιομηχανικών εγκαταςτϊςεων 
ό και ολϐκληρων αςτικών κϋντρων. Η εφαρμογό αυτών των μεθοδολογιών, ςε 
ςυνδυαςμϐ με τη χρόςη γεωπληροφορικών ςυςτημϊτων χαρτογρϊφηςησ (Geographic 
Information Systems, GIS) μπορεύ να βοηθόςει ςτη θερμοχαρτογρϊφηςη ενϐσ αςτικοϑ 
κϋντρου. Ολοκληρωμϋνα και επιτυχημϋνα ϋργα υπϋργειασ θερμοχαρτογρϊφηςησ ϋχουν 
καταγραφεύ κυρύωσ ςε πϐλεισ τησ δυτικόσ και βϐρειασ Ευρώπησ (Aberdeen, Chester, 
Birmingham, Coventry, Nottingham ςτη Μεγϊλη Βρετανύα, Bordeaux και Paris ςτη Γαλλύα, 
Antwerp και Mortsel ςτο Βϋλγιο), ςτισ Η.Π.Α. (Iowa State) και ςτον Καναδϊ (Calgary). 
(Tambuyzer and Redig, 2008; Energy Cities, 2010; Roberts and Starling, 2004; Eaton, 
2010; Birnie et al. 1984; Savelyev and Sugumaran, 2008; Hay et al. 2011). 
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Μύα τυπικό διαδικαςύα αεροθερμογρϊφηςησ ολοκληρώνεται ςε 1 ϋωσ 4 ημϋρεσ, ανϊλογα 
με την περιοχό κϊλυψησ και τισ επικρατοϑςεσ περιβαλλοντικϋσ ςυνθόκεσ. Η λόψη των 
θερμικών εικϐνων πραγματοποιεύται απϐ ειδικϊ εξοπλιςμϋνο αεροςκϊφοσ, κατϊ τη 
διϊρκεια μιασ ςταθερϊ ψυχρόσ ό θερμόσ νϑχτασ (για ανύχνευςη απωλειών θϋρμανςησ ό 
ψϑξησ αντύςτοιχα, χωρύσ την επύδραςη τησ ηλιακόσ ακτινοβολύασ), απουςύα βροχόσ και 
ανεμιςμοϑ. Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ αεροθερμογρϊφηςησ ακολουθεύ η επεξεργαςύα 
των θερμικών εικϐνων και η ςϑνθεςό τουσ για τη δημιουργύα των θερμικών χαρτών 
(θερμοχαρτογρϊφηςη). Συπικϋσ θερμοκραςιακϋσ αναλϑςεισ εύναι τησ τϊξεωσ των 0.2 οC, 
ενώ το κϊθε εικονοςτοιχεύο ςτην τελικό λαμβανϐμενη θερμικό εικϐνα αντιςτοιχεύ ςε 
απϐςταςη 1 m, ςυντελώντασ ςε ικανοποιητικϊ ακριβό εντοπιςμϐ ςημεύων ενδιαφϋροντοσ. 
Βϊςει τησ εμπειρύασ που αποκομύςθηκε απϐ αυτϋσ τισ προςπϊθειεσ και των ςχετικών 
αναφορών, ο αντύκτυποσ των ϋργων αεροθερμογρϊφηςησ των προαναφερθϋντων 
πϐλεων ςτην ενεργειακό ςυμπεριφορϊ και ευαιςθητοπούηςη των αντύςτοιχων τοπικών 
κοινωνιών και μϋςων ενημϋρωςησ, με το πϋραςμα του χρϐνου, κρύνεται θετικϐτατοσ 
(Tambuyzer and Redig, 2008). Με τη δυνατϐτητα ελεϑθερησ πρϐςβαςησ ςτουσ 
θερμογραφικοϑσ χϊρτεσ τησ περιοχόσ διαμονόσ του (χόμα 8-24 δεξιϊ), ο κϊθε πολύτησ 
λαμβϊνει γνώςη τησ θερμικόσ / ενεργειακόσ ςυμπεριφορϊσ τησ κατοικύασ του (χόμα 8-
24, αριςτερϊ), ώςτε να προβεύ –αν αυτϐ κρύνεται απαραύτητο– ςε ενδεχϐμενεσ 
διορθωτικϋσ ό πρϐςθετεσ επεμβϊςεισ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ (Hay et al. 2011; La CUB, 
2012).  
 

  
χόμα 8-24. Ενδεικτικϋσ εικόνεσ και δεδομϋνα από τον θερμογραφικό χϊρτη τησ 

πόλησ Calgary ςτο Καναδϊ, ςε κλύμακα κατοικύασ (αριςτερϊ) και ευρύτερησ 
ςυνοικύασ (δεξιϊ) 

(Πηγό: Hay et al. 2011). 
 
