
1 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ΦΔΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΔΙΥΟΡΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

ςξσ Δήμξσ Δσοώςα 

 

 

Θαμξσάοιξπ 2014 



ΟΠΞΚΞΓΞΡ 

 
 
 

2 

ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

Ο Δήμος Ευρώτα αναδεικνύοντας την ισχυρή πολιτική βούληση και δέσμευσή του προς την 

κατεύθυνση του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού, προσχώρησε την 24η Απριλίου 2012 

στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία του υμφώνου των Δημάρχων.  

το πλαίσιο της συμμετοχής του στο ύμφωνο των Δημάρχων και της υλοποίησης του 

χέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΔΑΕ), ο Δήμος Ευρώτα προσβλέπει στην 

επίτευξη των ακόλουθων στόχων:  

 Ανάδειξη του δήμου σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης τόσο σε περιφερειακό όσο και σε 

εθνικό επίπεδο. 

 Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και επίτευξη σημαντικών 

εξοικονομήσεων ενέργειας και χρηματικών πόρων σε τοπικό επίπεδο. 
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ΤΝΟΧΗ 
Ζ Δσοχπαψκή ποχςξβξσλία ςξσ Ρσμτόμξσ 

ςχμ Δημάουχμ δίμει μια μέα ποξξπςική ρςημ 

ξπική Ασςξδιξίκηρη μα λειςξσογήρει 

απξςελερμαςικά και δημιξσογικά ρςξ μέξ 

ασνημέμξ οϊλξ ςηπ, για ςξ πεοιβάλλξμ και 

ςημ ςξπική ξικξμξμία. Έμα απϊ ςα ξοϊρημα 

για ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ εμεογειακξϋ 

ρυεδιαρμξϋ κάθε δήμξσ, είμαι ξ 

ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ ρςϊυξσ για μείχρη ςχμ 

εκπξμπόμ αεοίχμ CO2 μέυοι ςξ 2020, μέρχ 

ςηπ επιλξγήπ καςάλληλχμ δοάρεχμ 

Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ (ΑΟΔ) και 

Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ (ΔΝΔΜ).  

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξ Δήμξπ Δσοόςα 

αμαδεικμϋξμςαπ ςημ ιρυσοή πξλιςική βξϋληρη 

και δέρμεσρή ςξσ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςξσ 

βιόριμξσ εμεογειακξϋ ρυεδιαρμξϋ, 

ποξρυόοηρε ςημ 24η Αποιλίξσ 2012 ρςξ 

Ρϋμτχμξ ςχμ Δημάουχμ. 

Ρςϊυξι ςξσ μέξσ εμεογειακξϋ ρυεδιαρμξϋ 

απξςελξϋμ η δημιξσογία ρσμθηκόμ 

ποξρέλκσρηπ μέχμ επεμδϋρεχμ ΑΟΔ και ΔΝΔΜ 

ρςημ πεοιξυή και η ανιξπξίηρη ςχμ εσκαιοιόμ 

πξσ δίμξμςαι ρε εθμικϊ και Δσοχπαψκϊ 

επίπεδξ, αμαδεικμϋξμςαπ και 

υοηριμξπξιόμςαπ ρςξ έπακοξ ςα ιδιαίςεοα 

πλεξμεκςήμαςα ςηπ πεοιξυήπ. 

ξ παοϊμ Ρυέδιξ Δοάρηπ για ςημ Αειτϊοξ 

Δμέογεια (ΡΔΑΔ) αμαπςϋυθηκε απϊ ςξ 

Δογαρςήοιξ Ρσρςημάςχμ Απξτάρεχμ και 

Διξίκηρηπ, ςηπ Ρυξλήπ Ζλεκςοξλϊγχμ 

Ληυαμικόμ και Ληυαμικόμ Σπξλξγιρςόμ ςξσ 

Δθμικξϋ Λεςρϊβιξσ Οξλσςευμείξσ (ΔΡΑΔ-

ΔΛΟ), με ςη ρσμεογαρία ςξσ Δήμξσ Δσοόςα. 

Ρϋμτχμα με ςημ απξγοατή καςαμάλχρηπ, 

ρςξ δήμξ καςαμαλόθηκαμ 275,6 GWh για ςξ 

έςξπ βάρηπ 2010. Ξ αγοξςικϊπ ςξμέαπ 

πεοιλαμβάμει ςξ 31,6% ςηπ ρσμξλικήπ 

εμέογειαπ ξ κςιοιακϊπ ςξμέαπ και ξι 

εγκαςαρςάρειπ 36,3% και ξι μεςατξοέπ 32,1%. 

Ζ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ατξοά 

ρςξ 31,2% ςηπ ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ, απϊ 

πεςοέλαιξ θέομαμρηπ ποξέουεςαι 13,2% ςηπ 

εμέογειαπ, απϊ πεςοέλαιξ κίμηρηπ 26,3%, απϊ 

βεμζίμη 22,0%, βιξμάζα 6,4% και ηλιξθεομία 

0,9%. 

 
 

Σχήμα 1: σγκοιςική Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ 

Δμέογειαπ και Δκπξμπώμ CO2 αμά Σξμέα 

Σχήμα 2: σγκοιςική Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ 

Δμέογειαπ και Δκπξμπώμ CO2 αμά Καύριμξ 
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Σχήμα 3: Δπιμεοιρμόπ Σελικήπ Καςαμάλχρηπ Δμέογειαπ αμά Σύπξ Κασρίμξσ (GWh) 

Ζ καςαμάλχρη εμέογειαπ πξσ πεοιγοάτηκε 

ξδήγηρε ρςημ εκπξμπή 140,6 ktn CO2 για ςξ 

έςξπ 2010 απϊ δοαρςηοιϊςηςεπ εμςϊπ ςξσ 

Δήμξσ. Ζ καςαμξμή ςχμ καςαμαλόρεχμ 

εμέογειαπ και εκπξμπόμ CO2 ρςξ Δήμξ 

Δσοόςα παοξσριάζξμςαι ρςα ακϊλξσθα 

Ρυήμαςα 1-3. 

Ξ ρσμξλικϊπ ρςϊυξπ μείχρηπ ςξσ CO2 για ςξ 

2020, πξσ θέςει ξ Δήμξπ Δσοόςα ρςξ πλαίριξ 

ςξσ ΡΔΑΔ, είμαι 23%. Ξ Δήμξπ Δσοόςα έυει 

διαμξοτόρει ςη ρςοαςηγική ςξσ, βάρει ςξσ 

πιξ ρσμτέοξμςξπ ρσμδσαρμξϋ δοάρεχμ, ξ 

ξπξίξπ επιςσγυάμει ςξ ρςϊυξ μείχρηπ 

εκπξμπόμ CO2 πξσ θέςει, υχοίπ μα νεπεομά 

ςιπ ξικξμξμικέπ ςξσ δσμαςϊςηςεπ. 

Οοάγμαςι, για ςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ ασςξϋ 

ξ Δήμξπ Δσοόςα δερμεϋεςαι για μία ρειοά 

απϊ δοάρειπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ ςξσ Δήμξσ, 

με έμταρη μια δέρμη δοάρεχμ ενξικξμϊμηρηπ 

εμέογειαπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ, καθόπ και 

ρςημ έμςανη δοάρεχμ ρυεςικά με ςημ ςξπική 

ηλεκςοξπαοαγχγή.  

ξ ΡΔΑΔ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα είμαι δξμημέμξπ 

ρε 3 διακοιςά κετάλαια: 

 σμξλική ςοαςηγική: Ρσμξλικϊπ ρςϊυξπ 

και μακοξποϊθερμξ ϊοαμα ςξσ Δήμξσ έχπ 

ςξ 2020, καθόπ και ξογαμχςικέπ και 

ξικξμξμικέπ παοάμεςοξι για ςημ 

ποξεςξιμαρία και σλξπξίηρη ςξσ ΡΔΑΔ. 

 Απξγοατή Δκπξμπώμ Αματξοάπ: ελική 

καςαμάλχρη εμέογειαπ εμςϊπ ςηπ 

πεοιξυήπ ςξσ δήμξσ και εκπξμπέπ CO2 αμά 

ςξμέα δοαρςηοιϊςηςαπ για ςξ έςξπ βάρηπ 

2010. 

 Δοάρειπ και Μέςοα για ςξ 2020: 

Οληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςα μέςοα 

εμεογειακήπ απϊδξρηπ, ςα έογα ΑΟΔ και 

άλλεπ δοάρειπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ 

εμέογεια.
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ΛΔΠΞΡ 1Ξ:  

ΡΣΜΞΚΘΙΖ ΡΠΑΖΓΘΙΖ 

 

 

1.1. ςόυξι για ςξ 2020 

α ςελεσςαία υοϊμια η διεθμήπ εμπειοία 

καςαδεικμϋει ρσμευόπ, μέρα απϊ μελέςεπ και 

ποακςικέπ εταομξγέπ, ϊςι η έμμξια και η 

ποακςική ςηπ «αειτϊοξσ αμάπςσνηπ» 

ρςηοίζεςαι πλέξμ ρςξμ ρυεδιαρμϊ, ρςημ 

έοεσμα, ρςημ αμαζήςηρη ςηπ καιμξςξμίαπ και 

ρςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςξσ είδξσπ ςηπ αμάπςσνηπ 

πξσ επιδιόκει μα πεςϋυει η κάθε πεοιξυή. Ξ 

ρυεδιαρμϊπ ποξρδιξοίζεςαι με βάρη ςοειπ 

αλληλέμδεςεπ παοαμέςοξσπ: ξογαμχμέμη 

ποξρπάθεια, διεοεϋμηρη εμαλλακςικόμ 

ρεμαοίχμ και επίςεσνη ρσγκεκοιμέμχμ 

ρςϊυχμ.  

Ζ μεγάλη ενάοςηρη ςξσ Δήμξσ Δσοόςα απϊ 

ξοσκςά καϋριμα για θέομαμρη και αγοξςικέπ 

εογαρίεπ, αλλά και η σφηλή καςαμάλχρη 

ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρςιπ καςξικίεπ και για 

ςημ άοδεσρη ςχμ καλλιεογειόμ, θεχοξϋμςαι 

κοίριμξι αμαρςαλςικξί παοάγξμςεπ για ςημ 

μακοξποϊθερμη βιχριμϊςηςά ςξσ.  

Ζ ϋπαονη σφηλήπ πξιϊςηςαπ επιρςημξμικξϋ 

δσμαμικξϋ, ςξ μεγάλξ εθμικϊ και διεθμέπ 

εμδιατέοξμ για επεμδϋρειπ πάμχ ρςη 

εμεογειακή βιχριμϊςηςα, ξι εσοχπαψκέπ 

ποχςξβξσλίεπ για άμερη εμπλξκή ςχμ 

Ξογαμιρμόμ ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ ρςημ 

πξλιςική ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ για ςημ 

κλιμαςική αλλαγή και η ποξμξμιακή 

γεχγοατική θέρη ςξσ Δήμξσ Δσοόςα 

απξςελξϋμ ςα ρσρςαςικά εμϊπ μίγμαςξπ πξσ 

μπξοεί μα ξδηγήρει ρε βιόριμη αμάπςσνη. 

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξ Δήμξπ Δσοόςα 

αμαδεικμϋξμςαπ ςημ ιρυσοή πξλιςική βξϋληρη 

και δέρμεσρή ςξσ ποξπ ςημ καςεϋθσμρη ςξσ 

βιόριμξσ εμεογειακξϋ ρυεδιαρμξϋ, 

ποξρυόοηρε ςημ 24η Αποιλίξσ 2012 ρςξ 

Ρϋμτχμξ ςχμ Δημάουχμ. 

Ρςϊυξι ςξσ μέξσ εμεογειακξϋ ρυεδιαρμξϋ 

απξςελξϋμ η δημιξσογία καςάλληλχμ 

ρσμθηκόμ ποξρέλκσρηπ μέχμ επεμδϋρεχμ 

Αμαμεόριμχμ Οηγόμ Δμέογειαπ (ΑΟΔ) και 

Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ (ΔΝΔΜ) ρςημ 

πεοιξυή και η ανιξπξίηρη ςχμ εσκαιοιόμ πξσ 

δίμξμςαι ρε εθμικϊ και Δσοχπαψκϊ επίπεδξ, 

αμαδεικμϋξμςαπ και υοηριμξπξιόμςαπ ρςξ 

έπακοξ ςα ιδιαίςεοα πλεξμεκςήμαςα ςηπ 

πεοιξυήπ.  

Ξ ρσμξλικϊπ ρςϊυξπ μείχρηπ ςξσ CO2 με ςξμ 

ξπξίξ δερμεϋεςαι ξ Δήμξπ Δσοόςα για ςξ 

2020 μέρα απϊ ςξ ΡΔΑΔ είμαι 23%. Ξ Δήμξπ 

Δσοόςα έυει διαμξοτόρει ςη ρςοαςηγική ςξσ, 

βάρει ςξσ πιξ ρσμτέοξμςξπ ρσμδσαρμξϋ 

δοάρεχμ, ξ ξπξίξπ επιςσγυάμει ςξ ρςϊυξ 

μείχρηπ εκπξμπόμ CO2 πξσ θέςει, υχοίπ μα 

νεπεομά ςιπ ξικξμξμικέπ ςξσ δσμαςϊςηςεπ. 
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Απϊ ςιπ δοάρειπ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ 

ρςξσπ διάτξοξσπ ςξμείπ καςαμάλχρηπ ςξσ 

Δήμξσ, αμαμέμεςαι μα επιςεσυθεί μείχρη ςχμ 

εκπξμπόμ CO2 καςά 14.419 tn ςξ 2020. ξ 

πξρϊ ασςϊ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςιαία μείχρη 

ςηπ ςάνεχπ ςξσ 10,3% ρε ρυέρη με ςξ έςξπ 

βάρηπ, 2010. 

Ρςη μείχρη ασςή ποξρςίθεμςαι 17.889 

επιπλέξμ tn CO2, λϊγχ ςηπ ςξπικήπ 

ηλεκςοξπαοαγχγήπ, αμεβάζξμςαπ έςρι ςξ 

πξρξρςϊ ενξικξμϊμηρηπ ρςξ 12,7%, 

καλϋπςξμςαπ ςξμ αουικϊ ρςϊυξ. 

 

Σχήμα 1.1: σμξλική ςοαςηγική για ςξ 2020 

 

1.2. Ττιρςάμεμη Καςάρςαρη  

1.2.1. Γεχγοατική Θέρη 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα αμήκει ρςημ πεοιτέοεια 

Οελξπξμμήρξσ και βοίρκεςαι ρςξ μξςιϊςεοξ 

άκοξ ςηπ, ρςξ μξμϊ Κακχμίαπ. Ρςημ ίδια 

πεοιτέοεια αμήκξσμ ακϊμα ξι μξμξί 

Αογξλίδαπ, Αοκαδίαπ, Ιξοιμθίαπ και 

Λερρημίαπ.  

Ξ μξμϊπ Κακχμίαπ, με ποχςεϋξσρα ςη 

Ρπάοςη, διαιοείςαι διξικηςικά ρςιπ επαουίεπ 

Γσθείξσ, Ξιςϋλξσ, Δπιδαϋοξσ Κιμηοάπ και 

Κακεδαίμξμξπ, ρςημ ξπξία σπάγεςαι και ξ 

Δήμξπ Δσοόςα. 

 

Σχήμα 1.2: Ο Νξμόπ Λακχμίαπ ρςξμ  

Δλλαδικό Φώοξ 

Λε ςημ εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ 

«Ιαλλικοάςηπ», μέρχ ςξσ μϊμξσ 3852/2010, 

ΤΔΙ 87/Α/07.06.2010, ρσμςελέρςηκε μια 

διξικηςική αμαδιξογάμχρη πξσ είυε χπ 

απξςέλερμα ςημ ςμημαςξπξίηρη ςξσ μξμξϋ 
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Κακχμίαπ ρε πέμςε δήμξσπ (Αμαςξλικήπ 

Λάμηπ, Δλατξμήρξσ, Δσοόςα, Λξμεμβαρίαπ 

και Ρπάοςηπ). 

 

Σχήμα 1.3: Διξικηςικά Όοια Δήμξσ Δσοώςα 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα ρσμξοεϋει ρςα δσςικά με 

ςξσπ Δήμξσπ Ρπάοςηπ και Αμαςξλικήπ Λάμηπ, 

ρςα βϊοεια με ςξ Δήμξ Κεχμιδίξσ ςξσ μξμξϋ 

Αοκαδίαπ, ρςα αμαςξλικά με ςξ Δήμξ 

Λξμεμβαρίαπ, εμό ςξ μϊςιξ ςμήμα ςξσ 

ρυημαςίζει ςξ Κακχμικϊ κϊλπξ. 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα ποξέκσφε απϊ ςη ρσμέμχρη 

ςχμ ποξωπαουϊμςχμ Δήμχμ Γεοξμθοόμ, 

Έλξσπ, Ιοξκεόμ, Μιάςχμ και Ρκάλαπ και 

πεοιλαμβάμει 2 δημξςικέπ κξιμϊςηςεπ και 23 

ςξπικέπ κξιμϊςηςεπ, ξι ξπξίεπ καςαγοάτξμςαι 

ρςξμ Οίμακα 1.1. Έδοα ςξσ δήμξσ έυει ξοιρςεί 

η Ρκάλα, με ρσμςεςαγμέμεπ 36ξ 51’ 4’’Μ, 22ξ 

39’ 58’’ Α, και σφϊμεςοξ 20 m. Ζ έκςαρη ςξσ 

δήμξσ είμαι 865,7 km2, εμό ξ πληθσρμϊπ ςξσ, 

ρϋμτχμα με ρςξιυεία ςηπ απξγοατήπ ςξσ 

έςξσπ 2011, αμέουεςαι ρςξσπ 18.050 

καςξίκξσπ [3]. 

 

 

 

 

Πίμακας 1.1: Δημξςικέπ Δμόςηςεπ και  

Κξιμόςηςεπ Δήμξσ Δσοώςα 

Δημξςικέπ Δμόςηςεπ Κξιμόςηςεπ  

Γεοξμθοώμ 

Αλεπξυχοίξσ 

Γεοξμθοόμ 

Ιαλλιθέαπ 

Ιαοίςραπ 

Έλξσπ 

Αγ.Θχάμμη 

Αρςεοίξσ 

Βλαυιόςη 

Γλσκϊβοσρηπ 

Γξσβόμ 

Έλξσπ 

Λσοςιάπ 

Κοξκεώμ 

Βαριλακίξσ 

Δατμίξσ 

Ιοξκεόμ 

Καγίξσ 

Νιάςχμ 

Αγ.Δημηςοίξσ 

Απιδιάπ 

Ιοεμαρςήπ 

Μιάςχμ 

κάλαπ 

Βοξμςαμά 

Γοάμμξσραπ 

Κέημξμα 

Οεοιρςεοίξσ 

Ρκάλαπ 

Ρςεταμιάπ 

1.2.2. Δημξγοατικέπ Σάρειπ 

Απϊ ςημ απξγοατή πληθσρμξϋ ςξσ 2011, ξ 

πληθσρμϊπ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα σπξλξγίζεςαι 

ρςξσπ 18.050 μϊμιμξσπ καςξίκξσπ, με 

αμςίρςξιυη πσκμϊςηςα πληθσρμξϋ 20,85 

καςξίκξσπ αμά km2 έκςαρηπ. Ξ Δήμξπ Δσοόςα 

είμαι απϊ ςξσπ πιξ αοαιξκαςξικημέμξσπ 

δήμξσπ ρςξ μξμϊ Κακχμίαπ.  

Όπχπ απεικξμίζεςαι και ρςξμ Οίμακα 1.2 καςά 

ςημ ςελεσςαία δεκαεςία έυει ρημειχθεί ρςξ 

δήμξ μια μείχρη πληθσρμξϋ ςηπ ςάνηπ ςξσ 
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6,6%. Αμςίρςξιυη ςάρη μείχρηπ ρημειόθηκε 

και ρε ξλϊκληοξ ςξ μξμϊ Κακχμίαπ, καςά ςημ 

ίδια δεκαεςία.  

Πίμακας 1.2: Δνέλινη Πληθσρμξύ  

Πληθσρμόπ 

Έςξπ απξγοατήπ 

1991 2001 2011 

ύμξλξ 
Δλλάδαπ 

10.259.900 10.934.097 10.787.690 

Νξμόπ 
Λακχμίαπ 

95.696 92.811 89.600 

Δήμξπ 
Δσοώςα 

20.881 19.319 18.050 

1.2.3. Ηλικιακή Διάοθοχρη 

Ρϋμτχμα με ςημ απξγοατή ςξσ 2001, ςξ 

πξρξρςϊ ςχμ καςξίκχμ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα 

πξσ αμήκξσμ ηλικιακά ρςημ καςηγξοία 0-14, 

είμαι πεοίπξσ ίρξ με ασςϊ ςξσ μξμξϋ και 

μικοϊςεοξ απϊ ασςϊ ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ υόοαπ 

καςά 1,34%. Ρςημ καςηγξοία 15-64 ξ Δήμξπ 

καςέυει πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ απϊ ςξσ μξμξϋ 

και μικοϊςεοξ απϊ ςηπ υόοαπ, εμό ρςιπ 

ηλικίεπ άμχ ςχμ 65, ςξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ 

καςέυει ξ μξμϊπ και ακξλξσθεί ξ Δήμξπ, με 

πξρξρςϊ μεγαλϋςεοξ απϊ ασςϊ ςξσ μέρξσ 

ϊοξσ ςηπ υόοαπ. α παοαπάμχ 

απεικξμίζξμςαι ρςξ Ρυήμα 1.4. 

 

Σχήμα 1.4: ύγκοιρη Ηλικιακήπ Διάοθοχρηπ 

 

1.2.4. Κλιμαςικά Φαοακςηοιρςικά 

Ζ ελλημική επικοάςεια διαιοείςαι ρε 4 

κλιμαςικέπ ζόμεπ, Α έχπ Δ, με ςη ζόμη Α μα 

είμαι η θεομϊςεοη και ςη ζόμη Δ η 

φσυοϊςεοη. Ιοιςήοιξ καςηγξοιξπξίηρηπ 

απξςέλεραμ ξι βαθμξημέοεπ θέομαμρηπ κάθε 

πεοιξυήπ [4]. Όπχπ απεικξμίζεςαι και ρςξ 

Ρυήμα 1.5, ξ μξμϊπ Κακχμίαπ εμςάρρεςαι 

ρςημ κλιμαςική ζόμη Α. 

 

Σχήμα 1.5: Διαυχοιρμόπ ςηπ Δλλάδαπ ρε 

κλιμαςικέπ ζώμεπ 

ξ κλίμα ρςξ μξμϊ Κακχμίαπ έυει υαοακςήοα 

θεομξμερξγειακϊ με μικοή νηοά πεοίξδξ [5]. 

ξ θεομξμερξγειακϊ κλίμα υαοακςηοίζεςαι 

απϊ ςιπ βοξυξπςόρειπ ρςημ φσυοή πεοίξδξ 

ςξσ έςξσπ και απϊ ςημ νηοαρία και ςιπ σφηλέπ 

θεομξκοαρίεπ ρςημ θεομή πεοίξδξ ςξσ έςξσπ. 

Ρςημ παοαλιακή ζόμη ςηπ Οελξπξμμήρξσ, 

ρςημ ξπξία αμήκει και ξ Δήμξπ Δσοόςα, ςξ 

κλίμα απϊ ςημ επίδοαρη ςηπ θάλαρραπ 

διαμξοτόμεςαι ρε καθαοά μερξγειακϊ με 

ζερςά και νηοά καλξκαίοια και ήπιξσπ 

υειμόμεπ. Ξι θεομξκοαριακέπ διατξοέπ 

μεςανϋ υειμόμα και καλξκαιοιξϋ δεμ 

νεπεομξϋμ ςξσπ 16 ξC. 

Κϊγχ ςχμ σφξμεςοικόμ διατξοξπξιήρεχμ 

πξσ παοξσριάζξμςαι ακϊμα και ρςξ 
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ερχςεοικϊ ςξσ Δήμξσ, παοαςίθεμςαι 

κλιμαςικά δεδξμέμα ςηπ πεδιμήπ ςξπικήπ 

κξιμϊςηςαπ Έλξσπ, ςηπ ημιξοειμήπ ςξπικήπ 

κξιμϊςηςαπ Αγ. Δημηςοίξσ, αλλά και ςηπ 

ξοειμήπ ςξπικήπ κξιμϊςηςαπ Ιοεμαρςήπ, ρςξμ 

Οίμακα 1.3. 

Πίμακας 1.3: Κλιμαςικά Δεδξμέμα 3 Κξιμξςήςχμ Δήμξσ Δσοώςα 

Σξπική  

κξιμόςηςα 
Σύπξπ 

(m) (0C) (mm) 

Τφόμεςοξ 

 

Μέρη 

θεομξκοαρία 

φσυοόςεοξσ 

μήμα 

Μέρη 

ελάυιρςη 

θεομξκοαρία 

φσυοόςεοξσ 

μήμα 

Μέρη 

θεομξκοαρία 

θεομόςεοξσ 

μήμα 

Μέρη 

μέγιρςη 

θεομξκοαρία 

θεομόςεοξσ 

μήμα 

Μέρη 

εςήρια 

θεομξκοαρία 

Μέρξ 

εςήριξ 

ύφξπ 

σεςξύ 

Έλξσπ Οεδιμή 10 10,6 6,4 26,8 32,7 18,2 527 

Αγ.Δημηςοίξσ Ζμιξοειμή 385 8,1 4,1 24,5 30,4 15,9 668 

Ιοεμαρςήπ Ξοειμή 800 5,7 2,4 21,7 26,6 13,4 984 

 

1.2.5. Φοήρειπ Γηπ 

Ζ μιρή πεοίπξσ έκςαρη ςξσ Δήμξσ Δσοόςα 

καλϋπςεςαι απϊ δάρη, εμό ςξ 44% καλϋπςξσμ 

ξι καλλιεογξϋμεμεπ εκςάρειπ και ξι 

αγοαμαπαϋρειπ. Ζ αρςική ξικξδϊμηρη 

καςαλαμβάμει μϊλιπ ςξ 1% ςηπ έκςαρηπ 

(Ρυήμα 1.6). 

 

Σχήμα 1.6: Φοήρειπ Γηπ ρςξ Δήμξ Δσοώςα 

 

 

 

1.2.6. Οικξμξμική Δνέλινη Πεοιξυήπ 

Ποχςξγεμήπ Σξμέαπ 

α γϊμιμα εδάτη, η ϋπαονη σδάςιμχμ πϊοχμ 

και ςξ ήπιξ μερξγειακϊ κλίμα ςηπ πεοιξυήπ 

ρσμεςέλεραμ ρςη ρημαμςική αμάπςσνη ςηπ 

γεχογίαπ ρςξ Δήμξ Δσοόςα. Ζ 

υοηριμξπξιξϋμεμη γεχογική έκςαρη ςξσ 

Δήμξσ τςάμει ςα 246.377 ρςοέμμαςα, πξσ 

αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ ίρξ με ςξ 28,8% ςηπ 

ρσμξλικήπ ςξσ έκςαρηπ, ςη ρςιγμή πξσ ςξ 

αμςίρςξιυξ πξρξρςϊ ρςξ μξμϊ Κακχμίαπ είμαι 

23,9% και ρςξ ρϋμξλξ ςηπ υόοαπ 27,2%. 

Ζ γεχογική γη ςξσ Δήμξσ απαοςίζεςαι κσοίχπ 

απϊ δεμδοόδειπ καλλιέογειεπ. ξ μεγαλϋςεοξ 

μέοξπ ςηπ καλϋπςεςαι απϊ εκςάρειπ με 

ελαιϊδεμςοα, καθόπ ξι βοόριμεπ ελιέπ και ςξ 

ελαιϊλαδξ απξςελξϋμ ςα κσοιϊςεοα ποξψϊμςα 

πξσ παοάγει ξ ςϊπξπ. Οξλϋ ρημαμςική είμαι 

και η παοαγχγή ερπεοιδξειδόμ, κσοίχπ 

πξοςξκαλιόμ και μαμςαοιμιόμ, εμό ρςα ϊοια 

ςξσ Δήμξσ σπάουξσμ ακϊμα εκςάρειπ 

ξπχοξκηπεσςικόμ και ριςηοόμ, καθόπ και 

αμπέλια. 
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Σχήμα 1.7: Καλλιεογήριμεπ Δκςάρειπ ρςξ Δήμξ 

Δσοώςα 

Ζ κςημξςοξτία απξςελεί ςη δεϋςεοη 

ρημαμςικϊςεοη πεοιξυή δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ 

ποχςξγεμξϋπ ςξμέα. Ξι δημξςικξί και 

ιδιχςικξί βξρκϊςξπξι καςαλαμβάμξσμ 591.000 

ρςοέμμαςα. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι η κςημξςοξτική 

γη απξςελεί ςξ 65,6% ςηπ έκςαρηπ ςξσ Δήμξσ 

Δσοόςα, πξρξρςϊ πεοίπξσ ίρξ με ςξ 

αμςίρςξιυξ ςξσ μξμξϋ Κακχμίαπ και αοκεςά 

μεγαλϋςεοξ απϊ ασςϊ ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ 

υόοαπ, πξσ δεμ νεπεομά ςξ 40%. 

α ζόα πξσ εκςοέτξμςαι ρςξ Δήμξ ρςα 

πλαίρια ςηπ κςημξςοξτικήπ δοαρςηοιϊςηςαπ 

είμαι κσοίχπ βξξειδή, αιγξποϊβαςα, υξίοξι, 

ιππξειδή, κξσμέλια και πξσλεοικά. α 

ςελεσςαία μάλιρςα απξςελξϋμ ςξ 51% ςχμ 

κςημξςοξτικόμ εκμεςαλλεϋρεχμ. Ρημαμςική 

ακϊμα είμαι και η αμάπςσνη ςηπ 

μελιρρξκξμίαπ. 

Δεσςεοξγεμήπ Σξμέαπ 

Ξ δεσςεοξγεμήπ ςξμέαπ ρςημ πεοιξυή είμαι 

αοκεςά πεοιξοιρμέμξπ και αμςιποξρχπεϋεςαι 

κσοίχπ απϊ μξμάδεπ επενεογαρίαπ ςοξτίμχμ, 

νϋλξσ και καςαρκεσήπ μεςαλλικόμ 

ποξψϊμςχμ. Ολειξφητία απξςελξϋμ ξι 

βιξμηυαμίεπ ςοξτίμχμ και κσοίχπ ςα 

ελαιξσογεία. Ρε ϊλα ρυεδϊμ ςα υχοιά 

σπάουξσμ ελαιξσογεία, ςα ξπξία λειςξσογξϋμ 

με τσγξκεμςοικά πιερςήοια. Δίμαι 

υαοακςηοιρςικϊ, λξιπϊμ, ϊςι η βιξςευμική 

δοαρςηοιϊςηςα ςηπ παοαγχγήπ ερςιάζεςαι 

ρςη μεςαπξίηρη ςηπ ποχςξγεμξϋπ 

παοαγχγήπ. Ωρςϊρξ, η δεσςεοξγεμήπ 

μεςαπξίηρη θα ποέπει μα ποξραμαςξλιρςεί 

και ρςη μεςαπξίηρη ςχμ παοαγϊμεμχμ 

ερπεοιδξειδόμ, καθόπ, παοϊλξ πξσ έμα 

ρημαμςικϊ πξρξρςϊ ςηπ παοαγχγήπ 

διαςίθεςαι ρςη Υσμξπξιία Κακχμίαπ, μεγάλεπ 

πξρϊςηςεπ απϊ ασςά δε ρσλλέγξμςαι καθϊλξσ 

ή απξοοίπςξμςαι [6]. 

Σοιςξγεμήπ Σξμέαπ 

Ξ ςοιςξγεμήπ ςξμέαπ απαρυξλεί ςξ 19,4% ςξσ 

ξικξμξμικά εμεογξϋ πληθσρμξϋ ςξσ Δήμξσ 

Δσοόςα. Ρςξ Δήμξ Δσοόςα 

δοαρςηοιξπξιξϋμςαι πεοίπξσ 1.853 

επιυειοήρειπ, ρϋμτχμα με ρςξιυεία ςξσ 

Δπιμεληςηοίξσ Κακχμίαπ. Ξι επιυειοήρειπ 

ασςέπ αρυξλξϋμςαι με έμα εσοϋ τάρμα 

δοαρςηοιξςήςχμ, πξσ ατξοά κσοίχπ ρςημ 

παοξυή σπηοεριόμ και ςξ εμπϊοιξ. Έμα 

υαμηλϊςεοξ, αλλά διαοκόπ ασναμϊμεμξ 

πξρξρςϊ ατξοά ρςξμ ςξσοιρμϊ. 

1.2.7. Δμεογειακή Καςάρςαρη 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα παοξσριάζει ιδιαίςεοα 

σφηλϊ ηλιακϊ δσμαμικϊ ςξ ξπξίξ τςάμει ςιπ 

1.200 ΙWh παοαγϊμεμηπ ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ αμά KWp εγκαςερςημέμηπ ιρυϋξπ ρε 

εςήρια βάρη. Ζ εγκαςάρςαρη τχςξβξλςαψκόμ 

ρσρςημάςχμ ρε ρςέγεπ κςιοίχμ αλλά και 

αγοξςικέπ εκςάρειπ απξςελεί μια ιδιαίςεοα 

δημξτιλή δοάρη. Για ςξ έςξπ απξγοατήπ 

2010, η ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋπ ρε 
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ςέςξιξσ είδξσπ εγκαςαρςάρειπ νεπέοαρε ςιπ 

1.300 KWp. Δπίρηπ, διαοκόπ ασναμϊμεμη είμαι 

και η εγκαςερςημέμη ιρυϋπ μεγάλχμ 

τχςξβξλςαψκόμ πάοκχμ και εγκαςαρςάρεχμ 

άμχ ςχμ 100 KWp, αλλά και άμχ ςξσ 1 MW. 

Αμςίθεςα, η πεοιξυή ςξσ Δήμξσ Δσοόςα δεμ 

υαοακςηοίζεςαι απϊ ρημαμςικϊ αιξλικϊ 

δσμαμικϊ, ρϋμτχμα με ςξ Διδικϊ Ολαίριξ 

Υχοξςανικξϋ Ρυεδιαρμξϋ και Αειτϊοξσ 

Αμάπςσνηπ για ςιπ Αμαμεόριμεπ Οηγέπ 

Δμέογειαπ. Ωπ απξςέλερμα δεμ σπάουει καμία 

εγκαςάρςαρη παοαγχγήπ αιξλικήπ εμέογειαπ 

ρςα ϊοια ςξσ Δήμξσ. 

