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Περίληψη
Το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) είναι το πρώτο ενεργειακό σχέδιο
δράσης του Δήμου Ορεστιάδας που στοχεύει στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα εντός
των διοικητικών ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Το όραμα της Ορεστιάδας για
έναν βιώσιμο, πράσινο Δήμο εντοπίζεται στην υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και
προώθησης της τοπικής παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στην ενίσχυση της
πολεοδομικής και χωροταξικής ανάπτυξης σε αρμονία με το περιβάλλον και στην ανάπτυξη της
περιβαλλοντικής ευαισθησίας των πολιτών. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ θα
συμβάλλουν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας και στην σημαντική ενίσχυση της τοπικής
απασχόλησης.

Γιατί ΣΔΑΕΚ;
- άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας

Στόχος

- προστασία του περιβάλλοντος
- ενισχύση της ενεργειακής ασφάλειας
- μείωση του ενεργειακού κόστους
- ενίσχυση της απασχόλησης και των εργασιακών δεξιοτήτων

>40% μείωση εκπομπών
CO2 μέχρι το 2030

- επίτευξη των εθνικών στόχων ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή

Προκλήσεις και Ευκαιρίες
Ο Δήμος Ορεστιάδας αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην προσπάθεια μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών
εκπομπών CO2.
Κτιριακό απόθεμα - Το κτιριακό απόθεμα του Δήμου Ορεστιάδας χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό ιδιόκτητων
κατοικιών, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων έχει κατασκευαστεί πριν το 2010 και την εφαρμογή του Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. Ταυτόχρονα, το κοινό χαρακτηριστικό του κτιριακού αποθέματος των ελληνικών
πόλεων, οι πολυκατοικίες, εντοπίζεται και στην πόλη της Ορεστιάδας δημιουργούντας έτσι σημαντικές προκλήσεις στην
προσπάθεια εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
Ευαισθητοποίηση και αλλαγή συμπεριφοράς - Η ενεργειακή μετάβαση και η προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων
στηρίζονται κατά μεγάλο βαθμό στην ευαισθητοποίηση και την αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών ενέργειας και
πόρων. Η σύνδεση της κατανάλωσης ενέργειας και πόρων με την οικονομική ευρωστία που έχει επικρατήσει την
σύγχρονη εποχή αποτελεί σημαντική πρόκληση για την επίτευξη της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών
CO2.
Υποδομές και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών - Η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπoμπών CO2 δημιουργεί
ευκαιρίες για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Αστικής Κινητικότητας.
Αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας - Η θέση του Δήμου Ορεστιάδας και τα σημαντικά οφέλη που
τα συνοδεύουν, καθιστούν τα αποκεντρωμένα συστήματα παραγωγής ενέργειας μία σημαντική λύση στην προσπάθεια
μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.

Τομείς κλειδιά

Καινοτομίες ΣΔΑΕΚ

1. Οικιακός τομέας

- Ενσωμάτωση της αγροτικής
δραστηριότητας και αξιοποίηση
δυναμικού βιομάζας

2. Τομέας ιδιωτικών μεταφορών
3. Αγροτικός τομέας
4. Δημοτικές καταναλώσεις

- Ενσωμάτωση δράσεων κυκλικής
οικονομίας

Έτος αναφοράς
Ως έτος αναφοράς ορίζεται το
2012 καθώς αποτελεί το πρώτο
ολοκληρωμένο έτος εφαρμογής του
Καλλικράτη για το οποίο υπάρχουν
διαθέσιμα αξιόπιστα στοιχεία
καταναλώσεων
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Συνοπτικός Χάρτης Εφαρμογής
2016 Αρχική φάση
1.
2.
3.
4.

Ανάπτυξη σχεδίων και
πολιτικών για την
υποστήριξη του ΣΔΑΕΚ
Αξιολόγηση δημοτικών
ακινήτων για ενσωμάτωση
ΑΠΕ
Διαβούλευση του ΣΔΑΕΚ με
φορείς και πολίτες
Ψήφιση ΣΔΑΕΚ από
Δημοτικό Συμβούλιο

2016

2017

2017 1η Φάση
Ανάπτυξης ΣΔΑΕΚ
4.

5.

6.

7.

8.

2018 2η Φάση
Ανάπτυξης ΣΔΑΕΚ
9.

Εκκίνηση προγράμματος
ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικού
φωτισμού
10. Δημοσίευση στρατηγικής
προώθησης
ηλεκτροκίνησης και
ποδηλάτου
11. Εκκίνηση προγράμματος
ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικού
στόλου

2018

Υλοποίηση και λειτουργία
γραφείου ενεργειακής
μετάβασης Δ.
Ορεστιάδας
Δημοσίευση Σχεδίου
Βιώσιμης Αστική
Κινητικότητας
Εκκίνηση προγράμματος
ενεργειακής αναβάθμισης
δημοτικών κτιρίων
Εκκίνηση του νέου
Εθνικού Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’
Οίκον»
Εμπλοκή ενδιαφερόμενων
μερών και διαρκείς
δράσεις ευαισθητοποίησης

2019

2020

2019 3η Φάση
Ανάπτυξης ΣΔΑΕΚ

12. Δημοσίευση στρατηγικής
προσαρμογής στην
Κυκλική Οικονομία
13. Εκκίνηση δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας
από την ΔΕΥΑΟ
14. Κατασκευή δημοτικής
μονάδας παραγωγής pellet
βιομάζας και
αντικατάσταση λεβήτων
πετρελαίου με λέβητες
pellet

2020 Έλεγχος Πορείας

15. Εκπόνηση 1ης έκθεσης
εφαρμογής ΣΔΑΕΚ και
επικαιροποίηση
16. Επίτευξη ενδιάμεσου
στόχου μείωσης κατά
20% των εκπομπών CO2
17. Δεύτερη φάση
προγράμματος
ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικών
κτιρίων
18. 50% των μετακινήσεων
δημοτικών υπαλλήλων
γίνεται με ποδήλατα και
ηλεκτρικά οχήματα

2021

...

2025 Επιτάχυνση ΣΔΑΕΚ
23. Μείωση εκπομπών από
οικιακό τομέα στο 50%
του έτους αναφοράς
24. Διείσδυση ΑΠΕ στο
ηλεκτρικό σύστημα σε
ποσοστό μεγαλύτερο από
50%
25. Εφαρμογή μέτρων
προστασίας ενάντια στην
Κλιματική Αλλαγή
26. Ολοκλήρωση
προγράμματος ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικών
κτιρίων
27. Έξυπνοι μετρητές σε
κάθε καταναλωτή του Δ.
Ορεστιάδας

2025

2021 Επιτάχυνση ΣΔΑΕΚ
19. Εφαρμογή σε πλήρη
ανάπτυξη της στρατηγικής
Κυκλικής Οικονομίας
20. Εκκίνηση της κατασκευής
εσωτερικών δικτύων
οικιακού φυσικού
αερίου στον
Δ.Ορεστιάδας
21. Ολοκλήρωση κατασκευής
μονάδας ΣΗΘΥΑ και
έξυπνου θερμικού και
ηλεκτρικού μικροδικτύου
σε δημοτικό κτιριακό
συγκρότημα
22. 100% δημοτικός
φωτισμός με LED και
έξυπνα συστήματα
διαχείρισης

...

2030

2030 Ολοκλήρωση
ΣΔΑΕΚ

28. 50% των μετακινήσεων
στην πόλη της Ορεστιάδας
γίνεται με ποδήλατο ή
ηλεκτρικό όχημα
29. 15% των κτιριακών
εγκαταστάσεων διαθέτει
πολύ μικρή ή μικρή
μονάδα ΣΗΘΥΑ με χρήση
φυσικού αερίου
30. 30% των κτιριακών
εγκαταστάσεων είναι
συνδεδεμένο σε δίκτυο
τηλεθέρμανσης είτε από
βιομάζα είτε από φυσικό
αέριο
31. Τελική έκθεση
εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ
Δ. Ορεστιάδας
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Τα 4 προγράμματα του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
Εξοικονόμηση Ενέργειας Δ. Ορεστιάδας
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό πυλώνα του ΣΔΑΕΚ του Δ. Ορεστιάδας
καθώς σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και συνεπώς μείωσης των εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα εντοπίζεται στον κτιριακό τομέα. Μερικές από τις προτεινόμενες δράσεις που περιλαμβάνονται στο
ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας αφορούν την ανάπτυξη προγράμματος εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα
δημοτικά κτίρια του Δήμου, προώθηση εθνικών προγραμμάτων για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιακό τομέα, υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των πολιτών με την συνεργασία με
λοιπούς τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ανάληψη ενεργειών για την ανάπτυξη δικτύου οικιακού φυσικού
αερίου στην πόλη της Ορεστιάδας και αντικατάσταση του συνόλου του δημοτικού φωτισμού με χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης φωτισμό (LED). Αναγνωρίζεται πως η αλλαγή συμπεριφοράς των
καταναλωτών/δημοτών της Ορεστιάδας σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό στοιχείο για
την επιτυχία του προγράμματος «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ορεστιάδας».

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Δ. Ορεστιάδας
Το πρόγραμμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορεστιάδας» στοχεύει στην αύξηση της
χρήσης των ΑΠΕ τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής
ενέργειας. Από το πρόγραμμα ενθαρρύνεται η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών ΑΠΕ έτσι ώστε να επιτευχθεί
η μέγιστη δυνατή διείσδυση των ΑΠΕ στο τοπικό ενεργειακό μίγμα. Πιλοτικές εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ
πρόκειται να υλοποιηθούν από την Δημοτική Αρχή με στόχο την επιτάχυνση της εισόδου των τεχνολογιών στην
αγορά και την δημιουργία επισκέψιμων δημοτικών κτιρίων για την προβολή των οφελών από την χρήση ΑΠΕ.
Στο πρόγραμμα εντάσσεται η εκπόνηση οδηγού για την ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων ΑΠΕ από
πολίτες και επιχειρήσεις του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες περιβάλλοντος και τις τοπικά
διαθέσιμες ΑΠΕ. Επίσης, στις δράσεις του προγράμματος εντάσσεται η αξιολόγηση του διαθέσιμου δυναμικού
βιομάζας κυρίως από αγροτικά υπολείμματα και ενεργειακές καλλιέργειες.

Κυκλική Οικονομία Δ. Ορεστιάδας
Το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία Ορεστιάδας» στοχεύει στην μείωση των εκπομπών
του διοξειδίου του άνθρακα και την βελτίωση σημαντικών περιβαλλοντικών παραμέτρων μέσω της
εξοικονόμησης πόρων. Εν γένει, οι δράσεις που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα στοχεύουν στην
ενθάρρυνση της εξοικονόμησης πόρων από επιχειρήσεις και καταναλωτές στο σύνολο του Δήμου Ορεστιάδας.
Ειδικότερα θα περιλαμβάνουν σύμπραξη με την αναπτυξιακή εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ
Α.Α.Ε) για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος “Zero Waste”, εκπόνηση μελέτης για την εκτίμηση του
ενεργειακού δυναμικού για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από τα αστικά απορρίμματα,
συμμετοχή σε μελλοντικά περιφερειακά ή εθνικά προγράμματα κυκλικής οικονομίας, υλοποίηση δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων, καταναλωτών, οργανισμών σε θέματα κυκλικής οικονομίας.
Ομοίως με το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας, η αλλαγή συμπεριφοράς αποτελεί κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας
του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία Ορεστιάδας».
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Βιώσιμες Μεταφορές Δ. Ορεστιάδας
Το πρόγραμμα «Βιώσιμες Μεταφορές Ορεστιάδας» συνδέεται άμεσα με το Σχέδιο
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου και στοχεύει στην προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου και στην
ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Ειδικότερα περιλαμβάνονται δράσεις όπως ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων,
προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με χρήση ΑΠΕ, προμήθεια δημοτικών
ηλεκτρικών ποδηλάτων και αντικατάσταση δημοτικού στόλου με ηλεκτροκίνητα οχήματα, ενίσχυση της χρήσης
ποδηλάτου και ηλεκτρικών οχημάτων από τους πολίτες, υλοποίηση προγραμμάτων “Car-sharing” και “bikesharing”, προγράμματα επιβράβευσης, συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για την μείωση των εκπομπών από
τις δημόσιες μεταφορές και την βελτίωση της σύνδεσης των οικισμών του Δήμου με την πόλη της Ορεστιάδας
με χρήση μικρών ηλεκτροκίνητων λεωφορείων.
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1 Εισαγωγή

Η παρούσα έκθεση αποτελεί το πρώτο Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος του Δήμου Ορεστιάδας, το οποίο αποτελεί υποχρέωση του Δήμου στο πλαίσιο
της συμμετοχής του στην πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων». Στοχεύοντας
στην μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 40% έως το
2030, αποτελεί ένα σημαντικό πρόγραμμα στρατηγικής, τμήμα της ευρύτερης
στρατηγικής του Δήμου για την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2.

1.1 Γενικά
Το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) του Δήμου Ορεστιάδας
στοχεύει στην αλλαγή του υφιστάμενου
ενεργειακού μοντέλου για την προώθηση της
βιώσιμης ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την
ηγεσία, την δέσμευση και τον σχεδιασμό που
απαιτείται για την μετάβαση σε μία οικονομία
χαμηλών εκπομπών. Στοχεύει στην μείωση
της εξάρτησης του δήμου από τα ορυκτά
καύσιμα και στην υποστήριξη των πολιτών
και των επιχειρήσεων για μείωση του όστους
που απορρέει από την κατανάλωση ενέργειας
και πόρων.
Οι φιλόδοξοι στόχοι του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
θα πραγματοποιηθούν εντός του εθνικού
νομοθετικού πλαισίου και της ελληνικής
αγοράς ενέργειας. Η παρούσα φάση
αναδιομόρφωσης της εθνικής ενεργειακής
πολιτικής και της ελληνικής αγοράς ενέργειας
δημιουργεί αβεβαιότητα ως προς τις
πολιτικές και τους κανονισμούς που θα
ισχύουν μέχρι το 2030. Ωστόσο, οι
προτεινόμενες δράσεις και τα μέτρα που
περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
συμβαδίζουν με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για
την Ενέργεια και το Κλίμα, ενώ για την
επιλογή τους αναγνωρίζονται οι υφιστάμενες
τοπικές συνθήκες και πραγματοποιείται

έρευνα των βέλτιστων πρακτικών στην
Ελλάδα και την Ευρώπη.
Σύμφωνο των
Δημάρχων
Στην πρωτοβουλία του
«Συμφώνου των
Δημάρχων» εντάσσονται περισσότεροι από
6.000 Δήμοι σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι
δουλεύουν μαζί με στόχο την μείωση των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και
την αύξηση της τοπικής παραγωγής
ενέργειας έτσι ώστε να επιτευχθεί μείωση
τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030.
Με την υπογραφή του αναθεωρημένου
κειμένου του συμφώνου, ο Δήμος
Ορεστιάδας δεσμεύεται στην υποβολή
Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος εντός δύο ετών.
Το πρόγραμμα απαιτεί από κάθε
υπογράφοντα τον καθορισμό του έτους
αναφοράς και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης
το οποίο θα αποτυπώνει την επίτευξη του
ελάχιστου ποσοστού μείωσης των
εκπομπών CO2 σε τοπικό επίπεδο.
Ο Δήμος, με την συμμετοχή του στο
Σύμφωνο των Δημάρχων, αναμένεται να
επωφεληθεί από τα Ευρωπαϊκά
Χρηματοδοτικά Εργαλεία και από την
ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες
πόλεις της Ευρώπης.
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1.2 Ένα σχέδιο για όλους
Το ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας αποτελεί ένα
απαιτητικό και φιλόδοξο σχέδιο δράσης.
Καλύπτει το σύνολο του καλλικρατικού
Δήμου Ορεστιάδας, σχεδιάζεται από την
δημοτική αρχή και αφορά όλους τους
πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους τοπικούς
φορείς του Δήμου. Περιλαμβάνει δράσεις οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν με ευθύνη της
δημοτικής αρχής, ωστόσο βασίζεται στην
ενεργή συμμετοχή / εμπλοκή των πολιτών,
των επιχειρήσεων και των τοπικών φορέων.
Η συμμετοχή της επιστημονικής κοινότητας,
τόσο μέσω των φορέων όσο και μέσω των
ιδιωτών, αναγνωρίζεται ως κρίσιμη κατά τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ. Ο
Δήμος Ορεστιάδας συνεργάζεται με το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την
εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ και επιδιώκει την
συνεργασία με λοιπούς τοπικούς φορείς για
τον καθορισμό δράσεων και την υλοποίηση
πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην
επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών
των αερίων του θερμοκηπίου.

ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας επιδιώκει την ευρύτερη
αποδοχή και συμμετοχή των καταναλωτών,
είτε αυτοί αφορούν πολίτες, επιχειρήσεις,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, δημόσιες
επιχειρήσεις.

1.3

Η ιεραρχία της ενέργειας

Κατά την εκπόνηση ενός στρατηγικού
σχεδίου ενέργειας, βασικό στοιχείο αποτελεί
η εναρμόνιση με την ιεραρχία της
ενέργειας. Η ιεραρχία της ενέργειας
αναφέρεται στην λογική προσέγγιση για την
διαχείριση της ενέργειας.
Ειδικότερα, η προσέγγιση περιλαμβάνει την
επίτευξη μείωσης της ζήτησης/κατανάλωσης
ενέργειας πριν από την οποιαδήποτε
εφαρμογή και ενσωμάτωση τεχνολογιών
χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η εν λόγω
προσέγγιση αποτελεί τον πιο πρακτικό και
οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την επίτευξη
του στόχου μείωσης των εκπομπών. Το
ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας υιοθετεί την παραπάνω
προσέγγιση και ενσωματώνει στις δράσεις
του την ιεραρχία της ενέργειας, όπως αυτή
απεικονίζεται στο σχήμα 1.1.

Αναγνωρίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο
που κατέχει ο καταναλωτής ενέργειας στην
προσπάθεια για την ενεργειακή μετάβαση, το

1. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας
2. Ενεργειακή αποδοτικότητα
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
4. Τεχνολογίες χαμηλών
εκπομπών
5. Συμβατικές
τεχνολογίες

Σχήμα 1.1. Η ιεραρχία της ενέργειας
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1.4 Το όραμα
Κάθε σχέδιο δράσης θα πρέπει να διαθέτει
ένα όραμα. Το όραμα του Δήμου
Ορεστιάδας, όπως αποτυπώνεται στο παρόν
Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος, αφορά την μετάβαση σε μία

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα προς όφελος των κατοίκων, των
επιχειρήσεων και των επισκεπτών.

Το 2030, ο Δήμος Ορεστιάδας θα αποτελεί
ένα βιώσιμο, πράσινο Δήμο με υψηλή χρήση
των ΑΠΕ και περιβαλλοντική ευαισθησία των
πολιτών. Η ενεργειακή φτώχεια θα έχει
περιοριστεί σημαντικά και θα έχουν τεθεί οι
βάσεις για την μετάβαση σε μία κυκλική
οικονομία.
Μέσω προώθησης της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας, η υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ
θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της
Ορεστιάδας.

Η πρώτη από την ανατολή πόλη της Ευρώπης
οραματίζεται την μετατροπή της και σε μία
από τις πιο ενεργειακά αποδοτικές πόλεις της
Ευρώπης.
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2 Γιατί χρειαζόμαστε στρατηγική αειφορικής
ενέργειας
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται αναγκαία
η ανάπτυξη μιας αειφορικής ενεργειακής πολιτικής για τον Δήμο Ορεστιάδας και
τονίζονται ορισμένες βασικές πολιτικές και νομοθετικές παράμετροι σε θέματα
ενέργειας και διαχείρισης εκπομπών.

2.1 Άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας
Η ενεργειακή φτώχεια ορίζεται ως η
κατάσταση κατά την οποία ένα νοικοκυριό
αδυνατεί να έχει πρόσβαση στις πλέον
βασικές υπηρεσίες ενέργειας στο σπίτι
(επαρκή θέρμανση, μαγείρεμα, φωτισμό
κτλ.). Η ενεργειακή φτώχεια οφείλεται
στον συνδυασμό τριών παραγόντων: α)
στο χαμηλό εισόδημα, β) στις υψηλές
τιμές πετρελαίου και ηλεκτρισμού και γ)
στην αναποτελεσματική ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων. Όλοι οι παράγοντες
βρίσκουν εφαρμογή στην χώρα μας,
ειδικότερα ο τελευταίος. Το 60% περίπου
των ελληνικών κτιρίων κατοικίας
κατασκευάστηκαν πριν το 1980, συνεπώς
στην πλειονότητα τους δεν διαθέτουν
επαρκή θερμομόνωση και είναι
εξοπλισμένα με παλιές
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,
παρουσιάζοντας χαμηλή ενεργειακή
απόδοση.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό των
νοικοκυριών που δηλώνουν οικονομική
αδυναμία να έχουν ικανοποιητική

θέρμανση το χειμώνα ή δροσιά το
καλοκαίρι ανέρχεται σε 33% (Σχήμα 2.1).
Αυτό σημαίνει πως ένα στα τρία ελληνικά
νοικοκυριά βιώνει το φαινόμενο της
ενεργειακής φτώχειας. Επιπλέον, περίπου
το 65% των φτωχών νοικοκυριών δηλώνει
πως δυσκολεύεται να καλύψει έγκαιρα τις
υποχρεώσεις του σε λογαριασμούς
(ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο κτλ.).
Πέραν της κοινωνικής διάστασης, αυτό το
γεγονός έχει οδηγήσει στην έξαρση του
φαινομένου της αιθαλομίχλης στης χώρα
μας, σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και σε
μικρότερες πόλεις όπως η Ορεστιάδα,
καθώς οι πολίτες αναγκάζονται να
χρησιμοποιούν ακατάλληλα προς καύση
υλικά για να λειτουργήσουν τα τζάκια τους
ή τις ξυλόσομπές τους.
Το ΣΔΑΕΚ έχει ως στόχο την ανάπτυξη και
πρόταση δράσεων που θα προσπαθήσουν
να εξαλείψουν το φαινόμενο της
ενεργειακής φτώχειας.
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Σχήμα 2.1. Οικονομική δυνατότητα κάλυψης αναγκών θέρμανσης-ψύξης στα
νοικοκυριά της Ελλάδας (πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016)

2.2 Προστασία του περιβάλλοντος
Η εξόρυξη και χρήση ορυκτών καυσίμων ως
πηγή ενέργειας οδηγεί σε μια σειρά από
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτές
περιλαμβάνουν τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου, τη ρύπανση του αέρα, πιθανή
μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων
υδάτων, καθώς και πιθανή απώλεια της
βιοποικιλότητας μέσω των υποδομών και της
χρήσης γης. Η μείωση της ποσότητας

ενέργειας που απαιτείται, και η αύξηση της
ποσότητας της ενέργειας που προέρχεται
από ανανεώσιμες πηγές χαμηλών εκπομπών
άνθρακα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2.3 Διασφάλιση ενεργειακών πηγών
Μακροπρόθεσμα, η εξάρτηση από πηγές
όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και ο
λιγνίτης, πηγές οι οποίες είναι πεπερασμένες,
δεν είναι βιώσιμη. Η διασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασμού θεωρείται όλο και
περισσότερο ως ένα κρίσιμο ζήτημα, λόγω
της πολιτικής αστάθειας σε χώρες που
παράγουν πετρέλαιο, της μείωσης των
προμηθειών πετρελαίου και των αντιληπτών
ανησυχιών για την ασφάλεια της χρήσης
πυρηνικής ενέργειας και άλλων τεχνολογιών,
όπως το fracking (η διαδικασία της έγχυσης
υγρού υπό υψηλή πίεση σε υπόγεια

πετρώματα, γεωτρήσεις, κτλ., που έχει ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών για
άντληση πετρελαίου ή αερίου). Η ενεργειακή
εξάρτηση στη χώρα μας άγγιζε το 72% το
2006, πολύ μεγαλύτερη από τον Ευρωπαϊκό
μέσο όρο (54%) (ΚΑΠΕ, 2009). Στον Πίνακα
2.1 παρουσιάζεται ποσοτικά η εισαγωγή
καθαρής ενέργειας στη χώρα μας για την
περίοδο 2003-2013.
Η ύπαρξη στρατηγικών για την αποκέντρωση
του ενεργειακού εφοδιασμού, θα οδηγήσει
στην αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων
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πηγών ενέργειας, στην αύξηση της τοπικής
παραγωγής ενέργειας (π.χ. ενέργεια από
αστικά απόβλητα) και στη χρήση
εναλλακτικών καυσίμων. Πόλεις που
εμφανίζουν ποικιλία στον ενεργειακό τους
εφοδιασμό, ενισχύουν την ανθεκτικότητά
τους στις μεταβολές της ζήτησης και
βοηθούν τις μελλοντικές γενιές στην
αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από την υπερβολική εξάρτηση
σε ορυκτά καύσιμα.

Πίνακας 2.1. Εισαγωγή καθαρής
πρωτογενούς ενέργειας στην Ελλάδα
για την περίοδο 2003-2013 (ΤΙΠ)
Ποσότητα
Ποσότητα
(σε χιλιάδες
ανά κάτοικο
Έτος
τόνους
(σε τόνους
ισοδύναμου
ισοδύναμου
πετρελαίου)
πετρελαίου)
2003
22.648
2,06
2005
23.498
2,12
2007
24.715
2,22
2009
22.348
2,00
2011
19.867
1,79
2013
16.343
1,50
Πηγή: Europa, 2015

2.4 Μείωση του κόστους αντιμετώπισης CO2
Αν και έχουν υπάρξει μερικές διακυμάνσεις, η
συνολική τάση για το κόστος της ενέργειας
είναι αυξητική. Μεγάλες δημόσιες και
ιδιωτικές οργανώσεις επιβαρύνονται με
σημαντικές χρηματοπιστωτικές δαπάνες για
το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν. Το
σχέδιο δέσμευσης για την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για
την ενεργειακή αποδοτικότητα (Carbon
Reduction Commitment Energy Efficiency
Scheme), στοχεύει να δημιουργήσει κίνητρα
σε μεγάλους οργανισμούς, ώστε να
εφαρμόσουν μέτρα ενεργειακής
αποδοτικότητας μέσω προστίμων για τις

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που
παράγουν. Το ΣΔΑΕΚ μπορεί να βοηθήσει
τους φορείς και τις επιχειρήσεις να
οργανωθούν με τρόπο που προάγει την
ενεργειακή αποδοτικότητα, με στόχο την
μείωση των χρημάτων που δίνονται σε
πρόστιμα και τη διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας.

2.5 Μεγιστοποίηση ευκαιριών οικονομικής ανάπτυξης
Το ΣΔΑΕΚ μπορεί να αξιοποιήσει το μεγάλο
εύρος ευκαιριών για την οικονομική
ανάπτυξη του Δήμου Ορεστιάδας μέσα από
την επέκταση του τομέα της αειφόρου
ενέργειας. Αυτό θα μπορούσε να
περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων στον τομέα της ενεργειακής
αποδοτικότητας και των τεχνολογιών
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την
ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων εφοδιασμού και
νέες αγορές. Επιπλέον ένα σχέδιο μπορεί να

υποστηρίξει τις επιχειρήσεις της Ορεστιάδας
για να γίνουν αποδοτικότερες τόσο
ενεργειακά όσο και στην κατανάλωση
φυσικών πόρων. Έχοντας ένα ενιαίο
συντονισμένο πρόγραμμα, με συγκεκριμένες
δράσεις, που υποστηρίζονται από τον Δήμο,
δημιουργείται εμπιστοσύνη σε πιθανούς
επενδυτές και προσδοκία για αύξηση της
ζήτησης της αγοράς για συγκεκριμένες
μεθοδολογίες και τεχνολογίες.
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2.6 Συμμόρφωση με τις σύγχρονες ενεργειακές πολιτικές
Η συμμόρφωση τόσο με τις εθνικές, όσο και
με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια
και την κλιματική αλλαγή αποτελεί
προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του
ΣΔΑΕΚ για τον Δήμο Ορεστιάδας.
Πέραν των στόχων που έχουν τεθεί για τις
εκπομπές CO2 και τη διείσδυση των ΑΠΕ
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας από τα Κράτη-Μέλη της ΕΕ, σε
εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ, η Ελληνική
Κυβέρνηση προχώρησε στην αύξηση του
εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην
τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο
οποίος και κατανέμεται σε 40% συμμετοχή
των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20% σε
ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10% στις
μεταφορές. Επιπλέον, με βάση την
Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική (Απόφαση
406/2009/ΕΚ), ο στόχος για την Ελλάδα είναι
να μειώσει τις εκπομπές της στους τομείς
εκτός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
κατά 4% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005.

ενέργειας στην τελική χρήση κατά 9% μέχρι
το 2016. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ ακυρώνει την
Οδηγία 2006/32/ΕΚ και ενσωματώνεται στην
εθνική νομοθεσία με τον Ν.4342/2015. Με
τον Ν.4122/2013 η εθνική νομοθεσία
εναρμονίζεται με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ
που αφορά την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό
Οικ. 51737/4684/15.12.2015 κυρώνεται το
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΕΣΔΑ) και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Πρόληψης Αποβλήτων εναρμονίζοντας την
εθνική νομοθεσία με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008.
Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό
οικ. 175700/14.04.2016 η εθνική νομοθεσία
εναρμονίζεται με την Οδηγία 2009/30/ΕΚ
όσον αφορά τα κριτήρια αειφορίας των
βιοκαυσίμων και των βιορευστών.

Ο Ν. 3855/2010 (στο πλαίσιο εφαρμογής της
Οδηγίας 2006/32/ΕΚ) καθορίζει ως βασικό
εθνικό στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης
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3 Ενεργειακές καταναλώσεις και εκπομπές
CO2
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο συνοψίζονται οι ενεργειακές καταναλώσεις εντός του
Δήμου Ορεστιάδας καθώς και οι τελικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που
απορρέουν από αυτές, σύμφωνα με τις οδηγίες υπολογισμού του Συμφώνου των
Δημάρχων.

3.1 Ενεργειακές καταναλώσεις
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για τον
Δήμο Ορεστιάδας εκτιμήθηκε στις 575.835
ΜWh κατά απόλυτη τιμή ή 15,3 MWh ανά
κάτοικο του Δήμου (Πίνακας 3.1), με έτος
αναφοράς το 2012. Τα υψηλότερα ποσοστά
κατανάλωσης ενέργειας στον Δήμο
Ορεστιάδας προέρχονται από την

κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης (35%)
και πετρελαίου κίνησης (diesel) (28%)
(Σχήμα 3.1).

Πίνακας 3.1. Συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις Δήμου Ορεστιάδας το 2012
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας (σε MWh)
Κατηγορία Αξιολόγησης

Ηλεκτρική
Ενέργεια

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Ντίζελ

Βενζίνη

Βιοντίζελ

Βιομάζα

Σύνολο

Κτίρια και Εγκαταστάσεις
Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις

5.290

4.992

10.282

Κτίρια Τριτογενούς Τομέα

36.965

53.033

89.998

Κατοικίες

53.281

143.480

Δημοτικός Φωτισμός

49.819

6.227

Υποσύνολο για κτίρια

101.763

246.580
6.227

201.505

49.819

353.087

Μεταφορές
Δημοτικός Στόλος

1.985

Δημόσιες Μεταφορές

8

720

161

2.154

54

774

Ιδιωτικές/Εμπορικές Μεταφορές

81.698

55.945

6149

143.792

Υποσύνολο για μεταφορές

84.403

55.953

6364

146.720

Γεωργία/Κτηνοτροφία

600
Σύνολο

102.363

75.428
201.505

159.831

76.028
55.953

6.364

49.819
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500.000
Βιομάζα

MWh/έτος

400.000

Βιοντίζελ
Βενζίνη

300.000

Ντίζελ
200.000
Πετρέλαιο
Θέρμανσης
100.000

Ηλεκτρική Ενέργεια

0

2012

1%
8%

18%

10%

Ηλεκτρική Ενέργεια
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Ντίζελ
Βενζίνη

28%

35%

Βιοντίζελ

Βιομάζα

Σχήμα 3.1. Συνεισφορά επιμέρους τύπων ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του
Δήμου Ορεστιάδας
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Όσον αφορά τους τομείς οι οποίοι είναι
κυρίως υπεύθυνοι για τις ενεργειακές
καταναλώσεις εντός του Δήμου Ορεστιάδας
(Σχήμα 3.2), σημαντική συνεισφορά
παρουσιάζουν οι κατοικίες (43%), οι
ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές (25%) και
τα κτίρια του τριτογενούς τομέα (16%). Οι
ενεργειακές καταναλώσεις για την κάλυψη
των αναγκών γεωργίας/κτηνοτροφίας
συνεισφέρουν με την σειρά τους σημαντικά
στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο (13%).
Οι καταναλώσεις που υπόκεινται στην
διαχείριση του Δήμου (δημοτικά κτίρια,
δημοτικός στόλος, δημοτικός φωτισμός),
αποτελούν σχετικά μικρό ποσοστό (~3%)
επί του συνόλου των καταναλώσεων,
παραμένουν σημαντικές ωστόσο σε απόλυτες
μονάδες (~13.600 MWh). Κατά επέκταση, οι
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
δημοτικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες
θα πρέπει να λειτουργούν ως παραδείγματα
προς μίμηση και μέσα ευαισθητοποίησης των
κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία
των αποτελεσμάτων των εφαρμογών, καθώς
είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι
μείωσης τους ανθρακικού αποτυπώματος
χωρίς την συμμετοχή των κατοίκων με την
αλλαγή του προσωπικού ενεργειακού
προφίλ.
Στην συνέχεια αναλύεται ο τρόπος
υπολογισμού και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα ενεργειακών καταναλώσεων
ανά τομέα εξέτασης.