Επιπροςθϋτωσ, ο θερμογραφικϐσ χϊρτησ, με κατϊλληλη μελϋτη και η επεξεργαςύα των 
δεδομϋνων του, καθύςταται βαςικϐ εργαλεύο ςτη διϊθεςη τησ κϊθε δημοτικόσ αρχόσ για: 
 

 Σον εντοπιςμϐ ανεπιθϑμητων αςτικών θερμικών νηςύδων (urban heat islands), 
που επιβαρϑνουν το μικρϐκλιμα και μεςϐκλιμα του αςτικοϑ ιςτοϑ, και τον 
καθοριςμϐ βελτιωτικών επεμβϊςεων για τον περιοριςμϐ τουσ. 

 Σον εντοπιςμϐ ενεργοβϐρων κτιρύων (εντοπιζϐμενεσ αςτοχύεσ: ϋντονεσ απώλειεσ 
θϋρμανςησ ό ψϑξησ, απουςύα θερμομϐνωςησ οροφόσ, προβλόματα υγραςύασ) και 
τον καθοριςμϐ των αντύςτοιχων ςημεύων επϋμβαςησ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ. 

 Σον εντοπιςμϐ δρϐμων και λεωφϐρων με ϋντονο κυκλοφοριακϐ πρϐβλημα, που 
ςυντελοϑν ςτην επιπλϋον επιβϊρυνςη τησ ατμϐςφαιρασ και ςτην αϑξηςη του 
μικροκλύματοσ (λϐγω αυξημϋνων εκλυϐμενων ρϑπων και θερμϐτητασ). 

 Σην αποτύμηςη τησ θερμικόσ ςυμπεριφορϊσ διαφϐρων φυςικών υλικών (ςϑςταςη 
εδϊφουσ), υλικών δϐμηςησ (ςε ςκύαςτρα και οροφϋσ κτιρύων) και φυτών (ςτο 
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ϋδαφοσ ό ςε “πρϊςινεσ” ςτϋγεσ) για την – κατϊ το δυνατϐν – καλϑτερη και 
ςυχνϐτερη επιλογό χρόςησ τουσ. 

 Σην παρακολοϑθηςη τησ αποτελεςματικϐτητασ των μϋτρων περιοριςμοϑ των 
αςτικών θερμικών νηςύδων και εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ ςτα κτύρια. 

 
Ο βαςικϐτεροσ περιοριςμϐσ για την εκπϐνηςη μιασ αεροθερμογρϊφηςησ εύναι το υψηλϐ 
κϐςτοσ τϐςο του εξοπλιςμοϑ, ϐςο και τησ χρόςησ αεροςκϊφουσ. Επιπλϋον, για 
περιςςϐτερο αξιϐπιςτα ςυμπερϊςματα και τακτικό παρακολοϑθηςη των δεδομϋνων, οι 
θερμογραφικού χϊρτεσ, θα πρϋπει να ανανεώνονται με βϊςη νϋεσ αεροθερμογραφόςεισ, 
γεγονϐσ που ανεβϊζει επιπλϋον το κϐςτοσ ενϐσ τϋτοιου ϋργου. την περύπτωςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ και ςτα πλαύςια του παρϐντοσ ερευνητικοϑ ϋργου εκπονόθηκε 
ενδεικτικό επύγεια θερμογρϊφηςη πολυκατοικιών ςτο κϋντρο τησ πϐλησ (χόμα 8-25). 
 

  
χόμα 8-25. Υωτογραφικό και θερμικό απεικόνιςη πολυκατοικιών ςτο κϋντρο 

τησ Αλεξανδρούπολησ 

8.4.3 Διαχειριςτικού χαρακτόρα μϋτρα 

8.4.3.1 Διαγωνιςμόσ κήπου, μπαλκονιού και ταράτςασ 
 
Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την διενϋργεια ετόςιου διαγωνιςμοϑ ανϊμεςα ςτουσ 
κατούκουσ Αλεξανδροϑπολησ για την ανϊδειξη του καλϑτερου κόπου, μπαλκονιοϑ κτλ. Η 
αξιολϐγηςη θα πραγματοποιηθεύ απϐ ειδικό επιτροπό του Δόμου ενώ το ϋπαθλο θα 
μποροϑςε ενδεικτικϊ να εύναι  εύτε χρηματικϐ, εύτε δωρεϊν φυτϊ, εξοπλιςμϐσ κόπου, ό 
δωρεϊν νερϐ ϑδρευςησ για 1 ϋτοσ. Η δρϊςη αυτό αναμϋνεται, με πολϑ μικρϐ κϐςτοσ, να 
ενεργοποιόςει τουσ κατούκουσ ςτην αϑξηςη του ποςοςτοϑ πραςύνου ςτισ οικύεσ τουσ, 
ςυνειςφϋροντασ ϋτςι ςτην βελτύωςη του μικροκλύματοσ και ςτην ελϊττωςη του 
φαινομϋνου τησ αςτικόσ νηςύδασ θερμϐτητασ. 