1.2.8. Όοαμα Αμάπςσνηπ 

Απξρςξλή ςξσ Δήμξσ Δσοόςα είμαι η 

διεϋθσμρη και οϋθμιρη ϊλχμ ςχμ ςξπικόμ 

σπξθέρεχμ, ρϋμτχμα με ςιπ αουέπ ςηπ 

επικξσοικϊςηςαπ και ςηπ εγγϋςηςαπ, με ρςϊυξ 

ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, ςημ 

αμάπςσνη και ςη ρσμευή βελςίχρη ςχμ 

ρσμτεοϊμςχμ και ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ ςηπ 

ςξπικήπ κξιμχμίαπ. 

Βαρική ποξωπϊθερη για μα μπξοέρει μα 

επιςϋυει ξ Δήμξπ ςξσπ μελλξμςικξϋπ ςξσ 

ρκξπξϋπ και ςιπ επιδιόνειπ ςξσ, είμαι μα έυει 

πλήοχπ απξρατημίρει πξιξι ακοιβόπ είμαι 

ασςξί ξι ρκξπξί και ασςέπ ξι επιδιόνειπ. α 

παοαπάμχ επιςσγυάμξμςαι μέρα απϊ ςημ 

απξκοσρςάλλχρη και ςημ διαςϋπχρη ςξσ 

ξοάμαςξπ. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ϊοαμα ςξσ Δήμξσ είμαι μα 

μπξοέρει μα απξςελέρει έμαμ απϊ ςξσπ 

βαρικξϋπ αγοξςξσοιρςικξϋπ ποξξοιρμξϋπ ςηπ 

υόοαπ, μέρα απϊ ςημ αμάδεινη ςξσ τσρικξϋ 

πλξϋςξσ και ςχμ ςξπικόμ ποξψϊμςχμ ςξσ 

Δήμξσ με ρκξπϊ ςημ εσημεοία ςχμ πξλιςόμ, 

με ρεβαρμϊ ρςξμ άμθοχπξ και ςξ 

Οεοιβάλλξμ. 

Ζ βιόριμη αμάπςσνη ςξσ Δήμξσ Δσοόςα μέρα 

απϊ ςημ δημιξσογία ςχμ ρσμθηκόμ εκείμχμ 

πξσ θα ποξχθήρξσμ ςημ εμεογειακή 

αμαβάθμιρη ςηπ πεοιξυήπ και ςημ 

ποξρέλκσρη μέχμ επεμδϋρεχμ ρε έογα ΑΟΔ 

και ΔΝΔΜ είμαι ξ πσοήμαπ πάμχ ρςξμ ξπξίξ 

θα ρςηοιυθεί ξ εμεογειακϊπ ρυεδιαρμϊπ ςξσ 

Δήμξσ. 

1.3. Οογαμχςικά και Οικξμξμικά 

Θέμαςα 

ξ παοϊμ ΡΔΑΔ αμαπςϋυθηκε με απϊ ςξ 

Δογαρςήοιξ Ρσρςημάςχμ Απξτάρεχμ και 

Διξίκηρηπ, ςηπ Ρυξλήπ Ζλεκςοξλϊγχμ 

Ληυαμικόμ και Ληυαμικόμ Σπξλξγιρςόμ ςξσ 

Δθμικξϋ Λεςρϊβιξσ Οξλσςευμείξσ (ΔΡΑΔ-ΔΛΟ) 

ρε ρσμεογαρία με ςξμ Δήμξ Δσοόςα.  

Ξ Δήμξπ Δσοόςα, με γμόμξμα ςιπ αουέπ πξσ 

ποερβεϋει ςξ Ρϋμτχμξ ςχμ Δημάουχμ, 

ποξυόοηρε ρε μία ρειοά απϊ εμέογειεπ για ςη 

διαμϊοτχρη ςξσ ςελικξϋ ΡΔΑΔ. Αουικά, ξ 

Δήμξπ ποξυόοηρε ρςημ ποξραομξγή και 

βελςιρςξπξίηρη ςχμ ερχςεοικόμ διξικηςικόμ 

δξμόμ ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ 

Ρσμτόμξσ, ϊπχπ απεικξμίζεςαι ρςξ Ρυήμα 

1.8. Ξ Δμεογειακϊπ Σπεϋθσμξπ (ή 

Δμεογειακϊπ Διαυειοιρςήπ) έυει αμαλάβει ςξ 

ρσμξλικϊ έλεγυξ και παοακξλξϋθηρη ϊλχμ 

ςχμ διαδικαριόμ ςξσ ΡΔΑΔ. 

Οαοάλληλα, ρε μια ποξρπάθεια εμθάοοσμρηπ 

ςηπ ρσμμεςξυήπ ςχμ ςξπικόμ 

εμδιατεοξμέμχμ ρςη διαδικαρία ςξσ 

εμεογειακξϋ ρυεδιαρμξϋ ποαγμαςξπξιήθηκε 

μια ρειοά ρσμαμςήρεχμ και ρσζηςήρεχμ με 

ςξπικξϋπ τξοείπ ϊπχπ, επαγγελμαςικξί και 

αγοξςικξί ρσμεςαιοιρμξί, ςξπικέπ εμεογειακέπ 
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εςαιοίεπ και μέρα επικξιμχμίαπ κλπ. Ζ κξιμή 

ποξρπάθεια σπξρςήοινηπ ςξσ ξοάμαςξπ για 

ςξ 2020 απξςελξϋμ ςξ κλειδί για ςημ επιςσυή 

ξλξκλήοχρη ςξσ ΡΔΑΔ. 

Ο ζςνολικόρ εκηιμώμενορ πποϋπολογιζμόρ για 

ηην καηάζηπωζη και ηην ςλοποίηζη ηηρ 

ζςνολικήρ ζηπαηηγικήρ είναι 5,3 εκ. €. Μέπορ 

ηων απαπαίηηηων κονδςλίων θα διαηεθεί από 

ηον δημοηικό πποϋπολογιζμό, καθώρ και από 

εξωηεπικέρ πηγέρ (π.σ. εςπωπαϊκά, εθνικά ή 

πεπιθεπειακά καθεζηώηα σπημαηοδόηηζηρ, 

σοπηγοί κλπ). Ήδη, ο Δήμορ Εςπώηα έσει 

ξεκινήζει ηιρ πποζπάθειερ για ηην ζςμμεηοσή ηος 

ζε σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα και δπάζειρ, 

όπωρ ηο ππόγπαμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και ηο 

Επισειπηζιακό Ππόγπαμμα ζηο πλαίζιο ηος 

Εθνικού Σηπαηηγικού Πλαιζίος Αναθοπάρ 

(ΔΡΟΑ). 

Ζ πεοιξδική ανιξλϊγηρη ςηπ πξοείαπ ςξσ 

ΡΔΑΔ απξςελεί ρατή σπξυοέχρη ςξσ 

σπξγοάτξμςξπ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ 

Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ. Ξ Δήμξπ Δσοόςα 

θα σπξβάλλει έκθερη ανιξλϊγηρηπ αμά 

διεςία, η ξπξία θα πεοιλαμβάμει αματξοέπ 

ρυεςικά με ςημ επιςεσυθείρα ενξικξμϊμηρη 

εμέογειαπ και ςη μείχρη εκπξμπόμ C02, 

καθόπ και ςημ πξοεία σλξπξίηρηπ ςχμ 

δοάρεχμ.  

Αμάλξγα με ςα απξςελέρμαςα ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ θα επιυειοξϋμςαι διξοθχςικέπ 

κιμήρειπ και ποξραομξγή ςξσ 

ποξγοαμμαςιρμξϋ, εάμ ασςϊ κοίμεςαι 

απαοαίςηςξ. Ζ παοακξλξϋθηρη θα γίμεςαι 

μέρχ καςάλληλα επιλεγμέμχμ δεικςόμ 

(εμεογειακξί, πεοιβαλλξμςικξί, ξικξμξμικξί 

δείκςεπ) πξσ θα επιςοέπξσμ ςημ ανιϊπιρςη 

πεοιγοατή ςηπ εκάρςξςε καςάρςαρηπ. 
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Σχήμα 1.8: Ποξραομξγή Οογαμχςικώμ Δξμώμ Δήμξσ Δσοώςα 

 

 

 

 

 



 
 

 
18 

` 

 

ΜΔΡΟ 2Ο
  

ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΔΚΠΟΜΠΩΝ 

ΑΝΑΥΟΡΑ 
 

 

 

 



ΛΔΠΞΡ 2Ξ
 ΑΟΞΓΠΑΤΖ ΔΙΟΞΛΟΩΜ ΑΜΑΤΞΠΑΡ 

 
 
 

 
 

19 

 

ΛΔΠΞΡ 2Ξ:  

ΑΟΞΓΠΑΤΖ ΔΙΟΞΛΟΩΜ ΑΜΑΤΞΠΑΡ 

 

 

2.1. Έςξπ Αματξοάπ 

Ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ Ρσμτόμξσ ςχμ 

Δημάουχμ για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςξσ 

Θρξζσγίξσ Δμέογειαπ και Δκπξμπόμ, χπ έςξπ 

αματξοάπ ποξςείμεςαι ςξ 1990 [8]. Ωρςϊρξ, 

εάμ ξ Δήμξπ δεμ διαθέςει ςα απαοαίςηςα 

δεδξμέμα για ςημ απξγοατή εκπξμπόμ για ςξ 

1990, ςϊςε ποξβλέπεςαι η επιλξγή ςξσ έςξσπ 

πξσ είμαι πληριέρςεοξ ρςξ 1990 για ςξ ξπξίξ 

σπάουξσμ ρατή και ανιϊπιρςα δεδξμέμα. 

Για ςξμ καλλικοαςικϊ Δήμξ Δσοόςα, χπ έςξπ 

αματξοάπ επιλέυθηκε ςξ 2010, καθόπ ήςαμ 

ςξ παλαιϊςεοξ έςξπ για ςξ ξπξίξ ήςαμ δσμαςή 

η ρσλλξγή επαοκόμ και ανιϊπιρςχμ 

ρςξιυείχμ. 

2.2. Μεθξδξλξγικό Πλαίριξ 

2.2.1. Σξμείπ Μελέςηπ 

Ξι ςξμείπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ πξσ 

ενεςάρςηκαμ διακοίμξμςαι ρςιπ ακϊλξσθεπ 

καςηγξοίεπ: 

 Αγοξςικόπ Σξμέαπ 

o Γεχογία 

o Ιςημξςοξτία 

 Κςίοια, Δνξπλιρμόπ/Δγκαςαρςάρειπ και 

Βιξμηυαμία 

o Δημξςικά κςίοια, ενξπλιρμϊπ και 

εγκαςαρςάρειπ 

o Δημξςικϊπ δημϊριξπ τχςιρμϊπ 

o Ιαςξικίεπ  

o Ιςίοια, ενξπλιρμϊπ και εγκαςαρςάρειπ 

ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα (μη δημξςικά) 

o Βιξμηυαμία 

 Μεςατξοέπ 

o Δημξςικϊπ ρςϊλξπ 

o Δημϊριεπ μεςατξοέπ 

o Θδιχςικέπ και εμπξοικέπ μεςατξοέπ 

Δπειδή ξ Δήμξπ Δσοόςα απξςελεί έμαμ κας’ 

ενξυήμ αγοξςικϊ δήμξ, θεχοήθηκε ρκϊπιμξ 

μα ενεςαρςεί νευχοιρςά ξ αγοξςικϊπ ςξμέαπ, 

καθόπ διακοίμεςαι για ςιπ σφηλέπ 

εμεογειακέπ ςξσ καςαμαλόρειπ, ϊπχπ 

ποξκϋπςει και απϊ ςα δεδξμέμα απξγοατήπ 

ςχμ εκπξμπόμ αματξοάπ ρςιπ επϊμεμεπ 

εμϊςηςεπ. 

Ρημειόμεςαι ϊςι ρςξμ σπξβεβλημέμξ Οίμακα 

Απξγοατήπ ςχμ Δκπξμπόμ Αματξοάπ, ξι 

καςαμαλόρειπ ςξσ αγοξςικξϋ ςξμέα 

εμςάρρξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ρςξσπ 

ρυεςιζϊμεμξσπ ςξμείπ (οιςξγεμήπ, 

Λεςατξοέπ). 

Ξι λξιπξί ςξμείπ μελέςηπ ςξσ ΡΔΑΔ 

ρσμτχμξϋμ με ςη μεθξδξλξγία ςξσ 

Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ, δηλαδή 
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Δημξςικϊπ, Ξικιακϊπ και οιςξγεμήπ ςξμέαπ, 

καθόπ και ςξμέαπ Λεςατξοόμ. Κϊγχ ςηπ 

δσρκξλίαπ ρσγκέμςοχρηπ δεδξμέμχμ για ςξ 

Βιξμηυαμικϊ ςξμέα, και ςξσ ποξαιοεςικξϋ 

υαοακςήοα ςηπ μελέςηπ ςξσ ρϋμτχμα με ςιπ 

ξδηγίεπ, επιλέυθηκε μα μη ρσμπεοιλητθεί 

ρςημ Απξγοατή Δκπξμπόμ Αματξοάπ ξ 

ρσγκεκοιμέμξπ ςξμέαπ. 

2.2.2. σλλξγή Δεδξμέμχμ 

Ζ ρσλλξγή ςχμ απαοαίςηςχμ δεδξμέμχμ 

εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ έγιμε απϊ μια 

πληθόοα διατξοεςικόμ πηγόμ, αμάλξγα με 

ςη τϋρη κάθε δοαρςηοιϊςηςαπ. Ξι κϋοιεπ 

πηγέπ δεδξμέμχμ ήςαμ ξι ενήπ: 

 Δήμξπ Δσοώςα 

o ιμξλϊγια ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ και 

πεςοελαίξσ 

o Γοατεία Ιιμήρεχπ, Οξλεξδξμίαπ και 

Γεχπϊμχμ 

o Ρυξλικέπ Δπιςοξπέπ 

 Δνχςεοικξί Υξοείπ 

o Διαυειοιρςήπ ςξσ Δλλημικξϋ Δικςϋξσ 

Διαμξμήπ Ζλεκςοικήπ Δμέογειαπ 

(ΔΔΔΔΖΔ) Γσθείξσ 

o Δλλημική Ρςαςιρςική Αουή 

o Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ Δμέογειαπ & 

Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ 

o Σπξσογείξ Σπξδξμόμ Λεςατξοόμ & 

Δικςϋχμ 

o Σπξσογείξ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ & 

οξτίμχμ 

o Δπιμεληςήοιξ Κακχμίαπ 

 Άλλεπ Πηγέπ 

o Δπιμέοξσπ Ιαςαγοατέπ 

o Λελέςεπ βιβλιξγοατίαπ 

o Διαδικςσακά Δογαλεία 

 

 

Σχήμα 2.1: Μεθξδξλξγική Ποξρέγγιρη για ςημ Απξγοατή Δκπξμπώμ Αματξοάπ 

 

Για ςιπ εμεογειακέπ καςαμαλόρειπ ρςξ 

δημξςικϊ ςξμέα, ςηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρε 

ξικιακϊ, ςοιςξγεμή ςξμέα και γεχογία, καθόπ 

και ςηπ ςξπικήπ ηλεκςοξπαοαγχγήπ απϊ 

τχςξβξλςαψκά ήςαμ δσμαςή η απεσθείαπ 

ρσγκέμςοχρη ςχμ δεδξμέμχμ. 
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Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ καςαμαλόρεχμ ρε 

θεομική εμέογεια ρςξμ ξικιακϊ και ςοιςξγεμή 

ςξμέα, αλλά και ρςημ πεοίπςχρη ςχμ 

ιδιχςικόμ και εμπξοικόμ μεςατξοόμ 

υοηριμξπξιήθηκε η ποξρέγγιρη «Απϊ-Ιάςχ-

Οοξπ-α-Οάμχ (Bottom-up Approach)», 

λαμβάμξμςαπ παοάλληλα σπϊφη ςα διαθέριμα 

δεδξμέμα καςαμάλχρηπ σγοόμ κασρίμχμ ρε 

πεοιτεοειακϊ επίπεδξ. 

2.2.3. σμςελερςέπ Δκπξμπώμ 

Ξ σπξλξγιρμϊπ ςχμ εκπξμπόμ CO2 έγιμε 

βάρει ςχμ ποϊςσπχμ ρσμςελερςόμ, ϊπχπ 

ασςξί καθξοίζξμςαι απϊ ςιπ αουέπ ςηπ IPCC 

(Intergovernmental Panel of Climate Change 

- Διακσβεομηςική Δπιςοξπή για ςημ Ιλιμαςική 

Αλλαγή) [9]. Ξι ρσμςελερςέπ ασςξί καλϋπςξσμ 

ϊλεπ ςιπ εκπξμπέπ CO2 πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 

ςημ καςαμάλχρη εμέογειαπ μέρα ρςα 

γεχγοατικά ϊοια ςηπ ςξπικήπ αουήπ, είςε 

άμερα, λϊγχ ςηπ καϋρηπ καϋριμχμ σλόμ 

ρςημ πεοιξυή, είςε έμμερα, λϊγχ ςηπ καϋρηπ 

καϋριμχμ σλόμ πξσ έυξσμ ρυέρη με ςξμ 

ηλεκςοιρμϊ και ςη θεομϊςηςα ή ςημ φϋνη πξσ 

παοάγξμςαι εκςϊπ πεοιξυήπ, αλλά 

καςαμαλόμξμςαι μέρα ρε ασςήμ. Βαρίζξμςαι 

ρςξμ άμθοακα πξσ πεοιέυεςαι ρε κάθε 

καϋριμξ, ϊπχπ ρσμβαίμει και ρςιπ εθμικέπ 

απξγοατέπ αεοίχμ ςξσ θεομξκηπίξσ ρςξ 

πλαίριξ ςξσ ποχςξκϊλλξσ ςξσ Ιιϊςξ και ςηπ 

UNFCCC (United Nations Framework 

Convention on Climate Change – Ηεμελιόδηπ 

Ρϋμβαρη ςχμ Ζμχμέμχμ Δθμόμ για ςημ 

Ιλιμαςική Αλλαγή). Λε ςημ ποξρέγγιρη ασςή, 

ςξ CO2 θεχοείςαι ςξ ρημαμςικϊςεοξ αέοιξ ςξσ 

θεομξκηπίξσ και ξι εκπξμπέπ ςχμ CH4 και 

N2O δεμ υοειάζεςαι μα σπξλξγιρςξϋμ [8]. 

Ρςιπ επϊμεμεπ εμϊςηςεπ ακξλξσθεί αμαλσςική 

πεοιγοατή ςχμ καςαμαλόρεχμ εμέογειαπ 

πξσ ποξρδιξοιρςηκαμ ρε κάθε ςξμέα. 

2.3. Αγοξςικόπ Σξμέαπ 

Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ εμεογειακόμ 

καςαμαλόρεχμ υοηριμξπξιήθηκε η 

μεθξδξλξγία πξσ αμαπςϋυθηκε ρςξ πλαίριξ 

ςξσ έογξσ «Rural Web Energy Learning 

Network for Action (eReNet)» (Αοιθμϊπ 

Ρσμβξλαίξσ IEE/10/224/SI2.593412), 

ρσγυοημαςξδξςξϋμεμξ απϊ ςξ κξιμξςικϊ 

ποϊγοαμμα Intelligent Energy Europe (IEE) 

[37]. Ρσμςξμιρςήπ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ 

είμαι ςξ Δογαρςήοιξ Ρσρςημάςχμ Απξτάρεχμ 

και Διξίκηρηπ, ςηπ Ρυξλήπ Ζλεκςοξλϊγχμ 

Ληυαμικόμ και Ληυαμικόμ Σπξλξγιρςόμ, ςξσ 

Δθμικξϋ Λεςρϊβιξσ Οξλσςευμείξσ (ΔΡΑΔ-

ΔΛΟ). 

2.3.1. Γεχογία 

Ρςη γεχογία η ηλεκςοική εμέογεια 

υοηριμξπξιείςαι καςά κϋοιξ λϊγξ για ςημ 

άοδεσρη ςχμ καλλιεογειόμ. Ζ άοδεσρη 

γίμεςαι ρςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ με ιδιχςικέπ 

αμςλίεπ και γεχςοήρειπ, εμό έμα μικοϊςεοξ 

πξρξρςϊ ποξέουεςαι απϊ ςα δημξςικά 

αμςλιξρςάρια άοδεσρηπ, καθόπ και ςιπ 

εγκαςαρςάρειπ ςχμ .Ξ.Δ.Β. (ξπικϊπ 

Ξογαμιρμϊπ Δγγείχμ Βελςιόρεχμ) ςηπ 

πεοιξυήπ. Άλλεπ υοήρειπ, μικοήπ ϊμχπ 

κλίμακαπ, είμαι η δημιξσογία καςάλληλχμ 

ρσμθηκόμ θεομξκοαρίαπ ρςα θεομξκήπια, 

καθόπ και η λίπαμρη ςχμ καλλιεογειόμ μέρχ 

φεκαρςικόμ μηυαμημάςχμ ή σδοασλικόμ 

αμςλιόμ λίπαμρηπ. 

Ζ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ για 

γεχογικέπ υοήρειπ ρςξ Δήμξ Δσοόςα 

σπξλξγίρςηκε απϊ δεδξμέμα πξσ 

ρσλλέυθηκαμ απϊ ςα γοατεία ςξσ ΔΔΔΔΖΔ 

Γσθείξσ [10]. Για ςξ έςξπ αματξοάπ 2010 η 

καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ποξέκσφε 

ίρη με 42.357 MWh. 
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Δπιπλέξμ, ρςξμ αγοξςικϊ ςξμέα 

υοηριμξπξιείςαι πεςοέλαιξ ερχςεοικήπ 

καϋρηπ κιμηςήοχμ «diesel», με ςξ ξπξίξ 

λειςξσογξϋμ ςα διάτξοα γεχογικά και 

κςημξςοξτικά μηυαμήμαςα και κσοίχπ ξι 

γεχογικξί ελκσρςήοεπ με ςξσπ ξπξίξσπ 

γίμεςαι ςξ ϊογχμα ςχμ καλλιεογειόμ. 

Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ καςαμάλχρηπ 

πεςοελαίξσ ρςη γεχογία, υοηριμξπξιήθηκαμ 

ρυεςικξί ρσμςελερςέπ πξσ δημξριεϋθηκαμ ςξ 

2010 απϊ ςξ Σπξσογείξ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 

και οξτίμχμ [11]. Ξι ρσμςελερςέπ ασςξί 

ατξοξϋμ ρςα λίςοα καςαμαλιρκϊμεμξσ 

πεςοελαίξσ αμά ρςοέμμα καλλιέογειαπ για ςη 

τσςική παοαγχγή [12, 13]. Ξι σπξλξγιρμξί 

για ςημ καςαμάλχρη πεςοελαίξσ ρςημ 

γεχογία παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα 2.1. 

Πίμακας 2.1: Σελική Καςαμάλχρη Πεςοελαίξσ «Diesel» ρςη Γεχογία 

Δίδξπ Καλλιέογειαπ 
σμςελερςήπ  
(lt / ρςοέμμα) 

Έκςαρη 
(ρςοέμμαςα) 

Πεςοέλαιξ 
«diesel» (lt) 

Πεςοέλαιξ 
«diesel» (MWh) 

Ριςάοι ρκληοϊ 16 435 6.955 70 

Κξιπά ριςηοά 16 5.297 84.744 847 

Δλιά ελαιξπξιήριμη 9 169.196 1.522.760 15.228 

Δλιά επιςοαπέζια 26 70 1.810 18 

Δλαιόμεπ διπλήπ καςεϋθσμρηπ 11 37.883 416.716 4.167 

Οξοςξκαλιέπ  18 42.285 761.137 7.611 

Κεμξμιέπ  18 134 2.416 24 

Λαμςαοιμιέπ 18 6.079 109.420 1.094 

Ρσκιέπ 11 337 3.706 37 

Αοαβϊριςξπ 28 155 4.326 43 

Εχξςοξτέπ 16 1.501 24.018 240 

Οαςάςεπ 18 4 77 1 

Ιηπεσςικά μακοάπ διάοκειαπ 21 99 2.038 20 

Ιηπεσςικά σπϊ κάλσφη 30 248 7.434 74 

Ιαοσδιέπ  4 105 377 4 

Αμπέλια για κοαρί 13 295 3.832 38 

Αμπέλια για επιςοαπέζια 
υοήρη 

13 1.206 15.674 157 

Λέλι- Δκςάρειπ με μελίρρια 8 38 303 3 

ύμξλξ 265.365 2.967.743 29.677 

Ρςξ Ρυήμα 2.2 απεικξμίζεςαι η καςαμξμή ςηπ 

καςαμάλχρηπ πεςοελαίξσ αμά είδξπ 

καλλιέογειαπ. 

Ανίζει μα παοαςηοηθεί ϊςι ρημαμςικϊ μέοξπ 

ςηπ καςαμάλχρηπ καςαλαμβάμει η 

καλλιέογεια ςηπ ελιάπ (65% ςξσ ρσμξλικξϋ). 

Ασςϊ δικαιξλξγείςαι αμ λητθεί σπϊφη η 

μεγάλη έκςαρη ελαιόμχμ, η ξπξία απξςελεί 

ςξ 78% ςηπ ρσμξλικήπ καλλιεογήριμηπ 

έκςαρηπ ςξσ Δήμξσ. Διδικϊςεοα, ςξ 30% ςηπ 
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ρσμξλικήπ ελαιξπαοαγχγήπ ςξσ μξμξϋ 

Κακχμίαπ ποξέουεςαι απϊ ςξ Δήμξ Δσοόςα. 

Σχήμα 2.2: Καςαμάλχρη Πεςοελαίξσ «Diesel» ρςη 

Γεχογία αμά είδξπ Καλλιέογειαπ 

Ακξλξσθξϋμ ξι καλλιέογειεπ πξοςξκαλιόμ, ξι 

ξπξίεπ καςαμαλόμξσμ ςξ 26% ςξσ ρσμξλικξϋ 

πεςοελαίξσ, ξι καλλιέογειεπ μαμςαοιμιόμ και 

λεμξμιόμ με 4% και ξι καλλιέογειεπ ριςηοόμ 

με καςαμάλχρη 3% ςξσ ρσμξλικξϋ πεςοελαίξσ 

ςξσ αγοξςικξϋ ςξμέα. 

Για ςημ εκςεςαμέμη καλλιέογεια ςηπ 

ελαιξπξιήριμηπ ελιάπ σπξλξγίρςηκε η 

καςαμάλχρη βεμζίμηπ, η ξπξία ξτείλεςαι ρςη 

λειςξσογία ςχμ βεμζιμξκίμηςχμ μηυαμημάςχμ 

για ςη ρσλλξγή ςξσ καοπξϋ. Ρϋμτχμα με 

ρυεςική μελέςη, η πξρϊςηςα 

καςαμαλιρκϊμεμηπ βεμζίμηπ αμά ελαιόμα 

εςηρίχπ, αμέουεςαι ρε [14]: 

 0,18673 lt/δέμςοξ και 

 21,16986 lt/tn ρσλλεγϊμεμξσ 

ελαιϊκαοπξσ. 

α απξςελέρμαςα ςχμ σπξλξγιρμόμ δίμξμςαι 

ρςξμ Οίμακα 2.2 πξσ ακξλξσθεί. 

Πίμακας 2.2: Σελική Καςαμάλχρη Βεμζίμηπ ρςη Γεχογία

Έκςαρη ελαιξπξιήριμηπ 
ελιάπ (ρςοέμμαςα) 

Αοιθμόπ 
ελαιόδεμςοχμ 

Πξρόςηςα καοπξύ 
(kg) 

Βεμζίμη (lt) Βεμζίμη (MWh) 

169.196 2.537.932 44.413.810 1.414.142 13.010 

 

2.3.2. Κςημξςοξτία 

Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ καςαμάλχρηπ 

πεςοελαίξσ ρςημ κςημξςοξτία, ϊπχπ και ρςημ 

πεοίπςχρη ςηπ γεχογίαπ, υοηριμξπξιήθηκαμ 

ρυεςικξί ρσμςελερςέπ (λίςοα πεςοελαίξσ αμά 

ζόξ) πξσ δημξριεϋθηκαμ ςξ 2010 απϊ ςξ 

Σπξσογείξ Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ και 

οξτίμχμ [11]. Ξι σπξλξγιρμξί για ςημ 

καςαμάλχρη πεςοελαίξσ ρςημ κςημξςοξτία 

καςαγοάτξμςαι ρςξμ Οίμακα 2.3. 

Πίμακας 2.3: Σελική Καςαμάλχρη Πεςοελαίξσ «Diesel» ρςημ Κςημξςοξτία

Δίδξπ ζώξσ 
σμςελερςήπ (lt 

Πεςοελαίξσ / ζώξ) 
Αοιθμόπ ζώχμ 

Πεςοέλαιξ 
diesel (lt) 

Πεςοέλαιξ 
diesel (MWh) 

Αιγξποϊβαςα 3 70.994 205.883 2.059 

Βξξειδή 2-6 μημόμ 1 37 44 0,4 

Βξξειδή 6-24 μημόμ 6 67 402 4 

Βξξειδή >24 μημόμ 24 134 3.216 32 

ύμξλξ 71.232 209.545 2.096 
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2.3.3. ύμξφη 

Όπχπ απεικξμίζεςαι και ρςξ Ρυήμα 2.3 πξσ 

ακξλξσθεί, η ηλεκςοική εμέογεια ρςξμ 

αγοξςικϊ ςξμέα καςαλαμβάμει ςξ 49% ςηπ 

ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ και ρσμδσαρςικά με 

ςξ πεςοέλαιξ «diesel» αμςιποξρχπεϋξσμ ςξ 

85% ςξσ ρσμϊλξσ. ξ σπϊλξιπξ 15% 

αμςιρςξιυεί ρε καςαμάλχρη βεμζίμηπ.  

Πίμακας 2.4: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρςξμ «Αγοξςικό Σξμέα» 

Αγοξςικόπ Σξμέαπ 
Ηλεκςοική 

Δμέογεια (ΜWh) 
Πεςοέλαιξ diesel 

(MWh) 
Βεμζίμη  
(MWh) 

ύμξλξ  
(MWh) 

Γεχογία 42.357 29.677 13.010 85.044 

Ιςημξςοξτία 0 2.095 0 2.096 

ύμξλξ 42.357 31.773 13.010 87.140 

 

 

Σχήμα 2.3: Πξρξρςιαία καςαμξμή Καςαμαλώρεχμ 

Αγοξςικξύ Σξμέα αμά Μξοτή Δμέογειαπ 

2.4. Κςίοια, Δνξπλιρμόπ/ Δγκαςαρςάρειπ 

και Βιξμηυαμία 

2.4.1. Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και 

Δγκαςαρςάρειπ 

Ρςημ καςηγξοία ασςή εμςάρρξμςαι ςα κςίοια 

και ξι εγκαςαρςάρειπ, η κσοιϊςηςα ςχμ 

ξπξίχμ αμήκει ρςξ Δήμξ Δσοόςα, ξ ξπξίξπ 

έυει αμαλάβει και ςη διαυείοιρή ςξσπ. Ξι 

εμεογειακέπ καςαμαλόρειπ ατξοξϋμ ρςα 

δημξςικά κςίοια, ρυξλεία ποχςξβάθμιαπ και 

δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ, καθόπ και 

σπξδξμέπ ϋδοεσρηπ, άοδεσρηπ και 

βιξλξγικξϋ καθαοιρμξϋ. 

 

Δημξςικά Κςίοια 

ξ ρϋμξλξ ςχμ δημξςικόμ κςιοίχμ πξσ 

καςαγοάτηκαμ απξςελείςαι απϊ: 

 20 κξιμξςικά γοατεία 

 1 δημαουείξ 

 4 ποόημ δημαουεία, ρςξσπ υόοξσπ ςχμ 

ξπξίχμ πλέξμ λειςξσογξϋμ δημξςικέπ 

σπηοερίεπ και Ιέμςοα Δνσπηοέςηρηπ 

Οξλιςόμ 

 1 αμξιυςϊ θέαςοξ 

 4 γήπεδα με εγκαςαρςάρειπ απξδσςηοίχμ 

 3 ιαςοεία, δημξςικά και αγοξςικά 

 3 πμεσμαςικά κέμςοα 

Ξι αμάγκεπ θέομαμρηπ ςχμ δημξςικόμ 

κςιοίχμ καλϋπςξμςαι με ηλεκςοική εμέογεια 

μέρχ κλιμαςιρςικόμ και άλλχμ ηλεκςοικόμ 

ρσρκεσόμ, καθόπ ξι κασρςήοεπ πεςοελαίξσ, 

πξσ έμα μικοϊ πξρξρςϊ ςξσπ διαθέςει, δεμ 

υοηριμξπξιξϋμςαι. 

Ρςξμ Οίμακα 2.5. παοαςίθεμςαι ρσμξπςικά ξι 

εμεογειακέπ καςαμαλόρειπ ρςα δημξςικά 
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κςίοια, αμά δημξςική εμϊςηςα. Ξι εμεογειακέπ 

καςαμαλόρειπ αμά δημξςικϊ κςίοιξ για ςξ 

έςξπ 2010 παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οαοάοςημα 1. 

Πίμακας 2.5: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρςα 

Δημξςικά Κςίοια 

Δημξςική Δμόςηςα 
Ηλεκςοική εμέογεια 

(ΜWh) 

Γεοξμθοόμ 31 

Έλξσπ 42 

Ιοξκεόμ 34 

Μιάςχμ 19 

Ρκάλαπ 20 

ύμξλξ 146 

υξλεία 

ξ ρϋμξλξ ςχμ εμ λειςξσογία ρυξλείχμ καςά 

ςξ 2010 απξςελείςαι απϊ: 

 14 Μηπιαγχγεία 

 14 Δημξςικά Ρυξλεία 

 4 Γσμμάρια 

 4 Γεμικά Κϋκεια 

 1 Δπαγγελμαςικϊ Κϋκειξ 

Ηα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι λϊγχ ςχμ 

καςαογήρεχμ και ρσγυχμεϋρεχμ πξσ 

ρσμςελέρςηκαμ ρςξμ ςξμέα ςηπ εκπαίδεσρηπ 

ςα ςελεσςαία υοϊμια, δε λειςξσογξϋμ πλέξμ 4 

δημξςικά ρυξλεία (ρημειόμξμςαι με 

αρςεοίρκξ ρςξ Οαοάοςημα 2). 

Ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ρσρςεγαζϊμεμχμ 

ρυξλείχμ, παοαςίθεμςαι κξιμέπ μεςοήρειπ 

καςαμάλχρηπ. Ασςϊ ρημαίμει, για ςημ μεμ 

ηλεκςοική καςαμάλχρη, ϊςι σπήουε κξιμϊπ 

μεςοηςήπ ςηπ ΔΔΖ, εμό ρςημ πεοίπςχρη ςξσ 

πεςοελαίξσ θέομαμρηπ υοηριμξπξιείςαι 

κξιμϊπ κασρςήοαπ.  