3.1.1 Δημοτικά κτίρια
Ο Δήμος Ορεστιάδας έχει στην ιδιοκτησία
του σημαντικό αριθμό από δημοτικά κτίρια
τα οποία αξιοποιούνται για την παροχή
διαφόρων υπηρεσιών. Τα κτίρια ποικίλουν
ανάλογα με το έτος κατασκευής, την χρήση
τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Η
συνολική κατανάλωση ενέργειας των
δημοτικών κτιρίων του Δήμου Ορεστιάδας
για το 2012, εκτιμήθηκε στις 6.427 MWh εκ
των οποίων οι 1.437 MWh και 4.990 MWh
προέρχονται από την κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου
θέρμανσης αντίστοιχα.
Ο υπολογισμός της κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας για τα δημοτικά κτίρια
πραγματοποιήθηκε με την παροχή
πρωτογενών στοιχείων (ένδειξη ρολογιού)
από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.. Στο Παράρτημα Α,
παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταναλώσεις
ηλεκτρικής ενέργειας ανά δημοτικό
κτίριο/συγκρότημα.
Βάσει των ενδείξεων των μετρητών της
ΔΕΔΔΕΗ Α.Ε. και στοιχεία του Δήμου, τα
πέντε πιο ενεργοβόρα κτίρια/συγκροτήματα
του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος 2012
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Τα εν λόγω
κτίρια συνεισφέρουν σε ποσοστό 20% στην
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
όλων των δημοτικών κτιρίων. Ιδιαίτερη
συνεισφορά σε αυτή την τιμή έχουν τα
Δημοτικά Σφαγεία που εδρεύουν στην
βιομηχανική περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας.
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Κτίρια/Εγκαταστάσεις

Δημοτικά
Κτίρια/Εγκαταστάσεις

Κτίρια Τριτογενούς Τομέα

16%

Κατοικίες
Δημοτικός Φωτισμός

25%

Δημοτικός Στόλος
Δημόσιες Μεταφορές

43%

0%
0%

Ιδιωτικές/Εμπορικές
Μεταφορές
Γεωργία/Κτηνοτροφία

1%
Σχήμα 3.2. Συνεισφορά επιμέρους τομέων αξιολόγησης στο ενεργειακό ισοζύγιο
του Δήμου Ορεστιάδας
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Πίνακας 3.2. Κτίρια/συγκροτήματα με
την υψηλότερη κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου
Ορεστιάδας το 2012
Κτίριο/συγκρότημ Κατανάλωση
Α/Α
α κτιρίων
(σε KWh)
1
Δημοτικά Σφαγεία
110.760
(ΒΙΠΕ)
2
Νέο Κλειστό
51.920
Γυμναστήριο
Ορεστιάδας «Νίκος
Σαμαράς»
3
1Ο ΕΠΑΛ – 2Ο
45.471
Εσπερινό ΕΠΑΛ
4
6Ο Δημοτικό Σχολείο
41.572
5
Κλειστό
40.098
Κολυμβητήριο
Ορεστιάδας
Σύνολο
289.821
Ο υπολογισμός της κατανάλωσης πετρελαίου
για τα δημοτικά κτίρια πραγματοποιήθηκε με
την παροχή στοιχείων από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου. Στο Παράρτημα Α,
παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταναλώσεις
θερμικής ενέργειας ανά δημοτικό
κτίριο/συγκρότημα. Η συνολική κατανάλωση
πετρελαίου θέρμανσης των δημοτικών
κτιρίων του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος
2012 εκτιμήθηκε στα 498.975 λίτρα ή στις
4.990 ΜWh. Το Κλειστό Κολυμβητήριο
Ορεστιάδας αποτελεί τον βασικότερο
καταναλωτή πετρελαίου (51.000 λίτρα), ενώ
τα πέντε πιο ενεργοβόρα κτίρια
συνεισφέρουν σε ποσοστό 27% στην
συνολική κατανάλωση πετρελαίου (Πίνακας
3.3). Όπως παρατηρείται, τα κτίρια
εκπαιδευτικού χαρακτήρα παρουσιάζουν
ιδιαίτερα υψηλές θερμικές ανάγκες,
αποτελώντας ιδανικούς στόχους ενεργειακών
επεμβάσεων.
Η ανάλυση του κάθε κτιρίου όσον αφορά την
αποδοτικότητά του πρέπει να
πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, την χρήση του
και τις ανάγκες του. Το γεγονός πως ένα
κτίριο παρουσιάζει πολλαπλάσιες

καταναλώσεις σε σχέση με ένα άλλο δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι δεν είναι αποδοτικό
ενεργειακά. Για να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα για την κατάσταση των
δημοτικών κτιρίων απαιτείται η αναλυτική
ενεργειακή επιθεώρηση του κάθε κτιρίου
χωριστά.
Πίνακας 3.3. Κτίρια/συγκροτήματα με
την υψηλότερη κατανάλωση
πετρελαίου του Δήμου Ορεστιάδας το
2012
Κτίριο/συγκρότ
Κατανάλωση
Α/Α
ημα κτιρίων
(σε Λίτρα)
1
Κλειστό
51.000
Κολυμβητήριο
Ορεστιάδας
2
1Ο ΕΠΑΛ – 2Ο
27.624
Εσπερινό ΕΠΑΛ
3
2Ο Δημοτικό
19.970
Σχολείο
4
2Ο Γυμνάσιο
19.821
Ο
Ο
5
1 Γυμνάσιο και 1
17.089
Λύκειο
Σύνολο
135.504

3.1.2 Δημοτικές εγκαταστάσεις
Στο συγκεκριμένο τομέα αξιολόγησης
περιλαμβάνονται οι ενεργειακές
καταναλώσεις των εγκαταστάσεωνυποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης του
Δήμου Ορεστιάδας (εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού, τα διάφορα
αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης και
οι δεξαμενές). Τα εν λόγω δεδομένα
συλλέχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας
των δημοτικών εγκαταστάσεων του Δήμου
Ορεστιάδας για το έτος 2012 ανήλθε στις
3.853 ΜWh και 2 MWh ηλεκτρικής ενέργειας
και πετρελαίου αντίστοιχα. Στο Παράρτημα
Α, παρουσιάζονται αναλυτικά οι
καταναλώσεις ενέργειας των δημοτικών
εγκαταστάσεων.
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Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των
παραπάνω εγκαταστάσεων κυμαίνεται σε
επίπεδα υπερδιπλάσια από τις καταναλώσεις
ηλεκτρικής ενέργειας των δημοτικών κτιρίων.
Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται ο έλεγχος της
αποδοτικότητας του εξοπλισμού και των
εφαρμοζόμενων πρακτικών
ύδρευσης/αποχέτευσης καθώς και η
ενίσχυση της παρακολούθησης των
καταναλώσεων. Στον Πίνακα 3.4
παρουσιάζονται οι πέντε πιο ενεργοβόρες
εγκαταστάσεις του Δήμου Ορεστιάδας, οι
οποίες συνεισφέρουν κατά 51% στην
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
των εγκαταστάσεων του Δήμου.
Πίνακας 3.4. Εγκαταστάσεις με την
υψηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας του Δήμου Ορεστιάδας το
2012
Δημοτική
Κατανάλωση
Α/Α
εγκατάσταση
(σε KWh)
1
Αντλιοστάσιο
726.560
Υδατόπυργος
2
Εγκαταστάσεις
503.702
επεξεργασίας
λυμάτων της πόλης
της Ορεστιάδας
3
Αντλιοστάσιο
316.240
Πύργου Χ-Θ
4
Αντλιοστάσιο
278.520
Σάκκου (Παν/μια)
5
Αντλιοστάσιο Ν.
135.600
Βύσσα
Σύνολο
1.960.622

3.1.3 Κτίρια τριτογενούς τομέα
Η κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων του
τριτογενούς τομέα υπολογίστηκε συναρτήσει
του κτιριακού αποθέματος του Δήμου
Ορεστιάδας και της μέσης ετήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας ανά περίοδο κατασκευής και τύπο
κτιρίου της Γ κλιματικής ζώνης. Οι κύριες
κατηγορίες κτιρίων του τριτογενούς τομέα
περιλαμβάνουν γραφεία/καταστήματα,

σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία,
νοσοκομεία/κλινικές κ.ά.
Για να υπολογισθεί η επιφάνεια των εν λόγω
κτιρίων εντός του Δήμου Ορεστιάδας έγινε
χρήση των μέσων τιμών σε εθνικό επίπεδο
και συγκεκριμένα 450,00 m2 για τα κτίρια
γραφείων/καταστημάτων κατασκευασμένα
πριν το 1980, 899,97 m2 για τα κτίρια
γραφείων/καταστημάτων από το 1980 έως
το 2001 και 1200,08 m2 για τα κτίρια
γραφείων/καταστημάτων μετά το 2002. Η
μέση επιφάνεια των λοιπών κτιρίων του
τριτογενούς τομέα δίνεται στον Πίνακα 3.5.
Εν συνεχεία, η μέση επιφάνεια
πολλαπλασιάστηκε με τον αριθμό των
αντίστοιχων κτιρίων εντός του Δήμου
(αποκλειστική και μικτή χρήση) σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να εξαχθεί η
συνολική επιφάνεια των κτιρίων του
τριτογενούς τομέα (Πίνακας 3.6). Στους
υπολογισμούς, λήφθηκαν υπόψη τα
διαθέσιμα στοιχεία για τις νέες κατασκευές
και τις επεκτάσεις για κάθε έτος μετά το
2001 και λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή
πως η χρήση των νέων κτιρίων είναι ίδια με
τη χρήση των υφιστάμενων κτιρίων.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων του
τριτογενή τομέα του Δήμου Ορεστιάδας,
γίνεται χρήση της μέσης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας ανά m2 για την
κλιματική ζώνη Γ (Balaras et al., 2007), ανά
χρήση κτιρίου και περίοδο κατασκευής
(Πίνακας 3.7).
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Πίνακας 3.5. Μέση επιφάνεια κτιρίων τριτογενούς τομέα ανά χρήση και περίοδο
κατασκευής για την κλιματική ζώνη Γ (Balaras et al., 2007).
Μέση επιφάνεια (m2)
Μέχρι το
Τύπος χρήσης
1981-2001
2002-2012
1980
Γραφεία/Καταστήματα
450,00
899,97
1.200,08
Ξενοδοχεία
1.631,94
2.797,57
3.495,57
Σχολεία
1.499,90
1.702,29
1.800,89
Νοσοκομεία/Υγεία
1.666,40
8.922,23
10.305,17
Πίνακας 3.6. Συνολική επιφάνεια κτιρίων τριτογενούς τομέα ανά χρήση και
περίοδο κατασκευής για τον Δήμο Ορεστιάδας.
Συνολική επιφάνεια (m2)
Τύπος χρήσης
Μέχρι το 1980
1981-2001
2002-2012
Γραφεία/Καταστήματα
262.350,0
224.892,5
62.404,1
Ξενοδοχεία
6527,8
33.570,8
3.495,6
Σχολεία
Νοσοκομεία/Υγεία
9.998,4
26.766,7
41.220,7
Συνολικά
278.876,2
286.230,0
107.120,4
Πίνακας 3.7. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση και περίοδο
κατασκευής για την κλιματική ζώνη Γ.
Περίοδος κατασκευής
Τύπος χρήσης
Γραφεία/Καταστήματα
Ξενοδοχεία
Σχολεία
Νοσοκομεία/Υγεία

Έως 1980
39 kWh/m2
54 kWh/m2
18 kWh/m2
82 kWh/m2

Συνδυάζοντας τους Πίνακες 3.6 και 3.7
υπολογίζεται η εκτιμώμενη κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας των
Γραφείων/καταστημάτων (25.746 MWh),
Ξενοδοχείων (3.596 MWh) και
Νοσοκομείων/κτιρίων υγείας (7.623 MWh).
Στη συνολική κατανάλωση δεν λαμβάνονται
υπόψη τα σχολικά κτίρια καθώς
υπολογίστηκαν επακριβώς στο πλαίσιο των
καταναλώσεων των δημοτικών κτιρίων. Η
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
του τριτογενούς τομέα του Δήμου
Ορεστιάδας για το 2012 εκτιμήθηκε στις
36.965 MWh. Για τον υπολογισμό της

1981-2001
51kWh/m2
86 kWh/m2
19 kWh/m2
94 kWh/m2

2001-2011
64 kWh/m2
102 kWh/m2
20 kWh/m2
104 Wh/m2

κατανάλωσης πετρελαίου εκπονήθηκαν οι
αντίστοιχοι υπολογισμοί με την χρήση της
μέσης ετήσιας κατανάλωσης θερμικής
ενέργειας ανά περίοδο κατασκευής και τύπο
κτιρίου (Πίνακας 3.8).
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Πίνακας 3.8. Μέση ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας ανά περίοδο
κατασκευής και τύπο κτιρίου σε κτίρια τριτογενούς τομέα της Γ Κλιματικής
ζώνης (Balaras et al., 2007).
Περίοδος κατασκευής
.Τύπος Κτιρίου
Γραφεία/Καταστήματα
Ξενοδοχεία
Σχολεία
Νοσοκομεία/Υγεία

Έως 1980

1981-2001

107 kWh/m2

89 kWh/m2

113 kWh/m2
37 kWh/m2
188 kWh/m2

99 kWh/m2
36 kWh/m2
168 kWh/m2

Πολλαπλασιάζοντας την συνολική κτισμένη
επιφάνεια ανά τύπο κτιρίου και περίοδο
κατασκευής με τη μέση ετήσια κατανάλωση
θερμικής ενέργειας προκύπτει η συνολική
θεωρητική κατανάλωση θερμικής ενέργειας
(70.170 MWh). Λαμβάνοντας υπόψη ότι
μόνο το 75% της θεωρητικά υπολογιζόμενης
θερμικής ενέργειας πραγματικά
καταναλώνεται και αποκλείοντας από το
σύνολο την κατανάλωση των σχολικών
κτιρίων, η συνολική κατανάλωση θερμικής
ενέργειας στον τριτογενή τομέα του Δήμου
Ορεστιάδας είναι 53.033 MWh.
Εξειδικεύοντας, ανά τελική χρήση κτιρίου,
στην περίπτωση των κτιρίων του
τριτογενούς τομέα, και ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις κτιρίων γραφείων και υπηρεσιών
με μεγάλο εμβαδό και αριθμό ορόφων και
εκτεταμένο δίκτυο ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, κύρια προβλήματα μη
ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελούν:
 η εκτεταμένη, αλόγιστη χρήση
κλιματιστικών συστημάτων, συχνά
μάλιστα χαμηλής ενεργειακής
απόδοσης, η οποία θα μπορούσε να
αντισταθμιστεί από τη χρήση
ανεμιστήρων οροφής και την
πρόβλεψη φυσικού δροσισμού και
σκιασμού.
 η εκτεταμένη και συχνά
αδικαιολόγητη χρήση λαμπτήρων
χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.





2001-2011
83
kWh/m2
92 kWh/m2
36 kWh/m2
160 kWh/m2

η απουσία συστημάτων
αυτοματισμών, όπως θερμοστατών
και συστημάτων “έξυπνου φωτισμού”
με αισθητήρες κίνησης, φωτισμού,
ρύθμιση επιπέδου φωτισμού, κ.α., τα
οποία σε εκτεταμένες εγκαταστάσεις
αποδεικνύονται εξαιρετικά αποδοτικά.
η απουσία συστημάτων διαχείρισης
κτιρίων (BMS).

Τέλος, βασικό πρόβλημα της ελληνικής
πραγματικότητας αποτελεί η έλλειψη
“ενεργειακής παιδείας”. Ανεξαρτήτως
κτιριακού τομέα, προβλήματος και λύσηςεπέμβασης για την εξοικονόμηση ενέργειας,
σημαντικό ρόλο παίζει και ο χρήστης του
κτιρίου και των συστημάτων ψύξης,
θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού.

3.1.4 Κατοικίες
Η κατανάλωση ενέργειας των κατοικιών
υπολογίστηκε συναρτήσει του κτιριακού
αποθέματος του Δήμου Ορεστιάδας και την
μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής και
θερμικής ενέργειας ανά περίοδο κατασκευής
και τύπο κτιρίου της Γ κλιματικής ζώνης. Η
κατανομή των κατοικιών εντός του Δήμου
Ορεστιάδας, κατά περίοδο κατασκευής, τύπο
κτιρίου και επιφάνεια παρουσιάζεται στον
Πίνακα 3.9. Για τον υπολογισμό της
συνολικής καλυπτόμενης επιφάνειας ανά
τύπο κτιρίου και ανά περίοδο κατασκευής,
πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των κατοικιών
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με την αντίστοιχη μέση επιφάνεια. Με τον
τρόπο αυτό, υπολογίζεται το σύνολο της
κτισμένης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε
μονοκατοικίες/διπλοκατοικίες και
πολυκατοικίες.
Πολλαπλασιάζοντας την συνολική κτισμένη
επιφάνεια ανά τύπο κτιρίου και περίοδο
κατασκευής με τη μέση ετήσια κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας (Πίνακας 3.10)
προκύπτει η τελική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για τις
Μονοκατοικίες/Διπλοκατοικίες (39.173 MWh)
και Πολυκατοικίες (14.108 MWh). Η
συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

των κατοικιών εντός του Δήμου Ορεστιάδας
ανέρχεται στις 53.281 MWh.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης
πετρελαίου θέρμανσης και βιομάζας (επί το
πλείστον καυσόξυλα) των κατοικιών του
Δήμου Ορεστιάδας ακολουθείται η ίδια
μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τους
αντίστοιχους υπολογισμούς στον τριτογενή
τομέα, ώστε να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα
των αποτελεσμάτων. Για την διενέργεια των
εκτιμήσεων γίνεται χρήση της μέσης ετήσιας
κατανάλωσης θερμικής ενέργειας ανά
περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου
(Πίνακας 3.11).

Πίνακας 3.9. Συνολική επιφάνεια κατοικιών στον Δήμο Ορεστιάδας το 2012, ανά
περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου
Μονοκατοικίες
Επιφάνεια (m2)
Πολυκατοικίες
Διπλοκατοικίες
Έως 1980*
1.038.529
125.312
1981 - 2001
336.068
142.145
2002 - 2011
71.315
158.479
* Στην εκτίμηση συμπεριλαμβάνονται οι κατεδαφίσεις το διάστημα 2002-2011
Πίνακας 3.10. Μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά περίοδο
κατασκευής και τύπο κτιρίου σε κατοικίες της Γ Κλιματικής ζώνης (Balaras et.
al.,2007)
Περίοδος Κατασκευής
Τύπος Κτιρίου
Έως 1980
1981-2001
2002-2011
2
2
Μονοκατοικίες /Διπλοκατοικίες
24,08 kWh/m
34,99 kWh/m
33,74 kWh/m2
Πολυκατοικίες
25,77 kWh/m2
36,99 kWh/m2
35,45 kWh/m2
Πίνακας 3.11. Μέση ετήσια κατανάλωση θερμικής ενέργειας ανά περίοδο
κατασκευής και τύπο κτιρίου σε κατοικίες της Γ Κλιματικής ζώνης (Balaras et.
al.,2007)
Περίοδος Κατασκευής
Τύπος Κτιρίου
Έως 1980
1981-2001
2002-2011
2
2
Μονοκατοικίες /Διπλοκατοικίες
159,4 kWh/m
145,1 kWh/m
107,7 kWh/m2
Πολυκατοικίες
110,8 kWh/m2
109,0 kWh/m2
90,4 kWh/m2
Πολλαπλασιάζοντας την συνολική κτισμένη
επιφάνεια ανά τύπο κτιρίου και περίοδο
κατασκευής με τη μέση ετήσια κατανάλωση
θερμικής ενέργειας προκύπτει η τελική
κατανάλωση θερμικής ενέργειας για τις

Μονοκατοικίες/Διπλοκατοικίες (221.986
MWh) και Πολυκατοικίες (43.718 MWh). Η
συνολική θεωρητική κατανάλωση θερμικής
ενέργειας των κατοικιών εντός του Δήμου
Ορεστιάδας ανέρχεται στις 265.704 MWh.
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Λαμβάνοντας υπόψη το φαινόμενο της
ενεργειακής φτώχειας (fuel poverty), ιδίως
σε μια περιοχή με υψηλές ανάγκες θερμικής
άνεσης για τις συνθήκες διαβίωσης στην
Ελλάδα και το επίπεδο φτώχειας, το οποίο
αυξάνεται δραματικά τα τελευταία χρόνια,
υιοθετείται η εκτίμηση πως η πραγματική
κατανάλωση θερμικής ενέργειας αντιστοιχεί
στο 75% της θεωρητικά υπολογιζόμενης,
καθώς ο πληθυσμός του Δήμου Ορεστιάδας,
και της Ελλάδας γενικότερα, δεν ικανοποιεί
πλήρως τις συνθήκες θερμικής άνεσης (βλέπε
κεφάλαιο 2). Συνεπώς, η συνολική
πραγματική κατανάλωση θερμικής ενέργειας
των κατοικιών εντός του Δήμου Ορεστιάδας
εκτιμάται στις 199.278 MWh.
Σύμφωνα με σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
που αφορούν το ενεργειακό μίγμα για
θέρμανση χώρων στον Δήμο Ορεστιάδας, και
την σημαντική κατανάλωση καυσόξυλων για
θέρμανση στον οικιακό τομέα του Δήμου,
υπολογίστηκε πως οι θερμικές ανάγκες
ικανοποιούνται κατά 72% με πετρέλαιο
θέρμανσης και 25% με βιομάζα/ξυλεία.
Συνεπώς, η κατανάλωση πετρελαίου
θέρμανσης και βιομάζας/ξυλείας στις
κατοικίες του Δήμου Ορεστιάδας για το έτος
παρακολούθησης 2012 εκτιμήθηκε στις
143.480 MWh και 49.819 MWh αντίστοιχα.
Εξειδικεύοντας ανά τελική χρήση, στην
περίπτωση των κτιρίων του οικιακού τομέα
του Δήμου Ορεστιάδας, τα σημαντικότερα
προβλήματα απωλειών ενέργειας που
εντοπίζονται είναι τα ακόλουθα:
 η ανεπαρκής μόνωση λόγω της ηλικίας
των κτιρίων.
 η κακή αεροστεγάνωση η οποία
οφείλεται στην απουσία θερμομόνωσης
σε συνδυασμό με την ύπαρξη διπλών
υαλοστασίων που παρέχουν ανεπιθύμητα
υψηλή αεροστεγανότητα (το κτίριο δεν
«αναπνέει»).
 η απουσία χρήσης ηλιακών συστημάτων
(συλλεκτών) για παραγωγή ζεστού νερού





χρήσης (ΖΝΧ) και παθητικών ηλιακών
συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τη
γεωγραφική θέση της χώρας (υψηλό
ετήσιο ποσοστό ηλιοφάνειας).
η αδικαιολόγητη χρήση λαμπτήρων,
κλιματιστικών συστημάτων και
γενικότερα η χρήση «λευκών» συσκευών
χαμηλής ενεργειακής απόδοσης.
η απουσία συστημάτων φυσικού
αερισμού, δροσισμού και σκιασμού.

3.1.5 Δημοτικός φωτισμός
Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για την ικανοποίηση των αναγκών
δημοτικού φωτισμού εντός του Δήμου
Ορεστιάδας για το 2012, ανήλθε στις 6.227
MWh. Η πλειοψηφία των λαμπτήρων που
χρησιμοποιούνται εντός του Δήμου είναι
λαμπτήρες οικονομίας 25W, ενώ
παρατηρείται και χρήση λαμπτήρων νατρίου
70, 250 και 400W. Η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς του συνόλου του
φωτισμού (συμπεριλαμβανομένων
επαρχιακών δρόμων, χωριών κλπ.)
εκτιμήθηκε περίπου στις 1.551 kW με ετήσια
χρήση λειτουργίας 4.015 ώρες.

3.1.6 Δημοτικός στόλος
Ο στόλος του Δήμου Ορεστιάδας αποτελείται
από οχήματα διαφορετικών τύπων και
χαρακτηριστικών τα οποία αξιοποιούνται για
τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών. Για
την εκτίμηση των συνολικών καταναλώσεων
καυσίμων, αξιοποιήθηκαν πρωτογενή
στοιχεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
τα οποία διαχωρίστηκαν ανά τύπο καυσίμου
και ανά υπηρεσία που εξυπηρετείται.
Το σύνολο των λίτρων βενζίνης, πετρελαίου
και βιοντίζελ που καταναλώθηκε από τα
δημοτικά οχήματα ήταν 873, 213.472 και
16.068 λίτρα αντίστοιχα (λαμβάνοντας
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υπόψη το γεγονός πως το πετρέλαιο κίνησης
αποτελείται από 7% βιοντίζελ για την
συγκεκριμένη περιοχή και έτος εξέτασης). Η
ισοδύναμη συνολική κατανάλωση ενέργειας
όπως υπολογίστηκε με την χρήση
κατάλληλων συντελεστών μετατροπής (9,2
KWh/L για Βενζίνη και 10 KWh/L για
Πετρέλαιο/Βιοντίζελ) ανήλθε στις 2.154
MWh. Όπως παρατηρείται η πλειοψηφία του
δημοτικού στόλου καταναλώνει πετρέλαιο
κίνησης, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η χρήση δημοτικών οχημάτων
για τεχνικές και χωματουργικές εργασίες οι
οποίες μαζί με την ικανοποίηση των αναγκών
καθαριότητας αποτελούν τους βασικούς
καταναλωτές ενέργειας σε σχέση με άλλες
υπηρεσίες του Δήμου. Στο Παράρτημα Α,
παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταναλώσεις
ενέργειας του δημοτικού στόλου.

μίμηση για τους υπολοίπους τομείς, ιδίως σε
περίπτωση που ποσοτικοποιηθούν και γίνουν
γνωστά τα οφέλη από την εφαρμογή
δράσεων που αφορούν τις μεταφορές.

3.1.7 Δημόσιες μεταφορές
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης
ενέργειας των δημόσιων μεταφορών,
λήφθηκε υπόψη το σύνολο των αστικών και
υπεραστικών συγκοινωνιών εντός των
γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ορεστιάδας.
Για την εκτίμηση της συνολικής
κατανάλωσης υπολογίστηκε το ετήσιο
πλήθος των δρομολογίων για κάθε διαδρομή
που πραγματοποιήθηκε εντός του 2012.
Στον υπολογισμό λήφθηκε υπόψη η
συχνότητα των δρομολογίων ανάλογα με την
ημέρα καθώς και τα δρομολόγια της
επιστροφής. Αναλυτικά οι υπολογισμοί
παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.12 και 3.13.

Παρόλο που η συνεισφορά του δημοτικού
στόλου στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο
είναι μικρή, εντούτοις η εξοικονόμηση
καυσίμων κρίνεται σημαντική καθώς: α)
δύναται να εξοικονομηθούν σημαντικές
ποσότητες καυσίμων, δράση η οποία
μεταφράζεται σε εξοικονόμηση χρημάτων τα
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την
εφαρμογή άλλων δράσεων του Δήμου και β)
όπως και στην περίπτωση των κτιρίων,
μπορεί να λειτουργήσει ως παράδειγμα προς

Τα ετήσια χιλιόμετρα μετατράπηκαν σε
τελικές καταναλώσεις με την χρήση των
προτεινόμενων συντελεστών σύμφωνα με το
Σύμφωνο των Δημάρχων (0,298 λίτρα/km
για πετρελαιοκίνητα φορτηγά οχήματα και 10
KWh/L). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, η
κατανάλωση ενέργειας των δημόσιων
μεταφορών ανήλθε στις 774 MWh.

Πίνακας 3.12. Εκτίμηση των ετησίων διανυθέντων χιλιομέτρων αστικής
συγκοινωνίας εντός του Δήμου Ορεστιάδας
Αστική Συγκοινωνία
Αστικά Δρομολόγια Σχολικά Δρομολόγια Άθροισμα
Αριθμός Δρομολογίων (ανά
ημέρα)
Μήκος Διαδρομής (σε km)
Σύνολο Ημέρας (σε km)
Ετήσιο Σύνολο (261
εργάσιμες αστικής, 170
εργάσιμες σχολικής
περιόδου)

12,00
10,60
127,20

2,00
51,40
102,80

14,00
62,00
230,00

33.199,20

17.476,00

50.675,20
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Πίνακας 3.13. Εκτίμηση των ετησίων διανυθέντων χιλιομέτρων υπεραστικής
συγκοινωνίας εντός του Δήμου Ορεστιάδας
Υπεραστική Συγκοινωνία

Αριθμός Δρομολογίων (ανά εβδομάδα)

Προς
Προς
Προς
Προς
Προς

Θεσ/νίκη
Ξάνθη-Καβάλα
Αθήνα
Διδυμότειχο και χωρία
Ορεστιάδα

51
37
39
87
214

Σύνολο

428
9,40

Μήκος Διαδρομής (εντός ορίων Δήμου σε km)
Εβδομαδιαίο Σύνολο
Ετήσιο Σύνολο

3.1.8 Ιδιωτικές/εμπορικές
μεταφορές
Η συνολική κατανάλωση καυσίμων των
ιδιωτικών/εμπορικών οχημάτων εντός του
οδικού δικτύου του Δήμου Ορεστιάδας
υπολογίστηκε με την χρήση των παρακάτω
παραδοχών λόγω έλλειψης μετρητών
κίνησης εντός του Δήμου:
 Ο αριθμός των οχημάτων που
κυκλοφορούσαν το 2012
υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων
της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας.
Η αναγωγή σε επίπεδο Δήμου
πραγματοποιήθηκε βάσει
πληθυσμιακών κριτηρίων.
Συγκεκριμένα υπολογίστηκε ότι στον
Δήμο Ορεστιάδας το 2012
κυκλοφορούσαν 13.511 επιβατικά
οχήματα, 5.364 φορτηγά και 3.491
δίκυκλα. Στους υπολογισμούς δεν
λήφθηκαν υπόψη τα δημοτικά και
δημόσια μέσα μεταφοράς καθώς

4.023,20
209.206,40
αυτά έχουν υπολογιστεί
προηγουμένως.
 Κατά τους υπολογισμούς για το έτος
αναφοράς, θεωρήθηκε ότι κάθε
όχημα πραγματοποιεί ετησίως 15.000
km από τα οποία το 1/3
πραγματοποιείται εντός του Δήμου
(5.000 km).
 Βάσει του συμφώνου των Δημάρχων,
η μέση κατανάλωση για τα επιβατικά
οχήματα είναι 0,096 L/km (βενζίνη) ή
0,069 L/km (πετρέλαιο) ανάλογα με
το καύσιμο, για τα φορτηγά οχήματα
είναι 0,298 L/km και για τα δίκυκλα
0,040 L/km. Επίσης θεωρήθηκε ότι τα
επιβατικά οχήματα καταναλώνουν
κατά 83% βενζίνη και 17%
πετρέλαιο, τα φορτηγά 100%
πετρέλαιο και τα δίκυκλα 100%
βενζίνη.
Οι υπολογισμοί σύμφωνα με τις παραπάνω
παραδοχές, συνοψίζονται στον Πίνακα 3.14.
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Πίνακας 3.14. Υπολογισμός καταναλώσεων ιδιωτικών/εμπορικών μεταφορών
Δήμου Ορεστιάδας
Αριθμός
ΕΜΗΚ
Κατανάλωση
Κατανάλωση
οχημάτων
(km)
(L/km)
(KWh/L)
(KWh)
(2012)
Επιβατικά (Β)
11.214
5.000
0,096
9,2
49.521.598
Επιβατικά (Π)
2.297
5.000
0,069
10
7.924.202
Φορτηγά
5.364
5.000
0,298
10
79.923.600
Δίκυκλα
3.491
5.000
0,04
9,2
6.423.440
Σύνολο
143.792.840
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας που
προέρχεται από την κίνηση οχημάτων εντός
του Δήμου Ορεστιάδας για το 2012
υπολογίστηκε στις 143.792 MWh, εκ των
οποίων οι 55.945, 81.698 και 6.149 MWh
οφείλονται στην κατανάλωση βενζίνης,
πετρελαίου κίνησης και βιοντίζελ αντίστοιχα.

3.1.9 Αγροτική δραστηριότητα
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για την
κάλυψη των γεωργικών και κτηνοτροφικών
αναγκών του Δήμου Ορεστιάδας ανήλθε στις
75.428 MWh πετρελαίου ντίζελ και 600 MWh
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δήμος Ορεστιάδας
αποτελεί έναν από τους ελάχιστους Δήμους
στην Ελλάδα ο οποίος συμπεριλαμβάνει στην
βασική απογραφή εκπομπών του Σχεδίου
Δράσης Αειφορικής Ενέργειας, την Γεωργία
και Κτηνοτροφία στους τομείς συνεισφοράς
στις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα.

Οι καταναλώσεις ενέργειας για την κάλυψη
των αγροτικών αναγκών, υπολογίστηκαν
σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση
ντίζελ ανά στρέμμα (Υ.Α. ΔΕΦΚ Α 5036259
ΕΞ 2012/ΦΕΚ 2573/Β/21.9.2012) και τύπο
καλλιέργειας και την αντίστοιχη
καλλιεργούμενη έκταση εντός του Δήμου
Ορεστιάδας. Στους υπολογισμούς
συμπεριλήφθηκαν οι καταναλώσεις
ηλεκτρικής ενέργειας των αρδευτικών
αντλιοστασίων (226.624 KWh), το φράγμα
Κυπρίνου (82.800 KWh), 86 γεωτρήσεις του
Γ.Ο.Ε.Β (40.500 ΚWh) και περίπου 550
γεωτρήσεις του Τ.Ο.Ε.Β (250.000 KWh). Η
κατανάλωση ενέργειας του κτηνοτροφικού
τομέα υπολογίστηκε σύμφωνα με την μέση
κατανάλωση ντίζελ που απαιτείται για την
εκτροφή διαφορετικών τύπων ζώων και το
πλήθος αυτών για τον Δήμο Ορεστιάδας. Τα
δεδομένα που αξιοποιήθηκαν παρουσιάζονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Α.

3.2 Μεθοδολογία απογραφής εκπομπών CO2
Ο υπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα του Δήμου Ορεστιάδας
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις
κατευθυντήριες οδηγίες του οδηγού
ανάπτυξης Σχεδίων Δράσης Αειφορικής
Ενέργειας στο πλαίσιο του «Συμφώνου των
Δημάρχων». Η εν λόγω μεθοδολογία
βασίζεται στους συντελεστές εκπομπών της

Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, 2006) και εφαρμόστηκε για την
αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος
του Δήμου Ορεστιάδας.
Ως έτος αναφοράς ορίζεται το έτος με το
οποίο θα συγκριθεί ο στόχος μείωσης των
εκπομπών του 2030. Σύμφωνα με το
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πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά και των στόχων
που έχει θέσει η Ε.Ε., ως έτος αναφοράς
προτείνεται το 1990. Ωστόσο, σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν διαθέσιμα και αξιόπιστα
στοιχεία για το συγκεκριμένο έτος πρέπει να
επιλεχθεί το έτος εκείνο για το οποίο
εκπληρώνονται τα εν λόγω. Για την
συγκεκριμένη μελέτη ως έτος αναφοράς
ορίστηκε το 2012 καθώς δεν υπήρχαν
αναλυτικά και αξιόπιστα στοιχεία
καταναλώσεων ενέργειας, και καυσίμων για
προηγούμενα έτη. Η επιλογή του
συγκεκριμένου έτους αναφοράς οφείλεται
και στην ανάγκη εναρμόνισης με την
εφαρμογή του νόμου «Καλλικράτη» για την
συνένωση των Δήμων (το 2012 είναι το
πρώτο ολοκληρωμένο έτος εφαρμογής του).
Η θέσπιση ενός πρόσφατου έτους αναφοράς,
εξασφαλίζει μεν την ποιότητα των
δεδομένων που θα συλλεχθούν αλλά αυξάνει
όμως την δυσκολία εφαρμογής και τήρησης
των δεσμεύσεων μείωσης του ανθρακικού
αποτυπώματος.
Ο στόχος μείωσης είναι το ποσοστό μείωσης
των συνολικών εκπομπών CO2 σε σύγκριση
με το έτος αναφοράς. Ως ελάχιστος στόχος
μείωσης μέχρι το 2030 ορίζεται τουλάχιστον
το 40%. Ο στόχος μείωσης μπορεί να οριστεί
είτε ως «απόλυτη μείωση», είτε ως «κατά
κεφαλή μείωση». Στην συγκεκριμένη
περίπτωση ο συνολικός στόχος μείωσης του
CO2 για τον Δήμο Ορεστιάδας θα εκφραστεί
ως απόλυτη μείωση, ενώ το ποσοστό
μείωσης αναλύεται στα επόμενα Κεφάλαια.
Τα όρια του συστήματος αναφέρονται στα
γεωγραφικά όρια του Καλλικρατικού Δήμου
Ορεστιάδας. Ο υπολογισμός των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα για το έτος
αναφοράς (2012) αφορά στις εκπομπές λόγω
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και
καυσίμων (πετρέλαιο, βενζίνη, βιοντίζελ,
βιομάζα) από τις δραστηριότητες που
περιγράφηκαν αναλυτικά στην ενότητα 3.1.

Για τον υπολογισμό των εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα είναι απαραίτητη η επιλογή
κατάλληλων συντελεστών εκπομπών. Οι
συντελεστές εκπομπών είναι συντελεστές οι
οποίοι ποσοτικοποιούν τις εκπομπές ανά
δραστηριότητα. Οι εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας
τον αντίστοιχο συντελεστή κάθε
δραστηριότητας (π.χ. καύση πετρελαίου) με
το μέγεθος της δραστηριότητας (π.χ. KWh
πετρελαίου). Στον Πίνακα 3.15 συνοψίζονται
οι συντελεστές εκπομπών που θα
χρησιμοποιηθούν στην περίπτωση του
Δήμου Ορεστιάδας σύμφωνα με τις οδηγίες
του ΣτΔ (European Commission, 2010).
Πίνακας 3.15. Πρότυποι συντελεστές
καυσίμων και τοπικός συντελεστής
ηλεκτρικής ενέργειας για τον Δήμο
Ορεστιάδας
Τύπος ενέργειας
Συντελεστής
εκπομπών
(t CO2/MWh)
Ηλεκτρική ενέργεια
1,010
Βενζίνη
0,249
Πετρέλαιο
0,267
εσωτερικής
καύσης/ντίζελ
Βιοντίζελ
0,000
Βιομάζα/Καυσόξυλα
0,282
Βάσει των οδηγιών «Συμφώνου των
Δημάρχων», η παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μπορεί να
συμπεριληφθεί στους υπολογισμούς βασικής
απογραφής εκπομπών CO2 ενός Δήμου
εφόσον ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια:
 Αποτελεί εγκατάσταση/μονάδα που
δεν περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων του Θερμοκηπίου.
 Αποτελεί εγκατάσταση/μονάδα με
θερμική ισχύ έως και 20MW στην
περίπτωση σταθμών βιομάζας ή έως
και 20MWe ονομαστικής ισχύος στην
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περίπτωση λοιπών μονάδων ΑΠΕ (πχ.
αιολικό, φωτοβολταϊκό πάρκο, κ.ά.)
Τα παραπάνω κριτήρια βασίζονται στην
παραδοχή πως οι μικρότερες
εγκαταστάσεις/μονάδες καλύπτουν κατά
βάση τις τοπικές ανάγκες σε ηλεκτρική
ενέργεια, ενώ οι μεγαλύτερες
εγκαταστάσεις/μονάδες παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια η οποία κυρίως προμηθεύει το
σύστημα της χώρας. Σύμφωνα με τα
διαθέσιμα στοιχεία, στα όρια του Δήμου
Ορεστιάδας λειτουργούσαν για το έτος
αναφοράς τοπικές μονάδες
ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά
συστήματα. Η εγκατεστημένη ισχύς των
φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων
συστημάτων που λειτουργούσαν στο έτος
αναφοράς (2012) ήταν συνολικά 15.135
kWp, η οποία αντιστοιχεί σε 12.325 MWh
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
εκπομπές CO2 από την τοπική παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, λήφθηκαν
από τις οδηγίες του Συμφώνου των
Δημάρχων, και πιο συγκεκριμένα
θεωρήθηκαν μηδενικές. Κατά επέκταση είναι
δυνατός ο υπολογισμός του τοπικού
συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες.