8.4.3.2 Μειωμένη τιμή ςτάθμευςησ 
 
Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την μεύωςη των τιμών ςτϊθμευςησ ςε δημϐςιουσ χώρουσ 
για τα IΦ αυτοκύνητα χαμηλόσ κατανϊλωςησ και υψηλόσ περιβαλλοντικόσ επύδοςησ. το 
Graz τησ Αυςτρύασ οι κϊτοικοι που κατϋχουν ΙΦ αυτοκύνητο μειωμϋνων εκπομπών (<140 g 
CO2/km) πληρώνουν μειωμϋνο κατϊ 30% ειςιτόριο ςτουσ δημϐςιουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ. 
Οι οδηγού παύρνουν ϋνα ειδικϐ αυτοκϐλλητο απϐ τον Δόμο το οπούο και κολλϊνε ςτα 
αυτοκύνητϊ τουσ. Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αναμϋνεται να ενιςχϑςει την αγορϊ 
αποδοτικϐτερων απϐ θϋμα κατανϊλωςησ αυτοκινότων, προςφϋροντασ ϋνα επιπλϋον 
οικονομικϐ κύνητρο ςτουσ κατϐχουσ τουσ. το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ μπορεύ να 
επεκταθεύ το μϋτρο με την προςφορϊ απϐ μϋρουσ του Δόμου δωρεϊν χώρου ςτϊθμευςησ 
ςε αυτοκύνητα με πολϑ χαμηλϋσ εκπομπϋσ (<100 g CO2/km) που με βϊςη τελευταύεσ 
νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ δεν πληρώνουν και τϋλη κυκλοφορύασ. 
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8.4.3.3 Σύςτημα τηλεμέτρηςησ ενεργειακών καταναλώςεων 
 
Η ςυγκεκριμϋνη δρϊςη αφορϊ την τοποθϋτηςη ειδικών ςυςκευών που δύνουν την 
δυνατϐτητα μϋτρηςησ ςε πραγματικϐ χρϐνο των ενεργειακών καταναλώςεων και οι 
οπούεσ μεταφρϊζονται αυτομϊτωσ ςε πραγματικϊ χρόματα και εκπομπϋσ CO2. Οι 
ςυγκεκριμϋνεσ ςυςκευϋσ μποροϑν να τοποθετηθοϑν τϐςο ςε κατοικύεσ ϐςο και ςε 
δημοτικϊ κτόρια και αποςτϋλλουν αςϑρματα τισ μετρόςεισ ςε μια οθϐνη ελϋγχου. 
Επιπλϋον δϑναται να μετρηθεύ και η κατανϊλωςη πετρελαύου θϋρμανςησ. Οι τιμϋσ των εν 
λϐγω ςυςκευών ξεκινοϑν απϐ τα 40-50 ευρώ και μποροϑν να φτϊςουν ϋωσ και τα 500 
ευρώ ανϊλογα με τισ λειτουργύεσ που εκτελοϑν.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
τον Δόμο Sabadell τησ Ιςπανύασ διανεμόθηκαν 100 μετρητϋσ οι οπούοι καταγρϊφουν 
αςϑρματα την κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε ευρώ, KWh και τϐνουσ CO2. Επιπλϋον 
κοινοποιόθηκαν ςτουσ δικαιοϑχουσ κϊποιεσ απλϋσ πρακτικϋσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ 
ώςτε να ευαιςθητοποιηθοϑν περαιτϋρω ςε θϋματα εξοικονϐμηςησ. Σα αποτελϋςματα απϐ 
τισ ενδεύξεισ των μετρητών υπϋδειξαν μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ ςτισ 
ςυγκεκριμϋνεσ οικύεσ τησ τϊξεωσ του 10% ςε ϋνα χρϐνο. 
 
Σο ϐφελοσ χρόςεωσ των εν λϐγω ςυςκευών απϐ τον Δόμο, ϋγκειται ςτην δυνατϐτητα 
ελϋγχου τησ πραγματικόσ κατανϊλωςησ ενϋργειασ των δημοτικών κτηρύων κϊθε ςτιγμό ό 
για την περύοδο που ενδιαφϋρει τον Δόμο. Σο ςϑςτημα οργϊνωςησ και ελϋγχου των 
ενεργειακών καταναλώςεων (πετρελαύου και ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ) του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ εύναι ελλιπϋσ και η εγκατϊςταςη ςχετικών ςυςτημϊτων, τουλϊχιςτον 
για τα 20 περιςςϐτερο ενεργοβϐρα κτόρια, εκτιμϊται ϐτι θα πρϋπει να επανεκτιμηθεύ.  