Ζ θέομαμρη ςχμ ρυξλείχμ γίμεςαι με 

πεςοέλαιξ μέρχ ρσρςήμαςξπ κεμςοικήπ 

θέομαμρηπ. Ζ καςαμάλχρη πεςοελαίξσ 

θέομαμρηπ ρςα ρυξλεία καςαγοάτηκε μέρχ 

ςιμξλξγίχμ πξσ παοείυε ςξ λξγιρςήοιξ ςηπ 

ρυξλικήπ επιςοξπήπ ςηπ πεοιξυήπ, ρςα ξπξία 

αμαγοάτξμςαμ ξι παοαγγελίεπ κασρίμξσ για 

κάθε ρυξλείξ και για ξλϊκληοξ ςξ έςξπ. Ζ 

μεςαςοξπή ςχμ λίςοχμ πεςοελαίξσ ρε KWh 

έγιμε με υοήρη ςχμ παοακάςχ ρσμςελερςόμ. 

Πίμακας 2.6: σμςελερςέπ Μεςαςοξπήπ 

Καύριμξ σμςελερςήπ Μεςαςοξπήπ (kWh/lt) 

Βεμζίμη 9,2 

Οεςοέλαιξ 10,0 

 

Ρςξμ Οίμακα 2.7. παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά 

ξι εμεογειακέπ καςαμαλόρειπ ρυξλείχμ αμά 

δημξςική εμϊςηςα για ςξ έςξπ 2010. Ρςξ 

Οαοάοςημα 2 παοαςίθεμςαι αμαλσςικά 

ρςξιυεία για ςιπ εμεογειακέπ καςαμαλόρειπ 

αμά ρυξλείξ. 

Πίμακας 2.7: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ  

ρςα υξλεία 

Δημξςική 
Δμόςηςα 

Ηλεκςοική 
Eμέογεια 

(MWh) 

Πεςοέλαιξ 
(MWh) 

σμξλική 
Eμέογεια 
(MWh) 

Γεοξμθοόμ 24 110 134 

Έλξσπ 38 251 289 

Ιοξκεόμ 23 145 168 

Μιάςχμ 17 97 114 

Ρκάλαπ 39 163 202 

ύμξλξ 141 766 907 

Δημξςικέπ Δγκαςαρςαρειπ 

Ζ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ για ςη 

λειςξσογία ςχμ αμςλιξρςαρίχμ, γεχςοήρεχμ 

ϋδοεσρηπ και άοδεσρηπ, καθόπ και ςξσ 

βιξλξγικξϋ καθαοιρμξϋ, καςαγοάτηκε απϊ 

ςξ αουείξ ςχμ ςιμξλξγίχμ πξσ απξρςέλλξμςαι 

απϊ ςη ΔΔΖ.  
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Ζ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ για ςιπ 

δημξςικέπ εγκαςαρςάρειπ για ςξ έςξπ 2010 

παοξσριάζεςαι ρςξμ Οίμακα 2.8. πξσ 

ακξλξσθεί. Ξι καςαμαλόρειπ ςχμ 

αμςλιξρςαρίχμ παοαςίθεμςαι αμαλσςικά ρςξ 

Οαοάοςημα 3. 

Πίμακας 2.8: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρςιπ 

Δημξςικέπ Δγκαςαρςάρειπ 

Δημξςική Δμόςηςα Ηλ. Δμέογεια (MWh) 

Ύδοεσρη 

Γεοξμθοόμ 612 

Έλξσπ 1.068 

Ιοξκεόμ 438 

Μιάςχμ 268 

Ρκάλαπ 731 

Σύμολο Ύδρευσης 3.117 

Άοδεσρη 

Έλξσπ 13 

Ιοξκεόμ 30 

Ρκάλαπ 384 

Σύμολο Άρδευσης 427 

Βιξλξγικόπ Καθαοιρμόπ 

Σύμολο 133 

ύμξλξ Δημ. Δγκ/ρεχμ 3.677 

ύμξφη 

Ζ ρσμξλική καςαμαλιρκϊμεμη εμέογεια ρςημ 

καςηγξοία «Δημξςικά Ιςίοια, Δνξπλιρμϊπ και 

Δγκαςαρςάρειπ», παοξσριάζεςαι ρςξμ Οίμακα 

2.9. και απεικξμίζεςαι ρυημαςικά ρςα 

Ρυήμαςα 2.4. και 2.5. 

 

Σχήμα 2.4: Καςαμξμή Καςαμαλώρεχμ ρε 

«Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και Δγκαςαρςάρειπ» 

 Σχήμα 2.5: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και Δγκαςαρςάρειπ» 

αμά Πηγή Δμέογειαπ 

Πίμακας 2.9: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε «Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμό και Δγκαςαρςάρειπ» 

Παοξυή 
Ηλεκςοική 

Δμέογεια (ΜWh) 

Πεςοέλαιξ 

θέομαμρηπ (ΜWh) 

ύμξλξ 
(ΜWh) 

Δημξςικά Ιςίοια 146 
 

146 

Ρυξλεία 141 766 907 

Δγκαςαρςάρειπ 'Ύδοεσρηπ 3.117 
 

3117 

Δγκαςαρςάρειπ Άοδεσρηπ 427 
 

427 

Βιξλξγικϊπ Ιαθαοιρμϊπ 133 
 

133 

ύμξλξ 3.964 766 4.730 
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2.4.2. Δημξςικόπ Δημόριξπ Υχςιρμόπ 

Ξ δημξςικϊπ τχςιρμϊπ ρσμίρςαςαι ρςξ 

τχςιρμϊ ξδόμ, πλαςειόμ και κξιμϊυοηρςχμ 

υόοχμ ςξσ δήμξσ. α δεδξμέμα 

καςαμάλχρηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

αμςλήθηκαμ και πάλι απϊ ςα ημεοξλϊγια 

έκδξρηπ λξγαοιαρμόμ οεϋμαςξπ δήμχμ και 

κξιμξςήςχμ για ςξ έςξπ 2010, αλλά και απϊ 

ςη Διεϋθσμρη ςηπ ΔΔΖ μέρχ ςχμ αοιθμόμ 

παοξυήπ ςχμ θέρεχμ τχςιρμξϋ (Οίμακα 

2.10). 

Πίμακας 2.10: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Δημξςικό Δημόριξ Υχςιρμό» 

Δημξςική 

Δμόςηςα 
Ηλεκςοική Δμέογεια (ΜWh) 

Γεοξμθοόμ 65 

Έλξσπ 709 

Ιοξκεόμ 365 

Μιάςχμ 133 

Ρκάλαπ 713 

ύμξλξ 1.985 

2.4.3. Καςξικίεπ 

Ζ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ για ςιπ 

αμάγκεπ ςξσ ξικιακξϋ ςξμέα σπξλξγίρςηκε 

απϊ δεδξμέμα πξσ ρσλλέυθηκαμ απϊ ςα 

γοατεία ςξσ ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ. Για ςξ έςξπ 

βάρηπ 2010 η καςαμάλχρη ήςαμ ίρη με 23.395 

MWh. 

Ρςξ Δήμξ Δσοόςα για ςημ κάλσφη ςχμ 

θεομικόμ αμαγκόμ ρςιπ καςξικίεπ 

υοηριμξπξιξϋμςαι ξι ακϊλξσθεπ εμαλλακςικέπ 

μξοτέπ θέομαμρηπ: πεςοέλαιξ θέομαμρηπ, 

νσλεία και ηλεκςοιρμϊπ. Ρημειόμεςαι ϊςι η 

ηλεκςοική εμέογεια για θέομαμρη 

πεοιλαμβάμεςαι ρςα δεδξμέμα πξσ 

ρσγκεμςοόθηκαμ απϊ ςξμ ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ. 

Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ καςαμάλχρηπ 

θεομικήπ εμέογειαπ ρςιπ καςξικίεπ 

υοηριμξπξιήθηκε η ποξρέγγιρη «απϊ κάςχ 

ποξπ ςα πάμχ», ανιξπξιόμςαπ ρςαςιρςικά 

δεδξμέμα και ρυεςικξϋπ δείκςεπ ειδικήπ 

εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ απϊ μελέςεπ ςηπ 

βιβλιξγοατίαπ.  

Αουικά, αμςλήθηκαμ ρςξιυεία ρυεςικά με ςξμ 

αοιθμϊ και ςημ επιτάμεια ςχμ καςξικιόμ, 

καςαμεμημέμα αμά είδξπ κςιοίξσ 

(μξμξκαςξικία, πξλσκαςξικία) και αμάλξγα με 

ςημ ϋπαονη θεομξμϊμχρηπ και κεμςοικήπ 

θέομαμρηπ [3]. Δπίρηπ, υοηριμξπξιήθηκε ςξ 

ρϋμξλξ ηλεκςοξδξςξϋμεμχμ ςεςοαγχμικόμ 

ξικιακήπ υοήρηπ ςξσ έςξσπ 2010 απϊ ρυεςικέπ 

καςαρςάρειπ ςξσ Δήμξσ. 

Ρςξμ Οίμακα 2.11 απεικξμίζεςαι η ρσμξλική 

επιτάμεια ςχμ καςξικιόμ για ςξ έςξπ 2010 

αμά είδξπ κςιοίξσ, ςϋπξ θέομαμρηπ και 

ρϋμτχμα με ςημ ϋπαονη ή απξσρία 

θεομξμϊμχρηπ. 

Πίμακας 2.11: Δπιτάμεια Καςξικιώμ αμά Σύπξ 

Καςξικίαπ (ς.μ.) 

Δίδξπ 
Θέομαμρηπ 

Μξμξκαςξικίεπ Πξλσκαςξικίεπ 

Με 
ΘΜ 

Φχοίπ 
ΘΜ 

Με 
ΘΜ 

Φχοίπ 
ΘΜ 

Ιεμςοική 88.271 189.094 5.635 4.085 

Άλλξσ 
Δίδξσπ 

85.485 393.084 2.940 3.175 

ΘΜ: Θεομξμόμχρη 

 

Ρςη μελέςη ςχμ Οαπακόρςα et. al [17] 

παοξσριάζξμςαι ειδικξί δείκςεπ εμεογειακήπ 

καςαμάλχρηπ για θέομαμρη για διάτξοεπ 

πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ. Ξι δείκςεπ 

διατξοξπξιξϋμςαι αμάλξγα με ςξ εάμ η 

καςξικία έυει ή ϊυι θεομξμϊμχρη και με ςξ 

εάμ είμαι μξμξκαςξικία ή πξλσκαςξικία. 
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Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, για ςξμ Δήμξ Δσοόςα 

υοηριμξπξιήθηκαμ ξι δείκςεπ πξσ 

παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα 2.12, 

λαμβάμξμςαπ σπϊφη ϊςι η πεοιξυή ςξσ 

Οϋογξσ (για ςημ ξπξία ποξρδιξοίζξμςαι ξι 

δείκςεπ ρςη ρυεςική μελέςη) έυει ςιπ ίδιεπ 

βαθμξημέοεπ με ςξμ Δήμξ Δσοόςα. 

Πίμακας 2.12: Διδικξί Δείκςεπ Δμεογειακήπ 

Καςαμάλχρηπ για Θέομαμρη ρε Κςίοια ςξσ Δήμξσ 

Δσοώςα (ΚWh/m2) 

Μξμξκαςξικίεπ Πξλσκαςξικίεπ 

Λε ΗΛ Υχοίπ ΗΛ Λε ΗΛ Υχοίπ ΗΛ 

43,6 140,4 30,7 105,1 

ΘΜ: Θεομξμόμχρη 

 

Ρςη ρσμξλική καςαμάλχρη εμέογειαπ για 

θέομαμρη θα ποέπει μα λητθεί σπϊφη και ςξ 

ταιμϊμεμξ ςηπ εμεογειακήπ τςόυειαπ (fuel 

poverty), ιδίχπ για μια αγοξςική πεοιξυή 

ϊπχπ ξ Δήμξπ Δσοόςα. Απϊ ςη μελέςη ςηπ 

ΔΚ.ΡΑ. για ςιπ ρσμθήκεπ διαβίχρηπ ρςημ 

Δλλάδα ποξκϋπςει ϊςι ςξ επίπεδξ τςόυειαπ 

για ςημ πεοίξδξ 2009-2010 τςάμει ςξ 30% 

πεοίπξσ ςξσ ρσμξλικξϋ πληθσρμξϋ. Ρςξ 

πλαίριξ ασςϊ έγιμε η ποξρέγγιρη ϊςι ςξ 75% 

ςχμ θεομικόμ αμαγκόμ πξσ σπξλξγίρςηκαμ 

είμαι η ποαγμαςική εμεογειακή καςαμάλχρη, 

καθόπ ξ πληθσρμϊπ δεμ ικαμξπξιεί πλήοχπ 

ςιπ ρσμθήκεπ θεομικήπ άμερηπ. 

Για ςξ διαυχοιρμϊ ςχμ πηγόμ εμέογειαπ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ παοξυή ςηπ 

απαιςξϋμεμηπ θεομικήπ εμέογειαπ (πεςοέλαιξ 

θέομαμρηπ, νσλεία και ηλεκςοιρμϊπ) 

υοηριμξπξιήθηκαμ δείκςεπ απϊ ςη διεθμή 

βιβλιξγοατία [18,19].  

Λε βάρη ςα παοαπάμχ, καθόπ και έμα μέρξ 

ρσμςελερςή απϊδξρηπ για ςα ρσρςήμαςα 

κεμςοικήπ θέομαμρηπ με υοήρη πεςοελαίξσ 

και ςιπ ρϊμπεπ πεςοελαίξσ ποξκϋπςει ϊςι η 

ρσμξλική καςαμάλχρη πεςοελαίξσ είμαι 

29.113 MWh και νσλείαπ 17.545 MWh. 

Δπιπλέξμ, η ενξικξμϊμηρη πξσ επιςσγυάμεςαι 

απϊ ςημ εγκαςάρςαρη ηλιακόμ ρσλλεκςόμ 

είμαι ίρη με 13,5 KWh/m2 καςά μέρξ ϊοξ για 

ςη Εόμη Α [20]. Ζ παοαγϊμεμη ηλιξθεομική 

εμέογεια για ςξ έςξπ βάρηπ 2010 εκςιμάςαι 

ρςιπ 2.605 MWh. 

Ρςξμ Οίμακα 2.13. παοξσριάζεςαι 

ρσγκεμςοχςικά η καςαμάλχρη εμέογειαπ ρςξμ 

ξικιακϊ ςξμέα αμά μξοτή εμέογειαπ.  

Πίμακας 2.13: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Καςξικίεπ» 

Πηγέπ Δμέογειαπ Καςαμάλχρη (MWh) 

Οεςοέλαιξ θέομαμρηπ 29.113 

Ζλεκςοική εμέογεια 23.395 

Νσλεία 17.545 

Ζλιξθεομία 2.605 

ύμξλξ 72.658 

 

Σχήμα 2.6: Πξρξρςιαία Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ 

Δμέογειαπ ρςξμ Οικιακό Σξμέα αμά Πηγή Δμέογειαπ 

Όπχπ ταίμεςαι και απϊ ςξ Ρυήμα 2.6 ςξ 

μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ καςαμαλόρεχμ ατξοά 

ρςξ πεςοέλαιξ θέομαμρηπ και ςημ ηλεκςοική 

εμέογεια. 
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2.4.4. Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και 

Δγκαςαρςάρειπ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα 

Ρςξ Δήμξ Δσοόςα δοαρςηοιξπξιξϋμςαι 

πεοίπξσ 1.850 επιυειοήρειπ ρςξμ ςοιςξγεμή 

ςξμέα [15]. Ιϋοια αμςικείμεμα ςηπ 

δοαρςηοιϊςηςάπ ςξσπ απξςελξϋμ ςξ εμπϊοιξ 

και η παοξυή σπηοεριόμ. 

Ζ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ για ςιπ 

αμάγκεπ ςξσ ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα σπξλξγίρςηκε 

απϊ δεδξμέμα πξσ ρσλλέυθηκαμ απϊ ςα 

γοατεία ςξσ ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ. Ρσγκεκοιμέμα 

για ςξ έςξπ βάρηπ 2010 η καςαμάλχρη 

ποξέκσφε ίρη με 14.250 MWh. 

Ζ πξρϊςηςα πεςοελαίξσ πξσ καςαμαλόμεςαι 

ρςξμ ςοιςξγεμή ςξμέα ποξρδιξοίρςηκε απϊ ςη 

ρσμξλική πξρϊςηςα πεςοελαίξσ θέομαμρηπ 

πξσ καςαμαλόμεςαι ρςξ δήμξ, πλημ ςχμ 

δημξςικόμ και ξικιακόμ καςαμαλόρεχμ πξσ 

παοξσριάρςηκαμ ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ 

εμϊςηςεπ.  

Ζ ρσμξλική πξρϊςηςα πεςοελαίξσ θέομαμρηπ 

ρςξ δήμξ Δσοόςα ποξέκσφε με καςάλληλη 

πληθσρμιακή αμαγχγή ςηπ ρσμξλικήπ 

πξρϊςηςαπ πεςοελαίξσ θέομαμρηπ ρςξ Μξμϊ, 

η ξπξία αμςλήθηκε απϊ ςη Διεϋθσμρη 

Οεςοελαψκήπ Οξλιςικήπ ςξσ Σπξσογείξσ 

Οεοιβάλλξμςξπ Δμέογειαπ και Ιλιμαςικήπ 

Αλλαγήπ [16]. Οοξέκσφε ϊςι η ρσμξλική 

καςαμάλχρη πεςοελαίξσ θέομαμρηπ ιρξϋςαι 

με 6.481 MWh. 

Πίμακας 2.14: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Κςίοια, Δνξπλιρμό και Δγκαςαρςάρειπ Σοιςξγεμξύπ 

Σξμέα» 

Ηλεκςοική 
Δμέογεια 

(ΜWh) 

Πεςοέλαιξ 
Θέομαμρηπ 

(ΜWh) 
ύμξλξ 

14.250 6.481 20.731 

 

2.4.5. Βιξμηυαμία 

Ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ Ρσμτόμξσ ςχμ 

Δημάουχμ η ρσμμεςξυή ςηπ βιξμηυαμίαπ ρςξ 

ΡΔΑΔ δεμ είμαι σπξυοεχςική. Ζ βιξμηυαμική 

δοαρςηοιϊςηςα ρςξ Δήμξ Δσοόςα, ϊπχπ έυει 

επιρημαμθεί και ρςξ Λέοξπ 1 «Ρσμξλική 

Ρςοαςηγική», ρσμίρςαςαι κσοίχπ ρςη 

λειςξσογία ελαιξςοιβείχμ και άλλχμ 

μεςαπξιηςικόμ επιυειοήρεχμ ρςξμ κλάδξ ςχμ 

ςοξτίμχμ. Ωρςϊρξ, λϊγχ ςηπ δσρκξλίαπ 

ρσγκέμςοχρηπ επαοκόμ δεδξμέμχμ 

επιλέυθηκε μα μη μελεςηθεί ξ ρσγκεκοιμέμξπ 

ςξμέαπ. 

2.4.6. ύμξφη 

Ρςξ Ρυήμα 2.7 παοξσριάζεςαι η αμάλσρη ςηπ 

καςαμαλιρκϊμεμηπ εμέογειαπ ςϊρξ αμά πεδίξ 

καςαμάλχρηπ, ϊρξ και αμά είδξπ 

καςαμαλιρκϊμεμηπ εμέογειαπ για «Ιςίοια, 

Δνξπλιρμϊπ/ Δγκαςαρςάρειπ και Βιξμηυαμία». 

 

Σχήμα 2.7: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Κςίοια, Δνξπλιρμόπ/Δγκαςαρςάρειπ  

και Βιξμηυαμία» αμά Πηγή Δμέογειαπ 
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2.5. Μεςατξοέπ 

2.5.1. Δημξςικόπ ςόλξπ 

Ζ καςηγξοία «Δημξςικϊπ Ρςϊλξπ» ατξοά ρςημ 

καςαμάλχρη εμέογειαπ για ςημ κάλσφη ςχμ 

αμαγκόμ ςχμ δημξςικόμ ξυημάςχμ. Ασςά 

πεοιλαμβάμξσμ ξυήμαςα πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ καθαοιϊςηςα ςξσ 

δήμξσ, επιβαςικά, τξοςηγά και ημιτξοςηγά, 

αλλά και μηυαμήμαςα έογξσ. 

ξ μεξρσρςαθέμ γοατείξ κίμηρηπ ςξσ δήμξσ 

Δσοόςα παοείυε ςημ πλήοη λίρςα ςχμ 

δημξςικόμ ξυημάςχμ, καθόπ και μημιαίεπ 

καςαρςάρειπ καςαμάλχρηπ κασρίμχμ αμά 

ϊυημα. α παοαπάμχ δεδξμέμα 

παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά ρςξμ Οίμακα 2.15, 

ϊπξσ ςα λίςοα κασρίμχμ έυξσμ μεςαςοαπεί ρε 

KWh εμέογειαπ με υοήρη ςχμ 

ποξαματεοθέμςχμ ρσμςελερςόμ ςηπ IPCC. 

Πίμακας 2.15: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Δημξςικό ςόλξ» 

Δίδξπ 
Βεμζίμη 
(ΜWh) 

Πεςοέλαιξ 
Κίμηρηπ 

«Diesel» (ΜWh) 

Ζ/Τ 8 105 

ΛΔ 0 380 

οακςέο 0 54 

Τξοςηγϊ 0 150 

Σδοξτϊοξ 31 0 

Κεχτξοείξ 0 21 

Απξοοιμμαςξτϊοξ 0 184 

Δίςοξυξ 3 0 

Δπιβαςικϊ 30 0 

Υξοςξκξπςικϊ 27 0 

Ληυάμημα 
Οοαρίμξσ 

0 13 

ύμξλξ 99 907 

2.5.2. Δημόριεπ Μεςατξοέπ 

Ρςημ καςηγξοία «Δημϊριεπ Λεςατξοέπ» 

πεοιλαμβάμεςαι η καςαμάλχρη κασρίμχμ απϊ 

ςιπ μεςατξοέπ πξσ γίμξμςαι με σπεοαρςικά 

λεχτξοεία (ΙΔΚ), εμςϊπ ςχμ γεχγοατικόμ 

ξοίχμ ςξσ δήμξσ. Για ςξσπ σπξλξγιρμξϋπ 

απαοαίςηςη κοίθηκε η ρσλλξγή ρςξιυείχμ 

ρυεςικά με ςξμ αοιθμϊ και ςη ρσυμϊςηςα ςχμ 

δοξμξλξγίχμ ςξσ ΙΔΚ Κακχμίαπ, με 

ατεςηοία ή ποξξοιρμϊ ςιπ πεοιξυέπ ςξσ μξμξϋ 

[21].  

Ζ καςαμάλχρη ςχμ λεχτξοείχμ ρε πεςοέλαιξ 

κίμηρηπ «diesel» θεχοήθηκε ίρη με 0,35 

lt/km, βάρει πληοξτξοιόμ απϊ ςημ εςαιοία 

καςαρκεσήπ ςξσπ. Ξ αοιθμϊπ ςχμ υιλιξμέςοχμ 

κάθε δοξμξλξγίξσ πξσ διαμϋξμςαι εμςϊπ ςξσ 

Δήμξσ, καθόπ και η μέρη ςαυϋςηςα ςχμ 

λεχτξοείχμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ 

διαδοξμήπ ασςήπ, σπξλξγίρςηκε με υοήρη ςξσ 

διαδικςσακξϋ εογαλείξσ «Fuel and Energy 

Consumption Calculator» ςξσ ποξγοάμμαςξπ 

«Emisia» [22].  

Οοξκϋπςει ϊςι καςά ςξ 2010 καςαμαλόθηκαμ 

134.067 lt πεςοελαίξσ diesel, ςα ξπξία 

ιρξδσμαμξϋμ με 1.341 MWh. 

2.5.3. Ιδιχςικέπ & Δμπξοικέπ 

Μεςατξοέπ 

Για ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςηπ καςαμάλχρηπ 

κασρίμχμ ρςξμ ςξμέα ςχμ ιδιχςικόμ και 

εμπξοικόμ μεςατξοόμ αμςλήθηκαμ ρςξιυεία 

πξσ ατξοξϋραμ ςϊρξ ρςημ πξρϊςηςα βεμζίμηπ 

και πεςοελαίξσ κίμηρηπ ρε επίπεδξ Μξμξϋ 

(Σπξσογείξ Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και 

Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ – ΣΟΔΙΑ), ϊρξ και ρςξμ 

αοιθμϊ ξυημάςχμ πξσ σπήουαμ ρε 

κσκλξτξοία ρςξμ Μξμϊ και ςξ Δήμξ ςξ 2010 

(Σπξσογείξ Αμάπςσνηπ, Αμςαγχμιρςικϊςηςαπ, 
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Σπξδξμόμ, Λεςατξοόμ και Δικςϋχμ - 

ΣΟΑΜΑΜΣΛΔΔΘ) [16, 23]. 

Λε βάρη ςα δεδξμέμα ασςά, ρςξμ Οίμακα 2.16 

παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα απϊ ςξσπ 

σπξλξγιρμξϋπ για ςημ ςελική καςαμάλχρη 

εμέογειαπ ρςιπ «Θδιχςικέπ & Δμπξοικέπ 

Λεςατξοέπ». 

Πίμακας 2.16 Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ ρε 

«Ιδιχςικέπ & Δμπξοικέπ Μεςατξοέπ» 

Καςαμάλχρη 
Βεμζίμη 
(MWh) 

Diesel 
Κίμηρηπ 
(MWh) 

Ρϋμξλξ Δήμξσ 60.589 72.577 

Δημ. Ρςϊλξπ -99 -907 

Δημϊριεπ μεςατξοέπ 0 -1.341 

Αγοξςικϊπ ςξμέαπ -13.010 -31.773 

Ιδιχςικέπ & Δμπξοικέπ 
μεςατξοέπ 

47.480 38.556 
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2.6. Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ 

Ξι εμεογειακέπ καςαμαλόρειπ ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ δοαρςηοιϊςηςαπ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα παοξσριάζξμςαι ρσγκεμςοχςικά ρςξμ Οίμακα 2.17, 

ϊπχπ ποξέκσφαμ απϊ ςξσπ παοαπάμχ σπξλξγιρμξϋπ. 

Πίμακας 2.17: Σελική Καςαμάλχρη Δμέογειαπ 

Καηεγνξία 

ΣΕΛΙΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ [MWh] 

Ηιεθηξηθή 
ελέξγεηα 

Οξπθηά θαύζηκα 
Αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο 

ύλνιν 
Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

Πεηξέιαην 
diesel 

Βελδίλε 
Άιιν 
είδνο 

βηνκάδαο 
Τπνζεξκηθή 

Κηίξηα, Εμνπιηζκόο/Εγθαηαζηάζεηο     

Δημοηικά κηίρια & εγκαηαζηάζεις 3.964 766 0 0 0  0 4.730 

Τριηογενής ηομέας 14.250 6.481 0 0 0  0 20.731 

Οικιακός ηομέας 23.395 29.113 0 0 17.545 2.605 72.658 

Δημοηικός θωηιζμός 1.985  0 0 0  0 0 1.985 

Τπνζύλνιν γηα Κηίξηα, Εμνπιηζκό/ 
Εγθαηαζηάζεηο 

43.594 36.360  0  0 17.545 2.605 100.104 

Μεηαθνξέο     

Δημοηικός ζηόλος  0  0 907 99  0 0 1.006 

Δημόζιες μεηαθορές   0  0 1.341    0 0 1.341 

Ιδιωηικές & εμπορικές μεηαθορές   0  0 38.556 47.480  0 0 86.036 

Τπνζύλνιν γηα Μεηαθνξέο  0  0 40.804 47.579  0 0 88.383 

Αγξνηηθόο Σνκέαο     

Γεωργία 42.357  0 29.677 13.010  0 0 85.044 

Κηηνοηροθία  0  0 2.096    0 0 2.096 

Τπνζύλνιν γηα Αγξνηηθό Σνκέα 42.357  0 31.773 13.010  0 0 87.140 

ύλνιν 85.951 36.360 72.577 60.589 17.545 2.605 275.627 
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Σχήμα 2.8: Διάγοαμμα Ρξήπ Δμέογειαπ 
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2.7. Σξπική Παοαγχγή Δμέογειαπ 

Ζ ςξπική ηλεκςοξπαοαγχγή ρςξ δήμξ 

Δσοόςα για ςξ 2010 ρσμίρςαςαι ρε παοαγχγή 

εμέογειαπ απϊ τχςξβξλςαψκά ρε ρςέγεπ και 

τχςξβξλςαψκά πάοκα. Ξι καςαρςάρειπ με ςξμ 

αοιθμϊ ςχμ εγκαςαρςάρεχμ και ςημ 

εγκαςερςημέμη ιρυϋ ςξσπ, δϊθηκαμ απϊ ςα 

γοατεία ςηπ ΔΔΖ ςηπ πεοιξυήπ. Ζ 

παοαγϊμεμη ηλεκςοική εμέογεια ρε εςήρια 

βάρη σπξλξγίρςηκε βάρει διαδικςσακξϋ 

εογαλείξσ ςξσ Θμρςιςξϋςξσ Δμέογειαπ ςηπ 

Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ [24]. Οοξέκσφε ϊςι καςά 

ςξ έςξπ βάρηπ 2010 η ςξπική 

ηλεκςοξπαοαγχγή απϊ τχςξβξλςαψκέπ 

εγκαςαρςάρειπ αμεουϊςαμ ρςιπ 1.239 MWh. 

Ηα ποέπει μα ρημειχθεί ϊςι ρςξσπ 

σπξλξγιρμξϋπ δεμ λήτθηραμ σπϊφη ξι 

εγκαςαρςάρειπ με ιρυϋ μεγαλϋςεοη ςχμ 20 

MW. 

2.8. Τπξλξγιρμόπ Δκπξμπώμ CO2 

Ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ εμϊςηςεπ ποξρδιξοίρςηκε 

η καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ και 

κασρίμχμ ρςα ϊοια ςξσ Δήμξσ. Ξι 

καςαμαλιρκϊμεμεπ πξρϊςηςεπ κασρίμχμ 

μεςαςοάπηκαμ ρε εκπξμπέπ CO2 ρϋμτχμα με 

ςξσπ ρσμςελερςέπ IPCC. 

Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ εκπξμπόμ 

υοηριμξπξιήθηκαμ ξι ςσπικξί ρσμςελερςέπ 

εκπξμπόμ CO2 για ςξ πεςοέλαιξ θέομαμρηπ, 

ςη βεμζίμη και ςημ ηλιξθεομική εμέογεια, 

ϊπχπ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ ξδηγίεπ ςξσ 

Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ [4]. Για ςημ 

ηλεκςοική εμέογεια και ςξ πεςοέλαιξ κίμηρηπ 

«diesel», ξι ρσμςελερςέπ εκπξμπόμ 

ποξρδιξοίζξμςαι ακξλξϋθχπ. 

 

Ηλεκςοική Δμέογεια 

Όρξμ ατξοά ρςιπ εκπξμπέπ πξσ ποξέουξμςαι 

απϊ καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ, θα 

ποέπει μα λητθεί σπ’ ϊφιμ η ςξπική 

παοαγχγή ηλεκςοικήπ εμέογειαπ πξσ 

σπξλξγίρςηκε ρςημ εμϊςηςα 2.6. Δπξμέμχπ, ξ 

ςξπικϊπ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ ςηπ Δλλάδαπ, 

πξσ, καςά IPCC, ιρξϋςαι με 1,149 tn CO2 αμά 

καςαμαλιρκϊμεμη MWh ηλεκςοιρμξϋ, 

διξοθόμεςαι βάρει ςξσ ςϋπξσ: 

    
(           )                     

   
  

ϊπξσ: 

EFE: ςξπικϊπ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ απϊ 

ηλεκςοική εμέογεια (tn/MWh) 

TCE: ρσμξλική καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ ρςημ ςξπική Αουή (MWhe) 

LPE: ςξπική ηλεκςοξπαοαγχγή (MWhe) 

GEP: αγξοά ποάριμηπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

απϊ ςημ ςξπική Αουή 

NEEFE: εθμικϊπ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ απϊ 

καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

CO2LPE: εκπξμπέπ CO2 λϊγχ ςξπικήπ 

ηλεκςοξπαοαγχγήπ 

CO2GEP: εκπξμπέπ CO2 λϊγχ ςηπ παοαγχγήπ ςηπ 

πιρςξπξιημέμηπ ποάριμηπ ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ πξσ αγξοάρςηκε απϊ ςημ 

ςξπική Αουή. 

Ρσμεπόπ, απϊ ςημ παοαπάμχ ενίρχρη 

ποξκϋπςει: 

    
(              )           
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Πεςοέλαιξ Κίμηρηπ (Diesel) 

Ξ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ για ςξ πεςοέλαιξ 

κίμηρηπ ποξκϋπςει ρσμσπξλξγιζϊμεμξσ ςξσ 

πξρξρςξϋ «biodiesel», ρϋμτχμα με ςξμ ςϋπξ:  

                                    

ϊπξσ: 

F_ new: Ξ διξοθχμέμξπ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ 

για ςξ diesel κίμηρηπ ρςξ έςξπ αματξοάπ 

PCD: Οξρξρςϊ ρσμβαςικξϋ diesel κίμηρηπ 

F: Ξ ςσπικϊπ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ για ςξ 

diesel κίμηρηπ (tn/MWh) 

PBD: Οξρξρςϊ biodiesel. 

F_biodiesel: Ξ ςσπικϊπ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ για 

ςξ βιξμςήζελ (tn/MWh) 

Ρϋμτχμα με ςημ 6η Δθμική Έκθερη ςξσ 

Σπξσογείξσ Οεοιβάλλξμςξπ, Δμέογειαπ και 

Ιλιμαςικήπ Αλλαγήπ ρυεςικά με ςημ 

«Οοξόθηρη ςηπ υοήρηπ ςχμ βιξκασρίμχμ ή 

άλλχμ αμαμεόριμχμ κασρίμχμ» [25], ςξ 

πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ ςξσ biodiesel ρςξ diesel 

κίμηρηπ για ςξ έςξπ 2008, ξπϊςε και 

σπάουξσμ ςα ςελεσςαία διαθέριμα δεδξμέμα, 

είμαι 3,04%. Ρςημ έκθερη ασςή εκςιμάςαι ϊςι ξ 

ρςϊυξπ για ςξ 2010 ήςαμ 5,75%. Ηεχοόμςαπ 

έμα ρσμςηοηςικϊ 5% για ςιπ αμάγκεπ ςηπ 

μελέςηπ, ποξκϋπςει ξ διξοθχμέμξπ 

ρσμςελερςήπ diesel κίμηρηπ απϊ ςημ ενίρχρη 

(II): 

F_new= 0,95*0,267 + 0,05*0 =              

Βιξμάζα 

Ξ ρσμςελερςήπ εκπξμπόμ ςηπ νσλείαπ 

επιλέυθηκε μηδεμικϊπ, καθόπ η διαυείοιρη 

ςχμ δαρόμ γίμεςαι με βιόριμξ ςοϊπξ, με 

σλξςϊμηρη πξσ ποαγμαςξπξιείςαι ρε 

ποξκαθξοιρμέμεπ απϊ ςξ δαραουείξ 

πξρϊςηςεπ. 