Ο συντελεστής εκπομπών για τη
βιομάζα/καυσόξυλα επιλέχθηκε από την
διεθνή βιβλιογραφία, λαμβάνοντας υπόψη
πως μεγάλο ποσοστό ξυλείας που
χρησιμοποιείται προέρχεται από
αδιευκρίνιστες - μη βιώσιμες πηγές
(παράνομη ξυλεία, εισαγωγή από χώρες του
εξωτερικού, κ.λπ.).
Κατά την καταγραφή καταναλώσεων
καυσίμων τα διαθέσιμα στοιχεία είναι συχνά
σε μονάδες όγκου. Για την μετατροπή τους
σε ισοδύναμες μονάδες ενέργειας έγινε
χρήση των συντελεστών μετατροπής που
παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.16 (European
Commission, 2010).
Πίνακας 3.16. Συντελεστές μετατροπής
για υγρά καύσιμα (λίτρα σε KWh)
Είδος
Συντελεστής μετατροπής
καυσίμου
(ΚWh/L)
Βενζίνη
9,2
Ντίζελ
10,0

3.3 Αποτελέσματα εκπομπών CO2
Ο υπολογισμός των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα του Δήμου Ορεστιάδας
πραγματοποιήθηκε με την χρήση των
συντελεστών και των βημάτων όπως αυτά
παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3.2. Οι
συνολικές εκπομπές CO2 για τον Δήμο
Ορεστιάδας εκτιμήθηκαν στους 227.845
τόνους κατά απόλυτη τιμή ή 6,0 τόνους ανά
κάτοικο του Δήμου (Πίνακας 3.17).
Όπως παρατηρείται, τα αποτελέσματα
διαφοροποιούνται σημαντικά σε σύγκριση με
το ενεργειακό ισοζύγιο, αν μεταφραστούν σε

εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς η
συνεισφορά της ηλεκτρικής ενέργειας
υπερδιπλασιάζεται (45%) (Σχήμα 3.3). Αυτό
οφείλεται στο ενεργειακό μίγμα της Ελλάδος,
το οποίο βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην
καύση υδρογονανθράκων με αποτέλεσμα ο
συντελεστής εκπομπών να είναι αρκετά
υψηλός σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ
(0,460 μονάδες) ενισχύοντας με τον τρόπο
αυτό επιλεκτικά την συνεισφορά της
ηλεκτρικής ενέργειας στις συνολικές
εκπομπές CO2.
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Πίνακας 3.17. Συνολικές εκπομπές CO2 Δήμου Ορεστιάδας το 2012
Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα (σε τόνους)
Κατηγορία Αξιολόγησης

Ηλεκτρική
Ενέργεια

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

Πετρέλαιο
Ντίζελ

Βενζίνη

Βιοντίζελ

Βιομάζα

Σύνολο

Κτίρια και Εγκαταστάσεις
Δημοτικά Κτίρια/Εγκαταστάσεις

5.343

1.333

6.676

Κτίρια Τριτογενούς Τομέα

37.335

14.160

51.494

Κατοικίες

53.814

38.309

Δημοτικός Φωτισμός

14.049

106.172

6.289

Υποσύνολο για κτίρια

102.781

6.289
53.802

14.049

170.631

Μεταφορές
Δημοτικός Στόλος

530

Δημόσιες Μεταφορές

192

Ιδιωτικές/Εμπορικές Μεταφορές
Υποσύνολο για μεταφορές
Γεωργία/Κτηνοτροφία

606
Σύνολο

103.387

2

532
192

21.813

13.930

35.744

22.536

13.932

36.468

20.139
53.802

42.675

20.745
13.932

14.049

227.845
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250.000

Βιομάζα

200.000

Τόνοι CO2/έτος

Βιοντίζελ
150.000

Βενζίνη
Ντίζελ

100.000

Πετρέλαιο
Θέρμανσης

50.000

Ηλεκτρική Ενέργεια

0

2012

6%

6%
Ηλεκτρική Ενέργεια
Πετρέλαιο Θέρμανσης

19%

45%

Ντίζελ
Βενζίνη
Βιοντίζελ

24%

Βιομάζα

Σχήμα 3.3. Συνεισφορά επιμέρους τύπων ενέργειας στο ανθρακικό ισοζύγιο του
Δήμου Ορεστιάδας
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250.000
Γεωργία/Κτηνοτροφία
Ιδιωτικές/Εμπορικές
Μεταφορές

200.000

Τόνοι CO2/έτος

Δημόσιες Μεταφορές
150.000

Δημοτικός Στόλος
Δημοτικός Φωτισμός

100.000

Κατοικίες
50.000

Κτίρια Τριτογενούς Τομέα
Δημοτικά
Κτίρια/Εγκαταστάσεις

0

2012

9%

3%

Δημοτικά
Κτίρια/Εγκαταστάσεις

Κτίρια Τριτογενούς Τομέα

23%

0% 16%
0%

Κατοικίες
Δημοτικός Φωτισμός

3%

Δημοτικός Στόλος
Δημόσιες Μεταφορές

46%

Ιδιωτικές/Εμπορικές
Μεταφορές
Γεωργία/Κτηνοτροφία

Σχήμα 3.4. Συνεισφορά επιμέρους τύπων αξιολόγησης στο ανθρακικό ισοζύγιο
του Δήμου Ορεστιάδας
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Σημαντικότερη συνεισφορά όσον αφορά τις
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
παρουσιάζουν οι κατοικίες (46%) και τα
κτίρια του τριτογενή τομέα (23%) ενώ
μειωμένη είναι η συνεισφορά των
ιδιωτικών/εμπορικών μεταφορών και της
γεωργίας/κτηνοτροφίας σε σύγκριση με το
ενεργειακό ισοζύγιο. Κατ’ επέκταση ως
άξονας προτεραιότητας μείωσης των
εκπομπών CO2 για τον Δήμο Ορεστιάδας
ορίζεται ο κτιριακός τομέας.
Το ποσοστό των εκπομπών που οφείλονται
στην δημοτική διαχείριση παρουσιάζεται
ελαφρώς αυξημένο (≈6%) σε σύγκριση με
την αντίστοιχη κατανάλωση ενέργειας. Το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα οφείλεται στο

γεγονός ότι η πλειοψηφία της ενεργειακής
ζήτησης-κατανάλωσης του Δήμου
καλύπτεται κυρίως με την χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας (εγκαταστάσεις και φωτισμός).
Το ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας αναμένεται να
υλοποιηθεί μέχρι το 2030, ήτοι δεκατρία
(13) χρόνια περίοδος εφαρμογής. Ο στόχος
είναι η επίτευξη τουλάχιστον 40% μείωσης
των εκπομπών CO2 μέχρι το 2030. Αυτό
συνεπάγεται την μείωση κατά τουλάχιστον
91.138 tCO2 μέχρι το 2030.
Η μείωση των εκπομπών θα προέλθει
κυρίως από:

1.273 tCO2
Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις

54.380 tCO2
Κτίρια οικιακού και τριτογενή τομέα

4.102 tCO2
Μεταφορές

37.545 tCO2
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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4 Προκλήσεις και ευκαιρίες
Ο Δήμος Ορεστιάδας αναμένεται να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στην προσπάθεια
για ενεργειακή μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2. Ωστόσο, οι
προκλήσεις συνοδεύονται από ευκαιρίες για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων, οι οποίες
θα συμβάλλουν στην δημιουργία ενός αειφόρου μέλλοντος προς όφελος των πολιτών και
των επιχειρήσεων. Αυτή η ενότητα αναγνωρίζει μερικές από τις προκλήσεις και τις
ευκαιρίες του Δήμου Ορεστιάδας κατά την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών CO2 σε
τοπικό επίπεδο.

4.1 Αστικοποίηση και κτιριακό απόθεμα
Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τα έτη 2001
και 2011, ο πληθυσμός του Δήμου
Ορεστιάδας μειώθηκε κατά 1.790 κατοίκους
ή 4,5%. Ωστόσο, ο πληθυσμός της πόλης
της Ορεστιάδας1 αυξήθηκε από 17.194 σε
20.211 κατοίκους, ήτοι κατά περίπου 15%,
αποδεικνύοντας την τάση αστικοποίησης που
παρατηρείται τόσο στον Δήμο Ορεστιάδας,
όσο και στο σύνολο της χώρας (σχήμα 4.1).
Η αύξηση του πληθυσμού της πόλης της
Ορεστιάδας συνοδεύεται από κατασκευή
νέων κτιρίων καθώς και υποδομών, όπως
δρόμοι, υδρευτικό και αποχετευτικό δίκτυο,
φωτισμός, τα οποία συμβάλλουν στην
αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και των
εκπομπών CO2.
Παρόλα αυτά, λόγω της παρατεταμένης
ύφεσης που γνωρίζει η Ελληνική οικονομία
αλλά και η τοπική οικονομία της Ορεστιάδας
από το 2010 μέχρι σήμερα, η κατασκευή
νέων κτιρίων έχει περιοριστεί δραματικά, ενώ
το φαινόμενο της αστικοποίησης συνεχίζεται
σε μικρότερο βαθμό μέσω της επανάχρησης
κτιρίων (ανακαινίσεις). Λαμβάνοντας υπόψη
πως ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης
1

Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ξεκίνησε να ισχύει από το
2010, διαπιστώνει κανείς πως το κτιριακό
απόθεμα του Δήμου Ορεστιάδας και
ειδικότερα της πόλης της Ορεστιάδας δεν
πληροί τις προδιαγραφές εξοικονόμησης
ενέργειας σύμφωνα με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ταυτόχρονα, όπως αποτυπώνεται στα
στοιχεία της απογραφής κτιρίων της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, 62,18% της
συνολικής επιφάνειας κατοικιών στον Δήμο
Ορεστιάδας κατασκευάστηκε πριν το 1980,
ήτοι πριν την εφαρμογή οποιουδήποτε
κανονισμού θερμομόνωσης στην Ελλάδα.
Επίσης, 25,55% της επιφάνειας των
κατοικιών του Δήμου κατασκευάστηκε την
περίοδο 1981 έως 2001 και 12,28% την
περίοδο 2002 έως 2012. Επιπροσθέτως, το
κτιριακό απόθεμα του Δήμου Ορεστιάδας
χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό
ιδιόκτητων κατοικιών, ενώ η τυπολογία των
κτιρίων στην πόλη της Ορεστιάδας
ακολουθεί την κοινή τυπολογία της Ελλάδας,
τις πολυκατοικίες (εικόνα 4.1).

Και των άμεσα γειτνιαζόντων οικισμών
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Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση
Κατ΄ Οίκον»
Το εθνικό πρόγραμμα
«Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον» ξεκίνησε το
2013 και ολοκληρώνεται στο τέλος του
2016. Το πρόγραμμα αφορούσε την
επιχορήγηση έως και 70% του κόστους
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε
κτίρια κατοικιών (μέχρι ποσού 15.000€ ανά
κατοικία).
Η δράση χαρακτηρίζεται ως επιτυχημένη
καθώς οι αιτήσεις για χρηματοδότηση
ξεπέρασαν κατά πολύ τον διαθέσιμο
προϋπολογισμό.
Νέο αντίστοιχο πρόγραμμα αναμένεται να
προκηρυχθεί εντός του πρώτου μισού του
2017 με βελτιώσεις όσον αφορά
διαχειριστικά ζητήματα που δημιούργησαν
πολλές καθυστερήσεις και προβλήματα
κατά την εφαρμογή του πρώτου κύκλου.

Εικόνα 4.1. Πόλη της Ορεστιάδας
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι
εμφανές πως η αστικοποίηση και η
υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού
αποθέματος του Δήμου Ορεστιάδας
αποτελούν μία σημαντική πρόκληση στην
προσπάθεια ενεργειακής μετάβασης.
Ωστόσο, η εν λόγω πρόκληση δημιουργεί την
ευκαιρία ανάπτυξης καινοτόμων λύσεων που
κυρίως αφορούν την εφαρμογή μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας μεγάλης κλίμακας
(deep energy retrofits) σε ιδιόκτητες
κατοικίες τυπολογίας κτιρίων πολυκατοικίας.

Μόνιμος Πληθυσμός

25.000
20.000
15.000
10.000
2011
5.000

2001

0

Σχήμα 4.1. Σύγκριση μόνιμου πληθυσμού κοινοτήτων Δήμου Ορεστιάδας για τα
έτη 2001 και 2011 (πηγή: www.statistics.gr)
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4.2 Αλλαγή συμπεριφοράς
Η αλλαγή συμπεριφοράς των καταναλωτών
έχει αποδειχθεί πως αποτελεί την μεγαλύτερη
πρόκληση στην προσπάθεια για ενεργειακή
μετάβαση. Στοιχεία δείχνουν πως οι άνθρωποι
ενδιαφέρονται για τα ενεργειακά κόστη, αλλά
χωρίς αυτό πάντα να μεταφράζεται σε
πρακτικά βήματα για την μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας. Η κοινή πολιτική των
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για τιμολόγηση
κάθε δύο μήνες περιορίζει την γνώση των
καταναλωτών όσον αφορά τις ενέργειες και τις
δράσεις που επιφέρουν μείωση της
κατανάλωσης. Ακόμη και απλές κινήσεις
μπορούν να συμβάλλουν στην μείωση των
εκπομπών CO2. Οι έξυπνοι μετρητές
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την
οικιακή κατανάλωση, ωστόσο απαιτείται να
εκπαιδευτούν οι χρήστες στην βέλτιστη χρήση
τους.
Όσον αφορά την εφαρμογή μέτρων
εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και την
ενσωμάτωση τεχνολογιών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, έχει αποδειχθεί πως η
πληθώρα των λύσεων και των διαθέσιμων
πληροφοριών αποπροσανατολίζει και
μπερδεύει τους καταναλωτές. Ταυτόχρονα, ο
παράγοντας «ταλαιπωρία» (hassle factor)

αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο στην
κινητοποίηση του καταναλωτή για την
εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
και ενσωμάτωσης ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η αντικατάσταση
λεβήτων πετρελαίου θέρμανσης με λέβητες ή
σόμπες pellet, η οποία χωρίς αμφιβολία
συνοδεύεται με αυξημένη «ταλαιπωρία» όσον
αφορά την τροφοδοσία καυσίμου ανά τακτά
χρονικά διαστήματα. Ο ίδιος παράγοντας
βρίσκει εφαρμογή και στους εργασιακούς
χώρους όπου τα ενεργειακή κόστη μπορούν
να μειωθούν απλά και μόνο από την αλλαγή
συμπεριφοράς των εργαζομένων.
Η παραπάνω πρόκληση της ενθάρρυνσης
καταναλωτών και εργαζομένων να αλλάξουν
τα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να
συμβάλλει δραστικά στην μείωση των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Η
πληροφόρηση από μόνη της δεν αρκεί για την
αλλαγή συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη
πρόκληση απαιτεί την διαμόρφωση συνειδητής
ενεργειακής συμπεριφοράς με τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε να είναι απλή και βιώσιμη, τόσο όσο
απαιτείται για να μετατραπεί η καλή πρακτική
σε συνήθεια.

4.3 Υποδομές και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών
Η νέα προσέγγιση εφαρμογής
αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής και
κατανάλωσης ενέργειας, π.χ. τηλεθέρμανση
συνοικιών, όπως προωθείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια της
πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Ένωση
βρίσκεται ακόμα σε πολύ αρχικά στάδια

ανάπτυξης τόσο για τον Δήμο Ορεστιάδας,
όσο και για το σύνολο της χώρας.
Η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών
εκπομπών CO2 αδιαμφισβήτητα απαιτεί την
ανάπτυξη νέων σύγχρονων υποδομών που
εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες με στόχο την
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μέγιστη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στην κατανάλωση θερμικής και
ηλεκτρικής ενέργειας. Η δομή του ηλεκτρικού
δικτύου της Ελλάδας και του Δήμου
Ορεστιάδας ακολουθεί την προσέγγιση
“centralized” συστήματος και περιορίζει την
μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ.
Το μέγεθος και η ρυμοτομία της πόλης
Ορεστιάδας αποτελούν ταυτόχρονα πρόκληση
και ευκαιρία για την ανάπτυξη
αποκεντρωμένων συστημάτων παραγωγής και
κατανάλωση ενέργειας. Οι πρόσφατες
ενέργειες για την κατασκευή δικτύου οικιακού
φυσικού αερίου στην πόλης της Ορεστιάδας
από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης και την Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
(ΔΕΠΑ Α.Ε.) ενισχύουν την προοπτική

μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω
εφαρμογή πρόκειται επίσης να αποτελέσει
καινοτομία καθώς αναμένεται να εφαρμοστεί ο
εικονικός αγωγός φυσικού αερίου (virtual
pipeline) με τροφοδοσία μέσω πεπιεσμένου
φυσικού αερίου (CNG) που θα συμπιέζεται σε
σταθμό συμπίεσης της Αλεξανδρούπολης.
Ωστόσο, επισημαίνεται πως, όσον αφορά τις
ενεργειακές υποδομές, η πολιτική που
εφαρμόζεται στη χώρα ακολουθεί την “topdown” προσέγγιση μειώνοντας δραματικά το
ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

4.4 Βιώσιμες μεταφορές
Στην περίπτωση του Δήμου Ορεστιάδας, οι
μεταφορές αποτελούν το 17,5% των
εκπομπών CO2 συμβάλλοντας ουσιαστικά σε
μικρότερο βαθμό στο ανθρακικό αποτύπωμα
σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Ελλάδας και
το σύνολο της χώρας. Παρόλα αυτά, η
αυξημένη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων, η
ανεπαρκής λειτουργία των δημόσιων
μεταφορών και η απουσία σύγχρονων
υποδομών μεταφορών αποτελούν ταυτόχρονα
πρόκληση και ευκαιρία για την μετάβαση στις
βιώσιμες μεταφορές σε τοπικό επίπεδο.
Η πρόκληση εντοπίζεται κυρίως στην ανάγκη
για ανάπτυξη νέων υποδομών όπως
ποδηλατοδρόμοι, πεζοδρομήσεις και σημεία
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίες
εξαρτώνται άμεσα από την εξασφάλιση ή μη
χρηματοδοτικού εργαλείου λόγω του

αυξημένου κόστους υλοποίησης, ενώ η
ευκαιρία εντοπίζεται στη δυνατότητα μέσω
στρατηγικού σχεδιασμού της εφαρμογής ενός
σύγχρονου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας το οποίο θα αναγνωρίζει τις
ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής και θα
στοχεύει στην μείωση των εκπομπών CO2
μέσω αύξησης της ελκυστικότητας του Δήμου
και συγκεκριμένα της πόλης της Ορεστιάδας.
Η σύγχρονη ρυμοτομία της πόλης ενισχύει την
προοπτική ανάπτυξης ενός Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας που θα έχει σημαντικό
αντίκτυπο στην μείωση των εκπομπών CO2 σε
τοπικό επίπεδο.
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4.5 Έξυπνα δίκτυα και ΑΠΕ
Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας της
Ελλάδας, αποτελείται από τρεις βασικούς
άξονες: την παραγωγή, την μεταφορά και την
διανομή. Στην Ορεστιάδα απουσιάζει πλήρως
οποιαδήποτε κεντρική παραγωγή ενέργειας με
την κοντινότερη να αφορά τον
θερμοηλεκτρικό σταθμό φυσικού αερίου της
ΔΕΗ Α.Ε. στην Κομοτηνή.
Όπως ισχύει για το σύνολο της χώρας, η
μετάβαση από το λιγνιτο-κεντρικό σύστημα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, στο οποίο
οφείλεται ο αυξημένος συντελεστής εκπομπών
CO2 ηλεκτρικής ενέργειας (1,149 tCO2/MWh),
σε αποκεντρωμένα συστήματα με υψηλή
διείσδυση ΑΠΕ μπορεί να επιτευχθεί με την
χρήση των έξυπνων δικτύων (σχήμα 4.2), με
τρόπο μάλιστα ανάλογο με αυτόν που
επέφερε η εμφάνιση του Διαδικτύου στην
επικοινωνία των ανθρώπων.
Έτσι ένα δίκτυο θεωρείται «έξυπνο» όταν
ενσωματώνει τεχνολογίες πληροφορικής και
τηλεπικοινωνιών με στόχους την συλλογή
πληροφοριών που αφορούν την λειτουργία
του, την επεξεργασία των πληροφοριών
αυτών και τελικά τη λήψη αποφάσεων/
δράσεων για τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας του. Με τον τρόπο αυτό ένα
«έξυπνο» δίκτυο έχει την δυνατότητα να
ενσωματώνει όλων των ειδών τους χρήστες
που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό, όπως
καταναλωτές (από ανελαστικά φορτία
αντιμετωπίζονται πλέον ως ενεργά τμήματα

του Δικτύου), παραγωγούς και αυτούς που
έχουν και τις δυο ιδιότητες, ώστε να
επιτυγχάνεται οικονομικά βιώσιμος και
ασφαλής εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια
(αμφίδρομη επικοινωνία).
Η ανάπτυξη «έξυπνου» δικτύου στο επίπεδο
ενός Δήμου, ή μιας πόλης, επιτρέπει την
ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ συνδυαζόμενη
με παράλληλη βελτίωση της αποδοτικότητας
στην κατανάλωση. Τα προσφερόμενα
οικονομικά κίνητρα προς τους καταναλωτές
επιτρέπουν την μείωση ή/και την μετάθεση
της λειτουργίας ενεργοβόρων ηλεκτρικών
συσκευών σε περιόδους που η ηλεκτρική
ενέργεια είναι φθηνότερη και άρα περισσότερο
διαθέσιμη. Εκτιμάται ότι τα έξυπνα δίκτυα
ηλεκτρικής ενέργειας θα μειώσουν τις
εκπομπές CO2 στην ΕΕ κατά 9% και την
ετήσια κατανάλωση ενέργειας των
νοικοκυριών κατά 10% (ENTSO-E, 2012).
Πρόκληση αποτελεί η πραγματοποίηση ενός
τέτοιου έξυπνου δικτύου στην πόλη της
Ορεστιάδας.
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Σχήμα 4.2. Το έξυπνο δίκτυο
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5 Στρατηγική
Η στρατηγική ανάπτυξης και εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος του Δήμου Ορεστιάδας αναλύεται στην παρούσα ενότητα. Κρίσιμο στοιχείο για
την στρατηγική προσέγγιση είναι ο καθορισμός των αποτελεσμάτων και του σκοπού του
Σχεδίου Δράσης και στη συνέχεια η διαδρομή που επιλέγεται για την επίτευξή τους.

5.1 Εισαγωγή στην ανάπτυξη του ΣΔΑΕΚ
5.1.1 Περιγραφή
Το Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) συμπεριλαμβάνει τις
δράσεις και την πολιτική ενός Δήμου για την
επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα έως το 2020 και την
προστασία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. Ο
στόχος μείωσης των εκπομπών του CO2
προκύπτει από την υπογραφή του
αναθεωρημένου «Συμφώνου των
Δημάρχων» με χρονικό ορίζοντα το 2030 σε
πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους και την
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Η
εκπόνηση ενός ΣΔΑΕΚ απαιτεί αρχικά την
αποτίμηση του ενεργειακού ανθρακικού
αποτυπώματος σε ένα έτος αναφοράς, η
οποία θα εντοπίσει τα βασικά σημεία
επέμβασης. Η ανάπτυξη ενός ΣΔΑΕΚ
συνοδεύεται από καθορισμό συγκεκριμένων,
υλοποιήσιμων παρεμβάσεων με στόχο την
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα όρια
του Δήμου. Παράλληλα, ποσοτικοποιούνται
τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη από την εφαρμογή των εν

λόγω δράσεων. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης
και εκπόνησης ενός ΣΔΑΕΚ ορίζονται επίσης
το πλαίσιο, οι οργανωτικές δομές, οι
εμπλεκόμενοι φορείς και οι στόχοι που
σχετίζονται με την ανάπτυξη, εφαρμογή και
έλεγχο της πορείας υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ.
Το ΣΔΑΕΚ αποτελεί ένα δυναμικό έγγραφο
στρατηγικής και οδηγιών, το οποίο απαιτεί
την συνεχή παρακολούθηση, αναθεώρηση
και προσαρμογή με στόχο πάντα την μείωση
του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου.

5.1.2 Βασικοί παράγοντες
επιτυχίας
Η σύνταξη ενός εφαρμόσιμου ΣΔΑΕΚ και
επιτυχημένη υλοποίησή του εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες. Στο σχήμα 5.1.
παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες
επιτυχίας ενός ΣΔΑΕΚ βάσει του «Συμφώνου
των Δημάρχων», και οι δράσεις με τις οποίες
ο Δήμος Ορεστιάδας θα εξασφαλίζει την
επιτυχία του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας (European
Commission, 2010).
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Υποστήριξη από τους
εμπλεκόμενους Φορείς
Εξασφάλιση μακροχρόνιας
πολιτικής δέσμευσης υποστήριξης
του ΣΔΑΕΚ
Εξασφάλιση επαρκών
χρηματοδοτικών πηγών

• Αναλυτική πληροφόρηση των φορέων
• Ενσωμάτωση στην λήψη αποφάσεων
• Προσέλκυση της προσοχής των ΜΜΕ
• Έγκριση του ΣΔΑΕΚ από το Δημοτικό Συμβούλιο
• Ορισμός υπεύθυνου δημοτικού υπαλλήλου
• Χρήση ιδίων πόρων
• Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλειών από Ευρωπαϊκά και
Εθνικά προγράμματα

Αξιόπιστος υπολογισμός του
ανθρακικού αποτυπώματος για το
έτος αναφοράς

• Εκπόνηση ειδικής αναλυτικής μελέτης από εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό

Ενσωμάτωση του ΣΔΑΕΚ στην
καθημερινή διαχείριση του Δήμου

• Έλεγχος της πορείας υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ με χρήση
ηλεκτρονικού εργαλείου
• Ορισμός υπεύθυνου δημοτικού υπαλλήλου

Κατάλληλη διαχείριση κατά την
εφαρμογή
Ύπαρξη προσωπικού με τις
κατάλληλες ικανότητες-γνώσεις

• Προσαρμογή οργανωτικών δομών του Δήμου για την
καλύτερη διαχείριση
• Εκπαίδευση του υπεύθυνου προσωπικού σε συνεργασία με
εξωτερικό επιστημονικό προσωπικό

Υποστήριξη μακροχρόνιας
ανταποδοτικότητας

• Ανάλυση και εφαρμογή δράσεων μακροχρόνιας
ανταποδοτικότητας

Αξιοποίηση των εμπειριών από τα
ΣΔΑΕΚ άλλων πόλεων

• Αναλυτική εξέταση
• Επικοινωνία και συνεργασία με άλλους δήμους

Σχήμα 5.1.Βασικοί παράγοντες επιτυχίας ενός ΣΔΑΕΚ

5.2 Διαβούλευση
Η υποστήριξη της εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ
από τους εμπλεκόμενους φορείς και
ευρύτερα από τους πολίτες αποτελεί ίσως το
πιο κρίσιμο στοιχείο επιτυχίας. Η
διαβούλευση του ΣΔΑΕΚ κρίθηκε ως μία
σημαντική εργασία η οποία κατέδειξε το
όραμα, του στόχους και τις θεματικές
περιοχές των προτεινόμενων προγραμμάτων.
Διαβούλευση πραγματοποιήθηκε τόσο με
τους εμπλεκόμενους φορείς όσο και με τους
πολίτες του Δήμου Ορεστιάδας σε
προγραμματισμένες συναντήσεις/ημερίδες
που διοργάνωσε ο Δήμος Ορεστιάδας με την
συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η διαβούλευση του ΣΔΑΕΚ συνέβαλε στον
καθορισμό της πρόκλησης που
αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει η Δημοτική
Αρχή. Η συμμετοχή / ανάμειξη
εμπλεκόμενων φορέων είναι κρίσιμη για
την επιτυχή εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ.
Αναγνωρίζεται πως για την επιτυχή
εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ θα πρέπει οι
εμπλεκόμενοι φορείς να διατηρήσουν την
συμμετοχή/ανάμειξή τους και κατά την
διάρκεια υλοποίησης. Ορισμένοι από τους
βασικούς ρόλους των εμπλεκόμενων φορέων
ανά στάδιο υλοποίησης του ΣΔΑΕΚ
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.1.
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Πίνακας 5.1. Βασικοί ρόλοι των συμμετεχόντων στο ΣΔΑΕΚ ανά στάδιο υλοποίησης
Ρόλος των συμμετεχόντων στο ΣΔΑΕΚ
Στάδιο ΣΔΑΕΚ
Δημοτική Αρχή*
Τοπική Αυτοδιοίκηση**
Λοιποί Εμπλεκόμενοι Φορείς
ΣΤΑΔΙΟ: Έναρξη
Πολιτική δέσμευση και υπογραφή του
«Συμφώνου των Δημάρχων»

Αρχική δέσμευση – Υπογραφή του
«Συμφώνου των Δημάρχων»

Ενθάρρυνση των πολιτικών αρχών για
λήψη αποφάσεων. Ενημέρωση για τα
πλεονεκτήματα εφαρμογής.

Ενθάρρυνση των πολιτικών αρχών για
λήψη αποφάσεων.

Προσαρμογή των οργανωτικών
δομών του Δήμου.

Βελτιστοποίηση της κατανομής προσωπικού για τις ανάγκες του ΣΔΑΕΚ.

-

Στήριξη από τους εμπλεκομένους
φορείς

Κινητοποίηση των εμπλεκομένων
φορέων. Ανάδειξη της σημασίας
συμμετοχής τους στην διαδικασία

Αναγνώριση των εμπλεκομένων
φορέων και επιλογή τρόπου
επικοινωνίας, πληροφόρηση των
φορέων.

Διατύπωση των απόψεών τους,
εξήγηση του ενδεχόμενου ρόλου τους
στο ΣΔΑΕΚ.

Αποτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης

Εξασφάλισης πόρων για τον
σχεδιασμό.

Αποτίμηση της υφιστάμενης
κατάστασης, συλλογή των
απαραίτητων δεδομένων και
υπολογισμός των εκπομπών του έτους
αναφοράς.

Παροχή στοιχείων και δεδομένων.

Διατύπωση του οράματος

Υποστήριξη στην διατύπωση του
οράματος. Εξασφάλιση ότι είναι
αρκετά φιλόδοξο.

Διατύπωση του οράματος και των
αντικειμενικών σκοπών του.
Εξασφάλιση συμμετοχής των
εμπλεκομένων φορέων.

Συμμετοχή στην διατύπωση του
οράματος, προτάσεις για το μέλλον της
πόλης.

Εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ

Υποστήριξη της εκπόνησης του
ΣΔΑΕΚ. Καθορισμός των
προτεραιοτήτων.

Εκπόνηση του ΣΔΑΕΚ: καθορισμός
πολιτικών και μέτρων σύμφωνα με
τους αντικειμενικούς σκοπούς,
προϋπολογισμούς, χρονικά όρια,
δείκτες παρακολούθησης κ.τ.λ.
Συνεργασία με τους εμπλεκομένους
φορείς

Συμμετοχή στην εκπόνηση του σχεδίου.
Παροχή δεδομένων και σχολίων.

Έγκριση του ΣΔΑΕΚ και υποβολή

Έγκριση του ΣΔΑΕΚ και του
απαραίτητου προϋπολογισμού

Υποβολή του ΣΔΑΕΚ στο «Σύμφωνο
των Δημάρχων».

Πιέσεις για βελτίωση του ΣΔΑΕΚ (εάν
κριθεί απαραίτητο)

ΣΤΑΔΙΟ: Σχεδιασμός
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Στάδιο ΣΔΑΕΚ

Δημοτική Αρχή *

Ρόλος των συμμετεχόντων στο ΣΔΑΕΚ
Τοπική Αυτοδιοίκηση **
Λοιποί Εμπλεκόμενοι Φορείς

ΣΤΑΔΙΟ: Εφαρμογή
Παροχή πολιτικής στήριξης στην
διαδικασία.

Συντονισμός της εφαρμογής του
ΣΔΑΕΚ. Εξασφάλιση της
αποδοτικότητας των εμπλεκομένων
φορέων.

Κάθε εμπλεκόμενος φορέας εκτελεί τις
δράσεις για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

Εξασφάλιση ότι το ΣΔΑΕΚ
ενσωματώνεται στην καθημερινή
λειτουργία του Δήμου.

Εφαρμογή των δράσεων που
υπόκεινται στην διαχείριση του
Δήμου. Ανάγκη υποδειγματικής
δράσης.

Πιέσεις στον Δήμο για την εφαρμογή των
δράσεων που του αναλογούν (εάν κριθεί
απαραίτητο)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος,
ενθάρρυνση των εμπλεκομένων
φορέων να δράσουν.

Παρακίνηση των εμπλεκομένων
φορέων να δράσουν. Ενημέρωση
σχετικά με χρηματοδοτήσεις από
προγράμματα, οφέλη εφαρμογών.

Αλλαγή στην συμπεριφορά, υποστήριξη
του ΣΔΑΕΚ.

Εφαρμογή

Δικτύωση με άλλους Δήμους του «Συμφώνου των Δημάρχων», ανταλλαγή
εμπειριών, ανάπτυξη συνεργασιών.

Ενθάρρυνση και άλλων εμπλεκομένων
φορέων να δράσουν.

Παρακολούθηση προόδου.

Τακτική πληροφόρηση για την πορεία
του ΣΔΑΕΚ.

Τακτική παρακολούθηση της πορείας
του ΣΔΑΕΚ. Συνεχή αποτίμηση των
αποτελεσμάτων.

Παροχή στοιχείων και δεδομένων.

Αναφορά προόδου και υποβολή
σχετικής έκθεσης.

Έγκριση της έκθεσης.

Περιοδική αναφορά στην δημοτική
αρχή και τους εμπλεκόμενους φορείς
για την πρόοδο του ΣΔΑΕΚ. Αναφορά
ανά δύο έτη στο «Σύμφωνο των
Δημάρχων».

Σχολιασμός των εκθέσεων και προτάσεις.

Αναθεώρηση

Εξασφάλιση ότι το ΣΔΑΕΚ
ανανεώνεται τακτικά.

Περιοδική ανανέωση του ΣΔΑΕΚ
ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις
εμπειρίες που αποκτώνται. Εμπλοκή
των δημοτικών αρχών και των
εμπλεκομένων φορέων.

Συμμετοχή στην αναθεώρηση του
ΣΔΑΕΚ.

ΣΤΑΔΙΟ: Παρακολούθηση και αναφορά

*Η δημοτική αρχή περιλαμβάνει τους εκλεγμένους εκπροσώπους της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης στον Δήμο Ορεστιάδας
**Η τοπική αυτοδιοίκηση περιλαμβάνει το σύνολο του Δήμου Ορεστιάδας (υπηρεσίες και εκλεγμένοι εκπρόσωποι)
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5.3 Συνεργασία
Παρόλο που αναγνωρίζεται ο ρόλος του
«επικεφαλή εταίρου» που θα πρέπει να
αναλάβει ο Δήμος Ορεστιάδας στα πλαίσια
εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ, είναι προφανές πως
αδυνατεί να υλοποιήσει το σχέδιο δράσης
χωρίς την συμβολή λοιπών εμπλεκόμενων
φορέων. Η επίτευξη των στόχων ενός ΣΔΑΕΚ
μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με την
συνεργασία με άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς. Ειδικότερα, οι εν λόγω
φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν τις δικές
τους δράσεις προς την κατεύθυνση και την
στοχοθέτηση του ΣΔΑΕΚ και μέσω της
εφαρμογής τους να συμβάλλουν στην
επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών
CO2 σε τοπικό επίπεδο.
Ο Δήμος Ορεστιάδας, αναγνωρίζοντας τον
ρόλο της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στην
εφαρμογή ενός ΣΔΑΕΚ, επιλέγει την ενεργή
συμμετοχή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης από την αρχική φάση σύνταξης του
σχεδίου δράσης αναθέτοντας την
καταγραφή, αξιολόγηση των υφιστάμενων
ενεργειακών καταναλώσεων και την
εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής
Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου.
Ταυτόχρονα, η πόλη της Ορεστιάδας

τυγχάνει να αποτελεί μία από τις πόλεις όπου
εδρεύει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης το οποίο συμβάλει στην ενεργή
εμπλοκή του κατά την εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ.
Επιπροσθέτως, κρίσιμη είναι η συμμετοχή
του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος θα πρέπει να
συμβάλει μέσω της ανάπτυξης προσόντων
και της υλοποίησης επενδύσεων που
υποστηρίζουν την πραγμάτωση του ΣΔΑΕΚ
Ορεστιάδας. Συνεργατικά/ συνεταιριστικά
σχήματα με την συμμετοχή πολιτών
αποτελούν σημεία κλειδιά για την επίτευξη
των στόχων του ΣΔΑΕΚ και την μετάβαση σε
μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2.
Ενεργειακή
Συνεταιριστική Εταιρεία
Η ενεργειακή συνεταιριστική
εταιρεία Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) υλοποίησε
πρόσφατα την πρώτη συνεταιριστική
μονάδα παραγωγής συσσωμάτων
βιομάζας (pellet) αξιοποιώντας
υπολείμματα αγροτικών καλλιεργειών και
τοπικών βιομηχανιών ξυλείας. Η ΕΣΕΚ
διαθέτει 360 μέλη και υποστηρίζεται από
την Αναπτυξιακή Εταιρείας Κοζάνης
(ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.).