8.4.3.4 Δράςεισ περιβαλλοντικήσ ευαιςθητοποίηςησ τησ μαθητικήσ 
κοινότητασ 

 
Προτεύνεται ςτο Δόμο Αλεξανδροϑπολησ να διοργανώςει ςε ςυνεργαςύα με τισ 
Διευθϑνςεισ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ ειδικϋσ 
δρϊςεισ/δραςτηριϐτητεσ περιβαλλοντικόσ και ενεργειακόσ ευαιςθητοπούηςησ των 
μαθητών. Σϋτοιεσ δρϊςεισ θα μποροϑςαν ενδεικτικϊ να αφοροϑν την υλοπούηςη 
καταςκευών, π.χ. παιχνιδιών ό ςτολιδιών απϐ ανακυκλώςιμα απϐβλητα (παιγνιώδησ 
μϊθηςη) τα οπούα ςτη ςυνϋχεια να διατύθενται ςε ειδικϋσ μαθητικϋσ αγορϋσ. Επύςησ η 
διοργϊνωςη ετόςιων διαγωνιςμών μεταξϑ των ςχολεύων με αντικεύμενο την βρϊβευςη 
τησ καλϑτερησ ό τησ χρηςτικϐτερησ καταςκευόσ απϐ ανακυκλωμϋνο υλικϐ θα μποροϑςε 
να εύναι μια ϊλλη δρϊςη. ημειώνεται ϐτι δρϊςεισ αυτοϑ του τϑπου ϋχουν πολϑ χαμηλϐ 
κϐςτοσ, ενώ ταυτϐχρονα καλλιεργοϑν την κουλτοϑρα τησ επανϊχρηςησ, ανακϑκλωςησ και 
ανϊκτηςησ πρώτων υλών και υλικών ςτουσ κατούκουσ τησ πϐλησ.

Σχήμα 8-26. Παραδεύγματα μετρητών καταναλώςεων 
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9 Κεφϊλαιο 9 

Ϊλεγχοσ τησ 
πορεύασ 
εφαρμογόσ 
του ΔΑΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εν ςυντομία... 
το παρϐν κεφϊλαιο παρουςιϊζονται οι δεύκτεσ 
ελϋγχου τησ πορεύασ εφαρμογόσ του ΔΑΕ 
καθώσ και το λογιςμικϐ-εργαλεύο που 
αναπτϑχθηκε για τον αυτϐματο υπολογιςμϐ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ και ϋλεγχο των 
δεικτών ςτα  πλαύςια του ερευνητικοϑ ϋργου 
«Τπολογιςμϐσ του Ανθρακικοϑ Αποτυπώματοσ 
του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ». Οι δεύκτεσ 
ελϋγχου επιλϋχθηκαν ςϑμφωνα με τισ προτϊςεισ 
του υμφώνου των Δημϊρχων και των 
ςτοιχεύων που αναδεύχτηκαν ϐτι χρύζουν 
επεμβϊςεων βϊςει τησ ανϊλυςησ τησ 
υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ  για τον Δόμο 
Αλεξανδροϑπολησ.  

 

 
9.1 Βαςικού δεύκτεσ αξιολόγηςησ 
 
Ο ςυνεχόσ ϋλεγχοσ και οι τακτικϋσ αναθεωρόςεισ τησ ενεργειακόσ επύδοςησ ενϐσ Δόμου 
ενιςχϑουν την ςυνεχό βελτύωςό του και εξαςφαλύζουν την ομαλό και αποτελεςματικό 
εφαρμογό δρϊςεων για την μεύωςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ και ϊρα και των 
ιςοδϑναμων εκπομπών διοξειδύου του ϊνθρακα. Για τον λϐγο αυτϐ αναπτϑχθηκε μια 
ειδικό φϐρμα-εργαλεύο για την παρακολοϑθηςη τϐςο του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ, 
ϐςο και  οριςμϋνων δεικτών που ςχετύζονται με την ενεργειακό επύδοςη του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ. 
 