Ξι ρσμςελερςέπ κασρίμχμ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ ρςξ ΡΔΑΔ παοξσριάζξμςαι 

ρσγκεμςοχςικά ρςξμ Οίμακα 2.18 πξσ 

ακξλξσθεί. 

Πίμακας 2.18: σμςελερςέπ Δκπξμπώμ CO2 

Σύπξπ Κασρίμξσ 
Ποόςσπξπ σμςελερςήπ 

Δκπξμπώμ  
(tnCO2/MWh) 

Βεμζίμη 0,249 

Βιξμάζα 0 

Ζλεκςοική Δμέογεια 1,132 

Ζλιξθεομική Δμέογεια 0 

Νσλεία 0 

Οεςοέλαιξ Ιίμηρηπ 
«diesel» 

0,254 

Οεςοέλαιξ Ηέομαμρηπ 0,267 
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Πίμακας 2.19: σμξλικέπ Δκπξμπέπ CO2 ρςξ Δήμξ Δσοώςα 

Καηεγνξία 

ΕΚΠΟΜΠΕ CO2 [tn] 

Ηιεθηξηθή 
ελέξγεηα 

Οξπθηά θαύζηκα 
Αλαλεώζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο 

ύλνιν 
Πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

Πεηξέιαην 
diesel 

Βελδίλε 
Άιιν 
είδνο 

βηνκάδαο 
Ηιηνζεξκηθή 

Κηίξηα, Εμνπιηζκόο/ 
Εγθαηαζηάζεηο 

    

Δημοηικά κηίρια & εγκαηαζηάζεις 4.488 204 0 0 0 0 4.692 

Τριηογενής ηομέας 16.137 1.731 0 0 0 0 17.868 

Οικιακός ηομέας 26.494 7.773 0 0 0 0 34.267 

Δημοηικός θωηιζμός 2.248 0 0 0 0 0 2.248 

Τπνζύλνιν γηα Κηίξηα, Εμνπιηζκό/ 
Εγθαηαζηάζεηο 

49.367 9.708 0 0 0 0 59.075 

Μεηαθνξέο     

Δημοηικός ζηόλος 0 0 230 25 0 0 255 

Δημόζιες μεηαθορές  0 0 341 0 0 0 341 

Ιδιωηικές & εμπορικές μεηαθορές  0 0 9.793 11.822 0 0 21.615 

Τπνζύλνιν γηα Μεηαθνξέο 0 0 10.364 11.847 0 0 22.211 

Αγξνηηθόο Σνκέαο     

Γεωργία 47.967 0 7.538 3.240 0 0 58.745 

Κηηνοηροθία 0 0 532 0 0 0 532 

Τπνζύλνιν γηα Αγξνηηθό Σνκέα 47.967 0 8.070 3.240 0 0 59.277 

ύλνιν 97.334 9.708 18.434 15.087  0 0 140.563 
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2.9. Γοατική Αμάλσρη Απξςελερμάςχμ 

Ρςα διαγοάμμαςα πξσ ακξλξσθξϋμ παοξσριάζεςαι η καςαμξμή ςηπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ και 

ςχμ εκπξμπόμ CO2 αμά ςξμέα και αμά καϋριμξ. 

 

Σχήμα 2.9: Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ Δμέογειαπ  

αμά Σξμέα 

Σχήμα 2.10: Καςαμξμή Δκπξμπώμ CO2 αμά Σξμέα 

 

Σχήμα 2.11: σγκοιςική Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ Δμέογειαπ και Δκπξμπώμ CO2 αμά Σξμέα 
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Σχήμα 2.12: σγκοιςική Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ Δμέογειαπ και Δκπξμπώμ CO2 αμά Καύριμξ 

 

Σχήμα 2.13: Καςαμξμή Καςαμάλχρηπ Δμέογειαπ αμά Καςηγξοία και αμά Καύριμξ 
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Σχήμα 2.14: Καςαμξμή Δκπξμπώμ C02 αμά Καςηγξοία και αμά Καύριμξ 

 

 

 

Σχήμα 2.15: Δπιμεοιρμόπ Σελικήπ Καςαμάλχρηπ 

αμά Σξμέα 

 

 

Σχήμα 2.16: Δπιμεοιρμόπ Δκπξμπώμ CO2 αμά 

Σξμέα 
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Σχήμα 2.17: Δπιμεοιρμόπ Σελικήπ Καςαμάλχρηπ Δμέογειαπ αμά Σύπξ Κασρίμξσ (GWh) 
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ΛΔΠΞΡ 3Ξ:  

ΛΔΠΑ & ΔΠΑΡΔΘΡ ΩΡ Ξ 2020 

 

 

3.1. Διραγχγή 

Ξ οϊλξπ πξσ καλείςαι μα διαδοαμαςίρει ξ 

Δήμξπ Δσοόςα ρςημ ποξρπάθεια μείχρηπ ςχμ 

εκπξμπόμ CO2 έυει διπλή σπϊρςαρη. Αουικά ξ 

Δήμξπ απξςελεί έμαμ καςαμαλχςή εμέογειαπ 

και τέοει ςημ εσθϋμη μείχρηπ ςχμ εκπξμπόμ 

πξσ ποξκαλξϋμςαι απϊ ςα δημξςικά κςίοια 

και εγκαςαρςάρειπ, καθόπ και απϊ ςξ 

δημξςικϊ ρςϊλξ ξυημάςχμ. 

Ωρςϊρξ, χπ Ξογαμιρμϊπ ξπικήπ 

Ασςξδιξίκηρηπ, καλείςαι μα αμαλάβει και ςξ 

οϊλξ ςξσ ρσμςξμιρςή ςχμ πξλιςόμ και ςξσ 

καθξδηγηςή ςξσπ ρςημ σιξθέςηρη ξοθόμ 

ποακςικόμ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ.  

Ξι εκπξμπέπ πξσ σπξλξγίρςηκαμ ρςξ 2ξ 

Λέοξπ «Απξγοατή Δκπξμπόμ Αματξοάπ» για 

ςξμ αγοξςικϊ, ξικιακϊ, ςοιςξγεμή ςξμέα και 

ςξμέα ςχμ ιδιχςικόμ μεςατξοόμ, είμαι 

εκπξμπέπ πξσ ξτείλξμςαι απξκλειρςικά ρςη 

δοαρςηοιϊςηςα ςχμ πξλιςόμ και μϊμξ μέρχ 

ασςόμ μπξοξϋμ μα μειχθξϋμ. Οέοα απϊ ςξ 

ποϊςσπξ πξσ ξτείλξσμ μα απξςελξϋμ μέρχ 

ςχμ εμεογειόμ ςξσπ, ξι άμθοχπξι ςξσ Δήμξσ 

χπ εκλεγμέμξι αμςιποϊρχπξι ςχμ πξλιςόμ, 

έυξσμ και ςξ καθήκξμ μα κάμξσμ γμχρςά ρε 

ασςξϋπ ςα ξτέλη ςχμ δοάρεχμ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ, αλλά και ςιπ 

διεσκξλϋμρειπ πξσ μπξοξϋμ μα ςξσπ 

ποξρτέοξσμ ςα ρυεςικά υοημαςξδξςικά 

ποξγοάμμαςα απϊ ςημ Οξλιςεία. 

Δπξμέμχπ, έυξμςαπ χπ γμόμξμα ςη μείχρη 

ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ και ςχμ 

εκπξμπόμ CO2, ξ Δήμξπ Δσοόςα θα 

ποξυχοήρει ρςημ σλξπξίηρη μιαπ ρειοάπ 

δοάρεχμ με ρςϊυξ ςϊρξ ςη μείχρη ςχμ δικόμ 

ςξσ καςαμαλόρεχμ, ϊρξ και ςημ εμημέοχρη 

και παοϊςοσμρη ςχμ πξλιςόμ μα 

ακξλξσθήρξσμ ςημ ίδια πξοεία ποξπ ςημ 

αειτϊοξ αμάπςσνη. 

3.2. Μεθξδξλξγικό Πλαίριξ 

Ζ διαδικαρία έμςανηπ δοάρεχμ ρςξ ΡΔΑΔ ςξσ 

Δήμξσ Δσοόςα, ποαγμαςξπξιήθηκε ρε 3 

βήμαςα. 

Βήμα 1: Αμαζήςηρη Βέλςιρςχμ Οοακςικόμ 

Έογχμ ΑΟΔ και ΔΝΔΜ 

Αουικά εμςξπίρςηκαμ δοάρειπ για ϊλξσπ ςξσπ 

ςξμείπ καςαμάλχρηπ απϊ άλλα ΡΔΑΔ δήμχμ 

πξσ έυξσμ εγκοιθεί απϊ ςξ Ρϋμτχμξ ςχμ 

Δημάουχμ, καθόπ και απϊ άλλα ρυεςικά έογα 

ρςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ “Intelligent 

Energy Europe” ςηπ Δσοχπαψκήπ Δπιςοξπήπ, 

ϊπχπ ςξ έογξ “eReNet - Rural Web Energy 

Learning Network for Action” [37]. Δπιπλέξμ, 

ανιξλξγήθηκαμ έογα πξσ 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ρςξμ καςάλξγξ 
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ρσγκοιςικήπ ανιξλϊγηρηπ Δπιδϊρεχμ 

Αοιρςείαπ ςξσ Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ. 

Βήμα 2: Δμςξπιρμϊπ Δοάρεχμ Ρσμβαςόμ με 

ςξ Οοξτίλ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα 

Ρςη ρσμέυεια ξι δοάρειπ πξσ εμςξπίρςηκαμ 

διακοίθηκαμ αμάλξγα με ςξ βαθμϊ 

ρσμβαςϊςηςάπ ςξσπ με ςξ ποξτίλ ςξσ Δήμξσ 

Δσοόςα. Έμαπ αγοξςικϊπ δήμξπ παοξσριάζει 

ιδιαιςεοϊςηςεπ και αοκεςέπ διατξοέπ ρε 

ρυέρη με ςξσπ αρςικξϋπ. Ξι επιλεγμέμεπ 

δοάρειπ θα ποέπει μα ανιξπξιξϋμ ρςξ έπακοξ 

ςιπ δσμαςϊςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ και μα είμαι 

ποξραομξρμέμεπ ρςιπ αμάγκεπ πξσ 

παοξσριάζει. Ρςξ ρςάδιξ ασςϊ, ρσμεπόπ, 

ρσμσπξλξγίζξμςαπ ςιπ δσμαςϊςηςεπ ΑΟΔ ςηπ 

πεοιξυήπ και ςημ καςαμξμή εμεογειακήπ 

καςαμάλχρηπ αμά ςξμέα πξσ ποξέκσφε απϊ 

ςξ Θρξζϋγιξ Δμέογειαπ, έγιμε ξ απαοαίςηςξπ 

διαυχοιρμϊπ και διαςηοήθηκαμ ρςη 

διαδικαρία μϊμξ ξι δοάρειπ πξσ πληοξϋμ ςα 

ρυεςικά κοιςήοια. 

Βήμα 3: Ανιξλϊγηρη Βιχριμϊςηςαπ 

Δπιλεγμέμχμ Δοάρεχμ 

ξ ςοίςξ βήμα για ςημ ςελική επιλξγή ςχμ 

δοάρεχμ πξσ εμςάυθηκαμ ρςξ ΡΔΑΔ ατξοά 

ρςημ ξικξμξμική ςξσπ βιχριμϊςηςα. Ξι 

ποξςειμϊμεμεπ επεμδϋρειπ θα ποέπει μα είμαι 

ξικξμξμικά ρσμτέοξσρεπ ρε βάθξπ υοϊμξσ. 

Ρςξ ρημείξ ασςϊ διεοεσμήθηκαμ δσμαςϊςηςεπ 

υοημαςξδϊςηρηπ απϊ εθμικά και εσοχπαψκά 

ποξγοάμμαςα και μελεςήθηκαμ ρυεςικξί 

δείκςεπ απϊδξρηπ επεμδϋρεχμ (Ιαθαοή 

Οαοξϋρα Ανία, Έμςξκη Οεοίξδξπ 

Απξπληοχμήπ), όρςε μα διαρταλιρςεί πχπ ξ 

Δήμξπ και ξι πξλίςεπ θα ποξυχοήρξσμ ρε 

ρσμτέοξσρεπ δοάρειπ. 

  

 

Σχήμα 3.1: Μεθξδξλξγία Έμςανηπ Δοάρεχμ ρςξ ΔΑΔ ςξσ Δήμξσ Δσοώςα 

 

3.3. Διαςξμεακά Μέςοα 

Ρςα πλαίρια ςηπ αμαδιαμϊοτχρηπ ςηπ 

εμεογειακήπ ρσμπεοιτξοάπ ςχμ πξλιςόμ, ξ 

Δήμξπ Δσοόςα θα ποξυχοήρει ρςημ 

ποαγμαςξπξίηρη ξοιρμέμχμ δοάρεχμ ςχμ 

ξπξίχμ ςα απξςελέρμαςα και ξτέλη θα έυξσμ 

καθξλική ιρυϋ ρε ϊλξσπ ςξσπ ςξμείπ 

δοαρςηοιϊςηςαπ ςχμ πξλιςόμ ςξσ Δήμξσ 

(ξικιακϊ, ςοιςξγεμή, μεςατξοέπ). 

 

Διαδικαρία Έμςανηπ Δοάρεχμ ρςξ ΡΔΑΔ

ΒΗΜΑ 1

Αμαζήςηρη 

καςάλληλχμ δοάρεχμ 

από βάρειπ 

δεδξμέμχμ

ΒΗΜΑ 2

Δμςξπιρμόπ & 

άμςληρη δοάρεχμ 

ρσμβαςώμ με ςξ 

ποξτίλ ςξσ Δήμξσ

ΒΗΜΑ 3

Ανιξλόγηρη 
επιλεγμέμχμ 

δοάρεχμ
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ΔΣ.1. Ίδοσρη Σμήμαςξπ Δνξικξμόμηρηπ 

Δμέογειαπ 

Ρςϊυξπ ςξσ μήμαςξπ ασςξϋ είμαι η 

σπξρςήοινη ςχμ πξλιςόμ μέρχ ςηπ παοξυήπ 

ςευμξξικξμξμικόμ αλλά και μξμικόμ 

ρσμβξσλόμ ρε θέμαςα εμεογειακόμ 

επεμδϋρεχμ και παοεμβάρεχμ ρε κςίοια και 

ενξπλιρμϊ. ξ καςαοςιρμέμξ ποξρχπικϊ με 

ςξ ξπξίξ θα ρςελευχθεί ςξ μήμα ασςϊ θα 

είμαι ρε θέρη μα ρςηοίνει κάθε μέξ εγυείοημα 

ςχμ πξλιςόμ πξσ θα απξρκξπεί ρςημ 

ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ. 

Πίμακας 3.1: Ίδοσρη Σμήμαςξπ  

Δνξικξμόμηρηπ Δμέογειαπ 

ΔΣ.1: Ίδοσρη Σμήμαςξπ Δνξικξμόμηρηπ 
Δμέογειαπ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 190.000 € 

Φοημαςξδόςηρη Ίδιξι Οϊοξι 

ΔΣ.2. Δημιξσογία και Τπξρςήοινη Διδικξύ 

Διαδικςσακξύ Σόπξσ 

Ξ μέξπ διαδικςσακϊπ ςϊπξπ, ρςξμ ξπξίξ θα 

παοαπέμπεςαι ξ υοήρςηπ/πξλίςηπ και απϊ ςημ 

επίρημη ιρςξρελίδα ςξσ Δήμξσ Δσοόςα, θα 

καθιρςά ετικςή ςη ρσμευή και έγκαιοη 

εμημέοχρή ςξσ ρυεςικά με ςιπ δοάρειπ ςξσ 

δήμξσ, μέεπ ποακςικέπ ενξικξμϊμηρηπ 

εμέογειαπ και υοημαςξδξςικά ποξγοάμμαςα. 

Λέρχ ασςξϋ, ξι πξλίςεπ θα είμαι ρε θέρη μα 

πληοξτξοξϋμςαι για μέεπ μξμξθεςικέπ 

οσθμίρειπ, ςημ είρξδξ μέξσ ςευμξλξγικξϋ 

ενξπλιρμξϋ ρςημ αγξοά, καθόπ και ςα 

απξςελέρμαςα επιρςημξμικόμ εοεσμόμ. 

Ρςξμ ιρςϊςξπξ θα τιλξνεμείςαι ειδικά 

διαμξοτχμέμξ «forum», ϊπξσ ξι πξλίςεπ θα 

μπξοξϋμ μα ρσμξμιλξϋμ για εμεογειακά 

θέμαςα και, μεςανϋ άλλχμ, μα αμςαλλάρρξσμ 

απϊφειπ και εμπειοίεπ για ςιπ ποακςικέπ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ πξσ ακξλξσθξϋμ ή 

ςιπ δοάρειπ πξσ ποξςίθεμςαι μα κάμξσμ. 

Ζ δοάρη ασςή αμαμέμεςαι μα εμιρυϋρει ςξ 

πμεϋμα ρσμξυήπ αμάμερα ρςξσπ πξλίςεπ, μα 

απξςελέρει έμπμεσρη για μέεπ δοάρειπ και μα 

εμθαοοϋμει ςξσπ πξλίςεπ μα ρσμεογαρςξϋμ 

για ςημ επίςεσνη ςξσ κξιμξϋ ρςϊυξσ ρε 

επίπεδξ Δήμξσ. 

Πίμακας 3.2: Δημιξσογία και Τπξρςήοινη  

Διδικξύ Διαδικςσακξύ Σόπξσ 

ΔΣ.2: Δημιξσογία και Τπξρςήοινη Διδικξύ 
Διαδικςσακξύ Σόπξσ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 10.000 € 

Φοημαςξδόςηρη Ίδιξι Οϊοξι 

3.4. Αγοξςικόπ Σξμέαπ 

Δοάρειπ Δήμξσ 

Ρϋμτχμα με ςημ αμάλσρη πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ 2ξ Λέοξπ «Απξγοατή 

Δκπξμπόμ Αματξοάπ», ξ αγοξςικϊπ ςξμέαπ 

εσθϋμεςαι για ςημ καςαμάλχρη 87.140 MWh 

εμέογειαπ και ςημ εκπξμπή 59.277 tn CO2, 

πξρϊ ιρξδϋμαμξ με ςξ 42% ςχμ ρσμξλικόμ 

εκπξμπόμ ςξσ Δήμξσ. 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα αμαμέμεςαι μα αμαλάβει ςημ 

εμημέοχρη και εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ πξλιςόμ 

πξσ αρυξλξϋμςαι με ςξ γεχογικϊ ςξμέα, έςρι 

όρςε μα ποξβξϋμ ρςημ σιξθέςηρη ποακςικόμ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ.  

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, ξ Δήμξπ θα αμαλάβει ςη 

διξογάμχρη ειδικόμ εμημεοχςικόμ 

ρεμιμαοίχμ και ςημ έκδξρη και διαμξμή 

έμςσπξσ σλικξϋ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ θα 

αμαδεικμϋξμςαι ςϊρξ ςα πεοιβαλλξμςικά ϊρξ 
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και ςα ξικξμξμικά ξτέλη ςχμ δοάρεχμ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ.  

Λε ςημ αμαποξραομξγή ςξσ μήμαςξπ 

Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ, ξι καλλιεογηςέπ θα 

σπξρςηοίζξμςαι καςά ςημ αμάληφη μέχμ 

δοάρεχμ, αλλά και θα εμημεοόμξμςαι 

εγκαίοχπ για μέεπ ποχςξβξσλίεπ και 

υοημαςξδξςικά ποξγοάμμαςα. ξ μήμα 

Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ θα παοέυει μέρχ ςξσ 

καςαοςιρμέμξσ ποξρχπικξϋ, πληοξτϊοηρη 

και ςευμξγμχρία πξσ θα διεσκξλϋμξσμ και θα 

ενξικειόρξσμ ςξσπ καλλιεογηςέπ με ςιπ μέεπ 

ποξςειμϊμεμεπ ποακςικέπ. 

Πίμακας 3.3: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε 

«Αγοξςικό Σξμέα» 

Δοάρειπ ρςξμ Αγοξςικό Σξμέα 

Δ.1.1. Αμαποξραομξγή μήμαςξπ Αγοξςικήπ 
Αμάπςσνηπ 

Δ.1.2. Ρσμευήπ Ιαςάοςιρη Αγοξςόμ ρυεςικά με 
θέμαςα Άοδεσρηπ και Δκρσγυοξμιρμξϋ 
Γεχογικόμ Δλκσρςήοχμ 

Δ.1.3. Σλξπξίηρη Δσοϋςεοηπ Δκρςοαςείαπ 
Δμημέοχρηπ (Διαμξμή Δμημεοχςικξϋ Σλικξϋ, 
κλπ) 

Δ.1.1. Αμαποξραομξγή Σμήμαςξπ Αγοξςικήπ 

Αμάπςσνηπ 

Ζ αμαποξραομξγή ςξσ μήμαςξπ Αγοξςικήπ 

Αμάπςσνηπ θα επιτέοει πξλλαπλά ξτέλη 

ρςξσπ αγοϊςεπ ςηπ πεοιξυήπ. ξ μήμα θα 

απξοοξτήρει ςξ ήδη σπάουξμ Γοατείξ 

Αγοξςικήπ Ξικξμξμίαπ ςξσ μήμαςξπ ξπικήπ 

Ξικξμξμικήπ Αμάπςσνηπ και θα εμιρυσθεί με 

καςαοςιρμέμξ ποξρχπικϊ.  

Ρςιπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ μεξρσρςαθέμςξπ 

ςμήμαςξπ θα είμαι, μεςανϋ άλλχμ, και η 

παοξυή ςευμξξικξμξμικόμ ρσμβξσλόμ ρςξσπ 

αγοϊςεπ πξσ θα ποξβξϋμ ρε δοάρειπ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ. Λέρχ ασςξϋ θα 

ποξςείμξμςαι ρσμτέοξσρεπ επεμδϋρειπ ρε 

μέεπ ςευμξλξγίεπ, ποακςικέπ ενξικξμϊμηρηπ 

εμέογειαπ, αλλά και πηγέπ υοημαςξδϊςηρηπ. 

Πίμακας 3.4: Αμαποξραομξγή Σμήμαςξπ 

Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 

Δ.1.1: Αμαποξραομξγή Σμήμαςξπ  
Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 100.000 € 

Φοημαςξδόςηρη Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.1.2. σμευήπ Καςάοςιρη Αγοξςώμ ρυεςικά 

με θέμαςα Άοδεσρηπ και Δκρσγυοξμιρμξύ 

Γεχογικώμ Δλκσρςήοχμ 

Δκδηλόρειπ και εκπαιδεσςικά ρεμιμάοια θα 

ποαγμαςξπξιηθξϋμ ρε εςήρια βάρη, με ρςϊυξ 

ςη ρσμευή καςάοςιρη ςχμ αγοξςόμ ρε θέμαςα 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ.  

Ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ θα καλϋπςξμςαι θα 

ατξοξϋμ, μεςανϋ άλλχμ, ςιπ παοακάςχ 

δοάρειπ: 

 Δκρσγυοξμιρμϊπ ςχμ γεχογικόμ 

ελκσρςήοχμ 

 Αμςικαςάρςαρη ςχμ σπαουϊμςχμ 

εμεογξβϊοχμ μεθϊδχμ άοδεσρηπ με 

άοδεσρη ρςάγδημ 

 Δμεογειακή αμαβάθμιρη και ρσμςήοηρη 

ςχμ ιδιχςικόμ αμςλιόμ άοδεσρηπ. 

Πίμακας 3.5: σμευήπ Καςάοςιρη Αγοξςώμ 

Δ.1.2: σμευήπ Καςάοςιρη Αγοξςώμ ρυεςικά 
με θέμαςα Άοδεσρηπ και Δκρσγυοξμιρμξύ 

Γεχογικώμ Δλκσρςήοχμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 8.000 € 

Φοημαςξδόςηρη Ίδιξι Οϊοξι 
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Δ.1.3. Τλξπξίηρη Δσούςεοηπ Δκρςοαςείαπ 

Δμημέοχρηπ (Διαμξμή Δμημεοχςικξύ 

Τλικξύ, κλπ) 

Ζ δημιξσογία και διαμξμή ειδικά 

διαμξοτχμέμξσ έμςσπξσ εμημεοχςικξϋ 

σλικξϋ αμαμέμεςαι μα εμιρυϋρει ρημαμςικά ςη 

ρσμείδηρη ςχμ αγοξςόμ ρε θέμαςα εμέογειαπ 

και μα ςξσπ κοαςά διαοκόπ ρε επατή με ςιπ 

ςευμξλξγικέπ ενελίνειπ και ποακςικέπ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ. 

Ρςϊυξπ θα είμαι η ςακςική δημξρίεσρη 

ρυεςικόμ άοθοχμ και απξςελερμάςχμ 

μελεςόμ, καθόπ και η ρσμευή ποξβξλή 

καλόμ ποακςικόμ απϊ αγοϊςεπ εμςϊπ και 

εκςϊπ ςηπ υόοαπ. Ρημαμςικϊ οϊλξ ρε ασςή ςη 

διαδικαρία θα έυει και η ρσμμεςξυή ςχμ 

αομϊδιχμ ςξπικόμ τξοέχμ ςξσ δήμξσ. 

Πίμακας 3.6: Τλξπξίηρη Δσούςεοηπ Δκρςοαςείαπ 

Δμημέοχρηπ 

Δ.1.3: Τλξπξίηρη Δσούςεοηπ Δκρςοαςείαπ 
Δμημέοχρηπ (Διαμξμή Δμημεοχςικξύ Τλικξύ, 

κλπ) 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 4.000 € 

Φοημαςξδόςηρη Ίδιξι Οϊοξι 

Δοάρειπ Πξλιςώμ 

Ζ ρσμευήπ σπξρςήοινη και εμημέοχρη ςχμ 

πξλιςόμ απϊ ςξ Δήμξ αμαμέμεςαι μα ξδηγήρει 

ρςημ σιξθέςηρη ςχμ παοακάςχ δοάρεχμ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ. 

Π.1.1. Δκρσγυοξμιρμόπ Γεχογικώμ 

Δλκσρςήοχμ 

Ρςξιυεία ςηπ Δλλημικήπ Ρςαςιρςικήπ Σπηοερίαπ 

[3] επιβεβαιόμξσμ ϊςι ςα ςελεσςαία υοϊμια 

σπήονε αϋνηρη ςηπ υοήρηπ γεχογικόμ 

ελκσρςήοχμ ρςιπ αγοξςικέπ καλλιέογειεπ. ξ 

γεγξμϊπ ασςϊ, χρςϊρξ, δεμ ρσμξδεϋςηκε απϊ 

αμάλξγη αϋνηρη ςηπ παοαγχγικϊςηςαπ ρςξμ 

ποχςξγεμή ςξμέα.  

Ρϋμτχμα με ςη μελέςη πξσ εκπξμήθηκε απϊ 

ςξ Ίδοσμα Ξικξμξμικόμ και Βιξμηυαμικόμ 

Δοεσμόμ, με ςίςλξ «Αγοξςικά Ληυαμήμαςα και 

Αμςαγχμιρςικϊςηςα ςξσ Οοχςξγεμξϋπ ξμέα» 

[26], η μέρη ηλικία ςχμ ελκσρςήοχμ πξσ 

βοίρκξμςαι ρε λειςξσογία και απαρυξλξϋμςαι 

ρςημ αγοξςική παοαγχγή είμαι σφηλϊςεοη 

απϊ 22 έςη. Δμδεικςικά αματέοεςαι ϊςι η 

αμςίρςξιυη μέρη ηλικία ρε άλλεπ υόοεπ, ϊπχπ 

η Θρπαμία είμαι πεοίπξσ ρςα 14 έςη.  

Ρσμπεοαίμεςαι ϊςι ρςημ Δλλάδα, ξ ρςϊλξπ ςχμ 

γεχογικόμ ελκσρςήοχμ κοίμεςαι χπ 

πεπαλαιχμέμξπ, ατήμξμςαπ αμανιξπξίηςα ςα 

επιςεϋγμαςα ςηπ μέαπ ςευμξλξγίαπ ρςξμ ςξμέα 

ασςϊ. Ακϊμα ξ ρςϊλξπ υαοακςηοίζεςαι χπ 

μεραίαπ ιππξδϋμαμηπ, καθόπ ςξ μεγαλϋςεοξ 

μέοξπ ςξσ απξςελείςαι απϊ ελκσρςήοεπ έχπ 

100 ίππχμ, έμαμςι πεοίπξσ 140 ίππχμ ρςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη. Ιοίμεςαι απαοαίςηςη η 

αμαμέχρη ςξσ μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ, 

καθόπ ςα παλαιά μηυαμήμαςα αδσμαςξϋμ μα 

αμςαπενέλθξσμ πλέξμ ρςιπ απαιςήρειπ ςηπ 

ρϋγυοξμηπ γεχογίαπ. 

Βάρει ςηπ εκςίμηρηπ πξσ καςαγοάτεςαι ρςημ 

παοαπάμχ μελέςη, η αμςικαςάρςαρη εμϊπ 

παλαιξϋ ελκσρςήοα με έμαμ μέαπ 

ςευμξλξγίαπ, ρε μια αμςιποξρχπεσςική 

καλλιέογεια, έυει χπ απξςέλερμα ςη μείχρη 

καςαμάλχρηπ πεςοελαίξσ καςά 37,5%, 

επιτέοξμςαπ αμάλξγη μείχρη εκπξμπόμ CO2. 

Π.1.2. Αμςικαςάρςαρη Μεθόδχμ Άοδεσρηπ 

με ςάγδημ Άοδεσρη 

Ζ μέθξδξπ με ςη μικοϊςεοη καςαμάλχρη 

μεοξϋ είμαι η ρςάγδημ άοδεσρη ατξϋ ςα 

τσςά ετξδιάζξμςαι με ςξ απαοαίςηςξ μεοϊ ρε 



ΛΔΠΞΡ 3Ξ
 ΔΠΑΡΔΘΡ & ΛΔΠΑ ΩΡ Ξ 2020 

 
 
 

 
 

47 

μξοτή ρςαγϊμχμ απϊ ρχλήμεπ πξσ 

απλόμξμςαι καςά μήκξπ ςχμ γοαμμόμ 

τϋςεσρηπ και ρε ρημείξ πξλϋ κξμςά ρςιπ 

οίζεπ, με απξςέλερμα ξι απόλειεπ λϊγχ 

ενάςμιρηπ μα ελαυιρςξπξιξϋμςαι, ακϊμα και 

μα μηδεμίζξμςαι. 

Ρϋμτχμα με ςη μελέςη ςξσ Θμρςιςξϋςξσ 

Αγοξςικήπ και Ρσμεςαιοιρςικήπ Ξικξμξμίαπ 

(ΘΜΑΡΞ) ςηπ Οαμελλήμιαπ Ρσμξμξρπξμδίαπ 

Δμόρεχμ Αγοξςικόμ Ρσμεςαιοιρμόμ 

(ΟΑΡΔΓΔΡ) με ςίςλξ «Λελέςη Δταομξγήπ 

Δμιαίξσ Λξμςέλξσ Διαυείοιρηπ ςξσ Αοδεσςικξϋ 

Μεοξϋ ρςημ Δλλημική Γεχογία» [27], η 

αμςικαςάρςαρη ςχμ μεθϊδχμ άοδεσρηπ με 

ρςάγδημ άοδεσρη μπξοεί μα πεοιξοίρει ρε 

ρημαμςικϊ βαθμϊ ςη ρπαςάλη μεοξϋ. 

Ρσγκεκοιμέμα, η ενξικξμϊμηρη μεοξϋ πξσ 

επιςσγυάμεςαι απϊ ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ 

επιταμειακήπ άοδεσρηπ με ρςάγδημ 

αμέουεςαι ρςξ 40%, εμό ρςημ αμςικαςάρςαρη 

ςηπ ςευμηςήπ βοξυήπ με ρςάγδημ άοδεσρη ςξ 

πξρξρςϊ ιρξϋςαι με 30%. Ζ ενξικξμϊμηρη 

μεοξϋ θεχοείςαι ϊςι ποξκαλεί ενξικξμϊμηρη 

ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρε ίρξ πξρξρςϊ.  

Π.1.3. Δμεογειακή Αμαβάθμιρη Ιδιχςικώμ 

Αμςλιώμ 

Οξλλέπ απϊ ςιπ αμςλίεπ ςχμ αμςλιξρςαρίχμ 

άοδεσρηπ έυξσμ υαμηλϊ βαθμϊ απϊδξρηπ, ξ 

ξπξίξπ ρσυμά δεμ νεπεομά ςξ 60%. Ζ απϊδξρη 

ςχμ αμςλιόμ μειόμεςαι λϊγχ παλαιϊςηςαπ και 

τθξοάπ υοϊμξ με ςξ υοϊμξ. Αμςίθεςα, ξ 

βαθμϊπ απϊδξρηπ μίαπ αμςλίαπ μέαπ 

ςευμξλξγίαπ με ποξεγκαςερςημέμξ οσθμιρςή 

ρςοξτόμ νεπεομά ςξ 80% ρε ξμξμαρςικέπ 

ρσμθήκεπ λειςξσογίαπ [28].  

Ρϋμτχμα με ςη μελέςη ςξσ ΘΜΑΡΞ [27], η 

αμςικαςάρςαρη ςχμ εμεογξβϊοχμ αμςλιόμ με 

μέεπ σφηλϊςεοηπ απϊδξρηπ ή η ςξπξθέςηρη 

«inverter» ρςιπ ήδη σπάουξσρεπ, μπξοεί μα 

ξδηγήρει ρε ενξικξμϊμηρη ςηπ 

καςαμαλιρκϊμεμηπ εμέογειαπ ςηπ ςάνηπ ςξσ 

20%, με αμάλξγα ξτέλη ρςη μείχρη ςχμ 

εκπξμπόμ CO2. α ίδια ξτέλη ποξκϋπςξσμ 

και απϊ ςιπ επεμβάρειπ ασςέπ ρε αμςλίεπ 

ιδιχςικόμ γεχςοήρεχμ, εκςϊπ κξιμϊυοηρςχμ 

δικςϋχμ άοδεσρηπ. 