5.4 Αντικειμενικοί στόχοι και οφέλη εφαρμογής
Στο πλαίσιο λοιπόν της προσπάθειας
βελτίωσης της περιβαλλοντικής επίδοσης του
Δήμου και της συνεισφοράς στην μείωση του
φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος
Ορεστιάδας αποφάσισε μέσω της υπογραφής
του αναθεωρημένου «Συμφώνου των
Δημάρχων» :
 «την μείωση κατά τουλάχιστον 40%

έως το 2030 των εκπομπών CO2
εντός των εξεταζόμενων ορίων του

Δήμου σε σχέση με τα επίπεδα
εκπομπών CO2 του 2012».
Η επίτευξη του εν λόγω στόχου προϋποθέτει
την εκπόνηση σχετικών δράσεων μέσα από
συγκεκριμένο σχεδιασμό και
προγραμματισμό. Οι πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει ο Δήμος μέχρι σήμερα
περιλαμβάνουν πέρα από την υπογραφή του
«Συμφώνου των Δημάρχων», την αποτίμηση
του ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου
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με έτος αναφοράς το 2012 και την εκπόνηση
του Σχεδίου Δράσεων Αειφορικής Ενέργειας
και Κλίματος.
Οι δράσεις που καθορίζονται στο ΣΔΑΕK
στοχεύουν:
 Στην συνεισφορά στην προσπάθεια για
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
σε εθνικό επίπεδο.
 Στην βελτίωση της περιβαλλοντικής
επίδοσης του Δήμου μέσω της μείωσης
των εκπομπών CO2.
 Στην ορθολογική διαχείριση των πόρων
του Δήμου και στην προσήλωση στην
προστασία του περιβάλλοντος
 Στην αποκόμιση οικονομικών οφελών
από την ελάττωση χρήσης πρωτογενούς
ενέργειας.
 Στην ενίσχυση της κοινωνικής
συνείδησης και της ατομικής
περιβαλλοντικής ευθύνης.
 Στην ενθάρρυνση της ενεργής
συμμετοχής των πολιτών.
 Στην πρόσβαση σε ευρωπαϊκές και
εθνικές πηγές χρηματοδότησης.
 Στην δημιουργία μιας ομάδας εξωτερικών
και εσωτερικών ειδικών συνεργατών για
σχετικά θέματα του Δήμου.
 Στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και
συνεργασιών με άλλους Δήμους,
Πανεπιστήμια, Ομάδες Ειδικών οι οποίοι
θα συνεισφέρουν στη βελτίωση του
Δήμου σε περιβαλλοντικά και ενεργειακά
θέματα.
Ο βασικός στόχος που θέτει το «Σύμφωνο
των Δημάρχων» και το ΣΔΑΕΚ, ήτοι η
μείωση των εκπομπών CO2 εντός των
εξεταζόμενων ορίων του Δήμου κατά 40%
από τα επίπεδα του 2012 έως το 2030, θα
επιτευχθεί μέσω των παρακάτω ειδικότερων
στόχων:
 Μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της
εξοικονόμησης ενέργειας/κατανάλωσης
πετρελαίου σε δημοτικά κτίρια,





δραστηριότητες, μεταφορές και φωτισμό
έως το 2030.
Μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της
εξοικονόμησης ενέργειας/κατανάλωσης
πετρελαίου στον οικιακό και τριτογενή
τομέα έως το 2030.
Αύξηση του ποσοστού χρήσεως
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
βελτίωσης του ενεργειακού μίγματος του
Δήμου έως το 2030.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την
εκπόνηση και πιστή υλοποίηση ενός ΣΔΑΕΚ
σε έναν Δήμο είναι πολλαπλά. Η
ανταποδοτικότητα ανάπτυξης ενός ΣΔΑΕΚ
είναι ιδιαιτέρως ελκυστική καθώς εκτός της
τήρησης των δεσμεύσεων για μείωση του
ανθρακικού αποτυπώματος και των
περιβαλλοντικών οφελών που αυτό
συνεπάγεται, προκύπτουν και σημαντικά
οικονομικά οφέλη. Ορισμένα σημαντικά
οφέλη από την εφαρμογή ενός ΣΔΑΕΚ είναι:
 Συνεισφορά στην αντιμετώπιση του
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και
της παγκόσμιας μείωσης των αερίων του
θερμοκηπίου.
 Ανάδειξη της δέσμευσης για την
προστασία του περιβάλλοντος και την
αποδοτική διαχείριση των πόρων.
 Βελτίωση της συμμετοχής των κατοίκων
στα κοινά του Δήμου.
 Βελτίωση της εικόνας του Δήμου.
 Πολιτική διαφάνεια κατά την διάρκεια
των διαδικασιών.
 Οικονομικά πλεονεκτήματα και
δημιουργία θέσεων εργασίας.
 Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και μείωση των εξόδων ηλεκτρικού
ρεύματος και θέρμανσης.
 Απόκτηση μιας πλήρους εποπτικής
εικόνας της ενεργειακής κατάστασης και
των διαφόρων ενεργειακών ροών του
Δήμου, και του κόστους που απορρέει
από αυτές.
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Βελτίωση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του Δήμου.
Ενίσχυση της τοπικής παραγωγής
ενέργειας και της απεξάρτησης από
εξωτερικές πηγές.
Ανάπτυξη μιας καθαρής και ρεαλιστικής
στρατηγικής βελτίωσης.





Πρόσβαση σε σημαντικές εθνικές και
ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
Στρατηγικό πλεονέκτημα σε μελλοντικές
αλλαγές στην νομοθεσία.
Πλεονεκτήματα από την ανάπτυξη
διαύλων επικοινωνίας με άλλους Δήμους
που συμμετέχουν στο «Σύμφωνο των
Δημάρχων».

5.5 Υφιστάμενη κατάσταση και όραμα
Η σύνοψη της υφιστάμενης κατάστασης και
του οράματος του Δήμου Ορεστιάδας για την
εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής
Ενέργειας και Κλίματος, δίνεται στο σχήμα
5.2. Ο Δήμος Ορεστιάδας, πέρα από την
μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος κατά
τουλάχιστον 40% που αποτελεί τον βασικό
αντικειμενικό στόχο του, στοχεύει στην
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των

κατοίκων του και στην ανάδειξη του Δήμου
ως πρωτοπόρου σε περιβαλλοντικά θέματα
με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση των
κατοίκων και την επίτευξη αλλαγής
συμπεριφοράς όσον αφορά την
περιβαλλοντική ευαισθησία και την
αντιμετώπιση του φαινομένου του
θερμοκηπίου.

Yφιστάμενη Κατάσταση
(2012)

Όραμα Δήμου Ορεστιάδας
(2030)

•Εκπομπές CO2: 227.845 tn
•Κατανάλωση ενέργειας: 575.835 MWh
•Χαμηλή παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
•Υψηλή κατανάλωση Η/Ε δημοτικού
φωτισμού
•Υψηλή κατανάλωση Η/Ε δημοτικών
εγκαταστάσεων
•Χαμηλό επίπεδο ελέγχου ενεργειακών
καταναλώσεων δημοτικών κτιρίων
•Μη ικανοποιητική έως τώρα
συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα

•Βιώσιμος Πράσινος Δήμος
•Εκπομπές CO2: <148.000 tn
•Κατανάλωση ενέργειας: <350.000
MWh
•Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ: >20 MW
•Εμπλοκή πολιτών και τοπικών
φορέων στην εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ
•Δραστική μείωση των καταναλώσεων
των δημοτικών κτιρίων &
εγκαταστάσεων

Σχήμα 5.2. Υφιστάμενη κατάσταση και όραμα του Δήμου Ορεστιάδας

5.6 Η προσέγγιση
Είναι σίγουρο πως η ανάπτυξη μεγάλων
ενεργειακών υποδομών, όπως αυτή του
δικτύου οικιακού φυσικού αερίου, θα
συμβάλλουν δραστικά στην μείωση των

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ωστόσο,
η πολυπλοκότητα και η μεγάλη διάρκεια
υλοποίησης δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουν
την συμμετοχή και την εμπιστοσύνη των
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πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στην
εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ και στην προσπάθεια
μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλού
άνθρακα.
Στο σχήμα 5.3. παρουσιάζεται η
προτεινόμενη προσέγγιση υλοποίησης του
ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας. Στο έτος 1
πραγματοποιούνται προκαταρκτικές
ενέργειες με ειδικότερο στόχο τον εντοπισμό
και την αναγνώριση έργων και δράσεων οι
οποίες θα έχουν άμεσα αποτελέσματα στην
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πίστη των
εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών στην
εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια των
επόμενων ετών, το ΣΔΑΕΚ στοχεύει στην
υλοποίηση έργων που αφορούν κυρίως την
ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό υποδομών, όπως
μονάδες συμπαραγωγής, φωτοβολταϊκά
πάρκα κ.α. Μέσω της εφαρμογής μικρών
(πιλοτικών) έργων θα γίνει αξιολόγηση και
μετάβαση σε μεγαλύτερα έργα που
αποφέρουν μεγάλη μείωση εκπομπών CO2.
Κατά τα έτη 5-6 της εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ
θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη

επιτάχυνση με στόχο την ενεργειακή
μετάβαση και την επίτευξη του στόχου.
Σύμφωνα με την παρούσα προσέγγιση
εκπόνησης και εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ, καθώς
και τις οδηγίες της τεχνικής γραμματείας του
Συμφώνου των Δημάρχων, ο αναλυτικός
σχεδιασμός δράσεων και έργων περιορίζεται
για τα έτη μέχρι το 2020, έτος στο οποίο
καθορίζεται ενδιάμεσος στόχος μείωσης των
εκπομπών CO2. Από εκεί και πέρα
προτείνεται η επαναξιολόγηση της
κατάστασης και η εκ νέου στοχοθέτηση σε
έργα και δράσεις που θα επιταχύνουν την
εκπλήρωση του στόχου μείωσης των
εκπομπών κατά ποσοστό μεγαλύτερο από
40% μέχρι το 2030 με έτος αναφοράς το
2012. Ωστόσο, το παρόν πρώτο κείμενο του
Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και
Κλίματος του Δήμου Ορεστιάδας
περιλαμβάνει δράσεις και μέτρα για την
επίτευξη του στόχου σε απόλυτη συμφωνία
με την Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική έτσι
ώστε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο
μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών
εκπομπών CO2.

Στρατηγικά αποτελέσματα
 Ενεργειακή ασφάλεια
 Άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας
 Αύξηση της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ
 Αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων και υποδομών
 Εξοικονόμηση ενέργειας & πόρων
 Αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς πολιτών και επιχειρήσεων
 Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία
 Αύξηση της απασχόλησης
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Έτη 5 - 6
Επιτάχυνση
Έτη 2 - 3
Κλιμάκωση
Πρώτο έτος
Προκαταρκτικές
ενέργειες
Αναγνώριση των τομέων
κλειδιά και των
προτεραιωτήτων.
Επισήμανση των οφελών.

Μετάβαση από την
πολιτική δέσμευση στην
υλοποίηση. Αναγνώριση
των έργων που
επιφέρουν μεγάλη μείωση
εκπομπών.

Αξιολόγηση των στόχων.
Περαιτέρω ανάπτυξη των
έργων και των
πρωτοβουλιών.

Σχήμα 5.3. Προτεινόμενη προσέγγιση υλοποίησης ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
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6 Το Σχέδιο Δράσης
Οι δράσεις και τα μέτρα για την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα στον Δήμο Ορεστιάδας παρουσιάζονται στην παρούσα ενότητα.
Λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, την εθνική και ευρωπαϊκή
πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με
τοπικούς φορείς και πολίτες, καθορίζονται οι δράσεις και τα μέτρα για την επίτευξη του
στόχου μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030. Κάθε δράση και
μέτρο αποτιμάται οικονομικά και περιβαλλοντικά και τοποθετείται στο χάρτη εφαρμογής
του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας. Το ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας περιλαμβάνει τέσσερα (4) διακριτά
προγράμματα με στοχευμένες δράσεις και μέτρα.

6.1 Οι δημοτικές δραστηριότητες
Η δημοτική αρχή με στόχο να αποτελέσει
παράδειγμα προς μίμηση σχεδιάζει την
εφαρμογή δράσεων και μέτρων στα
δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και οχήματα
που θα αποτελέσουν έργα προβολής
καλών πρακτικών και προώθησης της
εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Παρόλο που οι δημοτικές δραστηριότητες
αντιστοιχούν μόλις στο 5,9% του
ανθρακικού αποτυπώματος του Δήμου
Ορεστιάδας, η δημοτική αρχή αναγνωρίζει
την σημασία του ρόλου που καλείται να
υποστηρίξει (strong leadership) και
επιλέγει την ενσωμάτωση έργων και
δράσεων υψηλής εντάσεως καινοτομίας
που πέραν της μείωσης του ενεργειακού
κόστους που αναμένεται να επιφέρουν, θα
δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη
στην προσπάθεια μέγιστης εμπλοκής
πολιτών, επιχειρήσεων και τοπικών φορέων
στην εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας. Το
σχήμα 6.1 δείχνει την κατανομή των
εκπομπών CO2 ανά δημοτική δραστηριότητα,
με σύνολο εκπομπών CO2 ίσο με 13.497
τόνους.

Δημοτικός
Στόλος

Δημοτικά
Κτίρια/Εγκ
αταστάσει
ς

Δημοτικός
Φωτισμός

Σχήμα 6.1. Κατανομή εκπομπών ανά
δημοτική δραστηριότητα Δ. Ορεστιάδας
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στα δημοτικά
κτίρια και εγκαταστάσεις αποτελούν έργα
«σημαία» σε κάθε ένα από τα τέσσερα
προγράμματα του ΣΔΑΕΚ του Δήμου
Ορεστιάδας. Η αναφορά τους τοποθετείται
στον χάρτη εφαρμογής χρονικά σε σημεία
τέτοια έτσι ώστε να επιτυγχάνεται σταδιακή
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα κατά 8% περίπου κάθε δύο χρόνια.
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6.2 Τα 4 προγράμματα
Το προτεινόμενο ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
περιλαμβάνει τέσσερα (4) διακριτά
προγράμματα εφαρμογής, όπως
παρουσιάζονται στο σχήμα 6.2. Στο πλαίσιο
κάθε προγράμματος εντάσσονται διάφορες
δράσεις και έργα που πρόκειται να
υλοποιηθούν από την δημοτική αρχή,

τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες του
Δήμου Ορεστιάδας.
Το σύνολο των δράσεων που
περιλαμβάνονται στα 4 προγράμματα του
ΣΔΑΕΚ δίνεται στο Παράρτημα Β της
παρούσας έκθεσης.

Σχήμα 6.2. Τα 4 προγράμματα εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας

6.2.1 Πρόγραμμα 1:
Εξοικονόμηση Ενέργειας
Τα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα
της Ελλάδας καταναλώνουν πάνω από 40%
της εθνικής καταναλισκόμενης ενέργειας για
να καλύψουν τα θερμικά και ηλεκτρικά τους
φορτία. Αντίστοιχα, ο οικιακός και τριτογενής

τομέας του Δήμου Ορεστιάδας
καταναλώνουν το 58,45% της συνολικής
καταναλισκόμενης ενέργειας παρουσιάζοντας
ένα σημαντικό δυναμικό εξοικονόμησης
ενέργειας και εκπομπών. Η εξοικονόμηση
ενέργειας αποτελεί ένα από τους
περισσότερο αποδοτικούς τρόπους μείωσης
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι
λύσεις για την εφαρμογή μέτρων
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εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια είναι
πλέον εμπορικά διαθέσιμες (state-of-theart). Ταυτόχρονα, καθώς η ανάγκη για
μετάβαση σε μηδενικού ανθρακικού
αποτυπώματος κτίρια (zero emissions
buildings) υποστηρίζεται ολοένα και
περισσότερο, παρουσιάζεται μία διαρκής
ανάπτυξη καινοτόμων μέτρων και
παρεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν
πιλοτικά από δημοτικές αρχές με στόχο την
επιτάχυνση της ωριμότητας και την
μετατροπή των μέτρων/παρεμβάσεων αυτών
σε εμπορικά διαθέσιμες λύσεις.
Project Fifty-Fifty, Pforzheim, Βέλγιο
Ο στόχος του έργου “Energy Saving
Project Fifty-Fifty” είναι να επιταχύνει την
αλλαγή ενεργειακής συμπεριφοράς και
συνείδησης των καταναλωτών μέσω της
εφαρμογής δράσεων οι οποίες δεν απαιτούν
επενδύσεις κεφαλαίων. Η βασική ιδέα
περιλαμβάνει την άμεση εμπλοκή των
χρηστών των κτιρίων στην μείωση του
ενεργειακού κόστους της πόλης.
50% του οικονομικού οφέλους που
προκύπτει από την μείωση του ενεργειακού
κόστους κατανέμεται στα σχολεία της
πόλης. Το έργο έχει πολλαπλά οφέλη,
καθώς πέρα από την εξοικονόμηση
ενέργειας, επιτυγχάνεται βιωματική
εκπαίδευση των μαθητών και των
δασκάλων στην ορθολογική χρήση της
ενέργειας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από
ιδία κεφάλαια του Δήμου.
 230 tn CO2eq / έτος
 873 MWh / έτος
 38857 € κόστος επένδυσης
Το προτεινόμενο πρόγραμμα εστιάζει στην
εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
σε κτίρια οικιακού και τριτογενή τομέα.
Δράσεις ευαισθητοποίησης και αλλαγής
συμπεριφοράς αποτελούν μέρος του
προγράμματος με ιδιαίτερη σημασία καθώς
όπως - συχνά στην παρούσα έκθεση επισημαίνεται η ενεργειακή μετάβαση θα
προέλθει μόνο με την ενεργή συμμετοχή

πολιτών και τοπικών φορέων στην
υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας. Οι
προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν
παρεμβάσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις του
Δήμου Ορεστιάδας και σε κτίρια τριτογενούς
τομέα με έμφαση σε μεγάλους καταναλωτές.
Για τα κτίρια των κατοικιών, προτείνεται η
σταδιακή ανάπτυξη μίας ειδικότερης
στρατηγικής με στόχο την αύξηση της
ενεργειακής αποδοτικότητας λαμβάνοντας
υπόψη το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την
τυπολογία των κτιρίων, τη διαθεσιμότητα
χρηματοδοτικών εργαλείων και την αλλαγή
συμπεριφοράς. Πέραν των παραπάνω,
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή
δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον
δημοτικό φωτισμό.
Τηλεθέρμανση από εργοστάσιο
Ζάχαρης, Lund & Eslov, Σουηδία
Στις σουηδικές πόλεις Lund και Eslov η
κατανάλωση συμβατικών καυσίμων για τη
θέρμανση κατοικιών μειώθηκε δραστικά με
την ανάπτυξη δικτύου τηλεθέρμανσης που
διασυνδέει παρακείμενο εργοστάσιο
παραγωγής ζάχαρης (Danisco SugarAB’s,
Ortofta), εκμεταλλευόμενο τα
αποβαλλόμενα ποσά θερμότητας.
Το συνολικό μήκος του δικτύου φτάνει τα
17 Km. Η θερμική ισχύς κυμαίνεται από 12
έως και 20 MW, αναλόγως της λειτουργίας
του εργοστασίου, ενώ η παρεχόμενη ετήσια
θερμότητα ανέρχεται στις 36.000 MWh. Το
δίκτυο επικουρείται από δύο λέβητες
βιομάζας (ξύλο, άχυρο) συνολικής ισχύος
3,2 MW. Το κόστος του έργου ανήλθε στα
€14.386.000. Η ετήσια εξοικονόμηση
ενέργειας ανέρχεται σε 2.615.000 KWh και
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 7.430 tn/y.
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6.2.1.1 Δημοτικά κτίρια και
εγκαταστάσεις
O Δήμος Ορεστιάδας έχει στην ιδιοκτησία
του σημαντικό αριθμό δημοτικών κτιρίων
(>100) και εγκαταστάσεων, τα οποία
αξιοποιούνται για την παροχή διαφόρων
υπηρεσιών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
Δήμου Ορεστιάδας αποτελεί η γεωγραφική
κατανομή των δημοτικών κτιρίων στην
περιοχή, η οποία οφείλεται στο γεωγραφικό
μέγεθος του καλλικρατικού δήμου και την
ύπαρξη σημαντικού αριθμού οικισμών και
κοινοτήτων, δορυφορικά της πόλης της
Ορεστιάδας. Το κτιριακό απόθεμα του Δήμου
χαρακτηρίζεται από ποικιλία όσον αφορά την
χρονολογία κατασκευής, την χρήση και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τις παρεμβάσεις σε δημοτικά
κτίρια, η δημοτική αρχή συγκροτεί
συγκεκριμένη λίστα με κτίρια-στόχους,
για τα οποία θα προβεί στην μελετητική και
αδειοδοτική ωρίμανση, στην εύρεση
χρηματοδοτικού εργαλείου και την
υλοποίηση των παρεμβάσεων που
προέκυψαν από τις οριστικές μελέτες
εφαρμογής. Η λίστα θα ανανεώνεται κάθε
έτος αποτελώντας ουσιαστικά ένα υποπρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης
δημοτικών κτιρίων εντός του
προγράμματος «Εξοικονόμηση Ενέργειας»
του ΣΔΑΕΚ. Για την επιτυχή παρακολούθηση
του υπο-προγράμματος καθορίζεται
ενδιάμεσος στόχος για την μείωση των
εκπομπών CO2 το 2020, ο οποίος χωρίζει το
πρόγραμμα σε δύο φάσεις.
Η δημοτική αρχή στοχεύει στην υλοποίηση
ενός έργου σημαία, το οποίο θα
συνεισφέρει σημαντικά στον στόχο μείωσης
των εκπομπών και θα ενισχύσει δραστικά την
προβολή καλών πρακτικών εξοικονόμησης
ενέργειας. Το έργο περιλαμβάνει την
παρέμβαση στο δημοτικό κτιριακό
συγκρότημα, το οποίο αποτελείται από το 8ο

Δημοτικό Σχολείο και την αίθουσα
πολλαπλών, το 9ο Νηπιαγωγείο, το 2ο
Γυμνάσιο, το Κλειστό Κολυμβητήριο και το
Παλιό Κλειστό Γυμναστήριο, συνολικού
εμβαδού μεγαλύτερου από 12.400 m2. Η
πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του
κτιριακού συγκροτήματος περιλαμβάνει:
 Εγκατάσταση συστήματος
συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής
ενέργειας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με
χρήση συμπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG). Η πρόταση συνδέεται με την
προοπτική δημιουργίας δικτύων φυσικού
αερίου στην πόλη της Ορεστιάδας
(ομοίως με CNG) (εικόνα 6.2).
 Φωτοβολταϊκά συστήματα
ιδιοκατανάλωσης στις στέγες των
κτιρίων.
 Εγκατάσταση έξυπνου ηλεκτρικού και
θερμικού μικροδικτύου με στόχο την
μεγάλη διείσδυση των συστημάτων ΑΠΕ,
τον έξυπνο έλεγχο και την ενεργειακή
ασφάλεια.
 Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας (πχ.
θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση
κουφωμάτων, αντικατάσταση
φωτισμού).

Εικόνα 6.1. Δορυφορική άποψη του
δημοτικού κτιριακού συγκροτήματος
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Η υλοποίηση του εν λόγω έργου
τοποθετείται χρονικά μέχρι το 2020, όπου
σύμφωνα με τον χάρτη εφαρμογής του
ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας πραγματοποιείται η
πρώτη έκθεση εφαρμογής (παρακολούθηση).
Η λίστα με δημοτικά κτίρια, τα οποία
αποτελούν στόχους για την εφαρμογή
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως
λόγω της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας και
του αυξημένου αριθμού χρηστών,
περιλαμβάνει εκτός του δημοτικού κτιριακού
συγκροτήματος:
 Κτίριο Δημαρχείου (Παλιό και νέο)
 Κτίριο ΕΠΑΛ
 Κτίριο 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου
 Κτίριο 2ου Λυκείου
 Κτίριο 1ου Δημοτικού Σχολείου
 Κτίριο 2ου Δημοτικού Σχολείου
 Κτίριο 6ου Δημοτικού Σχολείου
 Κτίρια ΚΑΠΗ Α’ και Β’ Ορεστιάδας
 Κτίριο ΚΑΠΗ Κυπρίνου
 Κτίριο Πολύκεντρου Ορεστιάδας

Η υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση των
παραπάνω δημοτικών κτιρίων δίνει την
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας και
εκπομπών από την εφαρμογή συμβατικών

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας όπως
θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση
κουφωμάτων, αντικατάσταση τεχνητού
φωτισμού, τοποθέτηση σκιάστρων, κ.α.. Οι
ακριβείς παρεμβάσεις θα προκύψουν από τις
οριστικές μελέτες εφαρμογής.
Ενεργειακό παρατηρητήριο δήμου
Ορεστιάδας
Δημιουργία ενός κέντρου συλλογής και
επεξεργασίας δεδομένων (data centre)
ενεργειακών καταναλώσεων. Οι μετρήσεις
των καταναλώσεων ενέργειας γίνονται με
χρήση έξυπνων μετρητών και
καταγραφικών. Η επεξεργασία των
δεδομένων γίνεται μέσω λογισμικού για την
συνεχή παρακολούθηση της ενεργειακής
κατανάλωσης (real-time energy
consumption analysis), το οποίο
περιλαμβάνει προηγμένα εργαλεία ανάλυσης
για τον εντοπισμό προβληματικών τομέων.
Εκτός από τις μετρήσεις καταναλώσεων
ενέργειας προτείνεται η συλλογή
δεδομένων από περιβαλλοντικούς
αισθητήρες για την αξιολόγηση του
επιπέδου θερμικής άνεσης στα δημοτικά
κτίρια (αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας,
φωτεινότητας, κλπ).
Τα δεδομένα των καταναλώσεων των
δημοτικών υποδομών θα είναι διαθέσιμα
στους πολίτες (open data).

Εικόνα 6.2. Εικονικός αγωγός φυσικού αερίου – μεταφορά πεπιεσμένου φυσικού αερίου
(CNG)
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Δημοτικές Εγκαταστάσεις
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εφαρμογή
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στις
δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης και
αποχέτευσης του Δήμου Ορεστιάδας. Η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των
δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης αντιστοιχεί στο 33,44% της
συνολικά καταλισκόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από τις δραστηριότητες της
δημοτικής αρχής.
Ταυτόχρονα, η υφιστάμενη κατάσταση
καταδεικνύει την ύπαρξη υψηλού δυναμικού
εξοικονόμησης κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας. Η δράση που εντάσσεται στο
παρόν ΣΔΑΕΚ περιλαμβάνει την εφαρμογή
μέτρων αντιστάθμισης φορτίου στα
αντλιοστάσια ύδρευσης και αποχέτευσης με
απώτερο στόχο την μείωση της άεργου
ισχύος και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας. Η δράση θα υλοποιηθεί από την
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης του Δήμου Ορεστιάδας
(Δ.Ε.Υ.Α.Ο.).
Δημοτικός Φωτισμός
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα
όρια του Δήμου Ορεστιάδας για τις ανάγκες
του δημοτικού φωτισμού, εκτιμάται σε 6.227
MWh και προέρχεται από την λειτουργία
περίπου 14.500 φωτιστικών δρόμου και
πλατειών. Τα φωτιστικά και οι λαμπτήρες
που χρησιμοποιούνται κυρίως είναι
οικονομίας 25W, νατρίου 250W, 400W, 70W
και 150W. Στο παρόν σχέδιο περιλαμβάνεται
η σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου
του δημοτικού φωτισμού με φωτιστικά και
λαμπτήρες χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης LED.
Τονίζεται σε αυτό το σημείο πως η επιλογή
των λαμπτήρων έγινε σύμφωνα με την

Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/32/ΕΚ (απαιτήσεις
οικολογικού σχεδιασμού για τα προϊόντα που
καταναλώνουν ενέργεια), η οποία καθορίζει
ποιες πρέπει να είναι οι απαιτήσεις κατά τον
περιβαλλοντικό σχεδιασμό των προϊόντων
που καταναλώνουν ενέργεια. Συγκεκριμένα η
Ε.Ε. έχει αποφασίσει την σταδιακή απόσυρση
μέχρι το 2017 των λαμπτήρων που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις. Συνεπώς, η λύση
των λαμπτήρων LED αποτελεί βέλτιστη λύση
στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.
Ενεργειακή επιθεώρηση δημοτικών
κτιρίων δήμου Ορεστιάδας
Σύμφωνα με τον Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α’
42/19.02.2013), άρθρο 12, παρ. 1ε, η
έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής
Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι υποχρεωτική για τα
κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 250
m2 που χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες
του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου
τομέα, όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά, και
τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό.
Η εκπόνηση των ΠΕΑ για τα δημοτικά κτίρια
αποτελεί προϋπόθεση για την οποιαδήποτε
εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας.
Επίσης, κρίνεται σκόπιμη η ψηφιοποίηση του
δημοτικού φωτισμού σε σύστημα G.I.S. με
σκοπό την δημιουργία τεχνικού υπόβαθρου
για τη μελλοντική εγκατάσταση συστήματος
Διαχείρισης Δημοτικού Φωτισμού. Τα οφέλη
από αυτή την παρέμβαση είναι πολλαπλά και
περιλαμβάνουν διοικητική και τεχνική γνώση
της κατάστασης του δημοτικού φωτισμού,
ακριβή χρονοπρογραμματισμό της αφής
σβέσης, ακριβές τεχνικό περιβάλλον της
βλάβης και εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας με την ενσωμάτωση συστημάτων
dimming.
Η ψηφιοποίηση σε σύστημα G.I.S. δεν
αναμένεται να επιφέρει μείωση της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (αν
δεν συνοδευτεί από εγκατάσταση
συστήματος διαχείρισης) και έτσι δεν
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ποσοτικοποιείται κάποιο όφελος στα πλαίσια
του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας

και Κλίματος.

Εικόνα 6.3. Φωτιστικό ιστού LED (αριστερά) και φωτιστικό κορυφής LED
(δεξιά) για δημοτικό φωτισμό (πηγή: Dasteri.gr)

6.2.1.2 Κτίρια οικιακού και τριτογενούς
τομέα

Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω
καινοτόμων ενεργειακών λύσεων σε
δημοτικά κτίρια της Ορεστιάδας
Υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης
ενέργειας σε δημοτικά κτίρια του Δήμου
μέσω του μηχανισμού PPI (Public
Procurement of Innovation). Ο μηχανισμός
PPI είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία, η
οποία αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που
είτε ήδη έχουν αναπτυχθεί, είτε είναι πολύ
κοντά στην εμπορική τους διάθεση. Μέσω
της διαδικασίας αυτής, ο Δήμος
αναλαμβάνει μέρος του ρίσκου της
ανάπτυξης της καινοτόμου λύσης και
συμφωνεί να επωφεληθεί από τα
αποτελέσματα σε μεταγενέστερο στάδιο.
Με αυτόν τον τρόπο ο Δήμος επιδιώκει να
επιτύχει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας
σε δημοτικά κτίρια ενισχύοντας ταυτόχρονα
την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το πρόγραμμα της εξοικονόμησης ενέργειας
του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας στηρίζεται στην
εφαρμογή δράσεων και μέτρων που θα
στοχεύουν στην ενεργειακή
αποδοτικότητα του οικιακού και τριτογενή
τομέα καθώς και στην άμβλυνση της
ενεργειακής φτώχειας. Ο σχεδιασμός και
η εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης
ενέργειας στους οικιακό και τριτογενή τομείς
απαιτεί τη συνεργασία με τοπικούς φορείς
και την κοινωνία των πολιτών, ενώ βασίζεται,
λόγω της top-down προσέγγισης της εθνικής
ενεργειακής πολιτικής, σε πρωτοβουλίες που
λαμβάνονται από την εκάστοτε κυβέρνηση.
Ωστόσο, έχει αποδειχθεί πως η δημοτική
αρχή μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
επιτάχυνση παρεμβάσεων
εξοικονόμησης ενέργειας μέσω
στοχευμένων δράσεων και ενεργειών, κυρίως
στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης,
προώθησης και διάδοσης.
Το σύνολο των δράσεων του προγράμματος
εξοικονόμησης ενέργειας που αναφέρονται
στον οικιακό και τριτογενή τομέα προτείνεται
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να πραγματοποιηθεί μέσω μίας νέας δομής
η οποία θα προκύψει από την συνεργασία
της δημοτικής αρχής με τοπικούς φορείς,
όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης, ο
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών, το
Επιμελητήριο και το Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης.
«Ο πολίτης εξοικονομεί για τον δήμο»
Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενεργή
εμπλοκή των πολιτών στην μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια
και εγκαταστάσεις της Ορεστιάδας.
Όπως παρατηρείται, σε πολλά κτίρια και
εγκαταστάσεις η κατανάλωση κυρίως της
ηλεκτρικής ενέργειας είναι αδικαιολόγητα
μεγάλη.
Η ενεργή εμπλοκή των πολιτών μπορεί να
προέλθει από την υλοποίηση δράσης
ευαισθητοποίησης κατά την οποία το
οικονομικό όφελος που επιτυγχάνεται από
την εξοικονόμηση ενέργειας επενδύεται εκ
νέου από την δημοτική αρχή στα σχολεία
της εκάστοτε κοινότητας.
Η δομή προτείνεται να ονομάζεται
«Γραφείο Ενεργειακής Μετάβασης» και
να στελεχωθεί από μηχανικούς και
διοικητικούς υπαλλήλους της δημοτικής
αρχής και των παραπάνω τοπικών φορέων.
Στην δομή προτείνεται να συμμετέχουν και
εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας
(εκπρόσωποι συλλόγων).
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις δράσεις που
στοχεύουν στην αλλαγή συμπεριφοράς. Το
γραφείο ενεργειακής μετάβασης θα
λειτουργεί ταυτόχρονα ως κέντρο παροχής
δωρεάν συμβουλών σε κατοίκους και
επισκέπτες του δήμου Ορεστιάδας. Μέσω
δράσεων διάδοσης το γραφείο θα
ενθαρρύνει τους πολίτες για την εφαρμογή
απλών δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας,
όπως π.χ. η αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την αύξηση
της ενεργειακής αποδοτικότητας και την
άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας. Εν

λόγω δράσεις προτείνεται να εφαρμοστούν
στην εκκίνηση του ΣΔΑΕΚ καθώς επιφέρουν
άμεσα και μετρήσιμα αποτελέσματα
ενισχύοντας την πίστη των πολιτών και
τοπικών φορέων στην εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ.
Δράσεις του γραφείου ενεργειακής
μετάβασης δήμου Ορεστιάδας
 Προώθηση εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας
(π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ)
 Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη
της εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού
κόστους σε κατοικίες και τις
δυνατότητες χρηματοδότησης μικρών
έργων (επιχορηγήσεις, δάνεια, κίνητρα)
 Υλοποίηση πρωτοβουλιών, όπως
«Κερδίζω εξοικονομώντας» και σύνδεση
με παροχή κινήτρων όπως δωρεάν
στάθμευση, μείωση δημοτικών τελών,
κ.α.
 Παροχή πληροφοριών σε πολίτες για τις
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας
 Υλοποίηση δράσεων προβολής και
προώθησης, όπως οι «Ευρωπαϊκές
Εβδομάδες Ενέργειας»
 Υλοποίηση δράσεων αλλαγής
συμπεριφοράς καταναλωτών, κυρίως
μέσω της σύνδεσης με τα σχολεία με
στόχο τη βιωματική εκπαίδευση σε
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Η εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και
τριτογενή τομέα αποτελεί σημαντικό τμήμα
του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας και αναμένεται να
συμβάλει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 70%
στον στόχο μείωσης των εκπομπών CO2
κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το 2030. Από
τις δράσεις που αναφέρονται παραπάνω ο
Δήμος Ορεστιάδας στοχεύει στην μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά
50% στον οικιακό τομέα και 25% στον
τριτογενή τομέα μέχρι το 2030. Ως
ενδιάμεσος στόχος ορίζεται η μείωση κατά
20% στον οικιακό τομέα και 10% στον
τριτογενή τομέα μέχρι το 2020. Η στόχευση
για μείωση εκπομπών μέχρι το 2030 αφορά
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συνολικά 65.960 τόνους διοξειδίου του
άνθρακα.
Έξυπνοι μετρητές σε κατοικίες &
επιχειρήσεις της Ορεστιάδας
Από την απογραφή του ανθρακικού
αποτυπώματος διαπιστώνεται πως η
στόχευση στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας επιφέρει σημαντική μείωση
εκπομπών.
Προτείνεται η πιλοτική διανομή έξυπνων
μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες
και επιχειρήσεις καθώς και η σύνδεση της
προμήθειας και τοποθέτησης έξυπνου
μετρητή σε κατοικία & επιχείρηση με μικρή
μείωση των δημοτικών τελών.
Η γνώση σε πραγματικό χρόνο της
κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η
δυνατότητα σύγκρισης στατιστικών
στοιχείων επιφέρει εξοικονόμηση
τουλάχιστον 10% στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι έξυπνοι μετρητές θα συνδέονται με το
ενεργειακό παρατηρητήριο δήμου
Ορεστιάδας συμβάλλοντας στην καταγραφή
πραγματικών καταναλώσεων στα διοικητικά
όρια του δήμου.
6.2.1.3 Αγροτική δραστηριότητα
Ο γεωργικός τομέας αποτελεί πυλώνα της
τοπικής οικονομίας του Δήμου Ορεστιάδας
και αποτέλεσε τον βασικό τομέα για την
ανάπτυξη της περιοχής τα προηγούμενα
χρόνια. Χωρίς αμφιβολία, ο γεωργικός
τομέας αναμένεται εκ νέου να αποτελέσει
τον τομέα στήριξης και ανάπτυξης της
τοπικής οικονομίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα
την ενεργειακή κατανάλωση που οφείλεται
στην αγροτική δραστηριότητα. Η γεωργία και
κτηνοτροφία συμβάλει σε ποσοστό 9% στο
ανθρακικό ισοζύγιο του δήμου, έχοντας
αυξητικές τάσεις λόγω της αναμενόμενης
αύξησης της δραστηριότητας. Ωστόσο, η
υφιστάμενη κατάσταση χαρακτηρίζεται από
υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και
εκπομπών.