Σο ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο, τα χαρακτηριςτικϊ του οπούου αναλϑονται ςτο επϐμενη 
ενϐτητα, βαςύζεται ςε δεκαπϋντε (15) δεύκτεσ αξιολϐγηςησ. Οι ςυγκεκριμϋνοι δεύκτεσ 
επιλϋχθηκαν ςϑμφωνα με τισ οδηγύεσ και προτϊςεισ του υμφώνου των Δημϊρχων και 
των ςτοιχεύων που αναδεύχτηκαν ϐτι  χρύζουν επεμβϊςεων βϊςει τησ ανϊλυςησ τησ 
υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ  για το Δόμο Αλεξανδροϑπολησ. 
 
Κατϊ επϋκταςη, και ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα που επιβαρϑνουν ιδιαιτϋρωσ το ανθρακικϐ 
αποτϑπωμα του Δόμου, ιδιαύτερη ςημαςύα δϐθηκε: 
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 την κατανϊλωςη ηλεκτρικοϑ ρεϑματοσ, 
 τον κτιριακϐ και μεταφορικϐ τομϋα, 
 την χρόςη ΑΠΕ, 
 την προώθηςη των δρϊςεων και ενημϋρωςη των εμπλεκϐμενων φορϋων.   
 

Οι δεκαπϋντε δεύκτεσ αξιολϐγηςησ παρουςιϊζονται ςτον Πύνακα 9-1. Οι ςυγκεκριμϋνοι 
δεύκτεσ ενδϋχεται να τροποποιηθοϑν, με την προςθόκη επιπλϋον δεικτών ανϊλογα και με 
τισ ανϊγκεσ του Δόμου και την αναθεώρηςη των ςτϐχων διεργαςύα η οπούα θα πρϋπει να 
πραγματοποιεύται τακτικϊ. 
 

Πύνακασ 9-1. Δεύκτεσ ελϋγχου τησ πορεύασ εφαρμογόσ του ΔΑΕ. 

Α/Α Περιγραφό δεύκτη Μονϊδα τόχοσ* 
1 υνολικό κατανϊλωςη ρεϑματοσ κατοικιών MWh ↓ 
2 υνολικό κατανϊλωςη ρεϑματοσ δημοτικών κτιρύων MWh ↓ 

3 
υνολικό κατανϊλωςη ρεϑματοσ δημοτικών 
εγκαταςτϊςεων 

MWh 
↓ 

4 υνολικό κατανϊλωςη πετρελαύου δημοτικών κτιρύων MWh ↓ 
5 υνολικό εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ Υ/Β ςε δημοτικϊ κτύρια MWh ↑ 
6 υνολικό ϋκταςη πρϊςινων ςτεγών ςε δημοτικϊ κτύρια τ.μ. ↑ 
7 υνολικό κατανϊλωςη ενϋργειασ δημοτικοϑ ςτϐλου ΜWh ↓ 

8 
υνολικό κατανϊλωςη φυςικοϑ αερ./ηλεκτρ. δημοτικοϑ 
ςτϐλου 

MWh 
↑ 

9 Αριθμϐσ επιβατών ςε δημϐςια μϋςα μαζικόσ μεταφορϊσ - ↑ 
10 Πλόθοσ διϋλευςησ αυτοκινότων απϐ το κϋντρο τησ πϐλησ - ↓ 
11 υνολικϊ χλμ. ποδηλατοδρϐμων χλμ. ↑ 
12 Ιςχϑσ λαμπτόρων εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ - LED MWh ↑ 

13 
Πλόθοσ εκδηλώςεων ςχετικών με το ΔΑΕ, βιώςιμη 
ανϊπτυξη 

- 
↑ 

14 Αριθμϐσ κατούκων που ςυμμετεύχαν ςε ςχετικϋσ εκδηλώςεισ - ↑ 
15 Πλόθοσ δημοςιεϑςεων (ςε περιοδικϊ, ημερύδεσ, ςυνϋδρια) - ↑ 

* ↑: Επιδιώκεται αϑξηςη, ↓: Επιδιώκεται μεύωςη 

 

9.2 Ανϊπτυξη εργαλεύου ελϋγχου (e-Tool) 
 
Ο υπολογιςμϐσ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ ενϐσ Δόμου, αποτελεύ μια χρονοβϐρα και 
απαιτητικό διαδικαςύα η οπούα αποθαρρϑνει την τακτικό εφαρμογό του. Σο πρϐβλημα 
αυτϐ ενιςχϑεται ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει μια ςταθερό ερευνητικό ομϊδα ό 
υπεϑθυνοσ ελϋγχου των ςυγκεκριμϋνων θεμϊτων. το πλαύςιο αυτϐ, και για να 
εξαςφαλιςτεύ η ϋγκαιρη και ϋγκυρη τόρηςη των υποχρεώςεων του Δόμου 
Αλεξανδροϑπολησ που απορρϋουν απϐ το ςϑμφωνο των δημϊρχων, αναπτϑχθηκε ϋνα 
ηλεκτρονικϐ εργαλεύο υποςτόριξησ. Σο ςυγκεκριμϋνο εργαλεύο: 
 

 Αποτιμϊ γρόγορα και αποτελεςματικϊ το ανθρακικϐ αποτϑπωμα για το ϋτοσ που 
εξετϊζεται προςαρμϐζοντασ του δεύκτεσ εκπομπών ανϊλογα με την μεθοδολογύα 
που χρηςιμοποιεύται (πρϐτυποι ςυντελεςτϋσ ό ςυντελεςτϋσ ΑΚΖ) και το 
ενεργειακϐ μύγμα. 