Πίμακας 3.7: σμξλική Δνξικξμόμηρη Δμέογειαπ και Μείχρη Δκπξμπώμ CO2 ρςξμ «Αγοξςικό Σξμέα» 

Αγοξςικόπ Σξμέαπ 
Δνξικξμόμηρη 

Δμέογειαπ 
(MWh) 

Μείχρη 
Δκπξμπώμ (tn) 

Π.1.1. Δκρσγυοξμιρμϊπ Γεχογικόμ Δλκσρςήοχμ 1.669 424 

Π.1.2. Αμςικαςάρςαρη Λεθϊδχμ Άοδεσρηπ με Ρςάγδημ Άοδεσρη 1.149 1.302 

Π.1.3. Δμεογειακή Αμαβάθμιρη Θδιχςικόμ Αμςλιόμ 2.040 2.312 

Π.1.4. Ρσμςήοηρη Οεοιτεοειακξϋ Δνξπλιρμξϋ και Δικςϋξσ 306 347 

ύμξλξ 5.164 4.385 

 

Π.1.4. σμςήοηρη Πεοιτεοειακξύ 

Δνξπλιρμξύ και Δικςύξσ 

Ξι απόλειεπ μεοξϋ και η καςαμάλχρη 

εμέογειαπ μπξοεί μα ποαγμαςξπξιηθεί απϊ 

ςημ πλεσοά ςχμ καλλιεογηςόμ μέρχ ςηπ 

ςακςικήπ ρσμςήοηρηπ ςχμ αμςλιόμ, ςξσ 

υοηριμξπξιξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ και ςξσ 

δικςϋξσ. Ρσγκεκοιμέμα για ςη ρσμςήοηρη ςξσ 

δικςϋξσ ποξςείμεςαι ρςξσπ καλλιεογηςέπ η 

υοήρη HCl 30% ρε πξρϊςηςα 4-6lt αμά m3 
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μεοξϋ ρςξ ςέλξπ κάθε αοδεσςικήπ πεοιϊδξσ 

[29]. α ένξδα πξσ απαιςξϋμςαι είμαι 

ελάυιρςα, εμό η ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ πξσ 

μπξοεί μα απξτέοξσμ ςέςξιεπ δοάρειπ, τςάμει 

ςξ 5-7%. 

3.5. Κςίοια, Δνξπλιρμόπ/ Δγκαςαρςάρειπ 

και Βιξμηυαμία  

Ξ κςιοιακϊπ ςξμέαπ παοξσριάζει ςη 

μεγαλϋςεοη καςαμάλχρη εμέογειαπ ρςξ Δήμξ 

Δσοόςα, ϊπχπ άλλχρςε ρσμβαίμει και ρςξ 

ρϋμξλξ ςηπ υόοαπ. Ρσγκεκοιμέμα, ςξ 36% ςηπ 

ρσμξλικήπ καςαμαλιρκϊμεμηπ εμέογειαπ ρςξ 

Δήμξ ποξέουεςαι απϊ ςξμ ςξμέα ασςϊ, 

πξρξρςϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρε καςαμάλχρη 

100.104 MWh. 

3.5.1. Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και 

Δγκαςαρςάρειπ 

α δημξςικά κςίοια, ξ ενξπλιρμϊπ και ξι 

εγκαςαρςάρειπ καςαμάλχραμ 4.730 MWh 

εμέογειαπ καςά ςξ έςξπ βάρηπ, δηλαδή 

πξρξρςϊ ίρξ με ςξ 1,7% ςξσ ρσμϊλξσ.  

Ρςξμ Οίμακα 3.8. παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά 

ξι δοάρειπ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ ρςιπ 

ξπξίεπ θα ποξβεί ξ Δήμξπ ρςξμ ςξμέα ασςϊ, 

ςα απξςελέρμαςα και ςξ κϊρςξπ ςξσπ. 

Πίμακας 3.8: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε «Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και Δγκαςαρςάρειπ» 

Δημξςικά Κςίοια, Δνξπλιρμόπ/Δγκαςαρςάρειπ 
Δνξικξμόμηρη 

Δμέογειαπ  
(MWh) 

Μείχρη 
Δκπξμπώμ (tn) 

Κόρςξπ (€) 

Δ.2.1. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Δημξςικόμ 
Σπαλλήλχμ 

14 12 2.000 

Δ.2.2. Οαοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
Δημξςικόμ Ιςιοίχμ 

36 41 350.000 

Δ.2.3. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Λαθηςόμ 26 21 3.000 

Δ.2.4. Οαοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
Ρυξλείχμ 

351 105 600.000 Δ.2.5. Σλξπξίηρη Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ 
Δμέογειαπ (ΡΔΔ) ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ISO 
50001 για ςξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ & 
Μηπιαγχγείξ Γεοακίξσ 

Δ.2.6. Δμεογειακή Αμαβάθμιρη Αμςλιξρςαρίχμ  371 420 600.000 

Δ.2.7. Δγκαςάρςαρη Ρσρςήμαςξπ ηλεμεςοίαπ 
ρςξ Δίκςσξ Ύδοεσρηπ 

412 467 700.000 

Δ.2.8. Ρσμβάρειπ Οοάριμχμ Οοξμηθειόμ 19 22 100.000 

ύμξλξ 1.229 1.088 2.355.000 

Δ.2.1. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ 

Δημξςικώμ Τπαλλήλχμ 

Ξ Δήμξπ θα ποξυχοήρει ρε εμημεοχςικέπ 

εκδηλόρειπ με ρκξπϊ ςημ εσαιρθηςξπξίηρη 

ςχμ δημξςικόμ σπαλλήλχμ. Ξι εκδηλόρειπ 

θα έυξσμ ρςϊυξ ςημ εμημέοχρη ςχμ 

σπαλλήλχμ για ςξσπ ςοϊπξσπ ενξικξμϊμηρηπ 

εμέογειαπ ρςξμ υόοξ εογαρίαπ ςξσπ (π.υ. 

οϋθμιρη θεομξρςαςόμ, αεοιρμϊπ υόοχμ, 

τσρικϊπ τχςιρμϊπ). Ζ ενξικξμϊμηρη θα 

ποξέλθει απϊ ςη μείχρη εμέογειαπ θέομαμρηπ 
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και φϋνηπ, αλλά και απϊ ςη μείχρη εμέογειαπ 

για τχςιρμϊ και λξιπέπ ηλεκςοικέπ υοήρειπ. 

Πίμακας 3.9: Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ 

Δημξςικώμ Τπαλλήλχμ 

Δ.2.1. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Δημξςικώμ 
Τπαλλήλχμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 2.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 14 

Μείχρη CO2 (tn) 12 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.2.2. Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Ρςα δημξςικά κςίοια ποξβλέπξμςαι δοάρειπ 

εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ πξσ ατξοξϋμ ρςξ 

κςιοιακϊ κέλστξπ, τχςιρμϊ, κλιμαςιρμϊ και 

εμεογειακή διαυείοιρη ςχμ κςιοίχμ. 

Ρσμιρςάςαι μα ποξηγηθεί εμεογειακή 

επιθεόοηρη και μα επιλεγξϋμ ξι δοάρειπ πξσ 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ αμάγκεπ κάθε κςιοίξσ. 

Ζ διαδικαρία ποξςείμεςαι μα νεκιμήρει απϊ ςα 

κςίοια «ρϋμβξλα» ςχμ δημξςικόμ εμξςήςχμ 

ρςα ξπξία ρσγκεμςοόμξμςαι ξι πεοιρρϊςεοεπ 

διξικηςικέπ λειςξσογίεπ και έυξσμ ςημ 

σφηλϊςεοη επιρκεφιμϊςηςα ρςη διάοκεια ςξσ 

έςξσπ. Οοϊκειςαι για ςξ Δημαουείξ ςηπ 

δημξςικήπ εμϊςηςαπ Ρκάλαπ, καθόπ και ςα 

ςέχπ Δημαουεία ςχμ σπϊλξιπχμ ςερράοχμ 

εμξςήςχμ, ςα ξπξία πλέξμ λειςξσογξϋμ και 

χπ Ιέμςοα Δνσπηοέςηρηπ Οξλιςόμ. Ρςα κςίοια 

ασςά υοηριμξπξιείςαι κας’ ενξυήμ ηλεκςοική 

εμέογεια, ακϊμα και για θεομικέπ υοήρειπ, 

καθόπ δεμ λειςξσογεί ρϋρςημα κεμςοικήπ 

θέομαμρηπ.  

Ζ εμεογειακή καςαμάλχρη ςχμ κςιοίχμ 

ασςόμ καςά ςξ έςξπ βάρηπ αμαγοάτεςαι ρςξμ 

Οίμακα 3.10. 

Πίμακας 3.10: Δμεογειακή Καςαμάλχρη  

Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Κςίοια 
Καςαμάλχρη 

Δμέογειαπ (KWh) 

έχπ Δημαουείξ Γεοξμθοόμ 24.364 

έχπ Δημαουείξ Έλξσπ 24.177 

έχπ Δημαουείξ Ιοξκεόμ 15.867 

έχπ Δημαουείξ Μιάςχμ 9.697 

Δημαουείξ Ρκάλαπ 3.742 

ύμξλξ 77.847 

Ρςα κςίοια θα γίμξσμ ξι ενήπ παοεμβάρειπ: 

 Οοξρθήκη μϊμχρηπ ξοξτήπ 

 Δγκαςάρςαρη διπλόμ σαλξρςαρίχμ 

 ξπξθέςηρη μέχμ κλιμαςιρςικόμ 

 Αμςικαςάρςαρη λαμπςήοχμ τχςιρμξϋ με 

μέξσπ, απξδξςικϊςεοξσπ 

 Ζλεκςοξμική εμεογειακή διαυείοιρη 

κςιοίχμ  

Πίμακας 3.11: Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Δ.2.2: Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 350.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 36 

Μείχρη CO2 (tn) 41 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.2.3. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Μαθηςώμ 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα αμαγμχοίζει ςη μεγάλη 

ρημαρία ςχμ ρυξλείχμ για ςημ 

πεοιβαλλξμςική εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ 

μαθηςόμ αλλά και ςξμ παοαδειγμαςιρμϊ ςχμ 

πξλιςόμ για σιξθέςηρη πξλιςικόμ και 

ποακςικόμ αειτϊοξσ αμάπςσνηπ. Όπχπ ϊλεπ 

ξι δοάρειπ ρςα δημξςικά κςίοια, έςρι και ρςα 

ρυξλεία ξι παοεμβάρειπ πξσ παοξσριάρςηκαμ 
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θα απξςελέρξσμ έογα επίδεινηπ για ςξσπ 

πξλίςεπ ςξσ δήμξσ.  

Ρκξπϊπ ςξσ δήμξσ είμαι μα εσαιρθηςξπξιήρει 

ςξσπ μαθηςέπ για ςξ ζήςημα ςηπ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ και ςη ρυέρη ςηπ με 

ςιπ κλιμαςικέπ αλλαγέπ. Ασςϊ θα επιςεσυθεί με 

εκπαιδεσςικέπ εκδηλόρειπ και διαγχμιρμξϋπ 

ρε ρσμεογαρία με πεοιβαλλξμςικέπ ξμάδεπ 

και άλλξσπ τξοείπ ρςιπ ξπξίεπ θα 

παοξσριάζξμςαι ςα απξςελέρμαςα απϊ ςημ 

εταομξγή ςχμ παοεμβάρεχμ ςξσ δήμξσ και 

θα επιδεικμϋξμςαι έογα αμαμεόριμχμ πηγόμ 

εμέογειαπ. 

Πίμακας 3.12: Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ 

Μαθηςώμ 

Δ.2.3. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Μαθηςώμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 3.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 26 

Μείχρη CO2 (tn) 21 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.2.4. Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ υξλείχμ 

Ζ διεναγχγή εμεογειακήπ επιθεόοηρηπ ρςξ 

ρϋμξλξ ςξσ ρυξλικξϋ κςιοιακξϋ απξθέμαςξπ 

θεχοείςαι και ρε ασςϊ ςξμ ςξμέα αμαγκαία. 

Ωρςϊρξ, έγιμε δσμαςϊ μα διακοιθξϋμ ςα πιξ 

εμεογξβϊοα ρυξλεία ϊρξμ ατξοά ρςημ 

καςαμάλχρή ςξσπ αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ 

επιτάμειαπ. ηπ καςηγξοιξπξίηρηπ ασςήπ 

ποξηγήθηκε αμάλσρη βαριρμέμη ρςημ 

απξγοατή εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ ςχμ 

ρυξλείχμ καςά ςξ έςξπ βάρηπ, καθόπ και ρε 

δξμικά ρςξιυεία πξσ παοείυε ςξ μήμα 

Οξλεξδξμίαπ ςξσ Δήμξσ. α ρυξλεία με ςξμ 

σφηλϊςεοξ δείκςη εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ 

παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα 3.13. 

Πίμακας 3.13: υξλεία Τφηλήπ Δμεογειακήπ 

Καςαμάλχρηπ 

υξλεία 
Καςαμάλχρη 

Δμέογειαπ (KWh) 

Δημ.-Μηπ. Γεοακίξσ 63.437 

Μηπιαγχγείξ Μιάςχμ 19.091 

Δημ.-Μηπ. Αγ. Δημηςοίξσ 26.710 

Γσμμ.-Κϋκειξ Ιοξκεόμ 53.567 

Δημξςικϊ ρυξλείξ Μιάςχμ 16.150 

Γσμμ.- Κϋκειξ Γεοακίξσ 47.002 

ύμξλξ 225.958 

 

Ρςα παοαπάμχ ρυξλεία έυει επιλεγεί μα 

γίμξσμ ξι ακϊλξσθεπ παοεμβάρειπ: 

 Οοξρθήκη μϊμχρηπ ξοξτήπ 

 ξπξθέςηρη διπλόμ σαλξρςαρίχμ 

 Αμςικαςάρςαρη λαμπςήοχμ τχςιρμξϋ με 

μέξσπ, απξδξςικϊςεοξσπ 

 Αμςικαςάρςαρη ρσρςημάςχμ θέομαμρηπ με 

κασρςήοεπ βιξμάζαπ. 

Διδικϊςεοα, με ςημ αμςικαςάρςαρη ςχμ 

ρσρςημάςχμ θέομαμρηπ με κασρςήοεπ 

βιξμάζαπ, αμαμέμεςαι ϊςι θα λϋρει ςξ 

ποϊβλημα ςηπ εμεογξβϊοξσ θέομαμρηπ ςχμ 

ρυξλείχμ. Διδικϊςεοα, ποξςείμεςαι η καϋρη 

ελαιξπσοημϊνσλξσ ρςξμ μέξ κασρςήοα 

βιξμάζαπ, σλικϊ πξσ σπάουει ρε ατθξμία 

ρςημ πεοιξυή, λϊγχ ϋπαονηπ ρε μεγάλεπ 

πξρϊςηςεπ, ςϊρξ ςηπ ελιάπ ϊρξ και ςχμ 

παοαποξψϊμςχμ ςηπ επενεογαρίαπ. 

ξ ελαιξπσοημϊνσλξ ρσμιρςά μια καθαοή 

μξοτή εμέογειαπ, καθόπ θεχοείςαι ϊςι καςά 

ςημ καϋρη ςξσ απελεσθεοόμξμςαι μηδεμικέπ 

εκπξμπέπ CO2 ρςημ αςμϊρταιοα. Δπίρηπ 

ποϊκειςαι για μια ρσμτέοξσρα επέμδσρη 

έμαμςι ςξσ κϊρςξσπ θέομαμρηπ με πεςοέλαιξ ή 

ηλεκςοιρμϊ. 

Για ςξσπ παοαπάμχ λϊγξσπ, ποξβλέπεςαι η 

αμςικαςάρςαρη ςχμ κασρςήοχμ πεςοελαίξσ 
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με κασρςήοεπ βιξμάζαπ ρε 6 επιπλέξμ 

ρυξλεία, ςα ξπξία παοαςηοήθηκε ϊςι 

καςαμαλόμξσμ μεγάλεπ πξρϊςηςεπ 

πεςοελαίξσ για θέομαμρη. α ρυξλεία ασςά 

παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα 3.14. 

Πίμακας 3.14: υξλεία Δπιλένιμα για 

Αμςικαςάρςαρη σρςημάςχμ Θέομαμρηπ 

υξλεία 
Δμέογεια 

Θέομαμρηπ (KWh) 

Γσμμ.-Κϋκειξ Βλαυιόςη 57.431 

Γσμμ.-Κϋκειξ Ρκάλαπ 73.604 

Δημ.-Μηπ. Ιοξκεόμ 49.060 

Δημ.-Μηπ. Γλσκϊβοσρηπ 47.764 

1ξ Δημ.-1ξ Μηπ. Ρκάλαπ 51.668 

ΔΟΑΚ Έλξσπ 15.252 

ύμξλξ 294.779 

Δ.2.5. Τλξπξίηρη σρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ 

Δμέογειαπ (ΔΔ) για ςξ Νηπιαγχγείξ-

Δημξςικό υξλείξ Γεοακίξσ ρύμτχμα με ςξ 

ποόςσπξ ISO 50001 

Ρςϊυξπ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα για ςξ 

Μηπιαγχγείξ και Δημξςικϊ ρυξλείξ Γεοακίξσ, 

είμαι μα επιςεσυθεί μείχρη ςημ εμεογειακήπ 

καςαμάλχρηπ ςξσ κςιοίξσ, με ςημ εταομξγή 

Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Δμέογειαπ (ΡΔΔ) καςά 

ςξ ποϊςσπξ ISO 50001. 

Ξι καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ πξσ θα 

ακξλξσθήρει ξ Δήμξπ πεοιγοάτξμςαι 

ακξλξϋθχπ: 

 Αμάπςσνη μιαπ πξλιςικήπ για 

απξδξςικϊςεοη υοήρη εμέογειαπ 

 Ιαθξοιρμϊπ ρςϊυχμ πξσ ικαμξπξιξϋμ ςημ 

πξλιςική ασςή 

 Απξςελερμαςικϊςεοη διαυείοιρη 

πληοξτξοιόμ πξσ ατξοξϋμ ρςημ 

εμεογειακή καςαμάλχρη με ρςϊυξ ςη 

λήφη απξτάρεχμ για ςη μείχρή ςηπ 

 Ιαςαγοατή απξςελερμάςχμ  

 Έλεγυξπ και αμαρκϊπηρη ςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ ςηπ πξλιςικήπ και 

ςχμ μέςοχμ πξσ έυξσμ λητθεί με ρςϊυξ 

ςη ρσμευή βελςίχρη ςξσ ΡΔΔ 

 Κήφη βελςιχςικόμ και διξοθχςικόμ 

δοάρεχμ 

Ζ διαδικαρία ασςή παοξσριάζεςαι ρσμξπςικά 

ρςξ Ρυήμα 3.2.  

 

Σχήμα 3.2: σμξπςική Πεοιγοατή Λειςξσογίαπ ΔΔ καςά ISO 50001 



ΛΔΠΞΡ 3Ξ
 ΔΠΑΡΔΘΡ & ΛΔΠΑ ΩΡ Ξ 2020 

 
 
 

 
 

52 

ξ ΡΔΔ πξσ βαρίζεςαι ρςξ ποϊςσπξ ISO 50001 

θα ρυεδιαρςεί βάρει ςξσ κϋκλξσ «Plan-Do-

Check-Act (PDCA)». Ξ κϋκλξπ «PDCA» 

ρσμβάλλει ρςη ρσμευή βελςίχρη ςχμ 

διαδικαριόμ και ρσρςημάςχμ, καθόπ η δξμή 

ςξσ, ςξσ δίμει ςη δσμαςϊςηςα για ςη ρσμευή 

επαμενέςαρη και βελςιρςξπξίηρη ςηπ 

ςοέυξσραπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ και ςη 

ρςαδιακή μείχρη κϊρςξσπ. 

Ζ επιςσυήπ εταομξγή ςξσ ποξςϋπξσ 

εναοςάςαι απϊ ςη δέρμεσρη ϊλχμ ςχμ 

ρσμμεςευϊμςχμ αλλά κσοίχπ ςηπ Αμόςαςηπ 

Διξίκηρηπ. Ρςξ Ρυήμα 3.3, παοξσριάζξμςαι ςα 

βαρικά ρςάδια πξσ απαιςείςαι μα 

ακξλξσθήρει ξ Δήμξπ για ςημ επιςσυή 

εταομξγή ςξσ ΡΔΔ, ϊπχπ επιβάλλεςαι απϊ ςξ 

ποϊςσπξ ISO 50001 και ρσρυεςίζξμςαι με ςη 

τιλξρξτία ςξσ κϋκλξσ «PDCA». 

 

Σχήμα 3.3: Κύκλξπ «PDCA» 

Για ςημ επιθσμηςή μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ 

θα διαμξοτχθεί μια ρςοαςηγική ςοιόμ 

καςεσθϋμρεχμ. 

 Αουικά θα αμαπςσυθεί έμα Ρϋρςημα 

Δμεογειακήπ Διαυείοιρηπ ςξ ξπξίξ θα 

καθξοίζεςαι μέρχ ςηπ διαμϊοτχρηπ εμϊπ 

ρυεςικξϋ εγυειοιδίξσ πξσ θα πεοιέυει 

ξδηγίεπ και ποξςάρειπ για ςα βήμαςα πξσ 

ποέπει μα ακξλξσθηθξϋμ. 

 Δκπαίδεσρη και καςάοςιρη ςξσ ρυξλικξϋ 

ποξρχπικξϋ, αλλά και ςχμ μαθηςόμ 

ρυεςικά με θέμαςα ξοθήπ εμεογειακήπ 

ρσμπεοιτξοάπ.  

 Ξι ςευμικέπ και λειςξσογικέπ παοεμβάρειπ 

ξλξκληοόμξσμ ςημ ρςοαςηγική πξσ θα 

ακξλξσθηθεί. Ζ αμςικαςάρςαρη 

λαμπςήοχμ τχςιρμξϋ με μέξσπ, 

απξδξςικϊςεοξσπ, η ςξπξθέςηρη διπλόμ 

σαλξρςαρίχμ και η αμςικαςάρςαρη ςξσ 

ρσρςήμαςξπ κεμςοικήπ θέομαμρηπ με 

ρϋρςημα καϋρηπ βιξμάζαπ είμαι μεοικέπ 

απϊ ςιπ παοεμβάρειπ πξσ αμαμέμεςαι μα 

σλξπξιηθξϋμ. 

Για ςημ εναρτάλιρη ςηπ απξςελερμαςικήπ 

παοακξλξϋθηρηπ ςηπ ποξϊδξσ ςξσ ΡΔΔ, 

ξοίζξμςαι καςάλληλξι εμεογειακξί δείκςεπ για 

ςα μεγέθη ςχμ ξπξίχμ η βελςίχρη θα 

επιδιχυθεί. Ξοιρμέμξι απϊ ςξσπ δείκςεπ πξσ 

επιλέυθηκαμ για ςημ πεοίπςχρη ςξσ 
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Μηπιαγχγείξσ και Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ 

Γεοακίξσ είμαι ξι ενήπ: 

 Ιαςαμαλιρκϊμεμεπ KWh ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ/ m2 επιτάμειαπ κςιοίξσ και αμά 

μαθηςή 

 Ιαςαμαλιρκϊμεμεπ KWh ηλεκςοικήπ 

εμέογειαπ για τχςιρμϊ/ m2 επιτάμειαπ 

κςιοίξσ και αμά μαθηςή 

 Ιαςαμαλιρκϊμεμεπ KWh θεομικήπ 

εμέογειαπ/ m2 επιτάμειαπ κςιοίξσ και αμά 

μαθηςή 

 Ιϊρςξπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ αμά μαθηςή 

 Ιϊρςξπ θεομικήπ εμέογειαπ αμά μαθηςή 

Για ςημ ξλξκλήοχρη ςηπ διαδικαρίαπ ςξσ 

ελέγυξσ, θα ρσμπληοόμξμςαι ρε ςακςά 

υοξμικά διαρςήμαςα καςάλληλεπ αματξοέπ, 

ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ ποξςϋπξσ. 

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ θα ενεςαρςεί η εγκαςάρςαρη 

μεςοηςόμ ρςξ κςίοιξ για ςη λήφη μεςοήρεχμ 

πξσ ατξοξϋμ ρςημ καςαμάλχρη εμέογειαπ. Ξι 

μέεπ ασςέπ μεςοήρειπ θα απξςελέρξσμ ςα 

δεδξμέμα για ςημ εκςίμηρη και διαπίρςχρη 

ςηπ ρσμευξϋπ βελςίχρηπ ρςημ εμεογειακή 

καςαμάλχρη και θα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ 

αμαμέχρη ςηπ βάρηπ εμεογειακόμ 

δεδξμέμχμ. 

Ξι ρσμμεςέυξμςεπ ρςξ ΡΔΔ, καθόπ και ξι 

αομξδιϊςηςέπ ςξσπ πεοιγοάτξμςαι ρςξ 

ακϊλξσθξ εμδεικςικϊ Ρυήμα 3.4. 

 

Σχήμα 3.4: σμμεςέυξμςεπ ρςξ ΔΔ και Πεοιγοατή Αομξδιξςήςχμ 

 

Δκςιμάςαι, πόπ έπειςα απϊ ςημ εταομξγή ςξσ 

ΡΔΔ, μϊμξ με παοεμβάρειπ μηδεμικξϋ κϊρςξσπ 

πξσ ατξοξϋμ ρςημ εκπαίδεσρη ςχμ υοηρςόμ 

ςξσ κςιοίξσ και ςξμ ςοϊπξ ξογάμχρηπ ςξσ 

ΡΔΔ, μπξοεί μα επιςεσυθεί μείχρη ςηπ 

καςαμάλχρηπ καςά 3-5%. Ρσμξλικά με ςιπ 

επιπλέξμ διξοθχςικέπ παοεμβάρειπ ρςξ 

κςίοιξ, μπξοεί μα επιςεσυθεί μείχρη 10-12%. 

Ρςξμ Οίμακα 3.15 παοξσριάζξμςαι ςξ 

εκςιμόμεμξ κϊρςξπ, ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ 

και μείχρη εκπξμπόμ CO2 για ςιπ 

παοεμβάρειπ εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ 

ρυξλείχμ (Δ.2.4) και ςημ σλξπξίηρη ΡΔΔ για 

ςξ Μηπιαγχγείξ-Δημξςικϊ Ρυξλείξ Γεοακίξσ 

ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ISO 50001 (Δ.2.5). 
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Πίμακας 3.15: Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ υξλείχμ και σλξπξίηρη ΔΔ 

ρύμτχμα με ςξ ποόςσπξ ISO 50001  

Δ.2.4. Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
υξλείχμ & Δ.2.5. Τλξπξίηρη σρςήμαςξπ 

Διαυείοιρηπ Δμέογειαπ (ΔΔ) για ςξ 
Νηπιαγχγείξ-Δημξςικό υξλείξ Γεοακίξσ 

ρύμτχμα με ςξ ποόςσπξ ISO 50001 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 600.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 351 

Μείχρη CO2 (tn) 105 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.2.6. Δμεογειακή Αμαβάθμιρη 

Αμςλιξρςαρίχμ Δικςύξσ Ύδοεσρηπ και 

Άοδεσρηπ 

Έμα απϊ ςα μεγαλϋςεοα ποξβλήμαςα ςξσ 

ελλημικξϋ δικςϋξσ ϋδοεσρηπ και άοδεσρηπ 

είμαι η σπεοδιαρςαριξλϊγηρη ςχμ αμςλιόμ.  

Ξι αμςλίεπ επιλέγξμςαι ρσμήθχπ για μα 

ενσπηοεςξϋμ ςξ τξοςίξ αιυμήπ, με 

απξςέλερμα μα είμαι μεγαλϋςεοηπ ιρυϋξπ απϊ 

ασςήμ πξσ απαιςείςαι για ςιπ καθημεοιμέπ 

αμάγκεπ ςξσ δικςϋξσ και μα σπξλειςξσογξϋμ. 

Υαοακςηοιρςικϊ κάθε αμςλίαπ είμαι ςξ ρημείξ 

βέλςιρςηπ απϊδξρηπ, ρςξ ξπξίξ αμςλείςαι ξ 

μέγιρςξπ ϊγκξπ μεοξϋ με ςη υαμηλϊςεοη 

καςαμαλιρκϊμεμη εμέογεια.  

Λία αμςλία πξσ σπξλειςξσογεί, δξσλεϋει 

δηλαδή ρσμευόπ κάςχ απϊ ςξ ρημείξ 

βέλςιρςηπ απϊδξρηπ, ρπαςαλά μεγάλη 

πξρϊςηςα εμέογειαπ και τθείοεςαι 

ρσμςξμϊςεοα.  

ξ ποϊβλημα μπξοεί μα λσθεί με: 

 Αμςικαςάρςαρη ςχμ εμεογξβϊοχμ ασςόμ 

αμςλιόμ με μέεπ, απξδξςικϊςεοεπ αμςλίεπ, 

καςάλληληπ ιρυϋξπ για ςημ απαιςξϋμεμη 

παοξυή.  

 Δκ ςχμ σρςέοχμ εγκαςάρςαρη οσθμιρςή 

ρςοξτόμ ρςημ εμεογξβϊοα αμςλία, ϊπξσ 

δεμ είμαι δσμαςή η παοαπάμχ δοάρη. Ξ 

οσθμιρςήπ αμάλξγα με ςξ απαιςξϋμεμξ 

τξοςίξ, θα ασνξμειόμει ςημ ςαυϋςηςα ςηπ 

αμςλίαπ.  

 Διϊοθχρη ςξσ ρσμςελερςή ιρυϋξπ μέρχ 

αμςιρςάθμιρηπ με ρσρςξιυία πσκμχςόμ 

[30].  

Ζ εταομξγή ςχμ ςοιόμ ασςόμ δοάρεχμ καςά 

πεοίπςχρη, μπξοεί μα ενξικξμξμήρει 

εμέογεια ρε πξρξρςϊ 20% με αμςίρςξιυα 

ξτέλη ρςη μείχρη εκπξμπόμ.  

Ξ Δήμξπ Δσοόςα έυει ήδη θέρει ρε εταομξγή 

έογα αμςικαςάρςαρηπ ςξσ ερχςεοικξϋ 

δικςϋξσ ϋδοεσρηπ ρε ξοιρμέμεπ δημξςικέπ 

εμϊςηςεπ, ςα ξπξία απξρκξπξϋμ ρςη 

βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ςξσ πϊριμξσ μεοξϋ 

και ρςημ μείχρη ςχμ απχλειόμ καςά ςη 

λειςξσογία ςχμ εγκαςαρςάρεχμ [31]. 

Ωρςϊρξ, έπειςα απϊ καςαγοατή ςχμ ςευμικόμ 

υαοακςηοιρςικόμ και ςηπ καςαμάλχρηπ ςχμ 

αμςλιξρςαρίχμ και γεχςοήρεχμ, ποξέκσφε 

ϊςι 9 εμεογξβϊοεπ εγκαςαρςάρειπ 

καςαμαλόμξσμ πάμχ απϊ ςξ 60% ςηπ 

ρσμξλικήπ εμέογειαπ πξσ δαπαμάςαι για ςη 

λειςξσογία ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 49 θέρεχμ 

ϋδοεσρηπ και άοδεσρηπ.  

Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ποξςεοαιϊςηςα ρςημ 

εταομξγή ςχμ δοάρεχμ αμαβάθμιρηπ πξσ 

αμαλϋθηκαμ θα απξςελέρξσμ ξι 

ποξαματεοθείρεπ εμεογξβϊοεπ 

εγκαςαρςάρειπ, ξι ξπξίεπ και παοαςίθεμςαι 

ρςξμ Οίμακα 3.16. 
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Πίμακας 3.16: Δμεογξβόοεπ Δγκαςαρςάρειπ 

Ύδοεσρηπ- Άοδεσρηπ 

Θέρη 
Αο. 

Παοξυήπ 
Καςαμάλχρη 

(KWh) 

Γεοάκι 34034349 427.003 

Έλξπ 34335556 227.600 

Λσοςιά 93900814 220.680 

Γλσκϊβοσρη 34337116 344.120 

Ιοξκεέπ 93900515 160.012 

Ρκάλα 34317632 159.397 

Ρκάλα 93900898 128.800 

Βοξμςαμάπ 93900672 185.009 

Οεοιρςέοι 34327060 383.995 

ύμξλξ 2.236.616 

Πίμακας 3.17: Δμεογειακή Αμαβάθμιρη 

Αμςλιξρςαρίχμ Δικςύξσ Ύδοεσρηπ και Άοδεσρηπ 

Δ.2.6: Δμεογειακή Αμαβάθμιρη Αμςλιξρςαρίχμ 
Δικςύξσ Ύδοεσρηπ και Άοδεσρηπ 

Έμαονη/Λήνη 2016/2019 

Κόρςξπ 600.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 371 

Μείχρη CO2 (tn) 420 

Φοημαςξδόςηρη 

 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά ή κξιμξςικά 

ποξγοάμμαςα  

Δ.2.7. Δγκαςάρςαρη σρςήμαςξπ 

Σηλεμεςοίαπ ρςξ Δίκςσξ Ύδοεσρηπ 

Ζ λειςξσογία ςξσ δικςϋξσ ϋδοεσρηπ θα 

εκρσγυοξμιρςεί με ςημ εγκαςάρςαρη εμϊπ 

πλήοξσπ ρσρςήμαςξπ ςηλεμεςοίαπ και 

ςηλευειοιρμξϋ. α ςσπικά ρσρςήμαςα 

ςηλεμεςοίαπ πξσ εγκαθίρςαμςαι ρε δίκςσα 

ϋδοεσρηπ απξςελξϋμςαι απϊ έμα πλήθξπ 

αιρθηςήοχμ, διαρκξοπιρμέμχμ ρε διάτξοα 

ρημεία ςξσ δικςϋξσ, καθόπ και απϊ έμα 

δίκςσξ μεςάδξρηπ ςηπ πληοξτξοίαπ ςχμ 

αιρθηςήοχμ ρε έμαμ κεμςοικϊ διαυειοιρςή. Ξι 

αιρθηςήοεπ μεςοξϋμ διάτξοεπ παοαμέςοξσπ 

ςξσ ρσρςήμαςξπ, ϊπχπ η πίερη, η ρςάθμη ςξσ 

μεοξϋ και ξ οσθμϊπ άμςληρηπ, πληοξτξοίεπ 

απϊ ςιπ ξπξίεπ ξ διαυειοιρςήπ μπξοεί μα 

βγάλει ρσμπεοάρμαςα για ςη ρχρςή 

λειςξσογία ςξσ δικςϋξσ και μα εμςξπίρει 

πιθαμέπ διαοοξέπ.  

ξ ρϋρςημα ρσμπληοόμεςαι απϊ ρσρκεσέπ 

ελέγυξσ, ϊπχπ βαλβίδεπ, κιμηςήοεπ και 

πςεοχςέπ, ξι ξπξίεπ εγκαθίρςαμςαι ρε 

κξμβικά ρημεία ςξσ δικςϋξσ και ελέγυξμςαι 

απϊ ςξ διαυειοιρςή με ρκξπϊ ςημ ποξραομξγή 

ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ δικςϋξσ ρςιπ εκάρςξςε 

ρσμθήκεπ. Ρε μεγαλϋςεοα επίπεδα 

ασςξμαςιρμξϋ, ξ οϊλξπ ςξσ διαυειοιρςή 

μπξοεί μα σπξκαςαρςαθεί απϊ ρϋρςημα 

ελέγυξσ, ςξ ξπξίξ θα διαυειοίζεςαι ασςϊμαςα 

ςιπ ρσρκεσέπ ελέγυξσ [30]. 

Ζ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ πξσ εναρταλίζεςαι 

απϊ ςημ εγκαςάρςαρη εμϊπ ρσρςήμαςξπ 

ςηλεμεςοίαπ εκςιμάςαι ϊςι κσμαίμεςαι απϊ 

10%- 30%. 