Συνεπώς, στο πρόγραμμα της εξοικονόμησης
ενέργειας περιλαμβάνονται δράσεις και μέτρα
για την μείωση των εκπομπών CO2 από την
γεωργία και την κτηνοτροφία του δήμου
Ορεστιάδας. Η εφαρμογή των δράσεων
απαιτεί την συνεργασία της δημοτικής αρχής
με τους αγρότες/κτηνοτρόφους και τους
σχετικούς τοπικούς φορείς (Γ.Ο.Ε.Β, Τ.Ο.Ε.Β,
Ε.Α.Σ., Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Δ.Π.Θ.
κλπ). Η δημοτική αρχή προτείνεται σε
συνεργασία με το γεωτεχνικό επιμελητήριο
και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης να
εκπονήσει δράσεις ενημέρωσης,
ευαισθητοποίησης και προβολής με στόχο
την μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου
κατά την καλλιέργεια. Οι ημερίδες θα
μπορούν να στοχεύουν στις καλλιέργειες με
μεγαλύτερη συνεισφορά στο ανθρακικό
αποτύπωμα, όπως το βαμβάκι, οι ενεργειακές
καλλιέργειες, τα κηπευτικά, το σιτάρι, και οι
ντομάτες προς μεταποίηση.
Αντιστάθμιση φορτίου σε
αντλιοστάσια της Ορεστιάδας
Στα όρια του καλλικρατικού Δήμου
Ορεστιάδας λειτουργούν άνω των 700
γεωτρήσεων και αρδευτικών
αντλιοστασίων. Η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας μπορεί να μειωθεί από την
εφαρμογή μέτρων αντιστάθμισης φορτίου
για την μείωση της άεργου ισχύος.
Η δράση αποφέρει άμεσα αποτελέσματα
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας και
μείωσης του κόστους κατανάλωσης
ενισχύοντας την οικονομική απόδοση της
αγροτικής δραστηριότητας.
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Δράσεις προγράμματος εξοικονόμηση
ενέργειας
•Αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης
ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ Φ.Α. και έξυπνου θερμικού και
ηλεκτρικού μικροδικτύου σε δημοτικό κτιριακό συγκρότημα
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημαρχειακού μεγάρου (παλιό και
επέκταση)
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΕΠΑΛ Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Γυμνασίου & 1ου Λυκείου
Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου Λυκείου Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 6ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΚΑΠΗ Α' και Β' Ορεστιάδας
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου ΚΑΠΗ Κυπρίνου
•Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Πολιτιστικού Πολύκεντρου Ορεστιάδας
•Εφαρμογή μέτρων αντιστάθμισης φορτίου σε 30 αντλιοστάσια
ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ορεστιάδας
•Ενεργειακή επιθεώρηση του συνόλου των δημοτικών κτιρίων
•Δημιουργία ενεργειακού παρατηρητηρίου Δήμου Ορεστιάδας
•Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω καινοτόμων ενεργειακών λύσεων σε
δημοτικά κτίρια της Ορεστιάδας
•Σταδιακή αντικατάσταση του συνόλου του φωτισμού οδών και
πλατειών με νέα φωτιστικά και λαμπτήρες τεχνολογίας LED
•Μελέτη φωτισμού κεντρικών σημείων της πόλης της Ορεστιάδας
•Εγκατάσταση έξυπνου συστήματος φωτισμού οδών και πλατειών στην
πόλη της Ορεστιάδας
•Δημιουργία & λειτουργία του γραφείου ενεργειακής μετάβασης
Δήμου Ορεστιάδας
•Υλοποίηση πρωτοβουλίας "Ο πολίτης εξοικονομεί για τον Δήμο"
•Υλοποίηση πρωτοβουλίας "Έξυπνοι μετρητές σε κατοικίες και
επιχειρήσεις της Ορεστιάδας"
•Εφαρμογή μέτρων αντιστάθμισης φορτίου σε 350 από τις περισσότερες
από 700 γεωτρήσεις άρδευσης του Δήμου Ορεστιάδας
•Υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης για την
εξοικονόμηση ενέργειας κατά την καλλιέργεια

66

Κεφάλαιο 6: Το Σχέδιο Δράσης

6.2.2 Πρόγραμμα 2:
Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας
Ο στόχος του παρόντος προγράμματος είναι
η προώθηση της χρήσης τεχνολογιών
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
τόσο για την ηλεκτρική όσο και για την
θερμική ενέργεια σε κτίρια, εγκαταστάσεις
και υποδομές εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου Ορεστιάδας.
Στα όρια του καλλικρατικού Δήμου
Ορεστιάδας, απαντώνται σημαντικές
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπως η
βιομάζα – υπολειμματική ή ενεργειακές
καλλιέργειες -, η ηλιακή ενέργεια, η
υδροηλεκτρική ενέργεια καθώς και η αβαθής
γεωθερμία. Λοιπές ΑΠΕ που μπορούν να
βρουν εφαρμογή στην περιοχή της
Ορεστιάδας είναι οι μονάδες Συμπαραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) από φυσικό
αέριο και η απορριπτόμενη θερμότητα από
βιομηχανίες και εγκαταστάσεις (waste heat).
Το αιολικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής
δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις και
συνεπώς έργα εγκατάστασης μικρών
ανεμογεννητριών χαρακτηρίζονται ως μη
βιώσιμα.
Ηλιακή ενέργεια
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος
προτείνεται η εφαρμογή πιλοτικών έργων
ενσωμάτωσης ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια.
Ειδικότερα προτείνεται η εγκατάσταση Φ/Β
συστημάτων σε τριάντα (30) δημοτικά κτίρια
με το νέο σύστημα ενεργειακού
συμψηφισμού (net-metering), όπως
θεσμοθετήθηκε με τον Ν.4203/2013 και
ισχύει.

Σχήμα 6.3. Συμψηφισμός εισερχόμενης-εξερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
(net-metering, πηγή: helapco)
Εκμεταλλευόμενη τις δυνατότητες που
προκύπτουν από την εθνική ενεργειακή
πολιτική, η δημοτική αρχή προτείνεται να
υλοποιήσει μία μονάδα φωτοβολταϊκού
συστήματος επί αγρού με την χρήση του
εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού

(virtual metering) για την κάλυψη
δημοτικών καταναλώσεων ηλεκτρικής
ενέργειας που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν από συστήματα στις στέγες ή
στα δώματα. Προτείνεται η διαστασιολόγηση
του φωτοβολταϊκού πάρκου να είναι τέτοια
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ώστε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να
αντισταθμίζει σε ποσοστό μεγαλύτερο από
50% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
των δημοτικών εγκαταστάσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης. Το φωτοβολταϊκό πάρκο θα
είναι εγκατεστημένης ισχύος 1 MWp,
τοποθετημένο σε δημοτική έκταση. Η εν
λόγω δράση μπορεί να αποτελέσει έργο
σημαία του προγράμματος Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
Πέραν της εξοικονόμησης της κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική πηγή,
στόχος των παραπάνω δράσεων της
δημοτικής αρχής είναι η προώθηση στους
πολίτες και στις επιχειρήσεις των οφελών
από την εφαρμογή του προγράμματος netmetering. Δράσεις προβολής, δημοσιότητας,
διάδοσης και επικοινωνίας μπορούν να
πραγματοποιούνται από την προτεινόμενη
δομή του γραφείου ενεργειακής μετάβασης.

Η δημοτική αρχή, μέσω του γραφείου
ενεργειακής μετάβασης, προτείνεται να
υλοποιήσει δράσεις προώθησης της
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιομάζα. Όσον αφορά την χρήση της
βιομάζας στις δημοτικές καταναλώσεις, ο
δήμος Ορεστιάδας θα εξετάσει την
προοπτική αξιοποίησης της υπολειμματικής
φύσης βιομάζας για την παραγωγή
συσσωμάτων (pellets) τα οποία θα
καταναλώνονται σε λέβητες-καυστήρες σε
δημοτικά κτίρια που βρίσκονται εκτός του
αστικού ιστού και τα οποία δεν αναμένεται
να συνδεθούν με το δίκτυο οικιακού φυσικού
αερίου ή άλλο σύστημα τηλεθέρμανσης
μέχρι το 2030.

Βιομάζα
Η βιομάζα αποτελεί την σημαντικότερη
Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας του δήμου
Ορεστιάδας, καθώς εντοπίζεται υψηλό
διαθέσιμο δυναμικό αξιοποίησης, τόσο
υπολειμματικής φύσης όσο και από
ενεργειακές καλλιέργειες. Για την αξιοποίηση
της βιομάζας απαιτείται ιδιωτική
πρωτοβουλία, η οποία συνδέεται άμεσα με
την τεχνο-οικονομική απόδοση της
επένδυσης.
Η βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την
παραγωγή βιοκαυσίμων και την
συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας για τηλεθέρμανση κατοικιών ή
θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων. Η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα
συμβάλει στην σταθεροποίηση του
ηλεκτρικού δικτύου και δίνει την δυνατότητα
μεγαλύτερης διείσδυσης των ΑΠΕ σε αυτό.

Η δημιουργία της μονάδας παραγωγής
pellets μπορεί να επεκταθεί μέσω της
υλοποίησης ενεργειακής συνεταιριστικής
εταιρείας και την κάλυψη και ιδιωτικών
καταναλώσεων, κυρίως στους οικισμούς και
στις κοινότητες του Δήμου Ορεστιάδας
(εκτός της πόλης της Ορεστιάδας). Η
δημοτική αρχή σε συνεργασία με τους
τοπικούς φορείς μπορεί να αποτελέσει τον
διαμεσολαβητή μίας τέτοιας δράσης. Επίσης,
μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της
αξιοποίησης της βιομάζας μέσω σύμπραξης
με ιδιωτικό φορέα για την υλοποίηση
μεγάλης κλίμακας μονάδας συμπαραγωγής
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας για την
τηλεθέρμανση της πόλης της Ορεστιάδας ή
μεγάλων οικισμών (π.χ. Νέα Βύσσα).
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Μικρό υδροηλεκτρικό
Ο Δήμος Ορεστιάδας διατρέχεται από τον
ποταμό Άρδα. Μέχρι σήμερα έχουν
υποβληθεί δύο αιτήσεις για την υλοποίηση
μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στον
ποταμό Άρδα, χωρίς ωστόσο να έχει
πραγματοποιηθεί κάποια σχετική επένδυση.
Μάλιστα, η πρώτη αίτηση προήλθε από τον
πρώην Δήμο Κυπρίνου, νυν δημοτική
ενότητα του Δήμου Ορεστιάδας.

των Σερρών, καθώς και την επιτυχημένη
πρακτική που ακολουθεί η πόλη της
Κοπεγχάγης, η οποία καλύπτει την θέρμανση
κατοικιών σε ποσοστό 98% από δίκτυα
τηλεθέρμανσης που τροφοδοτούνται από
αποκεντρωμένες μονάδες συμπαραγωγής
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Η τεχνο-οικονομική απόδοση ενός μικρού
υδροηλεκτρικού σταθμού εξαρτάται από την
κεντρική εθνική πολιτική. Σύμφωνα με τις
παρούσες συνθήκες, η υλοποίηση ενός
μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού δεν
θεωρείται βιώσιμη. Η εν λόγω προοπτική
προτείνεται να επανεξεταστεί κατά την
πρώτη έκθεση εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ
(2020).
ΣΗΘΥΑ φυσικού αερίου
Η προοπτική της εισόδου του φυσικού
αερίου στην πόλη της Ορεστιάδας δημιουργεί
την δυνατότητα υλοποίησης μονάδας
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) με
καύση φυσικού αερίου, η οποία μπορεί να
τροφοδοτεί με θερμική ενέργεια δίκτυο
τηλεθέρμανσης κατοικιών ή θερμοκηπιακών
εγκαταστάσεων.
Η δημοτική αρχή μπορεί σε συνεργασία με
ιδιωτική πρωτοβουλία να συνδράμει στην
υλοποίηση ενός έργου ΣΗΘΥΑ φυσικού
αερίου, μικρής ή μεγάλης κλίμακας με στόχο
την τροφοδοσία συστήματος τηλεθέρμανσης
κατοικιών στην πόλη της Ορεστιάδας. Η εν
λόγω πρόταση ακολουθεί την επιτυχημένη
μονάδα ΣΗΘΥΑ που λειτουργεί στην πόλη
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Δράσεις προγράμματος Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας
•Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής (netmetering) στην στέγη/δώμα 30 δημοτικών κτιρίων
•Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου εικονικής αυτοπαραγωγής (virtualmetering) ισχύος 1 MWp
•Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης για τα οφέλη της εγκατάστασης
συστημάτων Φ/Β net metering σε κατοικίες και επιχειρήσεις της
Ορεστιάδας
•Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής (netmetering) σε κατοικίες και επιχειρήσεις συνολικής ισχύος 1MWp
•Δράσεις προώθησης και ενημέρωσης για τις δυνατότητας ενεργειακής
αξιοποίησης της βιομάζας
•Υλοποίηση ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιομάζα συνολικής ισχύος 4MWe σε συνδυασμό με
τηλεθέρμανση οικισμού ή γειτονιάς της πόλης της Ορεστιάδας
•Κατασκευή μονάδας παραγωγής συσσωμάτων (pellet) από υπολείμματα
γεωργικών καλλιεργειών και αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου με
λέβητες pellet σε δημοτικά κτίρια
•Υλοποίηση ιδιωτικής μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας από φυσικό αέριο (ΣΗΘΥΑ) και τηλεθέρμανση
γειτονιάς /ων της πόλης της Ορεστιάδας
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6.2.3 Πρόγραμμα 3: Βιώσιμες
μεταφορές
Tο πρόγραμμα Βιώσιμων Μεταφορών που
εντάσσεται στο ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας στοχεύει
στην υποστήριξη του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), το οποίο
εκπονείται με πρωτοβουλία της δημοτικής
αρχής και το οποίο στοχεύει στην μείωση
των εκπομπών CO2 από τον τομέα των
μεταφορών. Καθώς τα όρια εφαρμογής του
ΣΔΑΕΚ περιλαμβάνουν τα διοικητικά όρια του
καλλικρατικού Δήμου Ορεστιάδας, το παρόν
πρόγραμμα συμπληρώνει τις δράσεις και τα
μέτρα που εντάσσονται στο υπό εκπόνηση
ΣΒΑΚ. Ο στόχος του προγράμματος είναι η
αύξηση της χρήσης ποδηλάτου και
ηλεκτρικών οχημάτων σε ποσοστό που
καλύπτει το 50% των μετακινήσεων στην
πόλη της Ορεστιάδας μέχρι το 2030.
Δημοτικά οχήματα
Οι επεμβάσεις που αφορούν την μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου από τον στόλο των
οχημάτων του Δήμου, ναι μεν οδηγεί
μεσοπρόθεσμα σε μείωση των λειτουργικών
εξόδων του, αλλά δεν έχει σημαντική
επίδραση στο συνολικό αποτύπωμα CO2
λόγω του μικρού αριθμού των
κυκλοφορούντων οχημάτων σε σχέση με
αυτά του ιδιωτικού τομέα. Εντούτοις, η
σωστή προβολή των δράσεων και
αποτελεσμάτων που σχετίζονται με τα
δημοτικά οχήματα μπορεί να αποτελέσει
παράδειγμα και οδηγό για τους πολίτες και
επαγγελματίες της πόλης, όπως αντίστοιχα
συμβαίνει και με την περίπτωση των
δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στο
πρόγραμμα των Βιώσιμων Μεταφορών
αφορούν την αντικατάσταση ή μετατροπή
δημοτικών οχημάτων με οχήματα φυσικού
αερίου, υψηλού μίγματος βιοκαυσίμου και
ηλεκτροκίνητα. Ο αριθμός των οχημάτων

που θα αντικατασταθεί εξαρτάται άμεσα από
την ύπαρξη χρηματοδότησης. Τα οχήματα
φυσικού αερίου και υψηλού μίγματος
βιοκαυσίμων προτείνεται να
αντικαταστήσουν βαρέα οχήματα
(απορριμματοφόρα), ενώ τα ηλεκτρικά
οχήματα προτείνεται να προμηθευτούν σε
αντικατάσταση ελαφριών οχημάτων (Ι.Χ.).
Αντικατάσταση βαρέων οχημάτων
πετρελαίου με οχήματα φυσικού
αερίου.
Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου
Συνδέσμου Οχημάτων Φυσικού Αερίου,
σήμερα κυκλοφορούν παγκοσμίως περίπου
5 εκατομμύρια τέτοια οχήματα. Το φυσικό
αέριο όταν συμπιέζεται δεν υγροποιείται και
για τον λόγο αυτό αποθηκεύεται επάνω στο
όχημα ως συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG)
υπό πολύ υψηλή πίεση, συνήθως 200 bar, ή
ως κρυογονικά υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG) σε θερμοκρασίες κάτω από -180οC.
Υπάρχουν τρεις τύποι οχημάτων φυσικού
αερίου: τα οχήματα που λειτουργούν
αποκλειστικά με φυσικό αέριο, τα οχήματα
διπλού καυσίμου που λειτουργούν με
φυσικό αέριο ή βενζίνη και τα οχήματα
μίγματος φυσικού αερίου και Diesel. Τα
οχήματα φυσικού αερίου σε γενικές
γραμμές είναι πολύ φιλικά προς το
περιβάλλον αναφορικά με τις εκπομπές
αερίων ρύπων, δηλ. τις εκπομπές που
επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία όπως τα
αιωρούμενα σωματίδια (PM, Particulate
Matter), το μονοξείδιο του άνθρακα (CO),
τα οξείδια του αζώτου (NOx) και των
υδρογονανθράκων (HC)
Αναγνωρίζοντας την υφιστάμενη κατάσταση
του Δήμου Ορεστιάδας, προτεραιότητα θα
πρέπει να δοθεί στον εκσυγχρονισμό του
δημοτικού στόλου οχημάτων τεχνικής
φύσης, τα οποία χρησιμοποιούνται για την
συντήρηση του μεγάλου μήκους αγροτικής
οδοποιίας.
Τέλος, προτείνεται στο πλαίσιο του
σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων
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διαχείρισης στόλου & προγραμματισμού
δρομολογίων, η εστίαση στη βελτιστοποίηση
της λειτουργίας της συλλογής και αποκομιδής
απορριμμάτων του Δήμου Ορεστιάδας.
Ειδικότερα, προτείνεται η βελτιστοποίηση
της χωροθέτησης των προσωρινών μέσων
αποθήκευσης απορριμμάτων με παράλληλη
χαρτογράφηση και ενσωμάτωση σε
γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών με
κριτήριο την μείωση των
οχηματοχιλιομέτρων και του αριθμού των
στάσεων.

Οι προτεινόμενες δράσεις στοχεύουν στην
προώθηση της χρήσης ποδηλάτου, στην
εισαγωγή και ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης
και στην μείωση της χρήσης ιδιωτικών
οχημάτων με αντίστοιχη αύξηση της χρήσης
μέσων μαζικής μεταφοράς.

Μετατροπή βαρέων οχημάτων
πετρελαίου για χρήση υψηλών
μιγμάτων βιοκαυσίμου.
Το βιοντήζελ μπορεί να αντικαταστήσει
τελείως το συμβατικό πετρέλαιο κίνησης ή να
αναμειχθεί με αυτό σε διαφορετικές
αναλογίες για χρήση σε πετρελαιομηχανές. Η
πρακτική της ανάμειξης είναι πολύ
συνηθισμένη σε πολλές χώρες, με το
ποσοστό του 5% να είναι το συνηθέστερο,
δηλ. 5% βιοντίζελ, 95% πετρέλαιο κίνησης.
Οι φυσικές και χημικές ιδιότητες του
βιοντίζελ μοιάζουν πολύ με του πετρελαίου
και οι συμβατικοί κινητήρες δεν χρειάζονται
μετατροπές για να χρησιμοποιούν μίγματα
έως 5%. Στην πραγματικότητα, οι
περισσότεροι σύγχρονοι κινητήρες μπορούν
να λειτουργούν με μίγματα έως 30%, αλλά
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η
χρήση μιγμάτων με αναλογία μεγαλύτερη
από 5% βιοντίζελ, μπορεί να ακυρώσει
αρκετές από τις εγγυήσεις των
κατασκευαστών. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN
590, για το πετρέλαιο κίνησης επιτρέπει
ανάμειξη μέχρι 10% βιοντϊζελ. Η χρήση
100% βιοντίζελ πρέπει να ικανοποιεί το
Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας EN 14214.

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων στην Ορεστιάδα
Στο πλαίσιο ενίσχυσης και προώθησης της
ηλεκτροκίνησης, ο Δήμος μπορεί να
αναλάβει πρωτοβουλίες. Η προμήθεια και
εγκατάσταση σταθμών φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά σημεία
της πόλης είναι μία δράση άμεσα
υλοποιήσιμη. Οι σταθμοί φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων έχουν την
δυνατότητα χρέωσης της παρεχόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας με διάφορες μεθόδους
, πχ. κέρματα, κάρτες RFID. Προτείνεται η
εγκατάσταση 2 συμβατικών σταθμών και
ενός σταθμού με χρήση φωτοβολταϊκής
ενέργειας για φόρτιση ηλεκτρικών
οχημάτων σε κατάλληλα σημεία της πόλης
της Ορεστιάδας. Η δράση στοχεύει στην
μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων για την
περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Ιδιωτικές και δημόσιες μεταφορές
Όπως ισχύει και στο πρόγραμμα της
εξοικονόμησης ενέργειας, η μείωση των
εκπομπών CO2 από τον τομέα των
μεταφορών για την επίτευξη του στόχου του
ΣΔΑΕΚ στηρίζεται στην ενεργή εμπλοκή των
πολιτών και των επιχειρήσεων.

Πέραν της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας του Δήμου
Ορεστιάδας, προτείνεται η εκπόνηση
συγκεκριμένης στρατηγικής προώθησης
ηλεκτροκίνησης και ποδηλάτου, σε
εναρμόνιση με την υπό διαμόρφωση εθνική
πολιτική.

Οι δράσεις που μπορεί να αναλάβει η
δημοτική αρχή περιλαμβάνουν εκστρατείες
ευαισθητοποίησης2 σε θέματα eco-driving και
γενικότερα βιώσιμων μεταφορών, καθώς και
ανάπτυξη υποδομών, όπως ποδηλατοδρόμων
και σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων. Ταυτόχρονα, ο δήμος έχει την
δυνατότητα τροποποίησης των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της πόλης της
Ορεστιάδας, στοχεύοντας στην μείωση της
χρήσης των ιδιωτικών οχημάτων και την
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών
και των επαγγελματιών.

2

Υπό το γραφείο ενεργειακής μετάβασης
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Επίσης, προτείνεται η σταδιακή εφαρμογή
πλήρους απαγόρευσης της κυκλοφορίας
οχημάτων συμβατικών καυσίμων εντός του
κέντρου της πόλης της Ορεστιάδας μέχρι το
2030. Η εν λόγω πρόταση προϋποθέτει την
ανάπτυξη της αγοράς των ηλεκτρικών
οχημάτων στην Ελλάδα.
Εικόνα 6.4 Λεωφορείο φυσικού αερίου
Δήμου Αθηναίων
Κοινόχρηστα ποδήλατα
Η πόλης της Ορεστιάδας χαρακτηρίζεται
από την ρυμοτομία της καθώς επίσης και τις
μικρές υψομετρικές διαφορές. Αποτελεί
συνεπώς μία πόλη που ευνοεί την
προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου.
Στο πλαίσιο του ΣΔΑΕΚ προτείνεται η
συνεργασία της δημοτικής αρχής με την
αστική συγκοινωνία Ορεστιάδας για την
ενσωμάτωση δικτύου κοινόχρηστων
ποδηλάτων στα υφιστάμενα δρομολόγια,
συνδέοντας και συμπληρώνοντας την
αστική συγκοινωνία.
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Δράσεις προγράμματος Βιώσιμες
Μεταφορές
•Εκπόνηση στρατηγικής προώθησης ηλεκτροκίνησης και ποδηλάτου
•Αντικατάσταση ή μετατροπή 5 βαρέων οχημάτων του δήμου σε οχήματα
πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)
•Μετατροπή 5 βαρέων οχημάτων του δήμου σε οχήματα υψηλού μίγματος
βιοκαυσίμων
•Αντικατάσταση 5 οχημάτων του δήμου με ηλεκτρικά οχήματα
•Εκσυγχρονισμός δημοτικού στόλου μηχανημάτων με σύγχρονα χρήσης
CNG
•Μελέτη βελτιστοποίησης της λειτουργίας συστήματος συλλογής
και αποκομιδής απορριμμάτων του Δήμου Ορεστιάδας
•Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης σε θέματα βιώσιμων μεταφορών
(χρήση ποδηλάτου, eco-driving, κ.α.)
•Εκπόνηση στρατηγικής προώθησης της ηλεκτροκίνησης και του
ποδηλάτου στον Δήμο Ορεστιάδας
•Ανάπτυξη δικτύου ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Ορεστιάδας
•Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τον Δήμο
Ορεστιάδας
•Προμήθεια και ενσωμάτωση στις δημόσιες μεταφορές συστήματος
κοινόχρηστων ποδηλάτων
•Σταδιακή εφαρμογή πλήρους απαγόρευσης οχημάτων
συμβατικών καυσίμων στο κέντρο της πόλης της Ορεστιάδας
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6.2.4 Πρόγραμμα 4: Κυκλική
οικονομία
Ο Δήμος Ορεστιάδας ενσωματώνει στο
ΣΔΑΕΚ ένα καινοτόμο πρόγραμμα δράσεων
μέσω του οποίου στοχεύει στην επιτάχυνση
της μετάβασης σε μία βιώσιμη κοινωνία και
οικονομία. Το πρόγραμμα εντάσσεται υπό
την στρατηγική της κυκλικής οικονομίας,
αποτελώντας ουσιαστικά τον προπομπό της
ανάπτυξης ενός Σχεδίου Δράσης για την
μετάβαση σε μία Κυκλική Οικονομία στον
Δήμο Ορεστιάδας.
Η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας
πρωτοεμφανίστηκε το 1990 από δύο
Βρετανούς περιβαλλοντολόγους (Pearce and
Turner), οι οποίοι επισήμαναν πως για την
αντιμετώπιση των υφιστάμενων
περιβαλλοντικών προκλήσεων και του
προβλήματος έλλειψης φυσικών πόρων, ο
πλανήτης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως
ένα κλειστό οικονομικό σύστημα, στο οποίο
η οικονομία και το περιβάλλον δεν θα
χαρακτηρίζονται από γραμμικές
διασυνδέσεις, αλλά από κυκλικές σχέσεις.
Σημαντικό ρόλο για τη μετάβαση σε μια πιο
κυκλική οικονομία διαδραματίζει η μείωση
κατανάλωσης των φυσικών πρώτων υλών
και η αντικατάσταση τους με ανακυκλωμένα
απόβλητα.
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει αυξήσει τις προσπάθειες μετάβασης σε
μια Κυκλική Οικονομία καθώς έχει κριθεί ως
απαραίτητο για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης
κοινωνίας και οικονομίας με μειωμένες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και
κατανάλωσης φυσικών πρώτων υλών.

Τα χαρακτηριστικά της Κυκλικής Οικονομίας
είναι ικανά να αποτελέσουν βάση για την
ανάπτυξη μεθοδολογικών πλαισίων τα οποία
μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα και με
ικανοποιητικά αποτελέσματα, και σε
μικρότερα συστήματα όπως ένα αστικό
περιβάλλον. Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις (π.χ.
Παρίσι, Λονδίνο, Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη)
έχουν αναπτύξει και προσπαθούν να
εφαρμόσουν πολιτικές Κυκλικής Οικονομίας
με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και τη
δημιουργία ενός υποστηρικτικού
περιβάλλοντος για τη λειτουργία νέων
επιχειρηματικών μοντέλων και τη γενικότερη
ευημερία των κατοίκων. Η εφαρμογή των
αρχών Κυκλικής Οικονομίας σε ένα αστικό
περιβάλλον μπορεί να πραγματοποιηθεί με
την υιοθέτηση πέντε επιχειρηματικών
μοντέλων τα οποία παρουσιάζονται στο
Σχήμα 6.5.

Σχήμα 6.4. Γραφική απεικόνιση
κυκλικής οικονομίας (βασισμένο σε
COM(2015) 614 final E.C.)
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Σχήμα 6.5. Επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας (βασισμένο: London
the circular economy capital. Towards a circular economy – context and
opportunities)
Αστικά στερεά απόβλητα
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο Δήμος
Ορεστιάδας παράγει συνολικά 12.4393
τόνους αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ).
Το οργανικό κλάσμα αποτελεί το 45,8%
αυτής της ποσότητας και ακολουθούν τα
πλαστικά με 16,5% και το χαρτί με 15,3%.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο Δήμος
Ορεστιάδας ακολουθεί την σχεδιαζόμενη
περιφερειακή πολιτική στην διαχείριση
των απορριμμάτων, η οποία είναι σύμφωνη
με την εθνική πολιτική. Σύμφωνα με τον υπό
έγκριση Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης
3

Στοιχεία για το έτος 2014, Τοπικό Σχέδιο
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Ορεστιάδας

Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης, για την περίοδο 20162017 προβλέπεται η κατασκευή μικρής –
αποκεντρωμένης Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην περιοχή της
Ορεστιάδας, η σταδιακή ανάπτυξη της
διαλογής στην πηγή (ΔσΠ) του οργανικού
κλάσματος (καφέ κάδος) και η εγκατάσταση
μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων
βιοαποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη, η
οποία θα τροφοδοτείται και από τα
βιοαπόβλητα της Ορεστιάδας. Για την
περίοδο 2018-2020 προβλέπεται η ανάπτυξη
της ΔσΠ για τα ανακυκλώσιμα υλικά
(ξεχωριστά ρεύματα), η λειτουργία πράσινων
σημείων και η λειτουργία της μικρής ΜΕΑ
Ορεστιάδας, στη οποία θα οδηγείται μόνο το
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προδιαλεγμένο οργανικό υλικό. Οι παραπάνω
δράσεις αναμένεται να εγκριθούν από το
Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στα πλαίσια του ΣΔΑΕΚ, η δημοτική αρχή
προτείνεται να υλοποιήσει δράσεις οι οποίες
βασίζονται στα επιχειρηματικά μοντέλα της
«Παράτασης ζωής προϊόντων», της
«Ανάκτησης αξίας στο τέλος των προϊόντων»
και της «χρήσης ανανεώσιμων πρώτων
υλών» (σχήμα 6.5.)
Edible – Edinburgh. Our food. Our city
Η πρωτοβουλία Edible Edinburgh στοχεύει
στην κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση
πολιτών του Εδιμβούργου για την από
κοινού υλοποίηση μίας νέας προσέγγισης
στην παραγωγή και κατανάλωση φαγητού.
Μέσω της υλοποίησης εθελοντικών
δράσεων στοχεύει στην προώθηση της
υγιεινής διατροφής, στην μείωση των
απορριμμάτων φαγητού και στην άμβλυνση
της διατροφικής φτώχειας.
Η πρωτοβουλία συνδέεται με κοινωνικά,
οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη για το
σύνολο της τοπικής κοινωνίας του
Εδιμβούργου.
Μια τέτοια δράση είναι η δημιουργία σε
συνεργασία με τοπικούς φορείς του «Reuse Park» στη πόλη της Ορεστιάδας. Το
πάρκο επαναχρησιμοποίησης θα αποτελεί το
σημείο στο οποίο οι κάτοικοι του δήμου
Ορεστιάδας θα μπορούν να προσκομίσουν
προϊόντα προς ανακύκλωση, να δωρίσουν
υλικά που μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν ή να αγοράσουν
υλικά που έχουν δωριθεί από άλλους. Το
πάρκο θα είναι υπό την κυριότητα του δήμου
και μπορεί να νοικιάζει χώρους σε μικρές
επιχειρήσεις οι οποίες θα αγοράσουν
επαναχρησιμοποιήσιμα υλικά και θα τα
πωλούν μετά από επεξεργασία. Η δράση
απαιτεί αλλαγή συμπεριφοράς από τους
πολίτες και κρίνεται ως ιδιαίτερα δύσκολη.
Ωστόσο, η λειτουργία ενός τέτοιου πάρκου

συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του
ΣΔΑΕΚ και ταυτόχρονα στην ενίσχυση της
τοπικής οικονομίας. Η εν λόγω πρόταση
εντάσσεται στο Τοπικό Σχέδιο
Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων
του Δήμου Ορεστιάδας και συγκεκριμένα
αναμένεται να υλοποιηθεί κατά την
δημιουργία του Πράσινου Σημείου που
αποτελεί υποχρέωση του Δήμου στο πλαίσιο
εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ Α.Μ.Θ.
Ο δήμος Ορεστιάδας, λειτουργώντας ως
παράδειγμα προς μίμηση (leading by
example) μπορεί να ενσωματώσει στις
προδιαγραφές της προμήθειας υλικών που
πραγματοποιεί κάθε έτος, τις αρχές της
κυκλικής οικονομίας. Η εν λόγω δράση
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της χρήσης
κριτηρίων πράσινων προμηθειών, τα οποία
περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κόστους
στο σύνολο του κύκλου ζωής του προϊόντος
(προσέγγιση Ανάλυσης Κύκλου Ζωής).
Επιπροσθέτως, μέσω της χρήσης
μηχανισμών όπως το pre-commercial
procurement, ο δήμος Ορεστιάδας μπορεί
να υλοποιήσει πιλοτικές δράσεις
προμήθειας προϊόντων τα οποία είναι
στο 100% ανακυκλώσιμα (waste-free).
Επίσης, ο δήμος Ορεστιάδας προτείνεται να
εκπονήσει και να εφαρμόσει συγκεκριμένο
σχέδιο για την μείωση των
απορριμμάτων φαγητού (food waste). Το
υψηλό ποσοστό οργανικών αποβλήτων στα
ΑΣΑ της Ορεστιάδας δίνει την δυνατότητα
εφαρμογής δράσεων που θα επιφέρουν
άμεσα αποτελέσματα στην μείωση των
απορριμμάτων και συνεπώς την μείωση των
εκπομπών CO2 τόσο από την παραγωγή και
την κατανάλωση του φαγητού, όσο και από
την διαχείριση των απορριμμάτων. Το σχέδιο
απαιτεί την συνεργασία με τοπικούς φορείς
και επιχειρήσεις στο τομέα της εστίασης,
καθώς και τον περιφερειακό φορέα
διαχείρισης (ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε.). Ο στόχος
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μείωσης των απορριμμάτων φαγητού θα
πρέπει να είναι τουλάχιστον 40% μέχρι το
2030. Το πρόγραμμα μπορεί να εκπονηθεί
υπό τον τίτλο “Zero Waste”
επισημαίνοντας το απώτερο στόχο της
μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία. Εκτός
από το φαγητό υπό την αιγίδα του “Zero
Waste” μπορούν να πραγματοποιηθούν
δράσεις στα ηλεκτρονικά απόβλητα, στα
οικοδομικά υλικά και άλλους τομείς των ΑΣΑ.
Τέλος προτείνεται η επικαιροποίηση του
Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης ΑΣΑ της Ορεστιάδας με στόχο
τον σχεδιασμό και την εφαρμογή μέτρων
μείωσης της παραγωγής απορριμμάτων.

σχετικά πληθυσμός του Δήμου Ορεστιάδας
περιορίζει τις δυνατότητες υλοποίησης
δράσεων οικονομίας διαμοιρασμού.
Βιομηχανική συμβίωση
Η εφαρμογή των αρχών της βιομηχανικής
συμβίωσης με στόχο την μείωση των
ποσοτήτων βιομηχανικών αποβλήτων, την
μείωση των εκπομπών και τον περιορισμό
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην
περιοχή αποτελεί σημαντική παράμετρος για
την μετάβαση σε μία κυκλική οικονομία.

Οικονομία διαμοιρασμού
Ο δήμος Ορεστιάδας, λειτουργώντας και πάλι
ως παράδειγμα προς μίμηση, εντάσσει στις
δράσεις του προγράμματος της Κυκλικής
Οικονομίας την ανάπτυξη υπηρεσιών κοινής
χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών. Σε
συνεργασία με λοιπούς φορείς του δημοσίου,
ο δήμος Ορεστιάδας θα αναπτύξει μία
ηλεκτρονική πλατφόρμα για την κοινή
χρήση οχημάτων, μηχανημάτων και
υποδομών. Η προμήθεια ηλεκτρικών
οχημάτων, η ανάπτυξη κτιριακών υποδομών
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και άλλες
δράσεις που αναμένεται να υλοποιήσει η
δημοτική αρχή στο πλαίσιο εφαρμογής του
ΣΔΑΕΚ μπορούν να αποτελέσουν μέρος της
προτεινόμενης πλατφόρμας. Η κοινή χρήση
τους οδηγεί στην αποφυγή εκπομπών CO2
συμβάλλοντας στους στόχους του ΣΔΑΕΚ.
Η προώθηση της οικονομίας διαμοιρασμού
(sharing economy) από την δημοτική αρχή
αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω
ανάπτυξη μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Οι
δράσεις που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν κυρίως
car-sharing, bike-sharing και κοινή χρήση
διαμερισμάτων (π.χ. Airbnb). Ο μικρός

Εικόνα 6.5. ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας
Η βιομηχανική περιοχή της Ορεστιάδας
βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 2km
από την πόλη της Ορεστιάδας, χωρίς ωστόσο
να φιλοξενεί σημαντικό αριθμό βιομηχανιών.
Πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. Ορεστιάδας βρίσκεται το
εργοστάσιο της Ελληνικής Βιομηχανίας
Ζάχαρης (ΕΒΖ). Το εργοστάσιο είναι
δυναμικότητας κατεργασίας τεύτλων 5.400
τόνων/24 ώρες με δυνατότητα παραγωγής
έως και 70.000 τόνους ζάχαρης κάθε έτος. Η
λειτουργία του ξεκινά τον Σεπτέμβριο και η
χρονική διάρκεια εξαρτάται από την
ποσότητα των τεύτλων. Το εργοστάσιο
διαθέτει θερμοηλεκτρικό σταθμό με τρεις
λέβητες μαζούτ υψηλής πίεσης ατμού (45
bar, 450οC) και δύο ατμοστρόβιλους ισχύος
5MW έκαστος. Το εργοστάσιο ζάχαρης της
Ορεστιάδας επαναλειτούργησε το 2016 μετά
από δύο χρόνια μη λειτουργίας για λόγους
οικονομικής βιωσιμότητας.
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Στο πλαίσιο του προγράμματος κυκλικής
οικονομίας προτείνεται η μελέτη και
κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης της
πόλης της Ορεστιάδας με αξιοποίηση των
απορριπτόμενων θερμικών φορτίων από
την λειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης.
Η απορριπτόμενη θερμότητα του
εργοστασίου θεωρείται απόβλητο της
λειτουργίας της βιομηχανίας και συνεπώς η
αξιοποίησή του συμβάλει στην μείωση του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην
αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
από την καύση πετρελαίου στις κατοικίες και
τις επιχειρήσεις της πόλης της Ορεστιάδας. Η
υλοποίηση της εν λόγω δράσης απαιτεί την
συνεργασία της δημοτικής αρχής με την
Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ενώ
αναμένεται να συμβάλει στην οικονομική
βιωσιμότητα του εργοστασίου μέσω της
πώλησης της απορριπτόμενης θερμικής
ενέργειας.
Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί υπό την
προϋπόθεση ότι το εργοστάσιο ζάχαρης
λειτουργεί για τουλάχιστον τρεις μήνες το
έτος. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως το
2016 το εργοστάσιο λειτούργησε για μόλις
15 ημέρες καθώς οι καλλιέργειες τεύτλων
στην ευρύτερη περιοχή ήταν ιδιαίτερα
περιορισμένες. Η αύξηση του χρόνου
λειτουργίας του εργοστασίου συνεπάγεται
την αύξηση της ετήσιας παραγωγής ζάχαρης
και απαιτεί την αύξηση των καλλιεργειών
ζαχαροτεύτλων στην ευρύτερη περιοχή. Σε
κάθε περίπτωση λόγω του αντάθμητου
παράγοντα που συνδέεται με τις καλλιέργειες

ζαχαρότευτλων, η υλοποίηση του δικτύου
τηλεθέρμανσης θα πρέπει να συμπληρώνεται
με εφεδρικό σύστημα παραγωγής θερμικής
ενέργειας, το οποίο μπορεί να αποτελείται
από μία μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού
και θερμότητας με χρήση βιομάζας ή
φυσικού αερίου, όπως αντίστοιχες
προτείνονται στο πρόγραμμα «Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας» του παρόντος ΣΔΑΕΚ.
Η δράση μπορεί να υλοποιηθεί πιλοτικά με
την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης και
εφεδρικού συστήματος παραγωγής θερμικής
ενέργειας για συγκεκριμένη περιοχή της
πόλης Ορεστιάδας, πλησίον του εργοστασίου
και να αναπτυχθεί σταδιακά σε λοιπές
περιοχές της πόλης.
Το σύνολο της πρότασης θα πρέπει να
μελετηθεί οικονομοτεχνικά και να
αξιολογηθεί ως προς την βιωσιμότητά του.
Σε περίπτωση που η πρόταση κριθεί μη
βιώσιμη, η δράση θα πρέπει να
αντικατασταθεί με άλλη η οποία θα επιφέρει
αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2.