 Αξιολογεύ την πορεύα του Δόμου ϐςον αφορϊ ενεργειακϊ θϋματα, ςϑμφωνα με την 
ετόςια εξϋλιξη των 15 προκαθοριςμϋνων δεικτών που αναλϑθηκαν προηγουμϋνωσ. 

 Παρϊγει ςχετικϊ γραφόματα αξιολϐγηςησ και ϋνδειξησ τησ πορεύασ εξϋλιξησ ςε 
ςχϋςη με τουσ ςτϐχουσ του 2020, ώςτε να μπορεύ να παρουςιαςτεύ ϊμεςα η 
εξϋλιξη του ςχεδύου ςτην κατευθυντόρια επιτροπό. 



Κεφϊλαιο 9: Ϊλεγχοσ τησ πορεύασ εφαρμογόσ του ΔΑΕ 

 

χϋδιο Δρϊςησ Αειφορικόσ Ενϋργειασ Δόμου Αλεξανδρούπολησ 186 
 

 
Σο εργαλεύο αναπτϑχθηκε ςε περιβϊλλον MS Office Excel© (αρχεύο xls) ώςτε να δϑναται η 
επεξεργαςύα του απϐ την πλειοψηφύα των χρηςτών και των υπολογιςτών, να μην 
απαιτεύται εγκατϊςταςη ιδιαύτερου λογιςμικοϑ και να εύναι περιςςϐτερο κατανοητϐ ςτον 
χρόςτη λϐγω τησ εξοικεύωςησ με το ςυγκεκριμϋνο περιβϊλλον. Επιπλϋον δϐθηκε προςοχό 
ώςτε το περιβϊλλον να εύναι ςε πλόρη αρμονύα με τισ φϐρμεσ αναφορϊσ του ςυμφώνου 
των δημϊρχων. την ςυνϋχεια περιγρϊφονται αναλυτικϊ τα χαρακτηριςτικϊ και οι 
λειτουργύεσ του εργαλεύου. 

9.2.1 Περιγραφό e-Tool 

9.2.1.1 Οθόνη ειςαγωγήσ 
 
Η αρχικό οθϐνη ειςϊγει τον χρόςτη ςτο μενοϑ επιλογών των λειτουργιών του e-Tool. 
υγκεκριμϋνα, ο χρόςτησ ϋχει την δυνατϐτητα να επιλϋξει ϋνα απϐ τα 3 πλόκτρα (χόμα 
9-1): 

 Τπολογιςμϐσ ΑΑ: O χρόςτησ μεταφϋρεται ςτην οθϐνη υπολογιςμοϑ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ. 

 Δεύκτεσ ελϋγχου: Ο χρόςτησ μεταφϋρεται ςτην οθϐνη ποςοτικοπούηςησ και 
αξιολϐγηςησ των δεικτών ελϋγχου. 

 Γραφόματα: Ο χρόςτησ μεταφϋρεται ςτην οθϐνη παρουςύαςησ των γραφημϊτων 
τησ πορεύασ εξϋλιξησ ςε ςχϋςη με τουσ ςτϐχουσ του 2020. 

 

 
 

χόμα 9-1. Αρχικό οθόνη ειςαγωγόσ e-Tool. 

9.2.1.2 Υπολογιςμόσ ΑΑ 
 
τη ςυγκεκριμϋνη οθϐνη εμφανύζονται τα πεδύα (κελιϊ), η ςυμπλόρωςη των οπούων εύναι 
απαραύτητη για τον υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ (χόμα 9-2). Σα 

Αρχικό μενοφ 
επιλογισ λειτουργιών 
e-Tool 

Γραφικό περιβάλλον 
ειδικά για τον Διμο 
Αλεξανδροφπολθσ. 
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αποτελϋςματα υπολογιςμοϑ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ εμφανύζονται ςτον πύνακα 
που ακολουθεύ τησ φϐρμασ ςυμπλόρωςησ των δεδομϋνων (χόμα 9-3). Σα πεδύα ςτα 
οπούα θα πρϋπει να ειςαχθοϑν δεδομϋνα τονύζονται με πρϊςινο χρώμα. Για τον 
υπολογιςμϐ του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ απαιτεύται η ςυμπλόρωςη 5 πεδύων: 
 