Πίμακας 3.18: Δγκαςάρςαρη σρςήμαςξπ 

Σηλεμεςοίαπ ρςξ Δίκςσξ Ύδοεσρηπ 

Δ.2.7: Δγκαςάρςαρη σρςήμαςξπ Σηλεμεςοίαπ 
ρςξ Δίκςσξ Ύδοεσρηπ 

Έμαονη/Λήνη 2016/2020 

Κόρςξπ 700.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 412 

Μείχρη CO2 (tn) 467 

Φοημαςξδόςηρη 

 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά ή κξιμξςικά 

ποξγοάμμαςα  

Δ.2.8. σμβάρειπ Ποάριμχμ Ποξμηθειώμ 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα θα ποξυχοήρει ρςημ 

επιλξγή ρσμβξλαίχμ αγξοάπ ποξψϊμςχμ με 

εμεογειακέπ ποξδιαγοατέπ, αμάμερα ρςιπ 

ξπξίεπ μπξοεί μα είμαι και η απαίςηρη ςηπ 
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μεγαλϋςεοηπ δσμαςήπ εμεογειακήπ 

απξδξςικϊςηςαπ. Ρςϊυξπ είμαι η αμαμέχρη 

ςξσ ενξπλιρμξϋ ςχμ δημξςικόμ γοατείχμ με 

ρσρκεσέπ ϊπχπ ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ, 

ταν, ραοχςέπ, ξθϊμεπ, τχςξςσπικά 

μηυαμήμαςα, κλπ ςα ξπξία θα είμαι 

ξικξμξμικά, εμεογειακά και πεοιβαλλξμςικά 

απξδξςικά. 

Ξι Ξογαμιρμξί ξπικήπ Ασςξδιξίκηρηπ είμαι 

απϊ ςξσπ κϋοιξσπ ποχςαγχμιρςέπ ρςημ αγξοά 

αγαθόμ και σπηοεριόμ, καθόπ παοξσριάζξσμ 

ιδιαίςεοα ασνημέμεπ αμάγκεπ ρε 

ρσγκεκοιμέμα ποξψϊμςα, ϊπχπ ξι ρσρκεσέπ 

πξσ ποξαματέοθηκαμ. ξ γεγξμϊπ ασςϊ ςξσπ 

δίμει ςη δσμαςϊςηςα μα επηοεάρξσμ και μα 

καθξοίρξσμ ςξ μέγεθξπ ςχμ πεοιβαλλξμςικόμ 

επιπςόρεχμ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ, ςη μεςατξοά, υοήρη και 

απϊοοιφη ςχμ αγαθόμ ασςόμ. 

Λε ςημ ποξμήθεια εμεογειακά 

πιρςξπξιημέμχμ, απξδξςικόμ ρσρκεσόμ, 

αλλά και με ςημ ξοθξλξγική υοήρη ςξσ 

σπάουξμςξπ ενξπλιρμξϋ, είμαι δσμαςϊμ μα 

επιςεσυθξϋμ μειόρειπ ςηπ ςάνεχπ ςξσ 40% 

ρςημ καςαμαλιρκϊμεμη εμέογεια. Οαοάλληλα, 

η σιξθέςηρη μιαπ ςέςξιαπ πξλιςικήπ θα 

εμιρυϋρει ςημ εικϊμα ςξσ Δήμξσ και θα ςξσ 

δόρει ςη δσμαςϊςηςα μα διαδοαμαςίρει 

«σπξδειγμαςικϊ» οϊλξ για ςξ εσοϋςεοξ 

ρϋμξλξ κξιμχμικόμ ξμάδχμ. 

Ρςημ ποξρπάθεια ασςή θα μπξοξϋρε μα ταμεί 

ιδιαίςεοα υοήριμξ ςξ ποϊγοαμμα «Δημϊριεπ 

Οοξμήθειεπ για Δνξικξμϊμηρη Δμέογειαπ», ςξ 

ξπξίξ ποξχθείςαι μέρχ ςξσ ΣΟΔΙΑ [16] ρε 

ρσμεογαρία με ςξ ΙΑΟΔ [32], ρςα πλαίρια ςξσ 

εσοχπαψκξϋ έογξσ proEE (Public 

Procurement Boosts Energy Efficiency). ξ εμ 

λϊγχ έογξ ρςξυεϋει ρςημ ποξόθηρη 

μηυαμιρμόμ ςηπ αγξοάπ, ϊπχπ η διεναγχγή 

κξιμόμ ποξμηθειόμ μεγάληπ κλίμακαπ μεςανϋ 

διατξοεςικόμ Ξογαμιρμόμ ξπικήπ 

Ασςξδιξίκηρηπ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, κάθε 

ρσμμεςέυχμ επχτελείςαι άμερα απϊ ςημ 

ξικξμξμία κλίμακαπ [33].  

Πίμακας 3.19: σμβάρειπ Ποάριμχμ Ποξμηθειώμ 

Δ.2.8: σμβάρειπ Ποάριμχμ Ποξμηθειώμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 100.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 19 

Μείχρη CO2 (tn) 22 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

3.5.2. Δημξςικόπ Δημόριξπ Υχςιρμόπ 

Ζ ηλεκςοική εμέογεια πξσ δαπαμήθηκε καςά 

ςξ έςξπ βάρηπ 2010 για ςιπ αμάγκεπ ςξσ 

δημξςικξϋ τχςιρμξϋ αμέουεςαι ρε 1.985 

MWh, πξρϊ πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ 0,7% ςηπ 

ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ. 

Δκςιμάςαι ϊςι με ςημ ειραγχγή μέχμ 

ςευμξλξγικόμ ποξψϊμςχμ και ρσρςημάςχμ, θα 

επιςεσυθεί ρημαμςική ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ 

και μείχρη εκπξμπόμ C02. 

Ρςξμ Οίμακα 3.20. παοξσριάζξμςαι ρσμξπςικά 

ξι δοάρειπ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ ρςιπ 

ξπξίεπ θα ποξβεί ξ Δήμξπ ρςξμ ςξμέα ασςϊ, 

ςα απξςελέρμαςα και ςξ κϊρςξπ ςξσπ. 
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Πίμακας 3.20: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε «Δημξςικό Δημόριξ Υχςιρμό» 

Δημξςικόπ Δημόριξπ Υχςιρμόπ 
Δνξικξμόμηρη 

Δμέογειαπ  
(MWh) 

Μείχρη 
Δκπξμπώμ (tn) 

Κόρςξπ (€) 

Δ.3.1. Αμαδιάοθοχρη Δικςϋξσ Τχςιρμξϋ 99 112 25.000 

Δ.3.2. Τσρική Αμςικαςάρςαρη Δμεογξβϊοχμ 
Καμπςήοχμ Απξδξςικϊςεοξσπ Καμπςήοεπ Μέαπ 
ευμξλξγίαπ 

424 480 260.000 

Δ.3.3. ξπξθέςηρη Τχςιρςικόμ Ρημείχμ με 
ΤΒ Ολαίριξ 

4 4 30.000 

Δ.3.4. Δγκαςάρςαρη Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ 
Τχςιρμξϋ 

199 225 400.000 

ύμξλξ 726 821 720.000 

 

Δ.3.1. Αμαδιάοθοχρη Δικςύξσ Υχςιρμξύ 

Ρϋμτχμα με ςξσπ μηυαμικξϋπ ςηπ ευμικήπ 

Σπηοερίαπ ςξσ Δήμξσ, ςξ δίκςσξ δημξςικξϋ 

τχςιρμξϋ έυει σπξρςεί καςά ςα πεοαρμέμα 

έςη πξλλέπ ποξεκςάρειπ και ποξρθήκεπ, ξι 

ξπξίεπ υαοακςηοίζξμςαι χπ πεοιςςέπ, 

δεδξμέμχμ ςχμ αμαγκόμ ςξσ Δήμξσ ρε 

τχςιρμϊ. Για ςημ απαιςξϋμεμη αμαδιάοθοχρη 

ςξσ δικςϋξσ, ποξβλέπεςαι μα εκπξμηθεί μια 

μελέςη τχςιρμξϋ πξσ θα σπξδεικμϋει ςα 

απαοαίςηςα τχςιρςικά ρημεία καθόπ και 

ασςά πξσ ποέπει μα αταιοεθξϋμ. Δκςιμάςαι 

ϊςι θα αταιοεθεί χπ πεοιςςϊ ςξ 5% ςχμ 

τχςιρςικόμ ρημείχμ, ρημειόμξμςαπ αμάλξγη 

ενξικξμϊμηρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ. 

Πίμακας 3.21: Αμαδιάοθοχρη Δικςύξσ Υχςιρμξύ 

Δ.3.1: Αμαδιάοθοχρη Δικςύξσ Υχςιρμξύ 

Έμαονη/Λήνη 2015/2017 

Κόρςξπ 25.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 99 

Μείχρη CO2 (tn) 112 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

 

Δ.3.2. Υσρική Αμςικαςάρςαρη Δμεογξβόοχμ 

Λαμπςήοχμ με Απξδξςικόςεοξσπ Λαμπςήοεπ 

Νέαπ Σευμξλξγίαπ 

ξ πλήθξπ ςχμ λαμπςήοχμ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι ρςξ δημξςικϊ τχςιρμϊ ςημ 

παοξϋρα υοξμική ρςιγμή, εκςιμήθηκε απϊ 

ςξσπ μηυαμικξϋπ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα. 

Καμβάμεςαι ϊςι ξι όοεπ λειςξσογίαπ ςχμ 

λαμπςήοχμ είμαι 4.015 ρε εςήρια βάρη, 

ρϋμτχμα με ρςξιυεία ςηπ ΔΔΖ, θεχοόμςαπ χπ 

μέρξ υοϊμξ λειςξσογίαπ ημεοηρίχπ ςιπ 11 

όοεπ. 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα έυει ήδη εκτοάρει ςη 

βξϋληρή ςξσ μα αμαλάβει ςημ αμςικαςάρςαρη 

ςχμ σπαουϊμςχμ λαμπςήοχμ με 

απξδξςικϊςεοξσπ λαμπςήοεπ, μέαπ 

ςευμξλξγίαπ, με έμταρη ρςημ ςευμξλξγία 

LED.  

Ζ αμςικαςάρςαρη πξσ ποξςείμεςαι 

παοξσριάζεςαι ρςξμ Οίμακα 3.22, ϊπχπ και η 

ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ πξσ ποξκϋπςει απϊ 

ςη δοάρη ασςή. Ζ αλλαγή θα γίμεςαι 

ρςαδιακά, με έςξπ ατεςηοίαπ ςξ 2015. Όςαμ 

ξι σπάουξμςεπ λαμπςήοεπ τθάμξσμ ρςξ ςέλξπ 

ςξσ υοϊμξσ ζχήπ ςξσπ ή παοξσριάρξσμ 

βλάβη, θα αμςικαθίρςαμςαι με ςξσπ 
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ποξςειμϊμεμξσπ. Ακϊμα και μεςά ςημ 

αμςικαςάρςαρή ςξσπ, ξ Δήμξπ Δσοόςα θα 

ποέπει, ϊμςαπ ρε επατή με ςιπ ςευμξλξγικέπ 

ενελίνειπ, μα τοξμςίρει μα εμημεοόμεςαι και 

μα ενξπλίζει ςξ δίκςσξ με μέεπ 

απξδξςικϊςεοεπ ρσρκεσέπ πξσ θα 

εναρταλίζξσμ ςασςϊυοξμα ςημ αρτάλεια ςξσ 

ξδικξϋ δικςϋξσ και ξπςική άμερη για ςξσπ 

δημϊςεπ, αλλά και ρςαδιακά υαμηλϊςεοξ 

κϊρςξπ ρσμςήοηρηπ. 

Πίμακας 3.22: Αμςιρςξιυία Τπαουόμςχμ Λαμπςήοχμ με Νέξσπ 

Τπάουξμςεπ λαμπςήοεπ Νέξι λαμπςήοεπ 

Πλήθξπ 
Δνξικξμόμηρη 

εμέογειαπ 
(MWh) Δίδξπ λαμπςήοα 

Ιρυύπ 
(Watt) 

Δίδξπ λαμπςήοα 
Ιρυύπ 
(Watt) 

Φσυοϊπ τχςιρμϊπ 
ξικξμξμίαπ 

20 LED 10 5.300 213 

HPL σδοαογϋοξσ 250 Λεςαλλικόμ αλξγξμιδίχμ 120 380 198 

SOΜ Μαςοίξσ 250 Μαςοίξσ υαμηλήπ πίερηπ 131 340 162 

SOΜ Μαςοίξσ 400 Μαςοίξσ υαμηλήπ πίερηπ 180 30 27 

 
Πίμακας 3.23: Αμςικαςάρςαρη Δμεογξβόοχμ 

Λαμπςήοχμ 

Δ.3.2: Αμςικαςάρςαρη Δμεογξβόοχμ 
Λαμπςήοχμ με Απξδξςικόςεοξσπ Λαμπςήοεπ 

Νέαπ Σευμξλξγίαπ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 260.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 424 

Μείχρη CO2 (tn) 480 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.3.3. Σξπξθέςηρη Υχςιρςικώμ ημείχμ με 

ΥΒ Πλαίριξ 

Ξι τχςιρςικέπ διαςάνειπ με τχςξβξλςαψκϊ 

πλαίριξ διαθέςξσμ ρσρρχοεσςέπ για 

απξθήκεσρη ςηπ πεοίρρειαπ εμέογειαπ και, 

αμάλξγα με ςξ μξμςέλξ, επιςσγυάμεςαι 

ασςξμξμία έχπ και για 60 όοεπ. Ζ δοάρη 

ασςή ποξςείμεςαι μα γίμει ρε μικοή κλίμακα, 

κσοίχπ λϊγχ ςξσ ασνημέμξσ κϊρςξσπ πξσ 

παοξσριάζει. Ρσγκεκοιμέμα, ποξβλέπεςαι η 

αμςικαςάρςαρη 30 τχςιρςικόμ ρημείχμ ρε 

κεμςοική πλαςεία ςηπ πϊληπ με ρςϋλξσπ πξσ 

θα τέοξσμ τχςξβξλςαψκϊ πλαίριξ. Κϊγχ ςηπ 

μικοήπ κλίμακαπ εταομξγήπ ςηπ δοάρηπ 

εναρταλίζεςαι μικοϊ πξρξρςϊ μείχρηπ 

εκπξμπόμ CO2, χρςϊρξ μέρχ ασςήπ 

εμιρυϋεςαι η εικϊμα ςξσ Δήμξσ και 

ενξικειόμξμςαι ξι πξλίςεπ με ποακςικέπ 

διείρδσρηπ ςχμ ΑΟΔ. 

Πίμακας 3.24: Σξπξθέςηρη Υχςιρςικώμ ημείχμ 

με ΥΒ Πλαίριξ 

Δ.3.3. Σξπξθέςηρη Υχςιρςικώμ ημείχμ με 
ΥΒ Πλαίριξ 

Έμαονη/Λήνη 2016/2018 

Κόρςξπ 30.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 4 

Μείχρη CO2 (tn) 4 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.3.4. Δγκαςάρςαρη σρςήμαςξπ 

Διαυείοιρηπ Υχςιρμξύ 

Ρκξπϊπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ εμϊπ ρσρςήμαςξπ 

διαυείοιρηπ ρςξ δημξςικϊ τχςιρμϊ είμαι 

κσοίχπ η δσμαςϊςηςα απξμακοσρμέμηπ 

ασνξμείχρηπ ςηπ ρςάθμηπ ςξσ τχςϊπ, 

αμάλξγα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ δικςϋξσ. Λε ςξμ 
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ςοϊπξ ασςϊ, ξι λαμπςήοεπ καςά ςη διάοκεια 

ςχμ χοόμ μειχμέμηπ κσκλξτξοίαπ, μπξοεί 

μα μειόρξσμ έχπ και καςά 70% ςη ρςάθμη 

τχςιρμξϋ με αμάλξγα ξτέλη ρςημ 

ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ. 

ξ ρϋρςημα ρσμήθχπ απξςελείςαι απϊ 

αρϋομαςξσπ ελεγκςέπ πξσ εγκαθίρςαμςαι 

ρςξσπ λαμπςήοεπ και μπξοξϋμ μα 

μεςαβάλλξσμ και μα θέρξσμ ςξ επίπεδξ 

τχςιρμξϋ ςξσ λαμπςήοα ρςα επιθσμηςά 

επίπεδα, κϊμβξσπ επικξιμχμίαπ και λξγιρμικϊ 

διαυείοιρηπ πξσ επικξιμχμεί και ξογαμόμει 

ςξσπ κϊμβξσπ και ςξσπ ελεγκςέπ ρϋμτχμα με 

ςιπ αμάγκεπ ςξσ Δήμξσ.  

Ζ ενξικξμϊμηρη εμέογειαπ πξσ εκςιμάςαι ϊςι 

επιςσγυάμεςαι απϊ ςημ εγκαςάρςαρη εμϊπ 

ςέςξιξσ ρσρςήμαςξπ είμαι πεοίπξσ 35%. 

Πίμακας 3.25: Δγκαςάρςαρη σρςήμαςξπ 

Διαυείοιρηπ Υχςιρμξύ 

Δ.3.4: Δγκαςάρςαρη σρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ 
Υχςιρμξύ 

Έμαονη/Λήνη 2017/2020 

Κόρςξπ 400.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 199 

Μείχρη CO2 (tn) 225 

Φοημαςξδόςηρη  Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

3.5.3. Καςξικίεπ 

Ξ ςξμέαπ ςχμ καςξικιόμ καςαμαλόμει 72.658 

MWh εμέογειαπ. Ασςϊ ρημαίμει ϊςι πεοίπξσ ςξ 

26% ςηπ ρσμξλικήπ καςαμάλχρηπ εμέογειαπ 

ςξσ Δήμξσ ποξέουεςαι απϊ ασςέπ. Ιαςά 

ρσμέπεια, θεχοείςαι απαοαίςηςξ για ςημ 

κάλσφη ςξσ ρςϊυξσ μείχρηπ ςχμ εκπξμπόμ 

C02, μα επιςεσυθξϋμ ρημαμςικά πξρξρςά 

ενξικξμϊμηρηπ ρςξμ ξικιακϊ ςξμέα. 

 

Δοάρειπ Δήμξσ 

Ζ μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ ρςξμ ξικιακϊ 

ςξμέα εναοςάςαι απξκλειρςικά απϊ ςξσπ 

καςξίκξσπ, υχοίπ μα έυει ξ Δήμξπ Δσοόςα ςη 

δσμαςϊςηςα μα επέμβει άμερα ρε ασςή. 

Δπιλέγεςαι, επξμέμχπ, μα ποαγμαςξπξιηθεί 

απϊ ςξ Δήμξ μια ρειοά δοάρεχμ εμημέοχρηπ 

και εσαιρθηςξπξίηρηπ ςχμ πξλιςόμ. Λέρχ 

ασςόμ, ξι πξλίςεπ θα εμθαοοϋμξμςαι μα 

ποξυχοήρξσμ ρςημ αμάληφη δοάρεχμ ϊπχπ 

η εμεογειακή αμαβάθμιρη ςχμ καςξικιόμ 

ςξσπ, αλλά και μα σιξθεςήρξσμ «εμεογειακή 

ρσμπεοιτξοά» ποξρκείμεμη ρςιπ ποακςικέπ 

ξοθξλξγικήπ υοήρηπ εμέογειαπ.  

Δκςιμάςαι ϊςι η κιμηςξπξίηρη ςχμ πξλιςόμ και 

η ρσμμεςξυή ςξσπ ρςιπ ποξςειμϊμεμεπ δοάρειπ 

θα είμαι αμάλξγη ςηπ έμςαρηπ ςχμ δοάρεχμ 

εμημέοχρηπ ςξσ Δήμξσ, ςχμ εοεθιρμάςχμ 

πξσ θα ςξσπ παοέυει αλλά και ςχμ πϊοχμ 

πξσ θα διαθέρει για ςξ ρκξπϊ ασςϊ.  

Πίμακας 3.26: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε 

«Καςξικίεπ» 

Δοάρειπ Οικιακξύ Σξμέα 

Δ.4.1. Διεναγχγή Δκδηλόρεχμ και Ζμεοίδχμ 
για ςξσπ Οξλίςεπ  

Δ.4.2. Ρυεδιαρμϊπ και Διαμξμή Δμημεοχςικόμ 
Δμςϋπχμ Ρυεςικά με ςα Ξτέλη ςηπ Δμεογειακήπ 
Αμαβάθμιρηπ Ιαςξικιόμ 

Δ.4.3. Οοχςξβξσλίεπ Σπξρςήοινηπ Δοάρεχμ 
Οξλιςόμ (Οοξμήθεια Καμπςήοχμ, Δαμειρμϊπ 
Ζλεκςοξμικόμ Λεςοηςόμ, κλπ) 

Δ.4.1. Διεναγχγή Δκδηλώρεχμ και 

Ημεοίδχμ για ςξσπ Πξλίςεπ 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα θα αμαλάβει ςημ ξογάμχρη 

εςήριχμ εκδηλόρεχμ με ρκξπϊ μα 

εμημεοόμξμςαι έγκαιοα ξι πξλίςεπ για μέεπ 

εμεογειακέπ παοεμβάρειπ ρςιπ καςξικίεπ ςξσπ. 

Ρςιπ εκδηλόρειπ ασςέπ, ειδικά καςαοςιρμέμξι 
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ξμιληςέπ θα παοξσριάζξσμ 

πξρξρςικξπξιημέμα ςα εμεογειακά και 

ξικξμξμικά ξτέλη απϊ ςιπ παοεμβάρειπ 

ασςέπ. Ηα καλϋπςξμςαι θέμαςα πξσ θα 

ατξοξϋμ ρε ϊλα ςα ρςάδια ςηπ επέμβαρηπ-

δοάρηπ, απϊ ςξσπ ποξμηθεσςέπ ςχμ σλικόμ 

εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ κςιοίχμ, μέυοι και 

ξικξμξμικξί δείκςεπ, ϊπχπ η Ιαθαοή Οαοξϋρα 

Ανία (ΙΟΑ) ςηπ επέμδσρηπ και ξ Υοϊμξπ 

Απξπληοχμήπ. 

Οιξ ρσγκεκοιμέμα, εκποϊρχπξι ςηπ ςευμικήπ 

σπηοερίαπ ςξσ δήμξσ θα απξρατημίζξσμ 

μέρχ ξμιλιόμ, ςευμικέπ και ξικξμξμικέπ 

λεπςξμέοειεπ ρυεςικά με ποξςειμϊμεμεπ 

δοάρειπ, ϊπχπ: 

 Αμαβάθμιρη κςιοιακξϋ κελϋτξσπ ςηπ 

καςξικίαπ (ςξπξθέςηρη ενχςεοικήπ 

θεομξμϊμχρηπ, αμςικαςάρςαρη 

κξστχμάςχμ, κλπ). 

 Αλλαγή λαμπςήοχμ με απξδξςικϊςεοξσπ. 

 Αμαβάθμιρη ρσρςήμαςξπ θέομαμρηπ και 

φϋνηπ. 

 Δγκαςάρςαρη ηλιακόμ ρσλλεκςόμ για 

Εερςϊ Μεοϊ Υοήρηπ (ΕΜΥ). 

 Δμημέοχρη για ςιπ εμεογειακέπ εςικέςεπ 

ηλεκςοικόμ ξικιακόμ ρσρκεσόμ. 

 Δγκαςάρςαρη τχςξβξλςαψκόμ πλαιρίχμ 

ρε ρςέγεπ και ξοξτέπ. 

Ζμεοίδεπ Δμέογειαπ αμαμέμεςαι μα 

ποαγμαςξπξιηθξϋμ, ειδικϊςεοα ρςξ πλαίριξ 

εξοςαρμξϋ παγκϊρμιχμ και εσοχπαψκόμ 

επεςείχμ και ημεοξμημιόμ πξσ απξςελξϋμ 

ξοϊρημα για ςξ πεοιβάλλξμ. Ρςϊυξπ είμαι η 

εμίρυσρη ςξσ ξικξλξγικξϋ πμεϋμαςξπ και η 

καλλιέογειά ςξσ ρςξσπ πξλίςεπ έςρι όρςε μα 

σπάουει ρςαθεοϊ σπϊβαθοξ σπξρςήοινηπ ςχμ 

ποξςειμϊμεμχμ δοάρεχμ ενξικξμϊμηρηπ. 

 

Πίμακας 3.27: Διεναγχγή Δκδηλώρεχμ και 

Ημεοίδχμ για ςξσπ Πξλίςεπ 

Δ.4.1: Διεναγχγή Δκδηλώρεχμ και Ημεοίδχμ 
για ςξσπ Πξλίςεπ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 25.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.4.2. υεδιαρμόπ και Διαμξμή 

Δμημεοχςικώμ Δμςύπχμ υεςικά με ςα 

Οτέλη ςηπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 

Καςξικιώμ 

Λέρχ ςηπ ςακςικήπ διαμξμήπ ειδικά 

ρυεδιαρμέμχμ εμςϋπχμ, ξι πξλίςεπ θα 

μπξοξϋμ μα εμημεοόμξμςαι για ςοϊπξσπ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ ρςιπ καςξικίεπ ςξσπ 

και για υοημαςξδξςικά ποξγοάμμαςα πξσ 

σπξρςηοίζξσμ ςημ σλξπξίηρή ςξσπ. 

Πίμακας 3.28: υεδιαρμόπ και Διαμξμή 

Δμημεοχςικώμ Δμςύπχμ 

Δ.4.2: υεδιαρμόπ και Διαμξμή Δμημεοχςικώμ 
Δμςύπχμ υεςικά με ςα Οτέλη ςηπ 

Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ Καςξικιώμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 6.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.4.3. Ποχςξβξσλίεπ Τπξρςήοινηπ Δοάρεχμ 

Πξλιςώμ (Ποξμήθεια Λαμπςήοχμ, Δαμειρμόπ 

Ηλεκςοξμικώμ Μεςοηςώμ, κλπ) 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα, επιθσμόμςαπ μα ρσμβάλλει 

έμποακςα ρςημ σπξρςήοινη ςχμ πξλιςόμ ρςιπ 

δοάρειπ αμαβάθμιρηπ ςχμ καςξικιόμ ςξσπ, θα 

ποξυχοήρει ρε ξοιρμέμεπ ποχςξπξοιακέπ 

κιμήρειπ. Οοξςείμεςαι η ποξμήθεια ρε μεγάλεπ 

πξρϊςηςεπ ςεμαυίχμ απαοαίςηςξσ 

ςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ και η παοξυή ςξσ 

ρςξσπ πξλίςεπ ρε ςιμέπ κϊρςξσπ ή και 

δχοεάμ, εάμ σπάουει ασςή η δσμαςϊςηςα. Λε 
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ςξμ ςοϊπξ ασςϊ, εκμεςαλλεσϊμεμξι ςιπ 

υαμηλϊςεοεπ ςιμέπ πξσ πεςσυαίμει ξ Δήμξπ 

ρςημ ποξμήθεια σλικόμ και ςημ ξικξμξμία 

κλίμακξπ πξσ επιςσγυάμεςαι, ποξρτέοεςαι 

ρςξσπ δημϊςεπ η εσκαιοία μα αμαβαθμίρξσμ 

ςημ καςξικία ςξσπ με μικοϊ κϊρςξπ. 

Υαοακςηοιρςικϊ παοάδειγμα θα μπξοξϋρε μα 

απξςελέρει η ποξμήθεια λαμπςήοχμ 

τχςιρμξϋ ςελεσςαίαπ ςευμξλξγίαπ, ακϊμα και 

η παοξυή «καθαοόμ» κασρίμχμ ςϋπξσ pellet.  

Δπίρηπ, ξ Δήμξπ Δσοόςα μπξοεί μα 

ποξμηθεσςεί και μα ενξπλίρει καςαμαλχςέπ 

ςξσ ξικιακξϋ ςξμέα με ηλεκςοξμικξϋπ 

μεςοηςέπ πξσ θα ςξσπ επιςοέπξσμ ςημ 

παοακξλξϋθηρη ςηπ εμεογειακήπ 

καςαμάλχρηπ ςχμ καςξικιόμ ςξσπ. Ξι 

ηλεκςοξμικξί μεςοηςέπ εμημεοόμξσμ για ςη 

ςοέυξσρα καςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

ςξσ υόοξσ, για ςξ κϊρςξπ ασςήπ αλλά και για 

ςιπ εκπξμπέπ οϋπχμ (CO2) ρε ποαγμαςικϊ 

υοϊμξ. Οοξςείμεςαι ξ ενάμημξπ δαμειρμϊπ 

ςέςξιξσ ενξπλιρμξϋ ρε κάθε μξικξκσοιϊ, έςρι 

όρςε μεςά ςξ πέοαπ ςηπ πεοιϊδξσ ασςήπ, μα 

εγκαθίρςαςαι ρςξ επϊμεμξ.  

Πίμακας 3.29: Ποχςξβξσλίεπ Τπξρςήοινηπ 

Δοάρεχμ Πξλιςώμ 

Δ.4.3: Ποχςξβξσλίεπ Τπξρςήοινηπ Δοάρεχμ 
Πξλιςώμ (Ποξμήθεια Λαμπςήοχμ, Δαμειρμόπ 

Ηλεκςοξμικώμ Μεςοηςώμ, κλπ) 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 30.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

 

α μέςοα ασςά επιςσγυάμξσμ διπλϊ ϊτελξπ. 

Απξςελξϋμ έμαμ ςοϊπξ εσαιρθηςξπξίηρηπ ςξσ 

κξιμξϋ και παοξυήπ ςευμξλξγικήπ 

σπξρςήοινηπ ρε ασςϊ, αλλά εμιρυϋξσμ 

παοάλληλα ςημ ηγεςική εικϊμα ςξσ Δήμξσ 

Δσοόςα ρςημ ποξρπάθεια ελέγυξσ και 

μείχρηπ ςηπ εμεογειακήπ καςαμάλχρηπ. 

Δοάρειπ Πξλιςώμ 

Αμαμέμεςαι ϊςι η σπξρςήοινη και εμημέοχρη 

ςχμ πξλιςόμ απϊ ςξ Δήμξ Δσοόςα, θα 

ξδηγήρει ρςημ σιξθέςηρη ςχμ παοακάςχ 

δοάρεχμ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ. 

Π.4.1. Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ Καςξικιώμ 

Ξι παοεμβάρειπ εμεογειακήπ αμαβάθμιρηπ 

πξσ ποξβλέπξμςαι για ςξμ ςξμέα ςχμ 

καςξικιόμ εναρταλίζξσμ ενξικξμϊμηρη ρε 

ϊλεπ ςιπ υοήρειπ εμέογειαπ. Ρςξυεϋξσμ ρςη 

βελςίχρη ςηπ εμεογειακήπ απϊδξρηπ ςχμ 

ρσρςημάςχμ θέομαμρηπ και φϋνηπ, ςχμ 

εγκαςαρςάρεχμ τχςιρμξϋ και παοξυήπ 

ζερςξϋ μεοξϋ υοήρηπ, αλλά και ρςημ 

θχοάκιρη ςξσ κςιοιακξϋ κελϋτξσπ με ρκξπϊ 

μα μειχθξϋμ ξι απόλειεπ θεομϊςηςαπ- 

φϋυξσπ. Ακξλξσθξϋμ ξι ποξβλεπϊμεμεπ 

παοεμβάρειπ: 

 Οοξρθήκη θεομξμϊμχρηπ ενχςεοικόμ 

ςξίυχμ 

 Οοξρθήκη θεομξμϊμχρηπ ξοξτήπ 

 Δγκαςάρςαρη διπλόμ σαλξρςαρίχμ 

 Αεοξρςεγάμχρη αμξιγμάςχμ 

 Ρσμςήοηρη κεμςοικόμ θεομάμρεχμ 

 Αμςικαςάρςαρη ςχμ παλιόμ κεμςοικόμ 

θεομάμρεχμ με μέεπ πεςοελαίξσ 

 Ηεομξρςάςεπ αμςιρςάθμιρηπ 

 Ηεομξρςάςεπ υόοχμ 

 Δγκαςάρςαρη μέχμ κλιμαςιρςικόμ 

 Ζλιακξί ρσλλέκςεπ για ΕΜΥ 

 Καμπςήοεπ σφηλήπ απϊδξρηπ 

 Αμςικαςάρςαρη σπαουϊμςχμ ρσρςημάςχμ 

θέομαμρηπ με κασρςήοεπ βιξμάζαπ 
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Π.4.2. Τιξθέςηρη εμεογειακά ξοθξλξγικήπ 

ρσμπεοιτξοάπ  

Ζ σιξθέςηρη εμεογειακά ξοθξλξγικήπ 

ρσμπεοιτξοάπ ρσμίρςαςαι ρςημ ρσμμϊοτχρη 

με έμα ρϋμξλξ άςσπχμ καμϊμχμ πξσ 

διαρταλίζξσμ πξρξρςά ενξικξμϊμηρηπ 

εμέογειαπ ρςημ καθημεοιμή λειςξσογία μιαπ 

καςξικίαπ. Λεοικέπ απϊ ςιπ μη ςευμικέπ 

παοεμβάρειπ πξσ μπξοξϋμ μα μειόρξσμ 

ρημαμςικά ςημ εμεογειακή καςαμάλχρη ςχμ 

καςξικιόμ είμαι ξι ενήπ [32,34,35]: 

 Δπιλξγή ρσρκεσόμ με σφηλή εμεογειακή 

απϊδξρη 

 Ρχρςή υοήρη ςηπ ηλεκςοικήπ κξσζίμαπ: 

ςασςϊυοξμεπ διεογαρίεπ, υοήρη ρκεσόμ 

πξσ εταομϊζξσμ ρχρςά. 

 Ρχρςή υοήρη ςχμ κλιμαςιρςικόμ: οϋθμιρη 

ςξσ θεομξρςάςη, φϋνη με ςιπ πϊοςεπ και 

ςα παοάθσοα κλειρςά. 

 Ιλείριμξ ρσρκεσόμ απϊ ςξ κξσμπί: 

απξτσγή ςηπ λειςξσογίαπ αμαμξμήπ 

 Ρχρςή θέρη ςξσ φσγείξσ: οϋθμιρη 

θεομξρςάςη, ςξπξθέςηρη μακοιά απϊ 

θεομαιμϊμεμα ρόμαςα 

 Πϋθμιρη θεομξκοαρίαπ πλϋρηπ απϊ 60 ρε 

40 βαθμξϋπ 

 Δγκαςάρςαρη "ένσπμξσ" ηλεκςοξμικξϋ 

μεςοηςή: παοακξλξϋθηρη καςαμαλόρεχμ 

ρε «ποαγμαςικϊ» υοϊμξ, εμςξπιρμϊπ 

εμεογξβϊοχμ ρσρκεσόμ. 

