
Πρόγραµµα – Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο 

Πρότυπο Ανάπτυξης 

∆ηλώσεις Πρόθεσης Συνεργασίας ∆ήµου……/ Ιδιώτη-κυρίου ακινήτου 

επί του οποίου  θα πραγµατοποιηθούν Παρεµβάσεις Εξοικονόµησης 

Ενέργειας 

 

Ι. Ο κτιριακός τοµέας στην Ελλάδα εµφανίζει υψηλή κατανάλωση ενέργειας αλλά και 

ταυτόχρονα υψηλό δυναµικό για εξοικονόµηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει 

πεδίο υιοθέτησης και εφαρµογής τεχνολογικών παρεµβάσεων, οι οποίες µπορούν να 

συνεισφέρουν καθοριστικά στην µείωση των εκποµπών αέριων ρύπων του 

θερµοκηπίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα για πολίτες αγροτικών και νησιωτικών 

«κοινοτήτων» καλύτερες συνθήκες άνεσης στα κτίρια. Η υιοθέτηση και εφαρµογή 

ωστόσο αυτών των πρακτικών, πέρα της ανάπτυξης του απαραίτητου θεσµικού 

πλαισίου που ήδη δροµολογείται, προϋποθέτει την ενεργό συµµετοχή και συνεισφορά 

των άµεσα εµπλεκόµενων, δηλαδή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Πολιτών. Η 

πράσινη αγροτική ή νησιωτική «κοινότητα» αποτελεί µια σύνθετη σχεδιαστική πρόταση, 

όπου ο χώρος εµπλουτίζεται τεχνολογικά, µε αποτέλεσµα την µηδενική κατανάλωση 

ενέργειας ή εκποµπών CO2e ταυτόχρονα µε την εξασφάλιση συνθηκών καλής και 

ευχάριστης διαβίωσης. Αποτελεί µια προσπάθεια που απαιτεί όχι µόνο συναίνεση, αλλά 

ενεργό συµµετοχή στις διαδικασίες της αειφόρου ανάπτυξης, σε µια διαδικασία 

βιώσιµης αυτοδιαχείρισης που µπορεί να αλλάξει τον τρόπο ζωής των πολιτών, αλλά 

και να τους δώσει προοπτική για το µέλλον. 

 

Το Πρόγραµµα «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο 

Ανάπτυξης»,επιδιώκει την ισόρροπη, αειφόρο, περιφερειακή ανάπτυξη, τη δηµιουργία 

πρωτοπόρων οικονοµιών, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

αποµονωµένων «κοινοτήτων», τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας την ενίσχυση των 

διαφόρων µορφών τουρισµού, την εξοικείωση των πολιτών και εργαζοµένων µε 

πρακτικές Πράσινης Ανάπτυξης, µε άµεσο αποτέλεσµα όλων αυτών αλλά και στόχο τη 

συγκράτηση και την αύξηση του παραγωγικού πληθυσµού.  

Απώτερος στόχος είναι η υλοποίηση ενός νέου Πρότυπου Πράσινης Ανάπτυξης, που 

δηµιουργεί δυνατότητες µεγάλης προστιθέµενης αξίας και προοπτικές στην τοπική 

οικονοµία (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, τουρισµό κλπ.), εφόσον το Πρόγραµµα 

αποσκοπεί στην επαναληψιµότητα των παραπάνω πιλοτικών ∆ράσεων για όλη την 

επικράτεια. 



Οι ∆ράσεις θα αφορούν στην Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ), στην αξιοποίηση των 

Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), στις πράσινες Μεταφορές, στην περιβαλλοντική 

αναβάθµιση, στην βέλτιστη διαχείριση απορριµµάτων, καθώς και στην αειφόρο 

διαχείριση υδατίνων πόρων.  

 

ΙΙ. Ο ∆ήµος ……………………, ως δυνητικός ∆ικαιούχος του Προγράµµατος αφενός και 

ο παρακάτω ∆ηµότης - κάτοικος της αγροτικής ή νησιωτικής «Κοινότητας» 

.......................αφετέρου, αφού έλαβαν υπόψη τους όλα τα ανωτέρω, στο πλαίσιο της 

κατάθεσης πρότασης προς χρηµατοδότηση από το  εν λόγω Πρόγραµµα, 

 

∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

 

Α. Ο ∆ήµος ………………….., προέβη στο σχεδιασµό πλαισίου συνεργασίας µε τους 

κατοίκους – ιδιοκτήτες κατοικιών της παραπάνω «Κοινότητας» στο πλαίσιο της εν λόγω 

Πρότασης και δηλώνει µε την παρούσα, την επιθυµία του να συνεργασθεί µε τους 

κατοίκους του ∆ήµου. 

Β. Ο ......................................................... του ∆ήµου .......................... δηλώνει ότι 

αποδέχεται την συµµετοχή του στο Πρόγραµµα και την υλοποίηση παρεµβάσεων στο 

ακίνητο του, σε περίπτωση που εγκριθεί η χρηµατοδότησή του, συνεργαζόµενος µε το 

∆ήµο ……………………, τις υπηρεσίες του και άλλους εµπλεκόµενους φορείς του 

ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. Το συγκεκριµένο ακίνητο διαθέτει οικοδοµική άδεια και δεν 

φέρει νοµικά και ιδιοκτησιακά κωλύµατα. Η συµµετοχή του υπογράφοντος στο Έργο, 

γίνεται σε εθελοντική βάση, είναι µη δεσµευτική και δεν δηµιουργεί καµία νοµική 

υποχρέωση σε αυτόν. 

 

Ηµεροµηνία: ………………… 

 

 

Για τον ∆ΗΜΟ                                               Ο ∆ηλών 

 

 

______________(Ονοµατεπώνυµο)              _____________(Ονοµατεπώνυµο) 

_________________(υπογραφή)            _____________(υπογραφή) 

 

 

     _________________ (ηµεροµηνία) 