1) υμπλόρωςη του ϋτουσ απογραφόσ. ϑμφωνα με τισ οδηγύεσ του ςυμφώνου των 
Δημϊρχων το ανθρακικϐ αποτϑπωμα θα πρϋπει να υπολογύζεται τουλϊχιςτον 
κϊθε δϑο χρϐνια. Ϊτςι για τον Δόμο Αλεξανδροϑπολησ θα αξιολογηθεύ το 
ανθρακικϐ αποτϑπωμα για τα ϋτη 2011 (ϋτοσ αναφορϊσ), 2012, 2014, 2016, 2018 
και 2020. Για κϊθε ϋνα ϋτοσ υπϊρχει ξεχωριςτό περιοχό ςυμπλόρωςησ ςτο 
εργαλεύο ώςτε να μην ςυγχϋονται τα δεδομϋνα και να μποροϑν να 
πραγματοποιηθοϑν ϊμεςα ςυγκρύςεισ. 

2) υμπλόρωςη του ακριβό αριθμοϑ των κατούκων του Δόμου Αλεξανδροϑπολησ για 
το ϋτοσ που εξετϊζεται. Ο αριθμϐσ των κατούκων εύναι απαραύτητοσ για τον 
υπολογιςμϐ τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ και εκπομπών CO2 ανϊ κϊτοικο. 

3) Επιλογό των ςυντελεςτών που θα χρηςιμοποιηθοϑν. Ο χρόςτησ μπορεύ να επιλϋξει 
ανϊμεςα ςτουσ πρϐτυπουσ ςυντελεςτϋσ εκπομπών και τουσ ςυντελεςτϋσ ΑΚΖ. Οι 
αντύςτοιχοι ςυντελεςτϋσ εκπομπών και τα αποτελϋςματα υπολογιςμοϑ 
αναπροςαρμϐζονται βϊςει τησ επιλογόσ. 

 

 
 
 
 

χόμα 9- 2. Πύνακασ ειςαγωγόσ δεδομϋνων για τον υπολογιςμό του ανθρακικού 
αποτυπώματοσ. 

4) υμπλόρωςη τησ ςυνολικόσ παραγωγόσ ενϋργειασ απϐ ανανεώςιμεσ πηγϋσ. Ο 
χρόςτησ καλεύται να ςυμπληρώςει το ςυνολικϐ ποςϐ ενϋργειασ που παρϊχθηκε 
απϐ πηγϋσ ϐπωσ φωτοβολταώκϊ, ανεμογεννότριεσ και γεωθερμύα. Σο 
ςυγκεκριμϋνο ποςϐ χρηςιμοποιεύται για να υπολογιςτεύ ο ςυντελεςτόσ εκπομπών 
τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 

5) υμπλόρωςη των καταναλώςεων ενϋργειασ ανϊ τομϋα. Ο χρόςτησ καλεύται να 
ςυμπληρώςει τα πρϊςινα πεδύα του ςυγκεκριμϋνου πύνακα. Δεν εύναι 

Με πράςινο τα πεδία που είναι 
υποχρεωτικό να ςυμπλθρωκοφν 

Επιλογι μεκόδου υπολογιςμοφ 

Τα γκρι πεδία υπολογίηονται αυτόματα 
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υποχρεωτικϐ να ςυμπληρωθοϑν ϐλα τα κελιϊ. Ιδιαύτερη προςοχό πρϋπει να δοθεύ 
ςτην ειςαγωγό των δεδομϋνων ςτισ ςωςτϋσ μονϊδεσ (MWh). 

 

 
 
 

 
χόμα 9-3. Πύνακασ υπολογιςμού του ανθρακικού αποτυπώματοσ. 

 
Ο ςυγκεκριμϋνοσ πύνακασ δεν επιδϋχεται επεξεργαςύασ ώςτε να μην επιτρϋπεται η 
τροποπούηςη των αποτελεςμϊτων. Σα αποτελϋςματα δύνονται τϐςο ανϊ τομϋα ϐςο και 
ςυνολικϊ για κϊθε κατηγορύα ενώ υπολογύζεται αυτϐματα και η απϐςταςη απϐ τον ςτϐχο 
του 2020. Η μορφό του πύνακα ακολουθεύ την μορφό τησ φϐρμασ αναφορϊσ του 
υμφώνου των Δημϊρχων. 
 