Πίμακας 3.30: σμξλική Δνξικξμόμηρη Δμέογειαπ και Μείχρη Δκπξμπώμ CO2 ρςιπ «Καςξικίεπ» 

Καςξικίεπ ΔΞΔΝ (MWh) 
Μείχρη 

Δκπξμπώμ (tn) 

Π.4.1. Οαοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ Ιαςξικιόμ 4.921 4.086 

Π.4.2. Σιξθέςηρη εμεογειακά ξοθξλξγικήπ ρσμπεοιτξοάπ 358 405 

ύμξλξ 5.279 4.491 

 

3.5.4. Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και 

Δγκαςαρςάρειπ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα 

Ξ ςοιςξγεμήπ ςξμέαπ καςαμαλόμει 20.731 

MWh εμέογειαπ, ρϋμτχμα με ςξ Θρξζϋγιξ 

Δμέογειαπ. ξ πξρϊ ασςϊ αμςιρςξιυεί ρε 

πξρξρςϊ ςηπ ςάνηπ ςξσ 7,5% ςηπ ρσμξλικά 

καςαμαλχθείραπ εμέογειαπ ρςξ Δήμξ Δσοόςα 

καςά ςξ 2010. 

Δοάρειπ Δήμξσ 

Όπχπ και ρςημ πεοίπςχρη ςξσ ξικιακξϋ 

ςξμέα, ξ Δήμξπ θα ποξυχοήρει ρε δοάρειπ 

εμημέοχρηπ και εσαιρθηςξπξίηρηπ ςχμ 

επαγγελμαςιόμ ςξσ ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα. 

Ρςϊυξπ είμαι η κιμηςξπξίηρη ςχμ ςελεσςαίχμ 

ρςημ καςεϋθσμρη ςχμ εμεογειακόμ 

παοεμβάρεχμ ρςα κςίοια πξσ ρςεγάζξμςαι ξι 

επιυειοήρειπ ςξσπ. 

Πίμακας 3.31: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε «Κςίοια, 

Δνξπλιρμόπ και Δγκαςαρςάρειπ Σοιςξγεμξύπ 

Σξμέα» 

Δοάρειπ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα 

Δ.5.1. Ρςξυεσμέμα Ρεμιμάοια ρε διατξοεςικέπ 
Δπαγγελμαςικέπ Ξμάδεπ με ρςϊυξ ςημ 
Δμημέοχρη ρε θέμαςα ΔΝΔΜ 

Δ.5.2. Οοξόθηρη Δοάρεχμ Δμεογειακήπ 
Αμαβάθμιρηπ Ιςιοίχμ οιςξγεμξϋπ ξμέα μέρχ 
Έμςσπξσ Δμημεοχςικξϋ Σλικξϋ 
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Δ.5.1. ςξυεσμέμα εμιμάοια ρε 

διατξοεςικέπ Δπαγγελμαςικέπ Ομάδεπ με 

ςόυξ ςημ Δμημέοχρη ρε θέμαςα ΔΞΔΝ 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα ξτείλει μα επιδιόνει ςημ 

εμημέοχρη ςχμ επαγγελμαςιόμ ςξσ 

ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα ρυεςικά με ςιπ 

παοεμβάρειπ πξσ μπξοξϋμ μα κάμξσμ για ςη 

βελςίχρη ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικϊςηςαπ 

ςχμ κςιοίχμ ςξσπ. 

Οοξβλέπεςαι η διξογάμχρη κϋκλχμ 

εκδηλόρεχμ με ξμιληςέπ απϊ ςημ ςευμική 

σπηοερία ςξσ Δήμξσ ρυεςικά με ςιπ 

παοεμβάρειπ ρςιπ ξπξίεπ μπξοξϋμ μα 

ποξυχοήρξσμ ξι επαγγελμαςίεπ ςξσ 

ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα. Οοξςείμεςαι η διεναγχγή 

ρεμιμαοίχμ πξσ θα απεσθϋμξμςαι ρε 

ιδιξκςήςεπ εμπξοικόμ καςαρςημάςχμ και ρε 

εογαζξμέμξσπ ρςξμ κλάδξ ςχμ γοατείχμ και 

ςηπ παοξυήπ σπηοεριόμ, ρε εςήρια βάρη.  

Ρςϊυξπ είμαι, ςα ρεμιμάοια μα είμαι 

ποξραμαςξλιρμέμα ρςιπ ιδιαίςεοεπ αμάγκεπ 

κάθε κλάδξσ. Ξι ξμιληςέπ θα αμαλάβξσμ μα 

ρσμβξσλεϋρξσμ και μα καθξδηγήρξσμ ςξσπ 

επαγγελμαςίεπ ςξσ ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα πάμχ 

ρςα μξμικά και ξικξμξμικά θέμαςα πξσ 

ποξκϋπςξσμ καςά ςημ ποξεςξιμαρία και ςημ 

έμςανη ςχμ επιυειοήρεχμ ρε υοημαςξδξςικά 

ποξγοάμμαςα ςα ξπξία ατξοξϋμ δοάρειπ 

ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ και ΑΟΔ. 

Απαοαίςηςη θεχοείςαι η ρσμεογαρία με 

ςξπικξϋπ τξοείπ πξσ θα αμαλάβξσμ μα 

ποξβάλλξσμ ςιπ ποχςξβξσλίεπ ςξσ Δήμξσ. 

Πίμακας 3.32: ςξυεσμέμα εμιμάοια 

Δ.5.1: ςξυεσμέμα εμιμάοια ρε Διατξοεςικέπ 
Δπαγγελμαςικέπ Ομάδεπ  

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 15.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.5.2. Ποξώθηρη Δοάρεχμ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ Κςιοίχμ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα 

μέρχ Έμςσπξσ Δμημεοχςικξύ Τλικξύ 

Οοξςείμεςαι ξ ρυεδιαρμϊπ και η διαμξμή 

εμςϋπχμ εμημεοχςικξϋ πεοιευξμέμξσ ρυεςικά 

με υοημαςξδξςικά ποξγοάμμαςα, ςιπ 

επεμβάρειπ πξσ θεχοξϋμςαι επιλένιμεπ απϊ 

ασςά, καθόπ και ςιπ ξικξμξμικέπ 

διεσκξλϋμρειπ πξσ ποξρτέοξσμ. Ηεχοείςαι 

ρημαμςικϊπ ξ ρυεδιαρμϊπ διατξοεςικόμ 

εμςϋπχμ για κάθε κλάδξ ςξσ ςξμέα, ϊπχπ ςα 

γοατεία και ςα εμπξοικά καςαρςήμαςα. α 

έμςσπα κάθε κλάδξσ θα είμαι 

ποξραμαςξλιρμέμα ρςημ ποξόθηρη 

διατξοεςικόμ δοάρεχμ, αμάλξγα με ςημ 

καςαμξμή ςηπ καςαμάλχρηπ πξσ παοξσριάζει 

κάθε έμαπ. 

Πίμακας 3.33: Ποξώθηρη Δοάρεχμ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ Κςιοίχμ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα μέρχ 

Έμςσπξσ Δμημεοχςικξύ Τλικξύ 

Δ.5.2: Ποξώθηρη Δοάρεχμ Δμεογειακήπ 
Αμαβάθμιρηπ Κςιοίχμ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα 

μέρχ Έμςσπξσ Δμημεοχςικξύ Τλικξύ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 2.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δοάρειπ Πξλιςώμ 

Π.5.1. Παοεμβάρειπ Δμεογειακήπ 

Αμαβάθμιρηπ Κςιοίχμ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα 

Ξι ποξβλεπϊμεμεπ παοεμβάρειπ, ϊπχπ και 

ρςξμ ξικιακϊ ςξμέα, εναρταλίζξσμ 

ενξικξμϊμηρη ρε ϊλεπ ςιπ υοήρειπ εμέογειαπ 

μιαπ επιυείοηρηπ. Δπίρηπ ποξςείμεςαι και 

δοάρη βελςίχρηπ ςηπ εμεογειακή διαυείοιρηπ 

ςξσ κςιοίξσ, καθόπ έυει απξδειυθεί ϊςι η 

εγκαςάρςαρη καςάλληλχμ ρσρςημάςχμ για ςξ 

ρκξπϊ ασςϊ ρε κςίοια γοατείχμ ή 

καςαρςήμαςα μπξοεί μα επιςϋυει μεγάλα 
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πξρξρςά ενξικξμϊμηρηπ. Ξι επιλένιμεπ 

παοεμβάρειπ είμαι ξι ενήπ: 

 Οοξρθήκη θεομξμϊμχρηπ ενχςεοικόμ 

ςξίυχμ 

 Δγκαςάρςαρη διπλόμ σαλξρςαρίχμ 

 Ρσμςήοηρη κεμςοικόμ θεομάμρεχμ 

 Αμςικαςάρςαρη ςχμ παλιόμ κεμςοικόμ 

θεομάμρεχμ με μέεπ πεςοελαίξσ 

 Ηεομξρςάςεπ αμςιρςάθμιρηπ 

 Ηεομξρςάςεπ υόοχμ 

 Δνχςεοική ρκίαρη 

 Δγκαςάρςαρη αμεμιρςήοχμ ξοξτήπ 

 Δταομξγή μσυςεοιμξϋ αεοιρμξϋ 

 Δγκαςάρςαρη BEMS 

 Καμπςήοεπ σφηλήπ απϊδξρηπ 

 Αμςικαςάρςαρη σπαουϊμςχμ ρσρςημάςχμ 

θέομαμρηπ με κασρςήοεπ βιξμάζαπ 

Πίμακας 3.34: σμξλική Δνξικξμόμηρη Δμέογειαπ και Μείχρη Δκπξμπώμ CO2 ρςξμ «Σοιςξγεμή Σξμέα» 

Κςίοια, Δνξπλιρμόπ και Δγκαςαρςάρειπ Σοιςξγεμξύπ Σξμέα ΔΞΔΝ (MWh) 
Μείχρη 

Δκπξμπώμ (tn) 

Π.5.1. Οαοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ Ιςιοίχμ 
οιςξγεμξϋπ ξμέα 

1.791 1.378 

ύμξλξ 1.791 1.378 

 

3.6. Μεςατξοέπ 

3.6.1. Δημξςικόπ ςόλξπ – Δημόριεπ 

Μεςατξοέπ 

Ξι δοάρειπ πξσ θα σιξθεςήρει ξ Δήμξπ 

Δσοόςα ρςημ καςηγξοία ςξσ δημξςικξϋ 

ρςϊλξσ παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα 3.35. Ζ 

μείχρη εκπξμπόμ πξσ θα επιςεσυθεί είμαι 

πξλϋ μικοή ρε ρυέρη με ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

δημξςικόμ καςαμαλόρεχμ. Ωρςϊρξ ξι 

δοάρειπ δεμ θεχοξϋμςαι αμεληςέεπ, καθόπ με 

ςημ ποαγμαςξπξίηρη και ςημ ποξβξλή ςξσπ, 

αμαμέμεςαι ξι πξλίςεπ μα παοαδειγμαςιρςξϋμ 

απϊ ςξ ποϊςσπξ ςξσ Δήμξσ και μα 

ποξυχοήρξσμ και ξι ίδιξι ρε παοϊμξιεπ 

παοεμβάρειπ.

Πίμακας 3.35: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε «Δημξςικό ςόλξ – Δημόριεπ Μεςατξοέπ» 

Δημξςικόπ ςόλξπ 
ΔΞΔΝ 
(MWh) 

Μείχρη 
Δκπξμπώμ 

(tn) 
Κόρςξπ (€) 

Δ.6.1. Ρεμιμάοια Eco-Driving για ςξσπ Ξδηγξϋπ ςξσ 
Δημξςικξϋ Ρςϊλξσ 

101 26 3.000 

Δ.6.2. Αμςικαςάρςαρη Οαλαιόμ Οεςοελαιξκίμηςχμ 
Δημξςικξϋ Ρςϊλξσ με Μέαπ ευμξλξγίαπ 

75 18 750.000 

Δ.6.3. Λεςαςοξπή Βεμζιμξκίμηςχμ Δημξςικξϋ Ρςϊλξσ ρε 
LPG 

6 2 10.000 

ύμξλξ 182 46 763.000 
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Δ.6.1. εμιμάοια Eco-Driving για ςξσπ 

Οδηγξύπ ςξσ Δημξςικξύ ςόλξσ 

Ζ σιξθέςηρη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ξικξλξγικήπ 

ξδήγηρηπ, ϊπχπ ασςέπ ξοίζξμςαι απϊ ςξ ΙΑΟΔ 

[32], μπξοξϋμ απξδεδειγμέμα μα ξδηγήρξσμ 

ρε μείχρη ςηπ καςαμάλχρηπ κασρίμξσ ρςα 

ξυήμαςα και επξμέμχπ ρε υαμηλϊςεοεπ 

εκπξμπέπ οϋπχμ.  

Ξι ςευμικέπ ξικξλξγικήπ ξδήγηρηπ πξσ 

ποξςείμξμςαι καςαγοάτξμςαι ρςη ρσμέυεια: 

 Αλλαγή ςαυϋςηςαπ ρςιπ 2.000 – 2.500 

ρςοξτέπ, ϊπξσ είμαι και η πιξ ξικξμξμική 

πεοιξυή λειςξσογίαπ ςξσ κιμηςήοα. Για 

ξυήμαςα με κιμηςήοα diesel, η αλλαγή 

ασςή ποέπει μα γίμεςαι ρςιπ 1.500 – 2.000 

ρςοξτέπ.  

 Ξδήγηρη με ρςαθεοή ςαυϋςηςα και με 

υοήρη ςηπ μεγαλϋςεοηπ δσμαςήπ ρυέρηπ 

μεςάδξρηπ. Απξτσγή ςχμ άρκξπχμ 

τοεμαοιρμάςχμ. 

 Οοϊβλεφη ςχμ ρσμθηκόμ κσκλξτξοίαπ 

για μα απξτεϋγξμςαι ςα απϊςξμα 

τοεμαοίρμαςα και ξι επιςαυϋμρειπ. 

 Ξμαλή επιβοάδσμρη με σφηλή ρυέρη 

μεςάδξρηπ και απελεσθέοχρη ςξσ πεμςάλ 

ςξσ γκαζιξϋ ςξ μχοίςεοξ δσμαςϊ.  

 Ρβήριμξ ςξσ κιμηςήοα ρε ρϋμςξμεπ 

ρςάρειπ 

 ακςική ρσμςήοηρη ςχμ ξυημάςχμ και 

ςχμ ελαρςικόμ ςξσπ. Οοξςείμεςαι η 

επιλξγή ελαρςικόμ «ενξικξμϊμηρηπ 

κασρίμξσ» πξσ διαςίθεμςαι πλέξμ ρςημ 

αγξοά. 

 Απξτσγή μεςατξοάπ πεοιςςόμ τξοςίχμ.  

 Ρσμεςή υοήρη ςξσ κλιμαςιρμξϋ με 

καςόςαςη οϋθμιρη θεομξκοαρίαπ ρςξσπ 

23 ξC.  

 Ξμαλή επιβοάδσμρη ρςιπ ρςοξτέπ υχοίπ 

ςη υοήρη τοέμξσ 

 Απξτσγή υοήρηπ ςξσ ξυήμαςξπ για 

ρϋμςξμεπ διαδοξμέπ 

 Υοήρη ςξσ βξηθηςικξϋ ενξπλιρμξϋ ςξσ 

ξυήμαςξπ, ϊπχπ ςξ ρςοξτϊμεςοξ, ςξ «trip 

computer» και ςξ «cruise control». Ξ 

ενξπλιρμϊπ ασςϊπ βξηθά ρςημ 

ενξικξμϊμηρη κασρίμξσ. 

 Δπιλξγή ςξσ απξδξςικϊςεοξσ ξυήμαςξπ ρε 

ρυέρη με ςιπ ποαγμαςικέπ καθημεοιμέπ 

αμάγκεπ ςξσ ξδηγξϋ 

 Ρυεδιαρμϊπ για ςημ εϋοερη ςηπ 

ξικξμξμικϊςεοηπ διαδοξμήπ ποξπ ςξμ 

ποξξοιρμϊ 

α απξςελέρμαςα ςχμ μεςοήρεχμ ςξσ ΙΑΟΔ 

έδειναμ ϊςι ρε ποαγμαςικέπ ξδηγικέπ 

ρσμθήκεπ μπξοεί μα επιςεσυθεί ενξικξμϊμηρη 

κασρίμξσ απϊ 10% έχπ 20% με υοήρη ςξσ eco 

– driving. Ζ επακϊλξσθη μείχρη ςχμ 

εκπξμπόμ CO2 θα κσμαίμεςαι, αρταλόπ, ρςα 

ίδια πξρξρςά. 

Ζ δοάρη θα εμιρυσθεί με ςημ παοξυή 

ξικξμξμικόμ κιμήςοχμ ρςξσπ ξδηγξϋπ ςξσ 

δημξςικξϋ ρςϊλξσ. Ρςα ξυήμαςα θα 

εγκαςαρςαθεί ειδικϊπ ενξπλιρμϊπ μέςοηρηπ 

ςηπ καςαμάλχρηπ.  

Ρςξ ςέλξπ ςξσ έςξσπ θα είμαι δσμαςή η 

ρϋγκοιρη ςχμ καςαμαλόρεχμ ςξσ κάθε 

ξυήμαςξπ και θα επιβοαβεϋξμςαι ξι ξδηγξί με 

ςημ σφηλϊςεοη πξρξρςιαία ενξικξμϊμηρη 

κασρίμξσ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ θεχοείςαι ϊςι 

ςα ξτέλη ςχμ ποακςικόμ ςηπ ξικξλξγικήπ 

ξδήγηρηπ ανιξπξιξϋμςαι ρςξ έπακοξ και 

επιςσγυάμεςαι ςξ μέγιρςξ πξρξρςϊ 

ενξικξμϊμηρηπ. 
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Πίμακας 3.36: εμιμάοια Eco-Driving για ςξσπ 

Οδηγξύπ ςξσ Δημξςικξύ ςόλξσ 

Δ.6.1: εμιμάοια Eco-Driving για ςξσπ 
Οδηγξύπ ςξσ Δημξςικξύ ςόλξσ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 3.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 101 

Μείχρη CO2 (tn) 26 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.6.2. Αμςικαςάρςαρη Παλαιώμ 

Πεςοελαιξκίμηςχμ Δημξςικξύ ςόλξσ με 

Νέαπ Σευμξλξγίαπ 

α πεςοελαιξκίμηςα ξυήμαςα μέαπ γεμιάπ 

καςαμαλόμξσμ λιγϊςεοξ καϋριμξ, καθόπ 

έυξσμ μεγαλϋςεοη απϊδξρη. Ζ ενξικξμϊμηρη 

ασςή ρςημ καςαμαλιρκϊμεμη εμέογεια 

ρσμεπάγεςαι αμςίρςξιυη μείχρη ρςιπ 

εκπξμπέπ CO2, η ξπξία ρϋμτχμα με έοεσμα 

ρςξ διαδίκςσξ, τςάμει ρε πξρξρςϊ έχπ και 

10%. Ρςα ξτέλη ςηπ αγξοάπ μέξσ 

πεςοελαιξκίμηςξσ ξυήμαςξπ ποξρςίθεςαι και 

ςξ μειχμέμξ κϊρςξπ κασρίμξσ και ρσμςήοηρηπ 

ςξσ κιμηςήοα απϊ ςξμ ξδηγϊ. 

Οοξβλέπεςαι η ρςαδιακή αμςικαςάρςαρη 10 

βαοέχμ πεςοελαιξκίμηςχμ ξυημάςχμ ςξσ 

δημξςικξϋ ρςϊλξσ, με πεςοελαιξκίμηςα μέαπ 

ςευμξλξγίαπ. 

Πίμακας 3.37: Αμςικαςάρςαρη Παλαιώμ 

Πεςοελαιξκίμηςχμ Ουημάςχμ Δημξςικξύ ςόλξσ 

Δ.6.2: Αμςικαςάρςαρη Παλαιώμ 
Πεςοελαιξκίμηςχμ Ουημάςχμ Δημξςικξύ 

ςόλξσ με Νέαπ Σευμξλξγίαπ 

Έμαονη/Λήνη 2016/2019 

Κόρςξπ 750.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 75 

Μείχρη CO2 (tn) 18 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.6.3. Μεςαςοξπή βεμζιμξκίμηςχμ 

δημξςικξύ ρςόλξσ ρε LPG 

ξ σγοξπξιημέμξ αέοιξ πεςοελαίξσ, γμχρςϊ 

με ςξ διεθμή ϊοξ LPG (Liquified Petroleum 

Gas), κεοδίζει ϊλξ και πεοιρρϊςεοξ έδατξπ 

πλέξμ ρςιπ μεςατξοέπ. Οοϊκειςαι για έμα 

μίγμα ποξπαμίξσ και βξσςαμίξσ ςξ ξπξίξ 

ποξέουεςαι είςε απϊ κλαρμαςική απϊρςανη 

ςξσ αογξϋ πεςοελαίξσ, είςε απϊ νήοαμρη ςξσ 

τσρικξϋ αεοίξσ. Διαθέςει μεγαλϋςεοη 

αμαλξγία σδοξγϊμξσ- άμθοακα ρε ρυέρη με 

ςξσπ ρσμβαςικξϋπ σγοξϋπ σδοξγξμάμθοακεπ, 

επξμέμχπ έυει και μικοϊςεοεπ εκπξμπέπ CO2 

απϊ ασςά. α ξτέλη πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ 

ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ βεμζίμηπ με σγοαέοιξ 

κίμηρηπ είμαι ςϊρξ πεοιβαλλξμςικά ϊρξ και 

ξικξμξμικά για ςξμ ξδηγϊ. 

Δπξμέμχπ, ξι εκπξμπέπ CO2 σπξλξγίζεςαι ϊςι 

είμαι υαμηλϊςεοεπ με ςξ σγοαέοιξ κίμηρηπ 

καςά 8% ρε ρυέρη με ςη βεμζίμη. 

Ρςξ ρςϊλξ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα, ποξβλέπεςαι η 

αμςικαςάρςαρη ςοιόμ βεμζιμξκίμηςχμ 

ξυημάςχμ πξσ παοξσριάζξσμ μεγάλη 

καςαμάλχρη κασρίμξσ, με σγοαεοιξκίμηςα. 

Πίμακας 3.38: Μεςαςοξπή Βεμζιμξκίμηςχμ 

Ουημάςχμ Δημξςικξύ ςόλξσ ρε LPG 

Δ.6.3: Μεςαςοξπή Βεμζιμξκίμηςχμ Ουημάςχμ 
Δημξςικξύ ςόλξσ ρε LPG 

Έμαονη/Λήνη 2015/2018 

Κόρςξπ 10.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 6 

Μείχρη CO2 (tn) 2 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 
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3.6.2. Ιδιχςικέπ και Δμπξοικέπ 

Μεςατξοέπ 

Δοάρειπ Δήμξσ 

Ρςξμ ακϊλξσθξ Οίμακα 3.39 καςαγοάτξμςαι 

ρσγκεμςοχςικά ξι δοάρειπ πξσ θα αμαλάβει ξ 

Δήμξπ ρυεςικά με ςιπ παοεμβάρειπ ρςιπ 

ιδιχςικέπ και εμπξοικέπ μεςατξοέπ. 

Πίμακας 3.39: Δοάρειπ Δήμξσ Δσοώςα ρε 

«Ιδιχςικέπ και Δμπξοικέπ Μεςατξοέπ» 

Δοάρειπ Σξμέα Μεςατξοώμ 

Δ.7.1. Ρεμιμάοια Eco-Driving για Θδιόςεπ 

Δ.7.2. Δκδηλόρειπ Οοξόθηρηπ Δοάρεχμ 
Αμςικαςάρςαρηπ Ξυημάςχμ με LPG, Σβοιδικά, 
Μέαπ ευμξλξγίαπ 

Δ.7.3. Ιαςαρκεσή πξδηλαςξδοϊμχμ 

Δ.7.4. Δκπϊμηρη Ισκλξτξοιακήπ Λελέςηπ 

Δ.7.5. Κειςξσογία Δημξςικήπ Ρσγκξιμχμίαπ 

Δ.7.1. εμιμάοια Eco-Driving για Ιδιώςεπ 

Ξ Δήμξπ θα ποξυχοήρει ρςη διξογάμχρη 

ρεμιμαοίχμ, ϊπξσ ξι πξλίςεπ θα μπξοξϋμ μα 

ενξικειχθξϋμ με ςξσπ καμϊμεπ ςηπ 

ξικξλξγικήπ ξδήγηρηπ απϊ ειδικξϋπ 

εκπαιδεσςέπ. Ρςϊυξπ είμαι, μεςά ςημ 

παοακξλξϋθηρη ςχμ ρεμιμαοίχμ, ξι ξδηγξί 

μα σιξθεςήρξσμ ρςξ μεγαλϋςεοξ δσμαςϊ 

βαθμϊ ςιπ ποξςειμϊμεμεπ ποακςικέπ. 

Πίμακας 3.40: εμιμάοια Eco-Driving για Ιδιώςεπ 

Δ.7.1. εμιμάοια Eco-Driving για Ιδιώςεπ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 15.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

 

 

Δ.7.2. Δκδηλώρειπ Ποξώθηρηπ Δοάρεχμ 

Αμςικαςάρςαρηπ Ουημάςχμ με LPG, 

Τβοιδικά, Νέαπ Σευμξλξγίαπ 

Ξ Δήμξπ θα αμαλάβει ςη δημιξσογία μίαπ 

εκρςοαςείαπ εμημέοχρηπ / εσαιρθηςξπξίηρηπ 

για ςξσπ πξλίςεπ για ςιπ ρϋγυοξμεπ 

δσμαςϊςηςεπ ςχμ ξυημάςχμ με εμαλλακςικά 

καϋριμα, ξυημάςχμ με διπλϊ καϋριμξ ή 

σβοιδικόμ ξυημάςχμ και ςημ ενξικξμϊμηρη 

κασρίμξσ και μείχρη εκπξμπόμ CO2 πξσ ασςά 

ποξρτέοξσμ.  

 Μεςαςοξπή βεμζιμξκίμηςχμ ξυημάςχμ ρε 

σγοαεοιξκίμηςα: Ξι εκπξμπέπ CO2 

σπξλξγίζεςαι ϊςι είμαι υαμηλϊςεοεπ με ςξ 

σγοαέοιξ κίμηρηπ καςά 8% ρε ρυέρη με ςη 

βεμζίμη. Ζ μεςαςοξπή εμϊπ βεμζιμξκίμηςξσ 

ξυήμαςξπ ρε σγοαεοιξκίμηςξ, κξρςίζει 

πεοίπξσ 1.500-2.500 € ρϋμτχμα με ςιπ 

στιρςάμεμεπ ςιμέπ αγξοάπ. Ζ απϊρβερη 

ςηπ επέμδσρηπ γίμεςαι ικαμξπξιηςικά 

ρϋμςξμα, αμ λητθεί σπϊφη η ρημαμςική 

ξικξμξμία ρε καϋριμξ. 

 Τβοιδικά ξυήμαςα: Ζ ενξικξμϊμηρη ρε 

καϋριμξ ρςα σβοιδικά ξυήμαςα μπξοεί μα 

τςάρει ςξ 30% ρε ρυέρη με ςα 

βεμζιμξκίμηςα, αμάλξγα με ςημ ςαυϋςηςα 

και ςξμ ςοϊπξ ξδήγηρηπ. 

Πίμακας 3.41: Δκδηλώρειπ Ποξώθηρηπ Δοάρεχμ 

Αμςικαςάρςαρηπ Ουημάςχμ 

Δ.7.2. Δκδηλώρειπ Ποξώθηρηπ Δοάρεχμ 
Αμςικαςάρςαρηπ Ουημάςχμ με LPG, Τβοιδικά, 

Νέαπ Σευμξλξγίαπ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2020 

Κόρςξπ 8.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.7.3. Καςαρκεσή Πξδηλαςξδοόμχμ 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα έυει ποξγοαμμαςίρει, ρςα 

πλαίρια βελςίχρηπ ςχμ σπξδξμόμ 
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ποξρβαριμϊςηςαπ και κιμηςικϊςηςαπ, ςημ 

καςαρκεσή πξδηλαςξδοϊμχμ εκαςέοχθεμ ςηπ 

Δθμικήπ Ξδξϋ Ρκάλαπ- Βλαυιόςη.  

ξ έογξ ποξβλέπεςαι ϊςι θα αμαβαθμίρει ςημ 

πξιϊςηςα ζχήπ ςχμ καςξίκχμ και θα 

βελςιόρει ςξ επίπεδξ κσκλξτξοιακήπ 

ενσπηοέςηρηπ, εμό παοάλληλα θα ρημειχθεί 

μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2, ετϊρξμ ξι 

κάςξικξι θα υοηριμξπξιξϋμ λιγϊςεοξ ςα 

πεςοελαιξκίμηςα και βεμζιμξκίμηςα ξυήμαςα 

ςξσπ. 

Πίμακας 3.42: Καςαρκεσή Πξδηλαςξδοόμχμ 

Δ.7.3. Καςαρκεσή Πξδηλαςξδοόμχμ 

Έμαονη/Λήνη 2015/2020 

Κόρςξπ 100.000 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.7.4. Δκπόμηρη Κσκλξτξοιακήπ Μελέςηπ 

Ζ εκπϊμηρη κσκλξτξοιακόμ μελεςόμ 

ποξρτέοει πξλϋςιμη πληοξτξοία ρυεςικά με 

ςιπ κσκλξτξοιακέπ ρσμήθειεπ και 

ρσμπεοιτξοέπ ςχμ πξλιςόμ. Ωπ απξςέλερμα, 

επιςσγυάμεςαι η καςάρςοχρη ρςξυεσμέμχμ 

δοάρεχμ, ειδικά ποξραομξρμέμχμ ρςιπ 

αμάγκεπ ςξσπ.  

Ξ Δήμξπ Δσοόςα θα ποξυχοήρει αουικά ρςη 

διεναγχγή κσκλξτξοιακήπ μελέςηπ για ςιπ 

δημξςικέπ κξιμϊςηςεπ Ρκάλαπ - Βλαυιόςη, ξι 

ξπξίεπ λϊγχ ςηπ κεμςοικήπ θέρηπ ςξσπ 

παοξσριάζξσμ μεγάλη κίμηρη και ρσμεπόπ 

απξςελξϋμ πεοιξυέπ ασνημέμξσ 

εμδιατέοξμςξπ. 

 

 

 

Πίμακας 3.43: Δκπόμηρη Κσκλξτξοιακήπ Μελέςηπ 

Δ.7.4. Δκπόμηρη Κσκλξτξοιακήπ Μελέςηπ 

Έμαονη/Λήνη 2016-2017 

Κόρςξπ 15.000 

Φοημαςξδόςηρη  Ίδιξι Οϊοξι 

Δ.7.5. Λειςξσογία Δημξςικήπ σγκξιμχμίαπ 

ημ παοξϋρα υοξμική ρςιγμή δε λειςξσογεί 

δημξςική ρσγκξιμχμία ρςημ πεοιξυή. Ξ Δήμξπ 

Δσοόςα ποξςίθεςαι μα θερπίρει ςακςικά 

δοξμξλϊγια δημξςικήπ ρσγκξιμχμίαπ για ςη 

μεςατξοά ςχμ πξλιςόμ μεςανϋ ςχμ 

δημξςικόμ εμξςήςχμ.  

ξ μέςοξ αμαμέμεςαι μα επιτέοει ρημαμςική 

μείχρη ρςημ καςαμάλχρη κασρίμχμ για 

ιδιχςικέπ μεςατξοέπ, ετϊρξμ ξι κάςξικξι θα 

μπξοξϋμ πλέξμ μα ενσπηοεςξϋμςαι απϊ ςημ 

ρσγκξιμχμία.  

Πίμακας 3.44: Λειςξσογία Δημξςικήπ 

σγκξιμχμίαπ 

Δ.7.5. Λειςξσογία Δημξςικήπ σγκξιμχμίαπ 

Έμαονη/Λήνη 2016/2020 

Κόρςξπ 450.000 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 

Δ.7.6. Φοήρη Βιξκασρίμχμ 

Ρϋμτχμα με ςημ 6η Έκθερη ςηπ Διεϋθσμρηπ 

Οεςοελαψκήπ Οξλικήπ ςξσ ΣΟΔΙΑ [16] ρυεςικά 

με ςημ ποξόθηρη ςχμ βιξκασρίμχμ ρςημ 

Δλλάδα, η εκςίμηρη καςαμάλχρηπ biodiesel 

για ςξ έςξπ 2010 έυει σπξλξγιρςεί χπ ςξ 6.5% 

ςηπ εκςιμόμεμηπ καςαμάλχρηπ πεςοελαίξσ 

κίμηρηπ για ςξ ίδιξ έςξπ. Ξ αμςίρςξιυξπ 

ρςϊυξπ πξσ θερπίζεςαι για ςξ 2020 είμαι η 

επίςεσνη μεοιδίξσ εμέογειαπ ςξσλάυιρςξμ 10% 

απϊ ΑΟΔ. Ρςιπ μεςατξοέπ σπξλξγίζεςαι μία 
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επιποϊρθεςη μείχρη ςχμ εκπξμπόμ λϊγχ ςηπ 

ποξόθηρηπ ςηπ υοήρηπ βιξκασρίμχμ ρε 

εθμικϊ επίπεδξ. Ζ εκςιμόμεμη μείχρη είμαι 

128 tn CO2. 

 

Δοάρειπ Πξλιςώμ 

Αμαμέμεςαι ϊςι η σπξρςήοινη και εμημέοχρη 

ςχμ πξλιςόμ απϊ ςξ Δήμξ Δσοόςα, θα 

ξδηγήρει ρςημ σιξθέςηρη ςχμ παοακάςχ 

δοάρεχμ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ. 

Πίμακας 3.45: σμξλική Δνξικξμόμηρη Δμέογειαπ και Μείχρη Δκπξμπώμ CO2 ρςιπ  

«Ιδιχςικέπ και Δμπξοικέπ Μεςατξοέπ» 

Ιδιχςικέπ και Δμπξοικέπ Μεςατξοέπ ΔΞΔΝ (MWh) Μείχρη Δκπξμπώμ (tn) 

Π.7.1. Σιξθέςηρη ςχμ ποακςικόμ ςξσ eco-driving 2.581 735 

Π.7.2. Αμςικαςάρςαρη ξυημάςχμ με LPG, σβοιδικά, μέαπ 
ςευμξλξγίαπ 2.629 879 

Π.7.3. Υοήρη πξδηλαςξδοϊμχμ και δημξςικήπ 
ρσγκξιμχμίαπ 1.544 468 

Π.7.4. Υοήρη Βιξκασρίμχμ   128 

ύμξλξ 6.754 2.210 

 

3.7. Σξπική Ηλεκςοξπαοαγχγή 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα παοξσριάζει σφηλϊ ηλιακϊ 

δσμαμικϊ. Ρϋμτχμα με ςξμ παοακάςχ υάοςη 

πξσ δημξριέσςηκε απϊ ςξ Θμρςιςξϋςξ 

Δμέογειαπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ [24], η 

μέρη παοαγϊμεμη ηλεκςοική εμέογεια απϊ 

τχςξβξλςαψκϊ ρϋρςημα εγκαςερςημέμηπ 

ιρυϋξπ 1 KWp ρε εςήρια βάρη ρςημ πεοιξυή 

ςξσ Δήμξσ Δσοόςα, ιρξϋςαι με ~1.250 

KWh/KWp.  