79

Κεφάλαιο 6: Το Σχέδιο Δράσης

Δράσεις προγράμματος Κυκλικής
Οικονομίας
•Δημιουργία και λειτουργία πάρκου "Re-use Park" στο πλαίσιο
της δημιουργίας του "Πράσινου Σημείου"
•Εφαρμογή τεχνικών προδιαγραφών κυκλικής οικονομίας στις δημοτικές
προμήθειες
•Αξιοποίηση του μηχανισμού pre-commercial procurement για την
προμήθεια προϊόντων τα οποία είναι 100% ανακυκλώσιμα (waste-free)
•Υλοποίηση προγράμματος "Zero Waste" σε συνεργασία με την
ΔΙ.Α.Α.Μ.ΑΘ. Α.Α.Ε. για την μείωση των απορριμμάτων φαγητού
(οργανικό κλάσμα)
•Επικαιροποίηση Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης ΑΣΑ της
Ορεστιάδας με στόχο την μείωση της παραγωγής απορριμμάτων
•Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την κοινή χρήση
οχημάτων, μηχανημάτων και υποδομών από τον Δήμο Ορεστιάδας
•Προώθηση δράσεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο πλαίσια της οικονομίας
διαμοιρασμού (car-sharing, bike-sharing, airbnb, κ.α.)
•Εκπόνηση στρατηγικής μετάβασης σε Κυκλική Οικονομία για τον Δήμο
Ορεστιάδας
•Μελέτη και κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης της πόλης της
Ορεστιάδας με αξιοποίηση των απορριπτόμενων θερμικών
φορτίων από την λειτουργία του εργοστασίου ζάχαρης και
μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
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7 Εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ
Η αποτελεσματική υλοποίηση και παρακολούθηση του ΣΔΑΕΚ είναι κρίσιμη για την
εφαρμογή του. Η παρούσα ενότητα περιγράφει τα μέτρα τα οποία απαιτούνται για την
αποτελεσματική υλοποίηση και τους μηχανισμούς για την επιτυχή παρακολούθηση της
πορείας υλοποίησης. Σημαντική είναι η στελέχωση του ΣΔΑΕΚ με κατάλληλο προσωπικό και η
διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών εργαλείων για την υλοποίηση των δράσεων

7.1 Ηγεσία
Η δημοτική αρχή αναλαμβάνει την
πρωτοβουλία για την εκπόνηση του Σχεδίου
για την ενεργειακή μετάβαση και λειτουργεί
ως παράδειγμα προς μίμηση υλοποιώντας
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και
ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ στα δημοτικά
κτίρια και εγκαταστάσεις. Η ανάληψη του
ρόλου του «ηγέτη» αποτελεί κρίσιμο στοιχείο
για την ενθάρρυνση τοπικών φορέων, πολιτών
και επιχειρήσεων για την συμμετοχή τους
στην εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας. Η
συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς και
επιστημονικούς φορείς είναι απαραίτητη για
την επιτυχή υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ.
Η δημοτική αρχή αναλαμβάνει την
παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ
και την επικοινωνία των αποτελεσμάτων στους
λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Για την
αποτελεσματική επικοινωνία, εντός ενός έτους
από την έγκριση του ΣΔΑΕΚ, η δημοτική αρχή
θα εκπονήσει ειδικό Σχέδιο Επικοινωνίας, το
οποίο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για την
ενεργή και διαρκή εμπλοκή των φορέων και
των πολιτών στην εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ.

7.2 Διοίκηση και
παρακολούθηση
Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής
εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ απαιτείται η ανάπτυξη
ευέλικτων δομών διοίκησης και μηχανισμών
τόσο σε επίπεδο στρατηγικής του ΣΔΑΕΚ, όσο
και σε επίπεδο συγκεκριμένων δράσεων. Ο
ρόλος του επικεφαλή εταίρου παραμένει στην
δημοτική αρχή, η οποία καθορίζει την
διαδικασία διοίκησης του ΣΔΑΕΚ, αποσαφηνίζει
ρόλους, ευθύνες και αρμοδιότητες και
ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία.
Σε στρατηγικό επίπεδο η διοίκηση του ΣΔΑΕΚ
πραγματοποιείται από τον Δήμαρχο σε
συνεργασία με τους θεματικούς
Αντιδημάρχους. Συμβουλευτικό ρόλο στην
διοίκηση του ΣΔΑΕΚ προτείνεται να έχει το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ή άλλος
επιστημονικός φορέας.
Σε επίπεδο έργων και δράσεων που
εντάσσονται στο πλαίσιο του ΣΔΑΕΚ, η
διοίκηση πραγματοποιείται από τον εκάστοτε
φορέα υλοποίησης, είτε αυτός είναι η
δημοτική αρχή, είτε τοπικός φορέας ή πολίτες.
Το γραφείο ενεργειακής μετάβασης σε
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συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης της
κάθε δράσης καταγράφει την πορεία
εφαρμογής και τα αποτελέσματα της εκάστοτε
δράσης.
Για την αντιμετώπιση σημαντικών αλλαγών
στις διαθέσιμες τεχνολογίες και στις εθνικές
και ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και
το κλίμα, η δημοτική αρχή σε συνεργασία με
ειδικούς επιστήμονες θα πραγματοποιεί κάθε
δύο χρόνια μία συνοπτική έκθεση
εφαρμογής κατά την οποία θα
αναγνωρίζονται και θα επισημαίνονται οι
κίνδυνοι και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν τα προς υλοποίηση έργα του
ΣΔΑΕΚ, ενώ θα ποσοτικοποιούνται τα
αποτελέσματα από την ολοκλήρωση δράσεων
και έργων του ΣΔΑΕΚ όσον αφορά τις
εκπομπές CO2.
Κάθε τέσσερα χρόνια η δημοτική αρχή σε
συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες θα
πραγματοποιείται πλήρη έκθεση
εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ στην οποία θα
επικαιροποιούνται οι προτεινόμενες δράσεις
και τα μέτρα με στόχο την επιτάχυνση της
εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ και την επίτευξη του
μείωσης των εκπομπών CO2.

7.3 Ανθρώπινο δυναμικό
Η επιτυχής υλοποίηση του ΣΔΑΕΚ στηρίζεται
στην διαθεσιμότητα κατάλληλου ανθρώπινου
δυναμικού. Παρατηρείται η ανάγκη για την
δημιουργία μίας ομάδας ΣΔΑΕΚ (SECAP team
of Orestiada), η οποία θα συντονίζει την
εφαρμογή του σχεδίου και θα αναφέρεται
στην διοίκηση του ΣΔΑΕΚ, δηλαδή την
δημοτική αρχή. Η υποστελέχωση των
υπηρεσιών του Δήμου Ορεστιάδας δημιουργεί
την ανάγκη ανάθεσης σε εξωτερικούς
συνεργάτες, οι οποίοι θα στελεχώσουν την
SECAP team. Η ομάδα του ΣΔΑΕK μπορεί

επίσης να συμπληρώνεται από εκπροσώπους
των τοπικών φορέων και της κοινωνίας. Μέρος
της SECAP team θα αποτελεί το προτεινόμενο
γραφείο ενεργειακής μετάβασης, στο οποίο θα
συμμετέχουν υπάλληλοι του Δήμου
Ορεστιάδας.
Η διαθεσιμότητα επιστημονικού δυναμικού
στην Ορεστιάδα δίνει την δυνατότητα
στελέχωσης της SECAP team και σε
συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς (ΔΠΘ)
καλύπτεται πλήρως η απαίτηση σε εξειδίκευση
και γνώση για την επιτυχή εφαρμογή του
ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας.

7.4 Χρηματοδότηση
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση της
ελληνικής οικονομίας και της τοπικής
οικονομίας της Ορεστιάδας αποτελεί ένα
σημαντικό εμπόδιο για την επιτυχή εφαρμογή
του ΣΔΑΕΚ.
Ωστόσο, μέσω της συμμετοχής του Δήμου
Ορεστιάδας στο Σύμφωνο των Δημάρχων και
της εκπόνησης ρεαλιστικού και τεκμηριωμένου
Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας
ενισχύεται η θέση του δήμου στην διεκδίκηση
ανταγωνιστικών εθνικών και ευρωπαϊκών
χρηματοδοτικών εργαλείων. Η διεκδίκηση
τέτοιων χρηματοδοτήσεων αποτελεί
προτεραιότητα της δημοτικής αρχής. Τονίζεται
πως υπάρχει σημαντικός αριθμός διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων τα οποία αφορούν
την ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων
περιφερειακών, εθνικών, ευρωπαϊκών και
άλλων ιδιωτικής πρωτοβουλίας
προγραμμάτων.
Η υλοποίηση δράσεων και έργων του ΣΔΑΕΚ
συνοδεύεται από εξοικονόμηση κόστους
ενέργειας, το οποίο η δημοτική αρχή
αναμένεται να αξιοποιεί για την
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χρηματοδότηση λοιπών δράσεων του ΣΔΑΕΚ.
Δημιουργείται συνεπώς ένα ταμείο
αναχρηματοδότησης, το οποίο
χρηματοδοτείται από τις ίδιες τις δράσεις του
ΣΔΑΕΚ.

7.5 Χάρτης εφαρμογής
Οι δράσεις του ΣΔΑΕΚ τοποθετούνται χρονικά
στον χάρτη εφαρμογής. Στο σχήμα 7.1.
παρουσιάζεται σχηματικά ο συνοπτικός χάρτης
εφαρμογής των προτεινόμενων δράσεων και
μέτρων του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας. Το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κάθε δράσης
επισημαίνεται στο Παράρτημα Β, όπου
παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων ανά
τομέα εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας.
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2016 Αρχική φάση
5.
6.
7.
8.

Ανάπτυξη σχεδίων και
πολιτικών για την
υποστήριξη του ΣΔΑΕΚ
Αξιολόγηση δημοτικών
ακινήτων για ενσωμάτωση
ΑΠΕ
Διαβούλευση του ΣΔΑΕΚ με
φορείς και πολίτες
Ψήφιση ΣΔΑΕΚ από
Δημοτικό Συμβούλιο

2016

2017

2017 1η Φάση
Ανάπτυξης ΣΔΑΕΚ
9.

10.

11.

12.

13.

2018 2η Φάση
Ανάπτυξης ΣΔΑΕΚ

12. Εκκίνηση προγράμματος
ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικού
φωτισμού
13. Δημοσίευση στρατηγικής
προώθησης
ηλεκτροκίνησης και
ποδηλάτου
14. Εκκίνηση προγράμματος
ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικού
στόλου

2018

Υλοποίηση και λειτουργία
γραφείου ενεργειακής
μετάβασης Δ.
Ορεστιάδας
Δημοσίευση Σχεδίου
Βιώσιμης Αστική
Κινητικότητας
Εκκίνηση προγράμματος
ενεργειακής αναβάθμισης
δημοτικών κτιρίων
Εκκίνηση του νέου
Εθνικού Προγράμματος
«Εξοικονόμηση κατ’
Οίκον»
Εμπλοκή ενδιαφερόμενων
μερών και διαρκείς
δράσεις ευαισθητοποίησης

2019

2020

2019 3η Φάση
Ανάπτυξης ΣΔΑΕΚ

15. Δημοσίευση στρατηγικής
προσαρμογής στην
Κυκλική Οικονομία
16. Εκκίνηση δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας
από την ΔΕΥΑΟ
17. Κατασκευή δημοτικής
μονάδας παραγωγής pellet
βιομάζας και
αντικατάσταση λεβήτων
πετρελαίου με λέβητες
pellet

2020 Έλεγχος Πορείας

19. Εκπόνηση 1ης έκθεσης
εφαρμογής ΣΔΑΕΚ και
επικαιροποίηση
20. Επίτευξη ενδιάμεσου
στόχου μείωσης κατά
20% των εκπομπών CO2
21. Δεύτερη φάση
προγράμματος
ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικών
κτιρίων
22. 50% των μετακινήσεων
δημοτικών υπαλλήλων
γίνεται με ποδήλατα και
ηλεκτρικά οχήματα

2021

...

2025 Επιτάχυνση ΣΔΑΕΚ
28. Μείωση εκπομπών από
οικιακό τομέα στο 50%
του έτους αναφοράς
29. Διείσδυση ΑΠΕ στο
ηλεκτρικό σύστημα σε
ποσοστό μεγαλύτερο από
50%
30. Εφαρμογή μέτρων
προστασίας ενάντια στην
Κλιματική Αλλαγή
31. Ολοκλήρωση
προγράμματος ενεργειακής
αναβάθμισης δημοτικών
κτιρίων
32. Έξυπνοι μετρητές σε
κάθε καταναλωτή του Δ.
Ορεστιάδας

2025

2021 Επιτάχυνση ΣΔΑΕΚ
23. Εφαρμογή σε πλήρη
ανάπτυξη της στρατηγικής
Κυκλικής Οικονομίας
24. Εκκίνηση της κατασκευής
εσωτερικών δικτύων
οικιακού φυσικού
αερίου στον
Δ.Ορεστιάδας
25. Ολοκλήρωση κατασκευής
μονάδας ΣΗΘΥΑ και
έξυπνου θερμικού και
ηλεκτρικού μικροδικτύου
σε δημοτικό κτιριακό
συγκρότημα
26. 100% δημοτικός
φωτισμός με LED και
έξυπνα συστήματα
διαχείρισης

...

2030

2030 Ολοκλήρωση
ΣΔΑΕΚ

32. 50% των μετακινήσεων
στην πόλη της Ορεστιάδας
γίνεται με ποδήλατο ή
ηλεκτρικό όχημα
33. 15% των κτιριακών
εγκαταστάσεων διαθέτει
πολύ μικρή ή μικρή
μονάδα ΣΗΘΥΑ με χρήση
φυσικού αερίου
34. 30% των κτιριακών
εγκαταστάσεων είναι
συνδεδεμένο σε δίκτυο
τηλεθέρμανσης είτε από
βιομάζα είτε από φυσικό
αέριο
35. Τελική έκθεση εφαρμογής
του ΣΔΑΕΚ Δ. Ορεστιάδας

Σχήμα 7.1. Συνοπτικός χάρτης εφαρμογής ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
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8 Ανάλυση επικινδυνότητας και τρωτότητας
στην κλιματική αλλαγή
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο περιγράφεται συνοπτικά το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής
και τα βήματα σχεδιασμού και λήψεως δράσεων προσαρμογής. Τα στοιχεία που
παρουσιάζονται στο εν λόγω Κεφάλαιο θέτουν τις βάσεις για την επέκταση της δέσμευσης
του Δήμου Ορεστιάδας προς το Σύμφωνο των Δημάρχων για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής
αντιμετώπισης και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή.

8.1 Συνοπτική περιγραφή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις
μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για το
περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.
Προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί και
σχετίζονται άμεσα με την κλιματική αλλαγή
αποτελούν οι αυξήσεις στις μέσες τιμές της
θερμοκρασίας της ατμοσφαίρας και των
ωκεανών παγκοσμίως, η ευρύτατη τήξη του
χιονιού και του πάγου και η αύξηση, σε
παγκόσμιο επίπεδο, της θαλάσσιας στάθμης.
Η αύξηση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο
επίπεδο, οφείλεται επί το πλείστον στην
παρατηρούμενη αύξηση των συγκεντρώσεων
αερίων του θερμοκηπίου, λόγω των
εκπομπών από τις ανθρωπογενείς
δραστηριότητες και την εντατικοποίηση τους
από τα μέσα του 20ου αιώνα και μετά (EEA,
2008a).

Πιο συγκεκριμένα, κατά τα τελευταία 150
χρόνια, η μέση θερμοκρασία του πλανήτη
έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 0,8οC παγκοσμίως,
και κατά σχεδόν 1οC στην Ευρώπη. Το έτος
2014, αποτέλεσε το θερμότερο έτος από το
1880 και μετά, σύμφωνα με δύο
διαφορετικές μελέτες από επιστήμονες της
ΝΑΣΑ και της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών
και Ατμόσφαιρας (NOAA) της Αμερικής.
Επιπλέον τα 10 θερμότερα καταγεγραμμένα
έτη, με εξαίρεση το 1998, έχουν εμφανιστεί
από το 2000 και μετά (NASA, 2015). Στο
Σχήμα 8.1 παρουσιάζεται η αύξηση της
παγκόσμιας θερμοκρασίας ανά την υφήλιο
από το 1884 μέχρι το 2015 (σε βαθμούς
Fahrenheit), ενώ στο Σχήμα 8.2
παρουσιάζεται γραφικά η μεταβολή της
θερμοκρασίας από το 1850 μέχρι το 2012
(σε βαθμούς Κελσίου).
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Σχήμα 8.1. Μεταβολής της θερμοκρασίας ανά την υφήλιo (1884-2015).
Πηγή: http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/

Σχήμα 8.2 Γραφική αναπαράσταση μεταβολής της παγκόσμιας θερμοκρασίας της
ατμόσφαιρας και των ωκεανών (1850-2012). Πηγή: IPCC, 2013
Σχετική μελέτη (5η) της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)
αναφέρει πως η αύξηση στη χρήση ορυκτών
καυσίμων έχει οδηγήσει σε αύξηση της

συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα. Πιο συγκεκριμένα, το
2013 η συγκέντρωση αυτή έφτασε τα 400
ppm (parts per million) (IPCC, 2013), για
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πρώτη φορά ιστορικά. Στο Σχήμα 8.3
παρουσιάζεται η μεταβολή στη συγκέντρωση

CO2 σε βάθος 400.000 χρόνων.

Σχήμα 8.3 . Μεταβολή στα παγκόσμια επίπεδα συγκέντρωσης CO2 στην ατμόσφαιρα.
(πηγή: climate.nasa.gov/evidence/

Εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τον
περιορισμό των εκπομπών, σύμφωνα με την
5η μελέτη της IPCC, προβλέπεται ότι η
παγκόσμια θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί
ακόμα περισσότερο κατά 1,8 έως 4,0oC έως
το 2100. Αυτό σημαίνει πως η αύξηση της
θερμοκρασίας σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή θα υπερβεί τους 2oC.
Στην περίπτωση που ξεπεραστεί αυτό το
όριο είναι πιθανή η επέλευση μη
αναστρέψιμων και καταστροφικών αλλαγών
(IPCC, 2013).

8.1.1 Οι συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει όλες τις
περιοχές του πλανήτη. Σε μερικές περιοχές
τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι
βροχοπτώσεις εμφανίζονται όλο και
συχνότερα, ενώ άλλες περιοχές εμφανίζουν
περισσότερους καύσωνες και ξηρασία. Οι
σημαντικότερες επιπτώσεις και κίνδυνοι από

την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ec.europa.eu) είναι οι
εξής:




Λιώσιμο των πάγων και αύξηση της
θαλάσσιας στάθμης: Όταν το νερό
θερμαίνεται, διαστέλλεται. Την ίδια
στιγμή η υπερθέρμανση του πλανήτη
προκαλεί λιώσιμο των πάγων. Ο
συνδυασμός αυτών των αλλαγών
προκαλεί αύξηση της στάθμης της
θάλασσας, με αποτέλεσμα πλημμύρες
και διάβρωση των παράκτιων
περιοχών.
Ακραία καιρικά φαινόμενα με
μετατόπιση βροχοπτώσεων: Η βροχή
και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα
εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Αυτό
μπορεί να οδηγήσει σε πλημμύρες και
στην μείωση της ποιότητας του
νερού, αλλά επίσης και στην μείωση
της διαθεσιμότητας υδατικών πόρων
σε ορισμένες περιοχές.
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Κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία: Η
κλιματική αλλαγή ήδη έχει σημαντικές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία.
Έχει παρατηρηθεί αύξηση στον
αριθμό των θανάτων που σχετίζονται
με υψηλές θερμοκρασίες σε
ορισμένες περιοχές και μείωση των
θανάτων που σχετίζονται με το κρύο
σε άλλες. Επίσης έχουν παρατηρηθεί
αλλαγές στην κατανομή ασθενειών
που μεταδίδονται με το νερό.
Κόστος για την κοινωνία και την
οικονομία: Οι ζημιές σε περιουσίες,
υποδομές και στην ανθρώπινη υγεία
επιβαρύνουν σημαντικά την κοινωνία
και την οικονομία. Μεταξύ 1980 και
2011 πλημμύρες έπληξαν
μεγαλύτερες από 5,5 εκατομμύρια
ανθρώπους και προκάλεσαν άμεσες
οικονομικές απώλειες πάνω από 90
δις €. Επίσης, τομείς που βασίζονται
έντονα σε συγκεκριμένες
θερμοκρασίες και επίπεδα
βροχοπτώσεων, όπως η γεωργία, η
δασοκομία, η ενέργεια και ο
τουρισμός, επηρεάζονται ιδιαίτερα.
Κίνδυνοι για την άγρια ζωή: Η
κλιματική αλλαγή συμβαίνει τόσο
γρήγορα που πολλά φυτά και είδη
ζώων δυσκολεύονται να
ανταπεξέλθουν. Πολλά χερσαία,
θαλάσσια και γλυκού νερού είδη
έχουν μετατοπιστεί σε νέες
τοποθεσίες. Μερικά είδη φυτών και
ζώων απειλούνται με εξαφάνιση, αν η
παγκόσμια μέση θερμοκρασία
συνεχίσει να αυξάνεται.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι μεγαλύτερες
αυξήσεις της θερμοκρασίας συναντώνται στη
νότια Ευρώπη και στην Αρκτική, και οι
μεγαλύτερες μειώσεις της κατακρήμνισης

παρουσιάζονται στη νότια Ευρώπη με
αυξήσεις στα βόρεια και βορειοδυτικά. Οι
περιφέρειες της Ευρώπης που είναι ιδιαίτερα
ευπαθείς στην κλιματική αλλλαγή
περιλαμβάνουν (EEA, 2008b):








Τη νότια Ευρώπη και τη λεκάνη της
Μεσογείου (λόγω της αύξησης των
καυσώνων και της ξηρασίας).
Ορεινές περιοχές (καθώς αυξάνεται
το λιώσιμο του χιονιού και των
πάγων).
Παράκτιες ζώνες, δέλτα και
πλημμυρικες περιοχές (λόγω της
αύξησης της στάθμης της θάλασσας
και των αυξανόμενων έντονων
βροχοπτώσεων, των πλημμυρών και
των καταιγίδων).
Οι πλέον βόρειες περιοχές της
Ευρώπης και η Αρκτική (καθώς
αυξάνονται οι θερμοκρασίες και το
λιώσιμο των πάγων).

Στο Σχήμα 8.4 παρουσιάζεται η διαφορά στη
θερμοκρασία της Ευρώπης από το 1976
μέχρι και το 2006 κατα τη χειμερινή και
καλοκαιρινή περίοδο.
Στην Ευρώπη, περίπου το 75% του
πληθυσμού ζεις σε αστικές περιοχές, και το
ποσοστό αυτό προβλέπεται να αυξηθεί. Η
κλιματική αλλαγή έχει τη δυνατότητα να
επηρεάσει σχεδόν όλα τα συστατικά στοιχεία
του αστικού περιβάλλοντος και δημιουργεί
νέες και σύνθετες προκλήσεις. Η κλιματική
αλλαγή επηρεάζει τις πόλεις ως κόμβους της
ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας,
της κοινωνικής ζωής και του πολιτισμού και
έχεις συνέπειες που ξεπερνούν τα σύνορα
του αστικού περιβάλλοντος (climateadapt.eea.europa.eu).
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Στο μέλλον θα υπάρξουν πόλεις που θα
χρειαστεί να αντιμετωπίσουν ξηρασίες και
υψηλές θερμοκρασίες. Άλλες πόλεις θα
βιώσουν πλημμύρες και ακραία καιρικά
φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει

πολλές πτυχές της αστικής ζωής, από την
ποιότητα του αέρα έως και την κατανάλωση
ενέργειας και την παροχή βασικών
υπηρεσιών.

Σχήμα 8.4.Μεταβολή θερμοκρασίας στην Ευρώπη την περίοδο 1976 – 2006
(αριστερά: μέσος όρος έτους, κέντρο: χειμώνας, δεξιά: καλοκαίρι). Πηγή: European
Environmental Agency Website (http://www.eea.europa.eu/)
Ο ανελλιπής αστικός σχεδιασμός μπορεί να
επιδεινώσει τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Για παράδειγμα, η χρήση του
εδάφους, για στέγαση, δρόμους και χώρους
στάθμευσης, αυξάνει την απορρόφηση
ηλιακής ακτινοβολίας και οδηγεί σε
υψηλότερες αστικές θερμοκρασίες (το
λεγόμενο φαινόμενο αστικής θερμικής
νησίδας). H στεγανότητα των
«σφραγισμένων» αστικών περιοχών μειώνει
τη φυσική αποστράγγιση και αυξάνει το νερό
απορροής, το οποίο ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων, μπορεί να
οδηγήσει σε πλημμύρες. Ωστόσο, ο αστικός
σχεδιασμός με στόχο την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα μέσω
της ενίσχυσης των πράσινων υποδομών, θα
μπορούσε να έχει πολλά κοινά οφέλη,
συμπεριλαμβανομένων της βελτίωσης της

ποιότητας του αέρα, την στήριξη της
βιοποικιλότητας και την βελτίωση της
ποιότητας ζωής (climateadapt.eea.europa.eu).

8.1.2 Πολιτική και
πρωτοβουλίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν υιοθετήσει
εθνικά προγράμματα με στόχο τη μείωση
των εκπομπών. Επίσης, σε επίπεδο ΕΕ έχουν
εγκριθεί διάφορες πολιτικές και μέτρα μέσω
του Ευρωπαϊκού προγράμματος για την
κλιματική αλλαγή. Για παράδειγμα (ΕΕΑ,
2008c):


Αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή,
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βιομάζα) και εγκαταστάσεις
συνδυασμένης παραγωγής θερμικής
και ηλεκτρικής ενέργειας.
Βελτιώσεις στην ενεργειακή
αποδοτικότητα, π.χ. στα κτίρια, τη
βιομηχανία, τις οικιακές συσκευές.
Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα των νέων επιβατικών
αυτοκινήτων.
Μέτρα περιορισμού των εκπομπών
στη μεταποιητική βιομηχανία.
Μέτρα μείωσης των εκπομπών από
τους χώρους υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων.

Το πρόγραμμα εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα είναι ο
ακρογωνιαίος λίθος των προσπαθειών της ΕΕ
για τη μείωση των εκπομπών με τρόπο που
να είναι οικονομικά αποτελεσματικός. Τον
Μάρτιο του 2007, η ΕΕ ενέκρινε ένα
φιλόδοξο πρόγραμμα για την αλλαγή του
κλίματος και την ενέργεια με στόχο τον
περιορισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 20
% έως το 2020 (σε σχέση με τα επίπεδα του
1990) αλλά και την επίτευξη, έως το 2020,
ενός στόχου για χρήση πρωτογενούς
ενέργειας στην Ευρώπη κατά 20% μέσω
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΕΕΑ, 2008c).
Το καλοκαίρι του 2015, συζητήθηκε η
δημιουργία ενός νέου στόχου πέρα από το
2020. Ο νέος αυτός στόχος φτάνει μέχρι το
2030 και επιδιώκει την μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αερίων
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40%.
Τον στόχο αυτό ακολουθεί και η Ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων,
ενσωματώνοντας, επιπλέον και μια μελέτη
για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
και της προσαρμογής σε αυτήν.

8.1.3 Υφιστάμενη κατάσταση
στην Ελλάδα
Κλίμα: Η Ελλάδα, ως χώρα της Μεσογείου,
διαθέτει το λεγόμενο μεσογειακό κλίμα που
χαρακτηρίζεται από ήπιους έως λίγο υγρούς
χειμώνες και ζεστά έως ξηρά καλοκαίρια. Με
τοποθεσία στο νοτιότερο άκρο της
βαλκανικής χερσονήσου, η Ελλάδα έχει
ιδιόμορφη τοπογραφία η οποία, σε
συνδυασμό με τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες, είναι υπεύθυνη για τη χωρική
μεταβλητότητα των κλιματικών συνθηκών.
Αυτό σημαίνει πως το κλίμα στην Ελλάδα
μπορεί να ποικίλει, από μεσογειακό σε
αλπικό, σε περιοχές με απόσταση μερικών
χιλιομέτρων. Επιπλέον, ένα ακόμα
χαρακτηριστικό της Ελλάδας, η εκτεταμένη
ακτογραμμή, μπορεί να επηρεάσει έναν
μεγάλο αριθμό κλιματικών χαρακτηριστικών,
προκαλώντας σημαντικές διαφορές από ένα
τυπικό μεσογειακό κλίμα. Συνεπώς το κλίμα
στην Ελλάδα μπορεί να διαχωριστεί σε 4
υποκατηγορίες, όπως φαίνονται και στο
Σχήμα 8.5 (Bank of Greece, 2011):




Θαλάσσιο μεσογειακό κλίμα, με
εύκρατα χαρακτηριστικά, που
συναντάται κατά μήκος της δυτικής
ακτής στην Ελλάδα και στα Ιόνια
νησιά.
Πεδινό μεσογειακό κλίμα, που
συναντάται στη Νοτιοανατολική
Ελλάδα, σε μέρη της Στερεάς
Ελλάδας, στην ανατολική
Πελοπόννησο, στα νησιά και τις
παράκτιες περιοχές του κεντρικού
Αιγαίου και στην Κρήτη.
Χαρακτηριστικά αυτού του τύπου
είναι τα ξηρά καλοκαίρια με
ψυχρότερους χειμώνες, συγκριτικά με
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περιοχές σε αντίστοιχα γεωγραφικά
πλάτη και στο Ιόνιο πέλαγος.
Ηπειρωτικό μεσογειακό κλίμα, το
οποίο συναντάται στο μεγαλύτερο
μέρος της Θράκης, της Μακεδονίας,
της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, με
πολλά από τα χαρακτηριστικά του να
μοιάζουν με κλίματα των
βορινότερων περιοχών των
Βαλκανίων.
Ορεινό μεσογειακό κλίμα, που
συναντάται στις οροσειρές που
διατρέχουν την Ελλάδα. Αυτές οι
οροσειρές περιλαμβάνουν δασικές
εκτάσεις με κλίμα δάσους, καθώς και
μικρές περιοχές σε μεγάλο υψόμετρο
με αλπικό κλίμα κατά τη διάρκεια του
χειμώνα.

Θερμοκρασία: Η θερμοκρασία στην Ελλάδα
διαφέρει όχι μόνο με βάση το γεωγραφικό
πλάτος, αλλά και με βάση την τοπογραφία.
Οι χειμώνες είναι ηπιότεροι σε περιοχές που
η ορεινή διαμόρφωση εμποδίζει τους
ψυχρούς ανέμους από το βορρά, και
ψυχρότεροι σε περιοχές όπου η
γεωμορφολογία επιτρέπει αυτούς τους
ανέμους να εισχωρήσουν. Η επιρροή της
θερμοκρασίας από τη θάλασσα είναι επίσης
υπεύθυνη για το ηπιότερο κλίμα των
παράκτιων περιοχών και των νησιών,

συγκριτικά με τις κοντινές ηπειρωτικές
περιοχές.
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, κυρίως
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, η μέγιστη
ημερήσια θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται
μεταξύ 32 – 36οC, αλλά μπορεί να ανέβει και
πάνω από τους 40οC, καθώς έχουν
καταγραφεί θερμοκρασίες με απόλυτο
μέγιστο πάνω από 45οC σε περιοχές της
κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Στα
περισσότερα μέρη της Ελλάδας, οι ελάχιστες
θερμοκρασίες καταγράφονται μεταξύ τέλους
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου,
υποδεικνύοντας την επικράτηση ενός
ηπειρωτικού κλίματος και εμφανίζονται
νωρίτερα στης ηπειρωτικές περιοχές σε
σχέση με τις παράκτιες. Απόλυτες ελάχιστες
θερμοκρασίες μικρότερες των 20οC
συναντώνται σε ορισμένες περιοχές της
Βόρειας Μακεδονίας και της Βόρειας Θράκης,
καθώς και σε μεγάλα υψόμετρα στην
Κεντρική Ελλάδα. Από τον Μάρτιο και μετά,
η θερμοκρασία του αέρα αυξάνεται σταδιακά
φτάνοντας στο μέγιστο στα τέλη Ιουλίου και
κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Η
θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει σε όλη τη
χώρα από τα τέλη Σεπτεμβρίου (Bank of
Greece, 2011).
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Σχήμα 8.5. Οι 4 κλιματικές υπο-κατηγορίες της Ελλάδας.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
Το μέσο ετήσιο εύρος της θερμοκρασίας (η
διαφορά μεταξύ της μηνιαίας μέσης
θερμοκρασίας τον Ιούλιο ή Αύγουστο με την
μέση μηνιαία θερμοκρασία Ιανουαρίου ή
Φεβρουαρίου) είναι μεγαλύτερη των 20οC
στη Βόρεια Ελλάδα, χαρακτηριστικό ενός
ηπειρωτικού κλίματος, αλλά πολύ μικρότερη
στις νότιες περιοχές. Στα νότια νησιά είναι
μικρότερη των 15οC. Η ημερήσια διακύμανση
της θερμοκρασίας στις περισσότερες
περιοχές της χώρας φτάνει στην υψηλότερη
τιμή γύρω στις 14:00 (λίγο αργότερα το
καλοκαίρι στις 15:00) και τη χαμηλότερη
τιμή γύρω στις 07:00 (05:00 για το
καλοκαίρι). Η μέση ημερήσια διακύμανση της
θερμοκρασία κυμαίνεται από 8οC για το

καλοκαίρι και 4οC το χειμώνα (Bank of
Greece, 2011).
H Βόρεια Ελλάδα παρουσιάζει ημέρες με
ολικός ψύχος, δηλαδή μέρες που η
θερμοκρασία δεν ανεβαίνει πάνω από 0οC ,
ένα φαινόμενο αρκετά σπάνιο για τη Νότια
Ελλάδα, κυρίως τις παράκτιες περιοχές και τα
νησιά του Αιγαίου. Η θερμοκρασία του αέρα
μειώνεται από 0.6-0.8οC για κάθε 100 m σε
ύψος. Η θερμοκρασία του εδάφους, όπως η
θερμοκρασίας του αέρα, ποικίλλει σε ετήσια
και ημερήσια βάση, αλλά σε πολύ
μεγαλύτερη κλίμακα, καθώς το έδαφος
θερμαίνεται περισσότερο από τον αέρα το
καλοκαίρι και επίσης δροσίζει περισσότερο το
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χειμώνα. (Bank of Greece, 2011). Στο Σχήμα
8.6 παρουσιάζεται η μέση ετήσια
2.1
Μέση ετήσια θερμοκρασία
θερμοκρασία στην Ελλάδα μέχρι σήμερα και
η πρόβλεψη για αύξηση της μέχρι το 2100.