9.2.1.3 Δείκτεσ ελέγχου 
 
την ςυγκεκριμϋνη οθϐνη εμφανύζονται τα  πεδύα (κελιϊ) ςυμπλόρωςησ των δεικτών 
ελϋγχου. Σα πεδύα εμφανύζονται ςε μορφό πύνακα ο οπούοσ, ςε αντύθεςη με τα ανθρακικϐ 
αποτϑπωμα, ςυμπληρώνεται ανϊ ϋτοσ (χόμα 9-4).  
 
Για την καλϑτερη και πιο κατανοητό απεικϐνιςη τησ πορεύασ εφαρμογόσ του υμφώνου 
των Δημϊρχων, το εργαλεύο υπολογύζει ποιοτικϊ την εξϋλιξό του με την χρόςη ενϐσ απλοϑ 
αλγορύθμου. Πιο ςυγκεκριμϋνα, κϊθε δεύκτησ αξιολογεύται ςϑμφωνα με την επιθυμητό 
τϊςη. Ϊτςι ςε περύπτωςη που ϋνασ δεύκτησ αυξϊνεται/μειώνεται ςε ςχϋςη με το 
προηγοϑμενο ϋτοσ, ανϊλογα με το αν εύναι επιθυμητό ό μη αυτό η τϊςη αξιολογεύται με 
+1,-1 ό μηδϋν εφϐςον δεν υπϊρχει μεταβολό, αντύςτοιχα. Η τελικό αξιολϐγηςη 
προςδύδεται ςϑμφωνα με το ςυνολικϐ ϊθροιςμα των επύ μϋρουσ βαθμολογιών. Η 
αξιολϐγηςη κλιμακώνεται ςε πϋντε βαθμύδεσ: 
 

 Πολϑ Καλό (Βαθμολογύα 10 ϋωσ 15) 
 Καλό (Βαθμολογύα 1 ϋωσ 9) 
 Ουδϋτερη (Βαθμολογύα 0) 
 Κακό (Βαθμολογύα -1 ϋωσ -9) 
 Πολϑ Κακό (Βαθμολογύα -10 ϋωσ -15) 

 
 
 

Οι ςυντελεςτζσ αναπροςαρμόηονται 
αυτόματα βάςει των επιλογών του 
χριςτθ 

Συνοπτικι παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων 
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χόμα 9-4. Πύνακασ ςυμπλόρωςησ δεικτών αξιολόγηςησ. 

9.2.1.4 Γραφήματα 
 
την ςυγκεκριμϋνη οθϐνη εμφανύζονται τα γραφόματα αξιολϐγηςησ τησ μεταβολόσ του 
ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ (χόμα 9-5) και των δεικτών ελϋγχου (χόμα 9-6). Σα 
δεδομϋνα που ειςόχθηςαν ςτα προηγοϑμενα πεδύα, χρηςιμοποιοϑνται για την αυτϐματη 
παραγωγό ςχετικών διαγραμμϊτων. την κατηγορύα του εργαλεύου «γραφόματα» δεν 
απαιτεύται η ειςαγωγό επιπλϋον δεδομϋνων. 
 

 
χόμα 9-5. Γρϊφημα μεταβολόσ των εκπομπών CO2. 

 
το γρϊφημα μεταβολόσ των εκπομπών CO2 εμφανύζεται ωσ ϊνω ϐριο (κϐκκινη γραμμό) 
οι εκπομπϋσ του ϋτουσ αναφορϊσ και ωσ κϊτω ϐριο – ςτϐχοσ, οι εκπομπϋσ μειωμϋνεσ κατϊ 
20%. Ϊτςι ο χρόςτησ μπορεύ να ϋχει μια γενικό εικϐνα τησ διαχρονικόσ πορεύασ μεύωςησ 

Συμπλιρωςθ των δεικτών 
αξιολόγθςθσ  

Αυτόματθ ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ 
πορείασ εφαρμογισ 
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του ανθρακικοϑ αποτυπώματοσ και τησ απϐςταςησ του απϐ το ϋτοσ αναφορϊσ-ςτϐχο 
2020. Σο ςυγκεκριμϋνο γρϊφημα αναπροςαρμϐζει αυτϐματα τα ϐριϊ του ανϊλογα με το 
εύδοσ ςυντελεςτών που θα χρηςιμοποιηθοϑν (πρϐτυποι ό ΑΚΖ). Αντιςτούχωσ, το εργαλεύο 
παρϊγει γραφόματα που παρουςιϊζουν την διαχρονικό εξϋλιξη για κϊθε ϋναν απϐ τουσ 15 
δεύκτεσ αξιολϐγηςησ.  
 

 
χόμα 9-6. Γρϊφημα μεταβολόσ των δεικτών αξιολόγηςησ. 
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