 

Σχήμα 3.5: Φάοςηπ ηλιακξύ δσμαμικξύ ςηπ 
Δλλάδαπ 

 

Ζ εγκαςάρςαρη τχςξβξλςαψκόμ ρσρςημάςχμ 

για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ δσμαμικξϋ ασςξϋ 

είμαι ήδη απϊ ςξ έςξπ απξγοατήπ (2010) 

αοκεςά εκςεςαμέμη και ατξοά ςϊρξ 

τχςξβξλςαψκά ρε ρςέγεπ καςξικιόμ και 

αγοξςικέπ εκςάρειπ, ϊρξ και διαρσμδεδεμέμα 

πάοκα μεγάληπ ιρυϋξπ. ξ γεγξμϊπ ασςϊ 

δείυμει ϊςι ξι πξλίςεπ είμαι εμήμεοξι για ςα 

εμεογειακά ξτέλη μιαπ ςέςξιαπ δοάρηπ και ςξ 

απξδεικμϋξσμ έμποακςα. Ρε ρσμδσαρμϊ με ςξ 

ποϊρταςα διαμξοτχμέμξ ξικξμξμικϊ κλίμα, 

ςξ ξπξίξ δεμ εσμξεί πλέξμ ρε μεγάλξ βαθμϊ 

μέεπ ςέςξιεπ επεμδϋρειπ, ενάγεςαι ςξ 

ρσμπέοαρμα ϊςι η πεοαιςέοχ εμημέοχρη ςχμ 

πξλιςόμ και η παοξυή κιμήςοχμ για 

τχςξβξλςαψκέπ εγκαςαρςάρειπ ρε ρςέγεπ και 

αγοξςικέπ εκςάρειπ δεμ καθίρςαςαι 

απαοαίςηςη. 

O Δήμξπ ενεςάζει ςη δσμαςϊςηςα 

εγκαςάρςαρηπ τχςξβξλςαψκόμ ρςιπ ρςέγεπ 

ξοιρμέμχμ δημξςικόμ κςιοίχμ, καθόπ και 

ρςημ ςξπξθέςηρη τχςιρςικόμ ρημείχμ με 
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τχςξβξλςαψκϊ πλαίριξ ρε ξοιρμέμα ςμήμαςα 

ςξσ δημξςικξϋ δικςϋξσ τχςιρμξϋ (Δ.3.3). Λε 

ςξμ ςοϊπξ ασςϊ θα επιςεσυθεί μείχρη ςχμ 

εκπξμπόμ CO2 ρςξ δημξςικϊ ςξμέα, θα 

εμιρυσθεί η είρξδξπ ςχμ ΑΟΔ ρςξ εμεογειακϊ 

μίγμα και παοάλληλα ποξβάλλεςαι η 

πεοιβαλλξμςική δοάρη ςξσ Δήμξσ ρςξσπ 

πξλίςεπ. 

Ρϋμτχμα με ρςξιυεία ςξσ ΔΔΔΔΖΔ [10] και 

ςξσ ΑΔΛΖΔ [36] και ρσμσπξλξγίζξμςαπ ςιπ 

ποξαματεοθείρεπ εγκαςαρςάρειπ 

τχςξβξλςαψκόμ ρςα δημξςικά κςίοια, έγιμε 

ποϊβλεφη ςηπ εμέογειαπ πξσ αμαμέμεςαι μα 

παοάγεςαι απϊ τχςξβξλςαψκά ρσρςήμαςα ςξ 

έςξπ 2020 ρςξ Δήμξ Δσοόςα. Ρςημ καςηγξοία 

ςηπ ςξπικήπ ηλεκςοξπαοαγχγήπ, εμςάρρξμςαι 

και ςα τχςξβξλςαψκά πάοκα πξσ εκςιμάςαι 

ϊςι θα είμαι ρε λειςξσογία ςξ 2020. α 

απξςελέρμαςα παοξσριάζξμςαι ρςξμ Οίμακα 

3.46 πξσ ακξλξσθεί.  

Πίμακας 3.46: Σξπική Ηλεκςοξπαοαγχγή καςά ςξ έςξπ 2020 

Σξπική Ηλεκςοξπαοαγχγή 
Παοαγόμεμη 

Δμέογεια 
(MWh) 

Μείχρη 
Δκπξμπώμ 

(tn) 
Κόρςξπ (€) 

Δ.8.1. Τχςξβξλςαψκά ρςιπ Ρςέγεπ Δημξςικόμ Ιςιοίχμ 47 54 500.000 

Π.8.1. Τχςξβξλςαψκά έχπ 10KWp (ρε Ρςέγεπ) 1.149 1.302 - 

Π.8.2. Τχςξβξλςαψκά μέυοι και 100 kW 3.024 3.426 - 

Π.8.3. Τχςξβξλςαψκά Θρυϋξπ άμχ ςχμ 100 kW  
και μέυοι 1 MW 

1.525 1.728 - 

Π.8.4. Τχςξβξλςαψκά Δγκαςαρςάρειπ Λεγάληπ Θρυϋξπ 10.327 10.679 - 

ύμξλξ 16.076 18.208 530.000 

 

Δ.8.1. ΥΒ ρςιπ ςέγεπ Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Ξ Δήμξπ Δσοόςα ποξςίθεςαι μα ποξυχοήρει 

ρςημ ανιξπξίηρη δημξςικόμ κςιοίχμ και 

γηπέδχμ για ςημ εγκαςάρςαρη 

τχςξβξλςαψκόμ ρσρςημάςχμ. Έυει ήδη 

ξλξκληοχθεί η εγκαςάρςαρη τχςξβξλςαψκόμ 

ρςξ έχπ Δημαουείξ ςηπ Δ.Δ. Μιάςχμ ρςξμ 

Αγ. Δημήςοιξ, εμό ρςα άμερα ρυέδια ςξσ 

Δήμξσ είμαι η ξλξκλήοχρη μελεςόμ για ςημ 

εγκαςάρςαρη τχςξβξλςαψκόμ ρε 3 ρυξλεία: 

ςξ ςέχπ δημξςικϊ ρυξλείξ Λσοςιάπ, ςξ 

Γσμμάριξ-Κϋκειξ Ρκάλαπ και ςξ 2ξ δημξςικϊ 

ρυξλείξ Ρκάλαπ.  

 

 

Πίμακας 3.47: Υχςξβξλςαψκά ρςιπ ςέγεπ 

Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Δ.8.1. Υχςξβξλςαψκά ρςιπ ςέγεπ Δημξςικώμ 
Κςιοίχμ 

Έμαονη/Λήνη 2014/2018 

Κόρςξπ 500.000 

ΔΞΔΝ (MWh) 47 

Μείχρη CO2 (tn) 54 

Φοημαςξδόςηρη 
 Ίδιξι Οϊοξι 

 Δθμικά Οοξγοάμμαςα 
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3.8. σμξλικόπ ςόυξπ 

Απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ παοαπάμχ δοάρεχμ, η 

αμαμεμϊμεμη μείχρη εκπξμπόμ CO2 έχπ ςξ 

2020 ρε ρυέρη με ςξ έςξπ απξγοατήπ 2010 

είμαι 23%. Ξ Δήμξπ Δσοόςα έυει διαμξοτόρει 

ςη ρςοαςηγική ςξσ, βάρει ςξσ πιξ 

ρσμτέοξμςξπ ρσμδσαρμξϋ δοάρεχμ, ξ ξπξίξπ 

επιςσγυάμει ςξ ρςϊυξ μείχρηπ εκπξμπόμ CO2 

πξσ θέςει, υχοίπ μα νεπεομά ςιπ ξικξμξμικέπ 

ςξσ δσμαςϊςηςεπ. 

Απϊ ςιπ δοάρειπ ενξικξμϊμηρηπ εμέογειαπ 

ρςξσπ διάτξοξσπ ςξμείπ καςαμάλχρηπ ςξσ 

Δήμξσ Δσοόςα, αμαμέμεςαι μα επιςεσυθεί 

μείχρη ςχμ εκπξμπόμ CO2 καςά 14.419 tn ςξ 

2020. ξ πξρϊ ασςϊ αμςιρςξιυεί ρε 

πξρξρςιαία μείχρη ςηπ ςάνεχπ ςξσ 10,3% ρε 

ρυέρη με ςξ έςξπ βάρηπ, 2010. 

Ρςη μείχρη ασςή ποξρςίθεμςαι 17.889 

επιπλέξμ tn CO2, λϊγχ ςηπ ςξπικήπ 

ηλεκςοξπαοαγχγήπ, αμεβάζξμςαπ έςρι ςξ 

πξρξρςϊ ενξικξμϊμηρηπ ρςξ 12,7%, 

καλϋπςξμςαπ ςξμ αουικϊ ρςϊυξ. 

Πίμακας 3.48: Παοξσρίαρη σμξλικξύ ςόυξσ αμά Σξμέα 

Σξμέαπ 
ΔΞΔΝ/Παοαγόμεμη 
Δμέογεια (MWh) 

Μείχρη Δκπξμπώμ 
(tn CO2) 

Κόρςξπ (€) 

Αγοξςικϊπ ξμέαπ 5.164 4.385 112.000 

Δημξςικά Kςίοια, Eνξπλιρμϊπ/ 
Eγκαςαρςάρειπ 

1.229 1.088 2.355.000 

Δημξςικϊπ Τχςιρμϊπ 726 821 720.000 

Ξικιακϊπ ξμέαπ 5.279 4.491 61.000 

οιςξγεμήπ ξμέαπ 1.791 1.378 17.000 

Λεςατξοέπ 6.936 2.256 1.351.000 

ξπική Ζλεκςοξπαοαγχγή 16.161 17.889 500.000 

Διαςξμεακά Λέςοα - - 260.000 

ύμξλξ  37.286 32.308 5.316.000 

 

 

3.9. Φοξμξδιάγοαμμα 

Ρςξμ ακϊλξσθξ Οίμακα 3.49 παοξσριάζεςαι εμδεικςικϊ υοξμξδιάγοαμμα σλξπξίηρηπ ςχμ 

δοάρεχμ ςξσ ΡΔΑΔ για ςξ Δήμξ Δσοόςα έχπ ςξ 2020. 

Πίμακας 3.49: Παοξσρίαρη σμξλικξύ ςόυξσ αμά Σξμέα 

Σξμέαπ Δοάρη 
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Δ.1: Ίδοσρη μήμαςξπ Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ υ υ υ υ υ υ Υ 

Δ.2: Δημιξσογία και Σπξρςήοινη Διδικξϋ 
Διαδικςσακξϋ ϊπξσ 

υ υ υ υ υ υ υ 
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Σξμέαπ Δοάρη 
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Δ.1.1. Αμαποξραομξγή μήμαςξπ Αγοξςικήπ 
Αμάπςσνηπ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.1.2. Ρσμευήπ Ιαςάοςιρη Αγοξςόμ ρυεςικά με 
θέμαςα Άοδεσρηπ και Δκρσγυοξμιρμξϋ Γεχογικόμ 
Δλκσρςήοχμ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.1.3. Σλξπξίηρη Δσοϋςεοηπ Δκρςοαςείαπ 
Δμημέοχρηπ (Διαμξμή Δμημεοχςικξϋ Σλικξϋ, κλπ) 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ
η
μ
ξ
ςι

κ
ά
 Κ

ς
ίο
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Δ
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ξ
π
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ό
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ς
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Δ.2.1. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Δημξςικόμ 
Σπαλλήλχμ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.2.2. Οαοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
Δημξςικόμ Ιςιοίχμ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.2.3. Δοάρειπ Δσαιρθηςξπξίηρηπ Λαθηςόμ υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.2.4. Οαοεμβάρειπ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
Ρυξλείχμ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.2.5. Σλξπξίηρη Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ Δμέογειαπ 
(ΡΔΔ) ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ISO 50001 για ςξ 
Δημξςικϊ Ρυξλείξ & Μηπιαγχγείξ Γεοακίξσ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.2.6. Δμεογειακή Αμαβάθμιρη Αμςλιξρςαρίχμ    υ υ υ υ  

Δ.2.7. Δγκαςάρςαρη Ρσρςήμαςξπ ηλεμεςοίαπ ρςξ 
Δίκςσξ Ύδοεσρηπ 

  υ υ υ υ υ 

Δ.2.8. Ρσμβάρειπ Οοάριμχμ Οοξμηθειόμ υ υ υ υ υ υ υ 

Δ
η
μ
ξ
ςι

κ
ό
π
  

Δ
η
μ
ό
ρ
ιξ

π
 Υ

χ
ςι

ρ
μ
ό
π
 Δ.3.1. Αμαδιάοθοχρη Δικςϋξσ Τχςιρμξϋ  υ υ 

υ 
 υ  

Δ.3.2. Τσρική Αμςικαςάρςαρη Δμεογξβϊοχμ 
Καμπςήοχμ Απξδξςικϊςεοξσπ Καμπςήοεπ Μέαπ 
ευμξλξγίαπ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.3.3. ξπξθέςηρη Τχςιρςικόμ Ρημείχμ με ΤΒ 
Ολαίριξ 

  υ υ 
υ 

  

Δ.3.4. Δγκαςάρςαρη Ρσρςήμαςξπ Διαυείοιρηπ 
Τχςιρμξϋ 

   υ 
υ 

υ υ 

Ο
ικ

ια
κ
ξ
ύ
  

Σ
ξ
μ
έ
α
 

Δ.4.1. Διεναγχγή Δκδηλόρεχμ και Ζμεοίδχμ για 
ςξσπ Οξλίςεπ  

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.4.2. Ρυεδιαρμϊπ και Διαμξμή Δμημεοχςικόμ 
Δμςϋπχμ Ρυεςικά με ςα Ξτέλη ςηπ Δμεογειακήπ 
Αμαβάθμιρηπ Ιαςξικιόμ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.4.3. Οοχςξβξσλίεπ Σπξρςήοινηπ Δοάρεχμ Οξλιςόμ 
(Οοξμήθεια Καμπςήοχμ, Δαμειρμϊπ Ζλεκςοξμικόμ 
Λεςοηςόμ, κλπ) 

υ υ υ υ υ υ υ 
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Δ.5.1. Ρςξυεσμέμα Ρεμιμάοια ρε διατξοεςικέπ 
Δπαγγελμαςικέπ Ξμάδεπ με ρςϊυξ ςημ Δμημέοχρη ρε 
θέμαςα ΔΝΔΜ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.5.2. Οοξόθηρη Δοάρεχμ Δμεογειακήπ Αμαβάθμιρηπ 
Ιςιοίχμ οιςξγεμξϋπ ξμέα μέρχ Έμςσπξσ 
Δμημεοχςικξϋ Σλικξϋ 

υ υ υ υ υ υ υ 
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Δ.6.1. Ρεμιμάοια Eco-Driving για ςξσπ Ξδηγξϋπ ςξσ 
Δημξςικξϋ Ρςϊλξσ 

υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.6.2. Αμςικαςάρςαρη Οαλαιόμ Οεςοελαιξκίμηςχμ 
Δημξςικξϋ Ρςϊλξσ με Μέαπ ευμξλξγίαπ 

  υ υ υ υ  
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Σξμέαπ Δοάρη 
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Δ.6.3. Λεςαςοξπή Βεμζιμξκίμηςχμ Δημξςικξϋ Ρςϊλξσ 
ρε LPG 

 υ υ υ υ   
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Δ
μ
π
ξ
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έ
π
 Μ

ε
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τ
ξ
ο
έ
π
 Δ.7.1. Ρεμιμάοια Eco-Driving για Θδιόςεπ υ υ υ υ υ υ υ 

Δ.7.2. Δκδηλόρειπ Οοξόθηρηπ Δοάρεχμ 
Αμςικαςάρςαρηπ Ξυημάςχμ με LPG, Σβοιδικά, Μέαπ 
ευμξλξγίαπ 

υ υ υ υ 
υ 

υ 
υ 

Δ.7.3. Ιαςαρκεσή πξδηλαςξδοϊμχμ  υ υ υ υ υ 
υ 

Δ.7.4. Δκπϊμηρη Ισκλξτξοιακήπ Λελέςηπ   υ υ    

Δ.7.5. Κειςξσογία Δημξςικήπ Ρσγκξιμχμίαπ   υ υ υ υ υ 

Σ
ξ
π

ικ
ή
  

Η
λ
ε
κ
ςο

ξ
π

α
ο
α
γ
χ

γ
ή
 

Δ.8.1. Τχςξβξλςαψκά ρςιπ Ρςέγεπ Δημξςικόμ Ιςιοίχμ υ υ υ υ υ υ υ 

Ο.8.1. Τχςξβξλςαψκά έχπ 10KWp (ρε Ρςέγεπ) υ υ υ υ υ υ υ 

Ο.8.2. Τχςξβξλςαψκά μέυοι και 100 kW υ υ υ υ υ υ υ 

Ο.8.3. Τχςξβξλςαψκά Θρυϋξπ άμχ ςχμ 100 kW  
και μέυοι 1 MW 

υ υ υ υ υ υ υ 

Ο.8.4. Τχςξβξλςαψκά Δγκαςαρςάρειπ Λεγάληπ Θρυϋξπ υ υ υ υ υ υ υ 

 

3.10. εμάοια Ποόβλεφηπ 

ξ ρϋμξλξ ςχμ δοάρεχμ για ςξ 2020 

ανιξλξγήθηκε ρςη ρσμέυεια μέρα απϊ ρεμάοια 

ποϊβλεφηπ (Business as usual – BAU, 

αιριϊδξνξ, απαιριϊδξνξ), ενεςάζξμςαπ αμ ξι 

δοάρειπ αοκξϋμ για ςημ επίςεσνη ςξσ ρςϊυξσ 

(20%) έχπ ςξ 2020. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, έυξσμ 

λητθεί σπϊφη παοάμεςοξι, ϊπχπ η ενέλινη 

ςξσ πληθσρμξϋ, καςά κεταλήμ Ακαθάοιρςξ 

Δγυόοιξ Οοξψϊμ (ΑΔΟ), βαθμξημέοεπ 

θέομαμρηπ και φϋνηπ, ςιμέπ ηλεκςοιρμξϋ και 

κασρίμχμ, κλπ. 

α απξςελέρμαςα παοξσριάζξμςαι ρςξ 

ακϊλξσθξ διάγοαμμα. 

 

Σχήμα 3.6: εμάοια Ποόβλεφηπ 
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3.11. Παοακξλξύθηρη υεδίξσ Δοάρηπ 

Ρςξ πλαίριξ ςηπ παοακξλξϋθηρηπ ςξσ ΡΔΑΔ, ξ 

Δήμξπ Δσοόςα θα σπξβάλει ρυεςική έκθερη 

ανιξλϊγηρηπ αμά διεςία, ρϋμτχμα με ςιπ 

ξδηγίεπ ςξσ Ρσμτόμξσ ςχμ Δημάουχμ 

(«Έκθερη Δοάρηπ» και «Έκθερη 

Δταομξγήπ»).  

 

Σχήμα 3.7: «Έκθερη Δοάρηπ» και «Έκθερη Δταομξγήπ» 

Ξι εκθέρειπ ανιξλϊγηρηπ θα πεοιλαμβάμξσμ 

πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη μείχρη ςχμ 

εκπξμπόμ CO2 πξσ έυει επιςεσυθεί ρςημ 

πεοιξυή και ςξ ρςάδιξ σλξπξίηρηπ ςχμ 

δοάρεχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ ΡΔΑΔ. Για 

ςημ ανιξλϊγηρη σλξπξίηρηπ ςξσ ΡΔΑΔ θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ καςάλληλξι δείκςεπ 

παοακξλξϋθηρηπ (ξικξμξμικξί, 

πεοιβαλλξμςικξί και εμεογειακξί). 

 

Σχήμα 3.8: Ιαςηγξοιξπξίηρη Δεικςόμ Οαοακξλξϋθηρηπ 
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Ρςξμ Οίμακα 3.50 παοξσριάζξμςαι εμδεικςικά δείκςεπ παοακξλξϋθηρηπ πξσ θα 

υοηριμξπξιηθξϋμ για ςημ ανιξλϊγηρη και παοακξλξϋθηρη ςξσ ΡΔΑΔ ςξσ Δήμξσ Δσοόςα. 

Πίμακας 3.50: Δείκςεπ Παοακξλξύθηρηπ υεδίξσ Δοάρηπ 

Σξμέαπ  Δείκςηπ  Παοακξλξύθηρη  

Αγοξςικϊπ 

ξμέαπ 

 Ιαςαμάλχρη εμέογειαπ ρςη γεχογία 

 Αοιθμϊπ πξλιςόμ πξσ ενσπηοεςήθηκαμ απϊ ςξ μήμα 

Αγοξςικήπ Αμάπςσνηπ 

 Αοιθμϊπ εμημεοχςικόμ εκδηλόρεχμ  

 Οξρϊςηςα έμςσπξσ σλικξϋ πξσ διαμεμήθηκε 

 Διδική εμεογειακή καςαμάλχρη για άοδεσρη 

 Δήμξπ Δσοόςα 

 ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ 

 Δλλημική Ρςαςιρςική 

Αουή 

 ξπικξί αγοξςικξί 

ρσμεςαιοιρμξί 

 

Δημξςικά 

κςίοια, 

Δνξπλιρμϊπ, 

Δγκαςαρςάρειπ 

 Ιαςαμάλχρη εμέογειαπ δημξςικόμ κςιοίχμ και 

ρυξλείχμ 

 Ιαςαμάλχρη εμέογειαπ δημξςικόμ εγκαςαρςάρεχμ 

ϋδοεσρηπ- άοδεσρηπ 

 Αοιθμϊπ απαρυξλξσμέμχμ ρςξ μήμα Δνξικξμϊμηρηπ 

Δμέογειαπ  

 Οαοακξλξϋθηρη ςχμ δεικςόμ ςξσ ISO 50001 ρςξ 

Μηπιαγχγείξ- Δημξςικϊ Γεοακίξσ 

 Δήμξπ Δσοόςα 

 ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ 

 Ρυξλικέπ Δπιςοξπέπ 

Ξικιακϊπ 

ξμέαπ 

 Ιαςαμάλχρη εμέογειαπ ρε καςξικίεπ 

 Αοιθμϊπ εμημεοχςικόμ εκδηλόρεχμ  

 Οξρϊςηςα έμςσπξσ σλικξϋ πξσ διαμεμήθηκε ρε 

καςξίκξσπ 

 Αοιθμϊπ πξλιςόμ πξσ ενσπηοεςήθηκαμ απϊ ςξ μήμα 

Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ  

 Δήμξπ Δσοόςα 

 ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ 

 Δλλημική Ρςαςιρςική 

Αουή 

 Δείκςεπ απϊ ρυεςικέπ 

μελέςεπ ςηπ 

βιβλιξγοατίαπ 

οιςξγεμήπ 

ξμέαπ 

 Ιαςαμάλχρη εμέογειαπ ρςξμ ςοιςξγεμή ςξμέα 

 Αοιθμϊπ εκδηλόρεχμ εμημέοχρηπ για ςξσπ 

επαγγελμαςίεπ 

 Οξρϊςηςα έμςσπξσ σλικξϋ πξσ διαμεμήθηκε ρε 

επαγγελμαςίεπ 

 Αοιθμϊπ επαγγελμαςιόμ πξσ ενσπηοεςήθηκαμ απϊ ςξ 

μήμα Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ  

 Δήμξπ Δσοόςα 

 ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ 

 μήμα Οεςοελαψκήπ 

Οξλιςικήπ, ΣΟΔΙΑ 

 Δείκςεπ απϊ ρυεςικέπ 

μελέςεπ ςηπ 

βιβλιξγοατίαπ 

Δημξςικϊπ 

Τχςιρμϊπ 

 Ιαςαμάλχρη ηλεκςοικήπ εμέογειαπ ρςξ δημξςικϊ 

τχςιρμϊ 

 Δκπϊμηρη μελέςηπ τχςιρμξϋ 

 Αοιθμϊπ λαμπςήοχμ πξσ αμςικαςαρςάθηκαμ με 

απξδξςικϊςεοξσπ λαμπςήοεπ μέαπ ςευμξλξγίαπ 

 Δγκαςάρςαρη ρσρςήμαςξπ διαυείοιρηπ τχςιρμξϋ 

 Δήμξπ Δσοόςα 

 ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ 
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Σξμέαπ  Δείκςηπ  Παοακξλξύθηρη  

Λεςατξοέπ 

 Ιαςαμάλχρη εμέογειαπ ρςιπ μεςατξοέπ 

 Αοιθμϊπ δημξςικόμ ξυημάςχμ πξσ αμςικαςαρςάθηκαμ 

με μέα απξδξςικϊςεοα 

 Αοιθμϊπ ξδηγόμ ςξσ δήμξσ πξσ εκπαιδεϋςηκαμ ρςξ 

πλαίριξ ςξσ eco-driving 

 Αοιθμϊπ εκδηλόρεχμ εμημέοχρηπ για ςξσπ πξλίςεπ 

 Οξρϊςηςα έμςσπξσ σλικξϋ πξσ διαμεμήθηκε ρςξσπ 

πξλίςεπ 

 Αοιθμϊπ πξλιςόμ πξσ εκπαιδεϋςηκαμ ρςξ πλαίριξ ςξσ 

eco-driving 

 Αοιθμϊπ πξλιςόμ πξσ ενσπηοεςήθηκαμ απϊ ςξ μήμα 

Δνξικξμϊμηρηπ Δμέογειαπ  

 Δήμξπ Δσοόςα 

 μήμα Οεςοελαψκήπ 

Οξλιςικήπ, ΣΟΔΙΑ 

 Διεϋθσμρη Ξογάμχρηπ 

και Οληοξτξοικήπ ςξσ 

Σπξσογείξσ Σπξδξμόμ 

Λεςατξοόμ και 

Δικςϋχμ 

 Δλλημική Ρςαςιρςική 

Αουή 

 Δείκςεπ απϊ ρυεςικέπ 

μελέςεπ ςηπ 

βιβλιξγοατίαπ 

  

ξπική 

Ζλεκςοξ- 

παοαγχγή 

 Ρσμξλική παοαγϊμεμη εμέογεια απϊ ΑΟΔ εμςϊπ ςηπ 

πεοιξυήπ ςξσ δήμξσ 

 Ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋπ τχςξβξλςαψκόμ ρςιπ 

ρςέγεπ δημξςικόμ κςιοίχμ 

 Ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋπ τχςξβξλςαψκόμ ρςιπ 

ρςέγεπ καςξικιόμ 

 Ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋπ τχςξβξλςαψκόμ ρςιπ 

ρςέγεπ κςιοίχμ ςξσ ςοιςξγεμξϋπ ςξμέα 

 Αοιθμϊπ τχςιρςικόμ ρημείχμ με τχςξβξλςαψκϊ πλαίριξ 

ρε δοϊμξσπ και πλαςείεπ 

 Ρσμξλική εγκαςερςημέμη ιρυϋπ τχςξβξλςαψκόμ ρε 

αγοξςικέπ εκςάρειπ 

 Δήμξπ Δσοόςα 

 ΔΔΔΔΖΔ Γσθείξσ 

 

 

 

 

ξπικά 

Οαοαγϊμεμη 

Ηέομαμρη 

 Οαοαγϊμεμη εμέογεια απϊ ςιπ σπξδξμέπ παοαγχγήπ 

βιξαεοίξσ 
 Δήμξπ Δσοόςα 
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Παοαοςήμαςα 

Παοάοςημα 1: Καςαμαλώρειπ Δημξςικώμ Κςιοίχμ 

Δημξςική Δμόςηςα Δημξςικά Κςίοια 
Ηλεκςοική εμέογεια 

(KWh) 

Γεοξμθοόμ 

Οοόημ Δημαουείξ Γεοακίξσ 24.364 

Αγοξςικϊ Θαςοείξ Γεοακίξσ 1.880 

Ιξιμξςικά Γοατεία Γεοξμθοόμ 5.304 

Έλξσπ 

Ηέαςοξ Βλαυιόςη 11.698 

Οοόημ Δημαουείξ Βλαυιόςη 24.177 

Ιξιμξςικά Γοατεία Έλξσπ 120 

Απξδσςήοια Γηπέδξσ Γλσκϊβοσρηπ 5.759 

Ιοξκεόμ 

Οοόημ Δημαουείξ Ιοξκεόμ 15.867 

Ομεσμαςικϊ Ιέμςοξ Ιοξκεόμ 7.297 

Ιξιμξςικά Γοατεία Ιοξκεόμ 10.902 

Μιάςχμ 

Οοόημ Δημαουείξ Αγ.Δημηςοίξσ 9.697 

Αγοξςικϊ Θαςοείξ Μιάςχμ 1.534 

Δημξςικϊ Θαςοείξ Λσοςιάπ 2.514 

Ιξιμξςικά Γοατεία Μιάςχμ 2.979 

Απξδσςήοια Γηπέδξσ Αγ.Δημηςοίξσ 2.152 

Ρκάλαπ 

Δημαουείξ Ρκάλαπ 3.742 

Ομεσμαςικϊ Ιέμςοξ Βοξμςαμά 3.944 

Ομεσμαςικϊ Ιέμςοξ Ρκάλαπ 2.705 

Ιξιμξςικά Γοατεία Ρκάλαπ 7.539 

Απξδσςήοια Γηπέδξσ Γοάμμξσραπ 455 

Δημξςικϊ Ρςάδιξ Ρκάλαπ 1.495 

ύμξλξ 146.124 
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Παοάοςημα 2: Καςαμαλώρειπ υξλείχμ 

Δημξςική 
Δμόςηςα 

υξλεία 
Ηλεκςοική 

εμέογεια (KWh) 

Πξρόςηςα 
πεςοελαίξσ 

(lt) 

Πεςοέλαιξ 
(KWh) 

σμξλική 
εμέογεια 

(KWh) 

Γεοξμθοόμ 

Μηπιαγχγείξ Γεοακίξσ 1.530 
5.272 52.716 63.437 

Δημξςικϊ Γεοακίξσ 9.191 

Δημξςικϊ Ιαλλιθέαπ* 1.740 1.740 17.400 19.140 

Γσμμάριξ Γεοακίξσ 
10.617 3.960 39.597 50.214 

Κϋκειξ Γεοακίξσ 

Έλξσπ 

Μηπιαγχγείξ Βλαυιόςη 1.726 1.284 12.840 14.566 

Δημξςικϊ Βλαυιόςη 7.624 5.275 52.753 60.377 

Μηπιαγχγείξ Λσοςιάπ* 1.452 1.720 17.200 18.652 

Μηπιαγχγείξ Έλξσπ 1.626 1.200 12.000 13.626 

Δημξςικϊ Γλσκϊβοσρηπ 4.493 
4.776 47.764 53.817 

Μηπιαγχγείξ Γλσκϊβοσρηπ 1.560 

Δημξςικϊ Λσοςιάπ* 1.201 1.530 15.300 16.501 

Δημξςικϊ Έλξσπ* 1.592 2.034 20.340 21.932 

Γσμμάριξ Βλαυιόςη 
12.594 5.743 57.431 70.025 

Κϋκειξ Βλαυιόςη 

ΔΟΑΚ Έλξσπ 4.500 1.525 15.252 19.752 

Ιοξκεόμ 

Δημξςικϊ Δατμίξσ 3.481 
4.193 41.926 47.002 

Μηπιαγχγείξ Δατμίξσ 1.595 

Δημξςικϊ Ιοξκεόμ 2.985 
4.906 49.060 53.567 

Μηπιαγχγείξ Ιοξκεόμ 1.522 

Γσμμάριξ Ιοξκεόμ 
13.396 5.361 53.605 67.001 

Κϋκειξ Ιοξκεόμ 

Μιάςχμ 

Δημξςικϊ Μιάςχμ 5.000 4.076 40.756 45.756 

Δημξςικϊ Αγ.Δημηςοίξσ 4.138 
1.037 10.375 17.483 

Μηπιαγχγείξ Αγ.Δημηςοίξσ 2.970 

Μηπιαγχγείξ Μιάςχμ 2.061 1.703 17.030 19.091 

Μηπιαγχγείξ Απιδιάπ 1.500 1.438 14.384 15.884 

Δημξςικϊ Απιδιάπ* 1.839 1.440 14.400 16.239 

Ρκάλαπ 

1ξ Δημξςικϊ Ρκάλαπ 
6.424 5.167 51.668 58.092 

1ξ Μηπιαγχγείξ Ρκάλαπ 

2ξ Δημξςικϊ Ρκάλαπ 
1.400 3.827 38.269 39.669 

3ξ Μηπιαγχγείξ Ρκάλαπ 

2ξ Μηπιαγχγείξ Ρκάλαπ 1.800 - - 1.800 

Δημξςικϊ Βοξμςαμά 4.917 - - 4.917 
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Δημξςική 
Δμόςηςα 

υξλεία 
Ηλεκςοική 

εμέογεια (KWh) 

Πξρόςηςα 
πεςοελαίξσ 

(lt) 

Πεςοέλαιξ 
(KWh) 

σμξλική 
εμέογεια 

(KWh) 

Μηπιαγχγείξ Βοξμςαμά 

Γσμμάριξ Ρκάλαπ 13.779 
7.360 73.604 97.794 

Κϋκειξ Ρκάλαπ 10.411 

ύμξλξ 140.664 76.567 765.670 906.334 

*υξλεία ςα ξπξία δεμ είμαι πλέξμ ρε λειςξσογία 
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Παοάοςημα 3: Καςαμαλώρειπ Δημξςικώμ Δγκαςαρςάρεχμ Ύδοεσρηπ 

Δημξςική Δμόςηςα Κξιμόςηςα Ηλεκςοική εμέογεια (KWh) 

Γεοξμθοόμ 

Γεοακίξσ 45.474 

Αλεπξυχοίξσ 9.601 

Ιαλλιθέαπ 5.269 

Ιαοϋςρηπ 4.369 

Έλξσπ 

Έλξσπ 298.540 

Γξσβόμ 55.861 

Αρςεοίξσ 39.805 

Γλσκϊβοσρηπ 186.399 

Λσοςέαπ 65.354 

Αγ.Θχάμμη 63.392 

Ιοξκεόμ 

Δατμίξσ 191.770 

Καγίξσ 23.313 

Ιοξκεόμ 135.561 

Βαριλακίξσ 14.764 

Μιάςχμ 

Αγ.Δημηςοίξσ 34.083 

Μιάςχμ 39.821 

Ιοεμαρςήπ 40.605 

Απιδέαπ 18.298 

Ρκάλαπ 

Ρκάλαπ 473.985 

Ρςεταμιάπ 57.625 

Γοάμμξσραπ 14.842 

Οεοιρςεοίξσ 47.192 

Κέημξμα 19.306 

Βοξμςαμά 99.505 

ύμξλξ 1.984.734 

 