Σχήμα 8.6. Μέση ετήσια θερμοκρασία
Ελλάδας
Πηγή: ΥΠΕΚΑ, 2015
Βροχοπτώσεις: Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η
τοπογραφία της Ελλάδας, διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του
κλίματος, κυρίως σε σχέση με την ποσότητα
βροχοπτώσεων. Η γεωγραφική θέση της
Ελλάδας, το γεγονός ότι περιβάλλεται από

θάλασσα, σε συνδυασμό με την παρουσία
υψηλών βουνών και οροσειρών,
δημιουργούν μεγάλες διαφορές στην
κατανομή και την ποσότητα των
βροχοπτώσεων. Στην Βόρεια Ελλάδα η
βροχή τείνει να κατανέμεται ομαλότερα μέσα
στο έτος. Η μέση ετησία βροχόπτωση για
ολόκληρη τη χωρά υπολογίζεται σε περίπου
800 χλστ., όμως η γεωγραφική διανομή του
ετησίου ύψους βροχής, αλλά και αυτού της
βροχερής περιόδου του έτους, ακολουθεί σε
γενικές γραμμές το ανάγλυφο της Ελλάδος.
Στις βορειοανατολικές περιοχές της χωράς,
την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, το
ετήσιο ύψος της βροχής αυξάνεται από τα
παράλια προς το εσωτερικό με μέγιστο στα
βόρεια όρη των περιοχών αυτών (Bank of
Greece, 2011).
Στο Σχήμα 8.7 παρουσιάζονται τα ύψη
βροχής στην Ελλάδα για το έτος 2013.
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Σχήμα 8.7. Τα ύψη βροχής στην Ελλάδα (2013) σε χιλιοστόμετρα.
Πηγή: www.meteo-news.gr

8.1.4 Εθνικές πρωτοβουλίες και
πολιτικές αντιμετώπισης
Η Ελλάδα μέχρι πρόσφατα δεν είχε θεσπίσει
κάποια στρατηγική σχετικά με την κλιματική
αλλαγή. Τον Οκτώβριο του 2015
παρουσιάστηκε για διαβούλευση η Εθνική
Στρατηγική για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγη (ΕΣΠΚΑ), η οποία «θέτει

τους γενικού στόχους, τις κατευθηντήριες
αρχές και τα μέσα υλοποίησης μιας
σύγχρονης αποτελεσματικής και
αναπτυξιακής στρατηγικής προσαρμογής,
στο πλαίσιο που ορίζεται από τις Ευρωπαϊκές
οδηγίες και τη διεθνή εμπειρία» (ΥΠΕΚΑ,
2015). Βασικοί στόχοι της ΕΣΠΚΑ είναι
(ΥΠΕΚΑ, 2015):


Η βελτίωση της διαδικασία λήψης
αποφάσεων μέσω απόκτησης









πληρέστερων πληροφοριών και
επιστημονικών δεδομένων
σχετικών με την προσαρμογή.
Η προώθηση της ανάπτυξης και
εφαρμογής
περιφερειακών/τοπικών σχεδίων
δράσης.
Η προώθηση δράσεων και
πολιτικών προσαρμογής σε όλους
τους τομείς.
Η δημιουργία μηχανισμού
παρακολούθησης και αξιολόγησης
των δράσεων και πολιτικών
προσαρμογής.
Η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Σε τοπικό επίπεδο πολλές πόλεις και δήμοι
έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των
Δημάρχων και την πρωτοβουλία Mayors
Adapt, τα οποία αναπτύχθηκαν με στόχο να
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προτρέψουν τις πόλεις και τους Δήμους να
αναλάβουν δράση για την προσαρμογή στο

φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

8.2 Βήματα σχεδιασμού και λήψεως δράσεων προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή
Tο 2014, το Σύμφωνο των Δημάρχων
ανέπτυξε την πρωτοβουλία Mayors Adapt με
στόχο την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών
για την επιτυχή προσαρμογή των
συμμετεχόντων στο φαινόμενο της
κλιματικής αλλαγής. Από τα τέλη του 2015, η
εν λόγω πρωτοβουλία ενσωματώθηκε στα
νέα ΣΔΑΕ (επονομαζόμενα πλέον ως Σχέδια
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος –
ΣΔΑΕΚ) που υποβάλλονται από το 2016 και
μετά. Σύμφωνα με αυτήν την πρωτοβουλία
οι Δήμοι οφείλουν πέρα από την επέκταση
των δεσμεύσεων τους για μείωση του
ανθρακικού τους αποτυπώματος κατά 40%
έως το 2030, να αποτιμήσουν τους
κινδύνους και τα τρωτά σημεία που
σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στην
περιοχή ευθύνης τους και να προτείνουνυλοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις
προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκε
μια αρχική ανάλυση - παράθεση της
κατάστασης του Δήμου Ορεστιάδας, όσον
αφορά την αποτίμηση των κινδύνων και των
τρωτών σημείων που απορρέουν από την
κλιματική αλλαγή και την αναγνώριση
γενικών δράσεων προσαρμογής. Η

συγκεκριμένη ανάλυση δύναται να
αξιοποιηθεί βοηθητικά, στην περίπτωση που
ο Δήμος Ορεστιάδας επιλέξει να επεκτείνει
την δέσμευσή του στο Σύμφωνο των
Δημάρχων για την υιοθέτηση μιας
στρατηγικής αντιμετώπισης και προσαρμογής
στην Κλιματική Αλλαγή.
Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές
ενέργειες-βήματα που απαιτούνται σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες οδηγίες του
Συμφώνου των Δημάρχων και του εργαλείου
Urban AST (Adaptation Support Tool). Για
την διευκόλυνση της μελλοντικής
συμπλήρωσης του νέου ηλεκτρονικού
προτύπου ΣΔΑΕΚ, συμπληρώθηκαν και
παρουσιάζονται εποπτικά οι αντίστοιχοι
πίνακες αυτοαξιολόγησης όπως αυτοί
περικλείονται στο σχετικό πρότυπο.
Σύμφωνα με αυτό, κάθε ένα από τα έξι
τυποποιημένα βήματα σχεδιασμού και
λήψεως δράσεων αξιολογείται με την χρήση
συγκεκριμένης κλίμακας (Πίνακας 8.1) και
λίστας ελέγχου.

Πίνακας 8.1. Κλίμακα αυτοαξιολόγησης
Κλίμακα
Δ
Γ
Β
Α

Κατάσταση
Δεν έχει ξεκινήσει ή αρχικό στάδιο υλοποίησης
Ικανοποιητική ωριμότητα – πρόοδος
Σημαντική ωριμότητα – πρόοδος
Τελικό στάδιο υλοποίησης – ολοκλήρωση

Ενδεικτικό Επίπεδο
Ολοκλήρωσης
0-25 %
25-50%
50-75%
75-100%
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8.2.1 Βήμα 1: Προετοιμασία για
την προσαρμογή
Το 1ο βήμα σχεδιασμού και λήψεως δράσεων
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
περιλαμβάνει ενέργειες οι οποίες θέτουν την
βάση για την επιτυχή διαδικασία
προσαρμογής. Ενδεικτικές ενέργειες
αποτελούν η διασφάλιση υποστήριξης από
εμπλεκομένους φορείς, η αναζήτηση

χρηματοδοτικών ευκαιριών, η ανάπτυξη
μηχανισμών συντονισμού, η ανάθεση σαφών
αρμοδιοτήτων και η ευαισθητοποίηση των
δημοτών σχετικά με το φαινόμενο και τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο Δήμος
Ορεστιάδας, όπως και η πλειοψηφία των
Δήμων που συμμετέχουν στο ΣτΔ, βρίσκεται
ακόμη σε πρώιμο στάδιο όσον αφορά την
προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή
(Πίνακας 8.2).

Πίνακας 8.2. Λίστα ελέγχου – πίνακας προσαρμογής Βήματος 1
Στάδιο
Δράσεις
προσαρμογής
Ενσωμάτωση δεσμεύσεων προσαρμογής στην τοπική
πολιτική για το κλίμα.
Αναγνώριση ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών
πόρων.
Ορισμός ομάδας προσαρμογής εντός της δημοτικής
αρχής και ανάθεση σαφών αρμοδιοτήτων.
Ανάπτυξη και υιοθέτηση οριζόντιων (π.χ. ανάμεσα σε
Βήμα 1:
δημοτικά τμήματα) μηχανισμών συντονισμού.
Προετοιμασία του
Ανάπτυξη και υιοθέτηση κάθετων (π.χ. σε κυβερνητικό
εδάφους για
επίπεδο) μηχανισμών συντονισμού.
προσαρμογή
Ανάπτυξη και υιοθέτηση συμβουλευτικών και
συμμετοχικών μηχανισμών για την ενίσχυση της
δέσμευσης πολλαπλών εμπλεκόμενων μερών στην
διαδικασία προσαρμογής.
Ανάπτυξη και υιοθέτηση διαδικασιών συνεχούς
επικοινωνίας για την προσέγγιση - εμπλοκή
διαφορετικών ομάδων στόχων.

8.2.2 Βήμα 2: Αποτίμηση του
κινδύνου και των τρωτών
σημείων
Το 2ο βήμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας
ολοκληρωμένης εικόνας των σημερινών και
μελλοντικών κλιματικών κινδύνων και
ευπάθειας των αστικών περιοχών, στον
εντοπισμό ευκαιριών που απορρέουν από
την κλιματική αλλαγή και στην παροχή

Αυτόαξιολόγηση
Δ
Δ
Δ
Δ
Δ

Δ
Δ

πληροφοριών σχετικά με τις αναμενόμενες
επιπτώσεις (Πίνακας 8.3). Το εργαλείο Urban
AST περιλαμβάνει συγκεκριμένα δεδομένα,
μεθοδολογίες και τεχνικές για την επιτυχή
υλοποίηση των δράσεων που αναφέρονται
στον Πίνακα 8.3. Ορισμένα γενικά
χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους
κινδύνους και την ευπάθεια του Δήμου
Ορεστιάδας στην κλιματική αλλαγή δίνονται
στην συνέχεια.
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Πίνακας 8.3 Λίστα ελέγχου – πίνακας προσαρμογής Βήματος 2
Στάδιο
Δράσεις
προσαρμογής
Χαρτογράφηση των πιθανών μεθόδων και πηγών
δεδομένων για την διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου
και ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή.
Βήμα 2: Αποτίμηση
Αποτίμηση των κλιματικών κινδύνων και των τρωτών
του κινδύνου και
σημείων.
των τρωτών
Αναγνώριση και ταξινόμηση ανά προτεραιότητα
σημείων
πιθανών τομέων δράσης.
Περιοδική επανεξέταση της διαθέσιμης γνώσης και
ενσωμάτωση των νέων ευρημάτων.
Το κλίμα της ευρύτερης περιοχής του
Βορείου Έβρου κατατάσσεται στον
ηπειρωτικό τύπο κλίματος με δριμύ χειμώνα
και θερμό καλοκαίρι. Η μέγιστη ηλιοφάνεια
παρατηρείται τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο, οπότε εμφανίζεται η μέση
υψηλότερη θερμοκρασία του έτους (24,16
0
C). Η μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία
είναι 2 0C και παρατηρείται τον Ιανουάριο. H
μέση σχετική υγρασία φθάνει τη μέγιστη
τιμή της (86,1%) τον Δεκέμβριο και την
ελάχιστη (63,6%) τον Ιούλιο. Η μέση ετήσια
βροχόπτωση υπερβαίνει τα 600 mm. Οι
επικρατούντες άνεμοι είναι βορειοανατολικής
διευθύνσεως και εμφανίζονται κυρίως το
χειμώνα. Η μέγιστη ηλιοφάνεια
καταγράφεται τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο
και η ελάχιστη τους μήνες Δεκέμβριο –
Φεβρουάριο. Βροχοπτώσεις σημειώνονται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με μέγιστη
ένταση μεταξύ Οκτωβρίου και Μαρτίου.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του χειμώνα έως
νωρίς την άνοιξη σημειώνονται
χιονοπτώσεις. Η μέση ετήσια σχετική
υγρασία είναι 69%.
Η ευρύτερη πεδιάδα της Ορεστιάδας
διασχίζεται από τους ποταμούς Έβρο και
Άρδα. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την

Αυτόαξιολόγηση
Δ
Δ
Δ
Δ

μεγάλη ποσότητα υδατικών πόρων
(υπόγειων και επιφανειακών νερών) που
διαθέτει. Η αυξημένη αυτή ποσότητα
υδατικών πόρων έχει οδηγήσει τα τελευταία
χρόνια σε αύξηση των πλημμυρικών
φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή του
Δήμου Ορεστιάδας, όπως και σε ολόκληρο το
νομό Έβρου. Οι ποταμοί που πλημμυρίζουν
είναι ο Έβρος, ο Άρδας και ο Ερυθροπόταμος
στην περιοχή του Διδυμοτείχου, σε ότι
αφορά την ελληνική πλευρά και βέβαια οι
υπόλοιποι παραπόταμοι του Έβρου που
βρίσκονται εντός Τουρκικού ή Βουλγαρικού
εδάφους, των οποίων τα νερά κατευθύνονται
στον Έβρο. Τα πλημμυρικά αυτά φαινόμενα
πέραν της άμεσης επικινδυνότητας τους για
τους κατοίκους της περιοχής, μπορεί να είναι
καταστροφικά και για άλλες δραστηριότητες,
όπως η αγροτική παραγωγή. Σε αρκετές
περιπτώσεις στο πρόσφατο παρελθόν έχουν
γίνει αναφορές για προβλήματα στην
καλλιεργητική περίοδο του κάμπου της
Ορεστιάδας, λόγω της αύξησης των
φαινομένων αυτών, κάτι που καταδεικνύει
την ανάγκη για ενίσχυση των
αντιπλημμυρικών και αποστραγγιστικών
έργων.
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Σύμφωνα με τις οδηγίες από την
πρωτοβουλία Mayors Adapt στο πλαίσιο του
Συμφώνου των Δημάρχων, οι κίνδυνοι της
κλιματικής αλλαγής που πρέπει να ληφθούν
υπόψη και να αντιμετωπιστούν είναι: η
αύξηση/μείωση της θερμοκρασίας, η ακραία
βροχόπτωση, οι πλημμύρες, η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας, η ξηρασία, οι
καταιγίδες, οι κατολισθήσεις και οι πυρκαγιές
δασών. Αντιστοίχως οι ευπαθείς τομείς στην
κλιματική αλλαγή είναι: τα κτίρια, οι
μεταφορές, η ενέργεια, το νερό, τα
απόβλητα, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η
γεωργία και η δασοκομία, το περιβάλλον και
η βιοποικιλότητα, η υγεία, η πολιτική
προστασία και ο τουρισμός. Λαμβάνοντας
υπόψη την κλιματολογία και μορφολογία του
Δήμου Ορεστιάδας καθώς και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του, συνοψίζονται
επιγραμματικά ορισμένοι βασικοί κίνδυνοι
που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή:






Απότομες μεταβολές στη
θερμοκρασία του Δήμου οι οποίες
μπορούν να οδηγήσουν σε μερικούς
παγετούς κατά τη χειμερινή περίοδο,
και σε αύξηση της θερμοκρασίας
κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
οδηγώντας σε ξηρότερα καλοκαίρια.
Αύξηση έντονων καταιγίδων που
μπορεί να οδηγήσουν σε πλημμυρικά
επεισόδια.
Πιθανές μεταβολές με αύξηση της
θερμοκρασίας και ξηρότερα
καλοκαίρια, αυξάνουν το κίνδυνο
δασικών πυρκαγιών, γεγονός το
οποίο όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη
βιοποικιλότητα της περιοχής, αλλά
επίσης μπορεί να οδηγήσει και σε
πλημμύρες εντός των ορίων του
Δήμου.

Οι προαναφερθέντες κίνδυνοι μπορούν να
επηρεάσουν αρνητικά πολλούς τομείς και
δραστηριότητες εντός του Δήμου
Ορεστιάδας. Ο οικονομικός τομέας μπορεί να
επηρεαστεί αρνητικά εμμέσως εξαιτίας της
μείωσης της παραγωγικότητας του
αγροτικού/κτηνοτροφικού τομέα και των
προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν ο
βιομηχανικός κλάδος και γενικότερα η
έλλειψη αναπτυξιακών έργων στην περιοχή.
Επιπλέον το κόστος αποκατάστασης
ενδεχόμενων καταστροφών μπορεί να
αποδειχθεί δυσβάσταχτο, όχι μόνο σε
δημοτικό αλλά και σε κρατικό επίπεδο
(YΠΕΚΑ, 2015).
Η αυξημένη συχνότητα ακραίων καιρικών
φαινομένων μπορεί να οδηγήσει σε
αυξημένες ζημίες σε κτίρια και εξοπλισμό
εντός τον ορίων του Δήμου. Η αύξηση στη
συχνότητα των καταιγίδων μπορεί να
προκαλέσει συμφόρηση στο αποχετευτικό
σύστημα του Δήμου με αποτέλεσμα έντονα
πλημμυρικά επεισόδια. Επίσης είναι έντονος
ο κίνδυνος καταστροφών σε κτίρια και
υποδομές από εκδήλωση πυρκαγιών ή/και
λόγω καθίζησης του εδάφους (Bank of
Greece, 2011).
Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην
ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής των
ανθρώπων είναι δεδομένη. Τα ακραία καιρικά
φαινόμενα μπορεί να οδηγήσουν σε πολλά
προβλήματα λόγω κυμάτων παγετού ή
καύσωνα. Επιπλέον μπορεί στα όρια του
Δήμου να παρατηρηθεί αύξηση των
ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό
(λόγω των πλημμύρων) και λόγω της
ρύπανσης του αέρα (λόγω της αύξησης
συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα) (ΥΠΕΚΑ, 2015).
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Η απότομη μεταβολή θερμοκρασιών μπορεί
να οδηγήσει σε μεγάλα ενεργειακά
προβλήματα εντός του Δήμου. Η αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε αύξηση
ζήτησης ενέργειας το καλοκαίρι για ψύξη και
αντιστοίχως μείωση στη ζήτηση ενέργειας το
χειμώνα για θέρμανση. Η αύξηση
συχνότητας των καυσώνων μπορεί να
οδηγήσει σε μείωση της θερμικής άνεσης
(κάτι που έχει ήδη αρχίσει να εμφανίζεται σε

μεγάλα αστικά κέντρα) (Bank of Greece,
2011).
Στους Πίνακες 8.4 και 8.5 συνοψίζονται οι
βασικοί κλιματικοί κίνδυνοι και οι
αναμενόμενες επιπτώσεις ανά τομέα,
σύμφωνα με το πρότυπο ΣΔΑΕΚ καθώς και οι
παράμετροι που πρέπει να αξιολογηθούν στο
πλαίσιο συμμετοχής στην πρωτοβουλία
Mayors Adapt.

Πίνακας 8.4. Κλιματικοί κίνδυνοι για τον Δήμο Ορεστιάδας
Τύπος κινδύνου

Τρέχον
επίπεδο
κινδύνου

Αναμενόμενη
μεταβολή
στην ένταση

Αναμενόμενη
μεταβολή
στην
συχνότητα

Χρονικό
πλαίσιο

Υπερβολική ζέστη
Υπερβολικό κρύο
Ακραία βροχόπτωση
Πλημμύρες
Άνοδος στάθμης θάλασσας
Ξηρασία
Καταιγίδες
Κατολισθήσεις
Πυρκαγιές δασών

Πίνακας 8.5. Αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τον Δήμο
Ορεστιάδας
Αναμενόμενο
Αναμενόμενες Πιθανότητα
Χρονικό
Τομέας που επηρεάζεται
επίπεδο
επιπτώσεις
εμφάνισης
πλαίσιο
επίπτωσης
Κτίρια
Μεταφορές
Ενέργεια
Νερό
Απόβλητα
Χωροταξικός σχεδιασμός
Γεωργία και δασοκομία
Περιβάλλον/βιοποικιλότητα
Υγεία
Πολιτική προστασία
Τουρισμός
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8.2.3 Βήματα 3 και 4:
Αναγνώριση, αποτίμηση
και επιλογή δράσεων
Κατόπιν της αναγνώρισης των κινδύνων και
των τρωτών σημείων του Δήμου Ορεστιάδας
από την κλιματική αλλαγή, τα επόμενα
βήματα αποσκοπούν στην αναγνώριση
δράσεων προσαρμογής σύμφωνα με τις

ανάγκες του Δήμου (3ο βήμα) και στην
αποτίμηση και επιλογή των καταλληλότερων
εξ αυτών (4ο βήμα) (Πίνακας 8.6). Ο στόχος
των συγκεκριμένων βημάτων είναι να
αναγνωριστούν και να προταθούν τα
κατάλληλα μέτρα ώστε τα προβλήματα που
ανιχνεύθηκαν στο 2ο βήμα, να καταστούν
διαχειρίσιμα από τις αρμόδιες αρχές του
Δήμου.

Πίνακας 8.6. Λίστα ελέγχου – πίνακας προσαρμογής Βημάτων 3 και 4
Στάδιο
Δράσεις
προσαρμογής
Συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση πλήρους
χαρτοφυλακίου των επιλογών προσαρμογής.
Βήματα 3 και 4:
Αξιολόγηση δυνατοτήτων ένταξης των δράσεων
Αναγνώριση,
προσαρμογής σε υφιστάμενες πολιτικές και σχέδια και
αποτίμηση και
προσδιορισμός πιθανών συνεργειών και συγκρούσεων
επιλογή δράσεων
(π.χ. με δράσεις μετριασμού).
Ανάπτυξη και υιοθέτηση δράσεων προσαρμογής (ως
μέρος του ΣΔΑΕΚ ή άλλου εγγράφου σχεδιασμού).
Λαμβάνοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή
ώστε να υπάρχει συμμόρφωση μεταξύ
τοπικού και εθνικού επιπέδου, δύναται να
αναπτυχθούν συγκεκριμένες προτάσεις
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή για τον
Δήμο Ορεστιάδας. Για την αντιμετώπιση των
οικονομικών προβλημάτων που αναμένεται
να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή, η

Αυτόαξιολόγηση
Δ

Δ
Δ

λύση είναι η άμεση εφαρμογή και
ενσωμάτωση των δράσεων προσαρμογής. Το
κόστος εφαρμογής αποτελεσματικών
δράσεων αναμένεται να είναι αρκετά υψηλό,
όμως μακροπρόθεσμα το συνολικό κόστος
θα είναι σημαντικά μικρότερο σε σύγκριση
με την μη ανάληψη δράσεων (Σχήμα 8.8).
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προτύπου γενικής ισορροπίας GEM-E3
(Ετήσιο συνολικό κόστος σε δισεκ. ευρώ του 2008, εκφρασμένο ως προς το μέγεθος
Κεφάλαιο
8: Ανάλυση επικινδυνότητας και τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή
ΑΕΠ του
έτους βάσης)

Σχήμα 8.8. Ετήσιο συνολικό κόστος για την Ελλάδα σε δις Ευρώ, εκφρασμένο ως
προς το μέγεθος του ΑΕΠ (πηγή: ΥΠΕΚΑ. 2015)

1.6

Σωρευτικό κόστος για την ελληνική οικονομία βάσει του Σεναρίου Προσαρμογής καιπου
του Σεναρίου Μη Δράσης, σύμφωνα
τα αποτελέσματα
του
Η αντιμετώπιση των κινδύνων
Για τηνμε
αντιμετώπιση
των προβλημάτων
Πρότυπουυγεία
Γενικής
Ισορροπίας GEM-E3 σε
δισεκ.
ευρώ
τουυποδομών
2008
σχετίζονται με την ανθρώπινη
μπορεί
στον
τομέα
των
και της ενέργειας
να πραγματοποιηθεί με δράσεις σε τρία
μέτωπα (ΥΠΕΚΑ, 2015):
Α2 χωρίς προσαρμογή






είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν έργα
Διαφορά
μέσα στα
όριακόστους
του Δήμου.
Α2προστασίας
με προσαρμογή
της Προσαρμογής
(Μη Δράση)
(Σενάριο
Προσαρμογής) χάριν, ειδικές μελέτες
Παραδείγματος
από τη Μη Δράση
Συνεργασία με φορείς, όπως
τρωτότητας των εγκαταστάσεων,
προεξοφλητικό επιτόκιο ίσο με 0%
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα
τροποποίηση των έργων δικτύου ηλεκτρικής
Περίοδος 2011-2050
78,9
85,7
-6,8
ενέργειας ώστε να είναι προληπτικά
κλπ., π.χ. για την εγκατάσταση
Περίοδος 2051-2070
182,3
177,5
4,7
προστατευμένα
και να υπάρχει 125
προοπτική
συστημάτων
παρακολούθησης της
Περίοδος 2071-2100
439,4
314,4
ρύπανσης
του αέρα,
έγκαιρης
μετεγκατάστασης
απαιτηθεί,
Περίοδος
2011-2100
700,5
577,7 τους, εφόσον
122,8
προειδοποίησης και παρακολούθησης
του αποχετευτικού συστήματος
προεξοφλητικό επιτόκιοαναβάθμιση
ίσο με 2%
του Δήμου ώστε
της δραστηριότητας
φορέων
Περίοδος 2011-2050
40,5
43,6 να αποφευχθούν
-3 πιθανές
πλημμύρες
από
αύξηση
των
βροχοπτώσεων.
ασθενειών.
Περίοδος 2051-2070
65
63,8
1,2
2071-2100
96,1
70
26,1
Δράσεις Περίοδος
σε χώρους
του τομέα της
Επίσης είναι σημαντικό
να αναπτυχθεί
Περίοδος
2011-2100
201,6
24,3 στην
περαιτέρω η177,3
έρευνα και ανάπτυξη
υγείας, όπως
η κατάλληλη
περιοχή, με στόχο να εφαρμοστούν
εκπαίδευση και στελέχωση του
σύγχρονες μέθοδοι προστασίας από ακραία
προσωπικού υγείας, η κατάλληλη
προετοιμασία και αναβάθμιση των
καιρικά φαινόμενα και να δημιουργηθούν
έξυπνα δίκτυα για τη διαχείριση της
εγκαταστάσεων.
ενέργειας.
Μέτρα αυτοπροστασίας, προσαρμογή
96
των προσωπικών συνηθειών των
δημοτών, όπως η ελαχιστοποίηση
8.2.4 Βήμα 5: Εφαρμογή
εξωτερικών δραστηριοτήτων σε
δράσεων προσαρμογής
περιόδους αυξημένου κινδύνου.
Το 5ο βήμα αποσκοπεί στην εφαρμογή των
δράσεων προσαρμογής σύμφωνα με το
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Κεφάλαιο 8: Ανάλυση επικινδυνότητας και τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή

ΣΔΑΕΚ ή/και άλλου εγγράφου αστικού
σχεδιασμού (Πίνακας 8.7). Είναι σημαντικό οι
τοπικές πολιτικές προσαρμογής να
συμβαδίζουν με την εθνική στρατηγική,
όπως επίσης είναι σημαντικό οι πολιτικές
αυτές να ενσωματωθούν σε ευρύτερα
πολιτικά πλαίσια και στρατηγικές
διασυνοριακών συνεργασιών και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι πολιτικές

προσαρμογής συνδυάζονται με τις πολιτικές
μετριασμού (όπως η μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου, η εύρεση
εναλλακτικών πηγών ενέργειας κλπ.) και η
ομοιογένεια μεταξύ διαφορετικών
διαχειριστικών αρχών μπορεί να διευκολύνει
προβλήματα γραφειοκρατικού περιεχομένου
και προβλήματα προσαρμογής σε
διαφορετικές περιοχές.

Πίνακας 8.7. Λίστα ελέγχου – πίνακας προσαρμογής Βήματος 5
Στάδιο
Δράσεις
προσαρμογής
Διαθέσιμο πλαίσιο εφαρμογής με σαφή ορόσημα.
Βήμα 5: Εφαρμογή
Εφαρμογή δράσεων προσαρμογής σύμφωνα με το
δράσεων
ΣΔΑΕΚ ή/και άλλου εγγράφου σχεδιασμού.
προσαρμογής
Συντονισμός δράσεων μετριασμού και προσαρμογής.

8.2.5 Βήμα 6: Παρακολούθηση
και αξιολόγηση
Μια στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή θα πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία
που παρακολουθείται και εξελίσσεται
διαρκώς. Το 6ο και τελευταίο βήμα

Αυτόαξιολόγηση
Δ
Δ
Δ

αποσκοπεί στην αναγνώριση και εφαρμογή
κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και
αξιολόγησης ώστε πρασαρμόζεται και
αναθεωρείται τακτικά το σχετικό σχέδιο
δράσης (Πίνακας 8.8).

Πίνακας 8.8. Λίστα ελέγχου – πίνακας προσαρμογής Βήματος 6
Στάδιο
Δράσεις
προσαρμογής
Διαθέσιμο πλαίσιο παρακολούθησης των δράσεων
προσαρμογής.
Αναγνώριση κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης και
αξιολόγησης.
Βήμα 6:
Παρακολούθηση και
Τακτική παρακολούθηση και αναφορά της προόδου
αξιολόγηση
Προσαρμογή, ενημέρωση και αναθεώρηση της
στρατηγικής προσαρμογής και του σχεδίου δράσης
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασία
παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Αυτόαξιολόγηση
Δ
Δ
Δ

Δ

102

Κεφάλαιο 9: Επικοινωνία και πληροφορίες

9 Επικοινωνία και πληροφορίες
Πώς να συμμετέχεις
Το ΣΔΑΕΚ αποτελεί ένα ευρύτερο σχέδιο για την
πόλη και τους οικισμούς της Ορεστιάδας και όχι
ένα σχέδιο μόνο για την δημοτική αρχή. Η
ενεργή εμπλοκή αυτών που ζουν και εργάζονται
στην περιοχή της Ορεστιάδας είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την από κοινού επίτευξη του
στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Το ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας αποτελεί ένα
δυναμικό έγγραφο, το οποίο ανανεώνεται
διαρκώς σύμφωνα με την πορεία εφαρμογής και
την συμμετοχή τοπικών φορέων και πολιτών.
Το ΣΔΑΕΚ περιλαμβάνει στοχευμένες δράσεις που
πρόκειται να υλοποιήσει η δημοτική αρχή με
στόχο την συμμετοχή τοπικών οργανισμών,
κοινωνικών ομάδων, επιχειρήσεων, τοπικών
φορέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων μείωσης των εκπομπών σε τοπικό
επίπεδο.
Στοιχεία επικοινωνίας
Βλάσης Καλεντζίδης
Χημικός Μηχανικός
Προϊστάμενος Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού,
Ανάπτυξης και Πληροφορικής Δήμου Ορεστιάδας
Τ. +30 25523 50360
email. vlasis@orestiada.gr
Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, MSc
Υπ. Διδάκτωρ ΔΠΘ
Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού,
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τ. +30 25410 79878
email. klympero@pme.duth.gr
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Παράρτημα Α – Αναλυτικές Καταναλώσεις
Ενέργειας Δήμου Ορεστιάδας
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Πίνακας Α.1. – Ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτιρίων Δήμου Ορεστιάδας το 2012
Καταναλώσεις για το έτος
Αριθμός
2012
παροχής ΔΕΗ
Περιγραφή Κτιρίου
Θέση - Δ/νση
Ηλεκτρική
Πετρέλαιο
Ενέργεια
(λίτρα)
(kWh)
Κτίρια Διοικητικών &
Πολιτιστικών Χρήσεων
22400896
Δημοτικό Κατάστημα
Άρζος
3.062
0
22409049
Δημοτικό Κατάστημα
Βάλτος
3.532
1.000
22427034
Δημοτικό Κατάστημα
Βάλτος
25.872
1.200
22408932
Δημοτικό Ιατρείο
Βάλτος
433
0
Δημοτικό Κατάστημα
Δίκαια
22.919
7.300
22411097
Εργοτάξιο
Δίκαια
7.781
1.900
22428658
Δημοτικά Σφαγεία
Δίκαια
2.867
0
22417433
Πολιτιστικό Κέντρο
Δίλοφος
1.283
0
22424936
Δημοτικό Σιντριβάνι
Ελιά
6.036
0
22407778
22307123
Δημοτικό Κατάστημα
Ζώνη
3.736
350
22319303
Δημοτικό Ιατρείο
Ζώνη
626
0
22307100
Πολιτιστικό Κέντρο
Ζώνη
3.043
0
Δημοτικό Ιατρείο
Θεραπειό
215
600
22425211
22305539
Δημοτικό Κατάστημα
Θούριο
6.333
3.060
22313677
Δημοτικό Ιατρείο
Θούριο
463
Δημοτικό Κατάστημα
Καβύλη
0
3.300
22419398
Δημοτικό Ιατρείο
Καναδάς
827
0
22408275
Πνευματικό Κέντρο
Καστανιές
4.964
8.500
22416785
Δημοτικό Κατάστημα
Κόμαρα
1.666
350
22428236
Δημοτικό Κατάστημα
Κυπρίνος
9.034
4.000
22405888
Δημοτικά Σφαγεία
Κυπρίνος
12.088
0
22401189
Δημοτικό Κατάστημα
Μαράσια
1.212
1.000
22308174
Δημοτικό Κατάστημα
Μεγάλη Δοξιπάρα
1.431
500
22313251
Δημοτικό Κατάστημα
Μεγάλη Δοξιπάρα
1.767
3.000
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Παρ/σεις

Δημοτικό Κατάστημα
Πνευματικό Κέντρο
Δημοτικό Ιατρείο
Δημοτικά Ουρητήρια
Βιβλιοθήκη
Δημοτικό Κατάστημα
Αποθήκη ΔΕΥΑΟ
Τεχνική Υπηρεσία ΔΕΥΑΟ
Πολιτιστικό Κέντρο
ΚΔΑΠ Οινόης
Συνεργείο Δήμου
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου

Γραφεία ΔΕΥΑΟ

Ν. Βύσσα
Ν. Βύσσα
Ν. Βύσσα
Ν. Βύσσα
Ν. Βύσσα
Νεοχώρι
Οινόη
Οινόη
Οινόη
Οινόη
Ορεστιάδα - Ευριπίδη 121
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα - Βασ. Κων/νου
9-11
Ορεστιάδα - Βασ. Κων/νου
9-11
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα - Αγ.
Θεοδώρων 202
Ορεστιάδα - 11ης Διλιχίας
Μηχανικού

Δημοτολόγια
Δημοτικά Σφαγεία
ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
Πολύκεντρο
Μορφωτικός Σύλλογος
Ορεστιάδας
Κέντρο Σίτισης Ορεστιάδας

Ορεστιάδα
Ορεστιάδα (ΒΙ.ΠΕ.)
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα - Αγ.
Θεοδώρων 87
Ορεστιάδα - Βίτσι 28

Δημοτική Τηλεόραση
Πνευματικό Κέντρο

Ορεστιάδα - Νικολάου Σ.
Ορμένιο

Δημαρχείο (επέκταση)
Δημαρχείο (πέτρινο)
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Γραφεία ΔΕΥΑΟ

13.257
6.406
584
133
0
28.520
0
0
5.007
2.300
10.080
0

5.000
7.000
0
0
940
0
1.255
1.500
1.000
1.800
3.673
9.098

12.443

22406129
22406259
22418765
22407522
22432014
22417448

22428450
22401345
22425538

22425791

35.572
12.291

5.993
2.600

17.892

3.516

3.205

1.776

34.163
110.760
4.790
31.965

0
3.962
2.500
8.000

18328
17.271

0
0

38.258
924

0
0
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22425315
22400595
22427245-01 /
22427246-01
22429980-02 /
22429978-02
22419314
22426912
22417917
22431128
22417843
22413230
22414596 /
22414595 /
22419153
22403516

Δημοτικό Ιατρείο
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Κατάστημα
ΚΔΑΠ Πύργου
Ν. Βύσσα
Πνευματικό Κέντρο
Δημοτικό Ιατρείο
Αποδυτήρια
Πολιτιστικό Κέντρο
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Ιατρείο
Δημοτικό Κατάστημα
Πνευματικό Κέντρο
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Κατάστημα
Δημοτικό Κατάστημα

Ορμένιο
Πεντάλοφος
Πεντάλοφος
Πλάτη
Πύργος
Ρίζια
Ρίζια
Ρίζια
Ρίζια
Σαγήνη
Σάκκος
Σπήλαιο
Σπήλαιο
Σπήλαιο
Στέρνα
Στέρνα
Φυλάκιο
Χανδράς
Χειμώνιο
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

4.419
7.873
2.023
0
1.175
0
0
2.313
6.222
0
0
1.176
402
1.602
0
928
8.078
0
2.078
563.628

0
1.100
800
1.000
3.000
3.300
1.460
0
0
2.500
1.000
500
0
0
2.520
0
4.350
3.800
851
132.604

22403037
22403995
22418884

40.098

51.000

22431140

21.000

8.400

28538065

11.300

0

22417392

15.392
51.920
5.896
25.262

0
0
0
6.500

22412203
22427104
22427573
98538107 /

22423457

22406649
22406630

22401681
22401680
22401834
22428241
22409649
22414384

Αθλητικές Εγκατάστασεις
Κλειστό Κολυμβητήριο
Παλαιό Κλειστό Γυμναστήριο
Αποδυτήρια Εθνικού Σταδίου
Εθνικό Στάδιο
Νέο Κλειστό Γυμναστήριο
Δημοτικό Γήπεεδο
Κλειστό Γυμναστήριο

Ορεστιάδα
Μουρούζη
Ορεστιάδα
Μουρούζη
Ορεστιάδα
Σταδίου
Ορεστιάδα
Σταδίου
Οινόη
Στέρνα
Ν. Βύσσα

- Τέρμα
- Τέρμα
- Εθνικού
- Εθνικού
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Δημοτικό Γήπεδο
Δημοτικό Γήπεδο
Δημοτικό Γήπεδο
(Αποδυτήρια)
Δημοτικό Γήπεδο
Δημοτικό Γήπεδο
(Αποδυτήρια)
Δημοτικό Γήπεδο
Δημοτικό Γήπεδο
Δημοτικό Γήπεδο
Κτίρια Εκπαίδευσης
Παιδικοί Σταθμοί
1ος
Παιδικός
Σταθμός
Ορεστιάδας
2ος
Παιδικός
Σταθμός
Ορεστιάδας
3ος
Παιδικός
Σταθμός
Ορεστιάδας
4ος
Παιδικός
Σταθμός
Ορεστιάδας
Παιδικός Σταθμός Κυπρίνου
Παιδικός Σταθμός Δικαίων
Παιδικός Σταθμός Ριζίων
Παιδικός
Σταθμός
Νέας
Βύσσας
Παιδικός Σταθμός Καστανέων
Παιδικός Σταθμός Κλεισσούς

Μεγάλη Δοξιπάρα
Κυπρίνος
Κόμαρα
Καστανιές
Καβύλη
Θούριο
Αμπελάκια
Δίκαια
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

Ορεστιάδα - Π. Γρηγορίου
- Μπότσαρη 43
Ορεστιάδα - Περικλέους
50,
Ορεστιάδα - Π. Γρηγορίου
- Μπότσαρη
Ορφέως 14, Ορεστιάδα
Κυπρίνος
Δίκαια
Ρίζια
Ν. Βύσσα
Καστανιές
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΠΗ
Καβύλης

Καβύλη

435
2.241

0
0

22417412
22432514
22406524

2.227
19.707

0
0

22428689
22408278

1.707
3.609
4.745
6.435
211.974

0
0
0
0
65.900

22424924
22317020
22432503
22417434

9.441

5.000

22428390 πετρέλαιο 2015

3.825

3.200

22402712 πετρέλαιο 2015

12.972

3.000

22428390 πετρέλαιο 2015

2.820
2.235
11.070

3.000
2.300
2.800
1.500

22419192
22410206
-

9.010
755
3.500
55.628

4.500
600
0
25.900

22415061 πετρέλαιο 2014
22408248 πετρέλαιο 2013
22431128

5.325

700

22405713 πετρέλαιο 2013

108

πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο

2015
2014
2014
2015

Νέας Βύσσας
Πεντάλοφου
Α' Ορεστιάδας
Β' Ορεστιάδας
Ριζίων
Πετρωτά
Κόμαρα
Ελιά
Δίκαια
Ορμένιο
Βάλτος
Στέρνα
Καστανιές
Κυπρίνος

Ν. Βύσσα
Πεντάλοφος
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα
Ρίζια
Πετρωτά
Κόμαρα
Ελιά
Δίκαια
Ορμένιο
Βάλτος
Στέρνα
Καστανιές
Κυπρίνος
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

9.005
8.501
11.645
11.115
6.020
3.215
12.064
6.157
6.026
0
8.883
11.264
4.793
22524
126.537

1.000
1.000
3.865
3.149
1.000
2.500
1.800
1.700
2.000
2.550
1.200
975
1.595
3000
28.034

1.000

3.100

3.976

1.000

0

1.050

0

0

0

0

0

1.000

3.364

1.173

2.182

0

22424273
22431160
22404758
22411447
22405713
22412477
22424716
22410174
22410174
22409000
22413431
22427564
22431633

πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο
πετρέλαιο

2013
2013
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2013

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
1ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
2ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
3ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
6ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
7ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
8ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
9ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας

Ορεστιάδα - Βασιλέως
Κων/νου 115Α
Ορεστιάδα - Πανταζίδου
89
Ορεστιάδα Αγίων
Θεοδώρων 201
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα
Αρχή
Ευαγγελιστρίας
Ορεστιάδα - Παλαιολόγου
& Ανδριανουπόλεως
Ορεστιάδα
Κοσμά
Αιτωλού
Ορεστιάδα - Ρήγα Φεραίου
2
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22432750
22409408
Μαζί με 3ο
Δημοτικό Σχολείο
Μαζί με 4ο
Δημοτικό Σχολείο
Μαζί με 6ο
Δημοτικό Σχολείο
Μαζί με 7ο
Δημοτικό Σχολείο
22418664 /
22418665
Ηλεκτρικός
22423614
καυστήρας
-

10ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
11ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας
Ειδικό Νηπιαγωγείο
Ορεστιάδας
Νηπιαγωγείο Πύργου
Νηπιαγωγείο Λεπτής
Νηπιαγωγείο Ν. Βύσσας
Νηπιαγωγείο Στέρνας
Νηπιαγωγείο Καστανέων
Νηπιαγωγείο Ριζίων
Νηπιαγωγείου Δικαίων
Νηπιαγωγείου Κυπρίνου
Νηπιαγωγείο Θουρίου
1ο Δημοτικό Σχολείο
2ο Δημοτικό Σχολείο
3ο Δημοτικό Σχολείο
4ο Δημοτικό Σχολείο
6ο Δημοτικό Σχολείο
7ο Δημοτικό Σχολείο
8ο Δημοτικό Σχολείο
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
Δημοτικό Σχολείο Πύργου

Ορεστιάδα - Ραιδεστού 30
Ορεστιάδα - Μ. Μπότσαρη
1
Πύργος
Πύργος
Λεπτή
Ν. Βύσσα
Στέρνα
Καστανιές
Ρίζια
Δίκαια
Κυπρίνος
Θούριο
Ορεστιάδα - Βασιλέως
Κων/νου
Ορεστιάδα - Ορέστη 7
Ορεστιάδα
Αγ.
Θεοδώρων 179
Ορεστιάδα
Αναγεννήσεως
Ορεστιάδα - Μαυρομιχάλη
4
Ορεστιάδα
Εθνομαρτύρων 5Α
Ορεστιάδα - Ρήγα Φεραίου
4
Ορεστιάδα - Μουρούζη 36
Πύργος

793

0

5.140

0

950
1.154
1.425
2.172
3.798
2.300
1.165

2.000
0
1.500
2.000
0
767
1.600

0

8.465

0

0

0

0

23.168
19.840

8.500
19.970

38.097

7.500

6.264

8.500

41.572

7.498

6.255

7.500

17.246

13.200

9.439
3.605

3.500
2.000
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22423983
22432099
-

Μαζί με Ειδικό
Δημοτικό

22412910
22428243
22425389
22424509
22419058
Μαζί με το
Δημοτικό Σχολείο
Μαζί με το
Δημοτικό Σχολείο
Μαζί με το
- Δημοτικό Θουρίου
-

22402398
22418521
Κατανάλωση του
2013
Μαζί με το 4ο
22402317
Νηπιαγωγείο
Μαζί με το 6ο
22405822
Νηπιαγωγείο
22419452/2240
4595
22418862

22424923
22432122
22412912 /

Μαζί με Ειδικό
Νηπιαγωγείο

Δημοτικό Σχολείο Λεπτής
Δημοτικό Σχολείο Ν. Βύσσας
Δημοτικό Σχολείο Καστανέων
Δημοτικό Σχολείο Ριζίων
Δημοτικό Σχολείο Δικαίων

Λεπτή
Ν. Βύσσα
Καστανιές
Ρίζια
Δίκαια

3.335
5.568

4.000
3.000

8.209
4.370

1.317
6.000

4.338

0

15.944

6.584

540
237.209

4.000
126.724

Κυπρίνος
Δημοτικό Σχολείο Κυπρίνου
Δημοτικό Σχολείο Θουρίου

Θούριο
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ

22412913
22414991
22406314
22415520/
22415553
22417108
22410199 /
22417588 / Μαζί με το 7ο
22417589 Νηπιαγωγείο
22423885 /
22428236 /
22406547 /
22406501
Μαζί με το
- Νηπιαγωγείο
Θουρίου

Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο
2ο Γυμνάσιο
3ο Γυμνάσιο & Εσπερινό
Γυμνάσιο Κυπρίνου
Γυμνάσιο Ριζίων
Γυμνάσιο & Λύκειο Ν. Βύσσας
Γυμνάσιο & Λύκειο Δικαίων
2ο Λύκειο
1ο ΕΠΑΛ - 2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ

Ορεστιάδα
Κων/νου
Ορεστιάδα
τέρμα
Ορεστιάδα
Μουρούζη
Κυπρίνος
Ρίζια
Ν. Βύσσα
Δίκαια
Ορεστιάδα
Ορεστιάδα
90

- Τέρμα Βασ.
- 40 Εκκλησιών
- Πάροδος

- Ζαρίφη 7
- Ιπποκράτους

24.450

17.089

22432628 /
22423242 /
22412201

20.970

19.821

22417397

11.551
8.210
8.026
21.515
5.856
16.000

10.918
4.553
5.059
8.609
8.663
15.021

22423807
22406585
22406772
22415014
22410806
22423920

45.471

27.624

885300085
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ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΛΟΙΠΑ
ΤΕΛΙΚΟ

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΤΙΡΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

162.049

117.356

581.423
1.357.025
79.748
1.436.773

298.015
496.519
2.456
498.975
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Πίνακας Α.2. – Ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών εγκαταστάσεων Δήμου Ορεστιάδας το 2012
Κατανάλωση
Κατανάλωση
Περιγραφή
Θέση - Δ/νση
Η/Ε το 2012 Πετρελαίου το
Παρατηρήσεις
(kWh)
2012 (λίτρα)
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΑΛΤΟΣ
0
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΑΛΤΟΣ
0
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΑΛΤΟΣ
54.535
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΥΣΣΑ
22.200
Κατανάλωση 2015
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΥΣΣΑ
14.232
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΥΣΣΑ
111.407
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΒΥΣΣΑ
135.600
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΚΑΙΑ
8322
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΔΙΚΑΙΑ
28138
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΕΛΙΑ
30485
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
ΘΟΥΡΙΟ
289
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΒΥΛΗ
26.399
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΒΥΛΗ
34.908
Κατανάλωση 2015
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΒΥΛΗ
12.640
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΜΠΟΣ ΣΑΓΗΝΗΣ
503.702
2000
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
10.272
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
0
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΥΠΡΙΝΟΣ
52552
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΛΕΠΤΗ
1521
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΛΕΠΤΗ
81.762
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
Μ. ΔΟΞΙΠΑΡΑ
101.666
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΜΙΚ ΔΟΞΙΠΑΡΑ
3334
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ
0
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΝΕΟΧΩΡΙ
113.700
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΟΙΝΟΗ
0
Κατανάλωση 2015
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΟΙΝΟΗ
72.960
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
26.100
113

Αριθμός
Παροχής ΔΕΗ
22409066-01
22417442-01
22424964-01
22432739
22417413-02
22417414-02
98538114-01
22417435
22432126
22407709
22315726-01
22417106-02
22417406-02
98538106-02
88530137-01
22417417-02
22417416-02
22430264
22428408
22417449-01
22313251-01
22308641
22408626-01
22417446-01
22431952
22423576-01
22424513-01

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΟΡΜΕΝΙΟ
ΟΡΜΕΝΙΟ
ΠΑΤΑΓΗ/ΝΕΟΧΩΡΙ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
ΠΕΤΡΩΤΑ
ΠΤΕΛΕΑ
ΠΥΡΓΟΥ 1
ΠΥΡΓΟΥ 2
ΠΥΡΓΟΥ 3
ΠΥΡΓΟΥ Χ-Θ
ΡΙΖΙΑ
ΡΙΖΙΑ
ΡΙΖΙΑ
ΣΑΚΚΟΥ
ΣΑΚΚΟΥ (ΠΑΝ/ΜΙΑ)
ΣΑΚΚΟΥ Η3
ΣΠΗΛΑΙΟ
ΣΤΕΡΝΑ
ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΟΣ
(ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)
ΦΥΛΑΚΙΟ
ΦΥΛΑΚΙΟ ΚΥΠΡΙΝΟΣ
ΧΑΝΔΡΑΣ
ΧΕΙΜΩΝΙΟ
ΧΕΙΜΩΝΙΟ (ΠΑΛΙΟ)
ΣΥΝΟΛΟ

37063
19126
36.802
4982
131240
98880
75360
162
47034
3.363
6
116.560
316.240
34440
0
128.842
27.000
278.520
71.480
17381
34.387
726560
130720
12650
57476
0
0
3.852.998

22417438
22425175
22408533-01
22404453
98538256
98538257
98538267
22425800
22417436
22417451-01
22417454-01
22429747-01
22426103-01
22428098
22406629-02
22417536-02
98538095-01
22429769-01
98538094-01
22401630
22413709-02
Κατανάλωση 2015

2.000
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22423476
22423781
22423783
22313248
22414553-01
22424449

Πίνακας Α.3. – Ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών οχημάτων Δήμου Ορεστιάδας το 2012
Διεύθυνση που
Είδος Οχήματος
Τύπος
Εξυπηρετούμεν
Μάρκα
Άδεια
χρησιμοποιεί το
(όπως άδεια)
Οχήματος
η Περιοχή
Όχημα
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
2004
1823 Κ ATEGO
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
2004
1823 K ATEGO
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
2008
1824
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
2008
1824
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΑΣΤΙΚΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
DAF
2009
FA CF75
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΚΑΔΩΝ
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
1998
2024 Η
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΟΡΕΙΝΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
1998
2024 Η
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΟΡΕΙΝΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
ΦΟΡΤΗΓΟ
VOLVO
2003
FL E 4X2R
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
MERCEDES
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
2009
1824
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΟΡΕΙΝΗ
BENZ
ΚΑΔΩΝ
MERCEDES
ΦΟΡΤΗΓΟ
2010
1824
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
BENZ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
HYUNDAI
Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
2002
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
STATION
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
MATRIX
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
HYUNDAI
Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
2002
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
STATION
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
MATRIX
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
HYUNDAI
Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
2002
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
STATION
ΟΡΕΙΝΗ
MATRIX
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
HYUNDAI
Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
2003
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
STATION
ΟΡΕΙΝΗ
MATRIX
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ
NISSAN
2003
ΓΕΡΑΝΑΚΙ
AK 1400
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
115

Είδος
Καυσίμου
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Β
Β
Β
Β
Π

Λίτρα
(2012)
8.383
6.931
6.831
6.019
7.969
7.675
8.623
9.957
2.771
3.758
____
____
____
____
783

IVECO

1994

ΓΕΡΑΝΑΚΙ

ISOLI PT 120

NISSAN

2005

ΓΕΡΑΝΑΚΙ

CABSTAR 35,13

NISSAN

2002

ΓΕΡΑΝΑΚΙ

CABSTAR E
11035

M/S

1998

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

_____

NISSAN

1997

ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

KUBOTA

____

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ

M 150/3
(ECOT.200)
_____

HYUNDAI GETS

2006

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

STATION

SCANIA

1996

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

K 113 CLB

FORD

2002

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

TRANSIT BUS
130

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο
ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

MERCEDES
BENZ 207D

2000

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ

IVECO

1998

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Α 45-12

MERCEDES
BENZ

1994

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

309

IVECO

1999

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

CC 100 E
18M/P

IVECO

2003

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

100 Ε 21Ν

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ISUZU D-MAX

2007

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗΟΡΕΙΝΗ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
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Π
Π
Π
Π
Π
Π
Β
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π

904
0
837
0
173
80
____
6.559
1.268
784
2.043
1.938
5.448
6.182
260
1.731

MASSEY
FERGUSON
____

____

TΡΑΚΤΕΡ

165

ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ

ΟΡΕΙΝΗ

____

ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑ

_____

ΑΣΤΙΚΗ & ΟΡΕΙΝΗ

IVECO AIFO

2000

ΣΑΡΩΘΡΟ

SA4/S

JOHNSTON

2005

ΣΑΡΩΘΡΟ

JOHNSTON 600

HOLDER

2000

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

C 240

SEAT INCA

1997

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

STATION

ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

CITROEN
BERLINGO

2010

OPEL COMBO

2008

OPEL CORSAVAN

2005

MERCEDES
BENZ VITO

2009

FIAT FIORINO

2009

RENAULT
KANGOO

2008

MERCEDES
BENZ

1983

FIAT DUCATO
4X4

2009

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ.
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ

VAN

Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

VAN

Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

VAN

Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

VAN

Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

VAN

Κ.Κ.Π.Α.Α ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

VAN

Κ.Κ.Π.Α.Α. ΔΗΜΟΥ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΑΣΤΙΚΗ

1513

ΚΑΘΑΡΙΌΤΗΤΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ

ΦΟΡΤΗΓΟ

ΔΗΜΟΣ
ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΟΡΕΙΝΗ

Π
Π
Π
Π
Π
Β
Π
Π

48
6.678
0
229
0
_____
158
____
____

Π
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Π
Π
Π
Π
Π

____
204
____
351
____

MITSUBISHI
L200

2003

TOYOTA HILUX

2009

TOYOTA HILUX

2009

TOYOTA HILUX

2005

TOYOTA HILUX

1998

MAZDA B 2600

1999

MAZDA B 2600

1999

MAZDA B 2600

1999

MAZDA B 2600

1999

MITSUBISHI
L300

1994

JCB 4CX

2006

JCB 3CX

2009

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
4Χ4

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ

4CX - 4WS SM
3 CX CSM 4T

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
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Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π

625
3.135
2.834
2.122
1.423
801
666
60
1.864
959
2.604
5.407

JCB 3CX

1997

JCB 3CX

1989

JCB 3CX

2007

KOMATSU
WB93R
KOMATSU
WB93R
KOMATSU
WB93R

1999
1999
1999

ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΦΟΡΤΩΤΗΣ
ΕΞΚΑΦΕΑΣ

3 CX 4T
3 CX - TURBO 88
3 CXCSMAT
WB93R-2
WB93R-2
WB93R-2

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ

DAIMLER

2007

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

UNIMOG U 300

ΟΡΕΙΝΗ

MITSUBISHI
L300

1994

ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ

PEUGEOT
PARTNER

2008

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

STATION/
ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚ
Ο

ΔΕΥΑΟ

ΑΣΤΙΚΗ

SUZUKI VITARA

2000

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

ΤΖΙΠ 4Χ4

MITSUBIHI

2007

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

MG 33011

KOMATSU
GD521

2000

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

GD 521A-1E

MITSUBISHI

2013

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ
ΤΣΑΠΑΚΙ

301 8C

CATEAPILLAR

2007

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

950 H

CATEAPILLAR

2007

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

140H

CATEAPILLAR

2009

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

962 G

Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π

171
125
4.239
191
1.154
2.198
1.397
949
260

Β
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
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Β
Π
Π
Π
Π
Π
Π

613
2.683
3.567
927
6.965
3.988
1.029

ΓΡΕΙΝΤΡ VOLVO

2009

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

G930

CATEAPILLAR

2008

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

140H

CATEAPILLAR

1989

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

130 G

BOMAG

2010

ΟΔΟΣΡΩΤΗΡΑΣ

4B3.9C

FIAT HITACHI

2004

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

G 200

ORENSTEIN
KOPPEL

1994

ΤΣΑΠΑ

ΜΗ5

CATEAPILLAR

1977

ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ

G-D6C

CATEAPILLAR

____

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

926

DAIMLER
CHRYSLER

2005

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

UNIMOG U 300

ΜΑΝ

____

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ

____

NEUSON

____

ΕΞΚΑΦΕΑΣ
ΤΣΑΠΑΚΙ

____

CATEAPILLAR

____

ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΑ

____

M/S

____

BYTIO

____

DEUTZ DIESEL

____

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

____

____

____

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

____

_____

____

VW CADDY

1992

ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ
Σ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΗ

_____
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ & ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ & ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ
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Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π
Π

6.259
5.540
1.413
40
1.526
9.720
2.632
3.656
478
300
20
2.435
0
171
69
150
664

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
IVECO
MERCEDES
BENZ
MERCEDES
BENZ
MERCEDES
BENZ
MERCEDES
BENZ

2000
2004
2003
2001
1990

IVECO

2000

MERCEDES
BENZ

1969

ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ

190E30W
ACTROS
2635 Κ
2635
1628
MP 190E 30W
1113

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΗΜΙΑΣΤΙΚΗ
ΟΡΕΙΝΗ
ΑΣΤΙΚΗ

121

Π
Π
Π
Π
Π
Π

2.725
10.513
8.562
6.722
4.595
3.649

42
Π
ΣΥΝΟΛΟ 230.412

Πίνακας Α.4. – Ενεργειακές καταναλώσεις αγροτικής δραστηριότητας στον Δήμο Ορεστιάδας το 2012
Κατανάλωση Diesel
(λίτρα/στρ) (Υ.Α.
Κατανάλωση
Καλλ/μενη
Καλλ/μενη
Περιγραφή Καλλιέργειας
ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ
Diesel
έκταση (στρ)
έκταση (ha)
2012/ΦΕΚ
(λίτρα)
2573/Β/21.9.2012)
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
14,4
15,27
152,7
2.198,88
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ
11
288,41
2884,1
31.725,10
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
28
8735,9
873,59
244.605,20
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
7
244,38
2443,8
17.106,60
ΒΑΜΒΑΚΙ
30
39100,7
3910,07
1.173.021,00
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
11,4
12724,9
1272,49
145.063,86
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ
9
18
1,8
162,00
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΕΛΙΑ
20
11,4
1,14
228,00
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΔΙΠΛΗΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
11
42,2
4,22
464,20
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
11,6
90280,3
9028,03
1.047.251,48
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
30
1693
169,3
50.790,00
ΖΩ0ΤΡΟΦΕΣ
16
7024,4
702,44
112.390,40
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ
3,6
5376,03
53760,3
193.537,08
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
20,5
5711,43
57114,3
1.170.843,15
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ
30
2690,6
269,06
80.718,00
ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΕΚΤΟΣ
16,2
2038,58
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ
20385,8
330.249,96
ΛΟΙΠΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
17,5
39,83
398,3
6.970,25
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ
15,5
18809
1880,9
291.539,50
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ (ΚΑΣΤ.-ΚΕΡ.ΔΑΜ.-ΡΟΔΙΕΣ-ΣΥΚ.-ΑΒΟΚ.-ΚΥΔ.11
573,95
ΚΟΡΟΜ.-ΒΥΣ.-ΛΩΤΟΙ-ΜΟΥΣΜ.)
5739,5
63.134,50
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (ΡΟΔ.21
509,27
ΑΧΛ.-ΜΗΛ.-ΑΚΤΙΝ.-ΝΕΚΤΑΡ.5092,7
106.946,70
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Κατανάλωση
Diesel
(ΜWh)
21,99
317,25
2.446,05
171,07
11.730,21
1.450,64
1,62
2,28
4,64
10.472,51
507,90
1.123,90
1.935,37
11.708,43
807,18
3.302,50
69,70
2.915,40
631,35
1.069,47

ΒΕΡΙΚ.)
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ
ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ
ΓΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕΛΙ - ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ
ΠΡΩΤΕΙΝΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ
ΣΙΤΑΡΙ

13
13
8
29
8,7
11,6
16

516
792,4
461,6
37076
3655,9
440,4
72634,2

51,6
79,24
46,16
3707,6
365,59
44,04
7263,42

6.708,00

67,08

10.301,20
3.692,80
1.075.204,00
31.806,33
5.108,64
1.162.147,20
7.363.914,03

103,01
36,93
10.752,04
318,06
51,09
11.621,47
73.639,14

Πίνακας Α.5. – Ενεργειακές καταναλώσεις κτηνοτροφικής δραστηριότητας στον Δήμο Ορεστιάδας το 2012
Κατανάλωση
Αριθμός
Εκτίμηση
Κατανάλωση Κατανάλωση
Περιγραφή / Είδος
Diesel
Ζώων Ν.
για
Diesel
Diesel
(λίτρα / ζώο)
Έβρου
Ορεστιάδα
(λίτρα)
(ΜWh)
ΑΙΓΕΣ - ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ - ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ < 1
2,90
ΕΤΟΥΣ
ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ
2,90
83.796,00
16.759,20
48.601,68
486,02
ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ
2,90
119.322,00
23.864,40
69.206,76
692,07
ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ
2,90
7.674,00
1.534,80
4.450,92
44,51
ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ
1,20
1.216,00
243,20
291,84
2,92
ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ
6,00
3.402,00
680,40
4.082,40
40,82
ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ
24,00
9.777,00
1.955,40
46.929,60
469,30
ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ
1,20
1.253,00
250,60
300,72
3,01
ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ
6,00
2.682,00
536,40
3.218,40
32,18
ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ
24,00
384,00
76,80
1.843,20
18,43
178.925,52
1.789,26
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Πίνακας Α.6. – Ηλεκτρικές καταναλώσεις άρδευσης στον Δήμο Ορεστιάδας το 2012
Κατανάλωση
Περιγραφή
Ηλεκτρικής Ενέργειας
2012 (kWh)
Αρδευτικά αντλιοστάσια

226.624

Φράγμα Κυπρίνου

82.800

Γεωτρήσεις (86 γεωτρήσεις)

40.500

Γεωτρήσεις (περίπου 550 γεωτρήσεις)

250.000
599,9244

Υπεύθυνος Οργανισμός
Γ.Ο.Ε.Β. (Γεωργικός Οργανισμός
Εγγείων Βελτιώσεων)
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης
Γ.Ο.Ε.Β. (Γεωργικός Οργανισμός
Εγγείων Βελτιώσεων)
ΤΟΕΒ (3 Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων
Βελτιώσεων)
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Παράρτημα Β – Συγκεντρωτικοί πίνακες
δράσεων ΣΔΑΕΚ Ορεστιάδας
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Key Actions

Responsible
body

Implementation
timeframe

Energy renovation of city hall of
Orestiada
Energy renovation of EPAL building of
Orestiada
Energy renovation of 1st Gymnasium and
1st Highschool building of Orestiada
Energy renovation of 2nd Highschool
building of Orestiada
Energy renovation of 1st Primary School
building of Orestiada
Energy renovation of 2nd Primary School
building of Orestiada
Energy renovation of 6th Primary School
building of Orestiada
Energy renovation of Center for open
protection of elderly people (A and B) of
Orestiada
Energy renovation of Center for open
protection of elderly people of Kyprinos
Energy renovation of Polykentro building
of Orestiada

Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service

Energy
savings

Estimates
Renewable
energy
production

CO2
reduction

Start

End

€
10.525.000

MWh/a
1.730

MWh/a
800

t CO2/a
1.273

2017

2021

2.300.000

200

800

320

MUNICIPAL BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES

Development of decentralised selfconsumption RES systems for municipal
building block of Orestiada utilizing
natural gas (CNG) CHP system and smart
thermal and electrical microgrid

Indicative
Implementation
cost

Programme
of SECAP

Energy
savings
2017

2021

750.000

85

26

Energy
savings

2018

2022

1.150.000

140

35

Energy
savings

2018

2022

950.000

80

21

Energy
savings

2019

2022

600.000

95

26

Energy
savings

2018

2022

400.000

35

11

Energy
savings

2021

2023

400.000

98

32

Energy
savings

2022

2025

700.000

70

31

Energy
savings

2019

2022

850.000

30

12

Energy
savings

2020

2022

450.000

22

11

Energy
savings

2021

2023

500.000

45

18

Energy
savings
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Load compensation measures (cosφ
correction) in 30 water pumping stations
of DEYA Orestiadas

DEYAO

Municipal
Technical
Service
Municipal
Development of energy observatory of
Technical
Orestiada
Service
Energy savings through innovative
Municipal
energy solution in municipal buildings of
Technical
Orestiada
Service
TERTIARY BUILDINGS, EQUIPMENT/FACILITIES

Energy inspection of total municipal
buildings of Orestiada

2019

2025

450.000

480

550

Energy
savings

2016

2025

75.000

N/A

N/A

N/A

Energy
savings

2018

2019

200.000

N/A

N/A

N/A

Energy
savings

2021

2028

750.000

350

180

Energy
savings

475.000

120.100

0

54.380

N/A

N/A

see actions in residential buildings
RESIDENTIAL BUILDINGS

Development and operation of Energy
Transition Office of Orestiada
Initiatives for the reduction of energy
consumption in public buildings
Initiatives for the reduction of energy
consumption in residential buildings
Initiatives for the reduction of energy
consumption in businesses

Municipal
Council
Energy
Transition
Office
Energy
Transition
Office
Energy
Transition
Office

2030

250.000

N/A

2017

2020

30.000

100

80

Energy
savings

2017

2030

130.000

105.000

41.500

Energy
savings

2017

2030

65.000

15.000

12.800

Energy
savings

2.230.000

4.850

PUBLIC LIGHTING

Gradual replacement of the existing
public lighting with new LED lamps and
luminaires
Study for public lighting of central spots
of the city of Orestiada
Installation of smart public lighting
system in the city of Orestiada

Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service

Energy
savings

2017

2017

2021

2.100.000

4.850

2017

2017

30.000

N/A

2021

2023

100.000

0

5.030
5.030

Energy
savings

N/A

N/A

Energy
savings

N/A

N/A

N/A

Energy
savings

3.050.000

19.290

0

4.102

750.000

65

INDUSTRY

not calculated in SECAP of Orestiada
TRANSPORT

Replacement or conversion of 5 heavy
duty municipal vehicles with CNG fuelled

Municipal
Technical

2022

2025
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15

Sustainable
Transport

vehicles

Service

Conversion of 5 heavy duty municipal
vehicles to 100% biofuels fuelled
vehicles

Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Waste
Management
Department
Energy
Transition
Office
Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Urban public
transport of
Orestiada
Municipal
Council

Replacement of 5 municipal vehicles
with electric vehicles
Replacement of municipal machine
vehicles with CNG fuelled
Optimisation study for the operation of
the collection and disposal system for
the municipal waste of Orestiada
Awareness raising and information
activities in sustainable transport (bike,
eco-driving, etc)
Development of cycling tracks in the city
of Orestiada
Installation of electric vehicle charging
stations in the city of Orestiada
Procurement and incorporation of shared
bicycles system in urban public transport
of Orestiada
Gradual ban of conventional fuelled
vehicles in the city center of Orestiada

2023

2027

50.000

30

8

Sustainable
Transport

2020

2025

125.000

35

9

Sustainable
Transport

2020

2030

250.000

70

19

Sustainable
Transport

2017

2018

20.000

40

11

Sustainable
Transport

2017

2030

65.000

300

80

Sustainable
Transport

2019

2021

1.500.000

4.500

1.120

Sustainable
Transport

2023

2025

150.000

10.850

2.000

Sustainable
Transport

2019

2020

80.000

2.450

600

2021

2030

60.000

950

240

Sustainable
Transport
Sustainable
Transport

2.450.000

0

LOCAL ELECTRICITY PRODUCTION

Installation of rooftop PV systems (netmetering) on 30 municipal buildings
Installation of one PV system of 1 MWp
utilising virtual-metering
Awareness raising and information for
citizens and business of the advantages
of PV net-metering systems
Installation of rooftop PV systems (netmetering) in residential buildings and
businesses of total power of 1MWp

Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service
Energy
Transition
Office
Private sector

2018

2025

540.000

47.770

37.545

450

465
Renewables

2021

2023

1.900.000

1.420

1.480

2017

2019

5.000

N/A

N/A

2017

2023

N/A

1.400

1.450

Renewables
Renewables
Renewables
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Awareness raising and information for
citizens and business of the advantages
of biomass energy utilisation
Development of private biomass power
plants of total power of 4MWe
Development of private biomass CHP
plant for electricity generation and
district heating of village or
neighbourhood
Development of private natural gas CHP
plant for electricity generation and
district heating of neighbourhoods of
Orestiada city

Energy
Transition
Office

2017

2019

5.000

N/A

N/A

Private sector

2019

2030

N/A

25.000

26.000

2025

2030

N/A

7.000

7.200

Private sector
/ Municipal
Technical
Service
Private sector
/ Municipal
Technical
Service

2023

2028

Development of "Re-use Park"
Adoption of circular economy
specifications in public procurement of
the municipality
Utilisation of pre-commercial
procurement mechanism for the
procurement of 100% waste free
products by the municipality
Implementation of "Zero Waste" project
for food waste reduction

TOEB / GOEB

12.500

950

5.100

1.870

600

120

Renewables

2020

2023

0

400.000

Renewables
2018

2025

OTHERS

Load compensation measures (cosφ
correction) in 350 irrigation pumping
stations of Orestiada
Awareness raising and information of
local farmers for the reduction of energy
consumption in agriculture

TBC
2.900.000

Municipal
Technical
Service
Municipal
Technical
Service

2.500.000
125.000

16.060

4.500

1.750

0

4.332

2018

2030

N/A

60

62

2017

2030

10.000

16.000

4.270

2020

2021

30.000

NQ

NQ

2020

2030

0

NQ

NQ

Municipal
Procurement
Department

2025

2030

15.000

NQ

NQ

DIAAMATH
S.A./
Municipal
Technical
Service

2021

2025

30.000

NQ

NQ

Energy
Transition
Office
Municipal
Council
Municipal
Procurement
Department

Renewables

Renewables

LOCAL HEAT/COLD PRODUCTION

Development of a municipal pellet
production plant utilising agricultural
residues
Development of district heating system
utilising waste heat of sugar factory of
Orestiada

Renewables
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Circular
economy

Energy
savings
Energy
savings
Circular
economy
Circular
economy
Circular
economy

Circular
economy

Update of local plan for decentralised
management of urban waste to include
waste reduction target and measures
Development of sharing platform of carsharing, facilities-sharing and other
initiatives launching
Awareness raising and information of
citizens in sharing economy principles

Municipal
Planning
Division
Municipal
Planning
Division
Energy
Transition
Office

2018

2019

15.000

NQ

NQ

Circular
economy

2023

2030

15.000

NQ

NQ

Circular
economy

2022

2025

10.000

NQ

NQ

Circular
economy

21.755.000

162.030

TOTAL
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53.670

108.532

Αναφορές
Angelakoglou K., Gaidajis G., Lymperopoulos K., Botsaris P., (2015). Carbon Footpring Analysis
of Municipalities – Evidence from Greece, Journal of Engineering Science and Technology
Review 8 (4), p. 11-30.
Balaras C.A., Gaglia A.G., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis G., Lals D.P., (2007).
European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock,
energy consumption, emissions, and potential energy savings, Building and Environment
(42), p. 1298-1314 workshop summary, International Journal of LCA 5(6):319-326.
CarbonTrust, (2012). CarbonTrust, [Διαθέσιμο από: http://www.carbontrust.com/home].
Dascalaki E., Balaras C., Droutsa P., Kontoyannidis S , (2012). «D6.2: National Scientific Report:
GREECE». Typology Approach for Building Stock Energy Assessment (TABULA), National
Observatory of Athens – NOA. Athens, Greece, May 2012.
Ecoinvent, (2012). Βάση δεδομένων Ecoinvent, [Διαθέσιμο από: http://www.ecoinvent.ch/].
Ecowill, (2012). Intelligent Energy Europe , [Διαθέσιμο από: www.ecodrive.org].
Eumayors, (2016). Σύμφωνο των Δημάρχων, [Διαθέσιμο από:
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=943&benchmarks=137]
Eumayors, (2013). Σύμφωνο των Δημάρχων, [Διαθέσιμο από:
http://www.eumayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=278&benchmarks=1248]
Eumayors, (2013). Σύμφωνο των Δημάρχων, [Διαθέσιμο από:
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=142&benchmarks]
Eumayors, (2013). Σύμφωνο των Δημάρχων, [Διαθέσιμο από:
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=202&sea]
Eumayors, (2013). Σύμφωνο των Δημάρχων, [Διαθέσιμο από:
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=19&benchmarks]
European Commission, (2010). How to develop a sustainable energy action plan – guidebook,
Publications office of the European Union, Luxemburg, 120 pp.
European Commission, (2012). GPP Training Toolkit, [Διαθέσιμο από:
http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm] .
Freund, P. et al., (2012). Properties of CO2 and carbon-based fuels, IPCC special report on
carbon dioxide and storage, Annex I: Properties of CO2 and carbon-based fuels. pp. 384400.

131

IPCC, (2006). Intergovernmental panel on climate change Guidelines, [Διαθέσιμο από:
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html].
IPCC, 2013: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J.
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press,
Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
JRC, (2010). Joint Research Centre, Οδηγός «Πως να αναπτύξετε ένα σχέδιο δράσης αειφόρου
ενέργειας
ΣΔΑΕ»,
[Διαθέσιμο
από:
http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/SEAP_guidelines_EL.pdf].
JRC, (2012). Joint Research Centre, EDGAR – Emission database for Global Atmospheric
Research, [Διαθέσιμο από: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2].
Lymperopoulos K., Botsaris P., Angelakoglou K., Gaidajis G., (2015). Sustainable energy action
plans of medium-sized municipalities in north Greece, Advances in Energy Research (3), p.
11-30.
NASA, 2015, NASA, NOAA Find 2014 Warmest Year in Modern Record, online article found at:
http://www.nasa.gov/press/2015/january/nasa-determines-2014-warmest-year-in-modernrecord (last accessed on 12/05/2016).
PVGIS, (2013). Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps. [Διαθέσιμο
από:http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php/]
Wackernagel, M., and Rees, W. E., (1996). Our ecological footprint: Reducing human impact on
the earth. Gabriola Island: New Society Publishers.
EEA (European Environmental Agency), 2008b, Climate Change - Intro, This report is available
as a website at http://www.eea.europa.eu/el/themes/climate/intro .
http://climate-adapt.eea.europa.eu/cities (last accessed on 12/05/2016).
http://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ (last accessed on 12/05/2016).
http://ec.europa.eu/clima/change/consequences/index_en.htm (last accessed on 12/05/2016)
http://www.covenantofmayors.eu/The-Covenant-of-Mayors-for-Climate.html (last accessed on
12/05/2016).
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/observed-temperature-change-over europe1976-2006/map-5-1-climate-change-2008-observed-temperature-change.eps (last accessed on
12/05/2016)
132

http://www.meteo-news.gr/2013/09/ta-ipsi-vroxis-stin-ellada.html
12/05/2016)

(last

accessed

on

Δήμος Αλεξανδρούπολης (2013)., Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Αλεξανδρούπολης
[Διαθέσιμο
από:
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=3690&seap]
Δήμος Καβάλας (2013)., Σχέδιο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας Δήμου Καβάλας [Διαθέσιμο από:
http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html?city_id=2557&seap].
ΕΛΣΤΑΤ, (2016). Απογραφή κτιρίων Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 2011.
ΥΠΕΚΑ, (2015). Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Επισπεύδοντες:
Α. Κοντογιάννη, Μ. Σκούρτος.

133

