
 

 

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» – 

ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φεβρουάριος 2012 

 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

 

 
 

 
 

 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



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

Οδηγός Μελετών 

2 

Πίνακας Περιεχοµένων 

Πίνακας Περιεχοµένων ...................................................................................................................2 

Γλωσσάριο........................................................................................................................................3 

Σκοπός ...............................................................................................................................................5 

1. Άξονας 1: Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – 

Αντιµετώπιση Κλιµατικής αλλαγής – ΑΠΕ ..................................................................................6 

1.1 Κτιριακός Τοµέας ..................................................................................................................6 

1.2 Μεταφορές...........................................................................................................................18 

1.3 ∆ηµόσιος Φωτισµός .........................................................................................................20 

1.4 Αποθήκευση Περίσσειας Ενέργειας από ΑΠΕ – Χρήση Τεχνολογιών Έξυπνου 

∆ικτύου ........................................................................................................................................23 

1.5 Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις .............................................................................................25 

2. Άξονας 2: Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων .................................................27 

2.1 Αφαλάτωση µε ΑΠΕ...........................................................................................................27 

2.2 ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων.........................................................................30 

3. Άξονας 4: Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων & ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων.35 

4. Συµπληρωµατικά Έργα & Παρεµβάσεις..............................................................................37 

Παράρτηµα: Οδηγίες Συµπλήρωση Εντύπου Υποβολής Πρότασης «Κοινότητας» .........39 



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

Οδηγός Μελετών 

3 

Γλωσσάριο 

Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας: Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας αποτελούν τις δυνατές επεµβάσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, το 

κτιριακό κέλυφος, τα συστήµατα θέρµανσης, ψύξης και αερισµού, και τις 

ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας: Φυσικές πηγές παραγωγής ενέργειας που δεν 

εξαντλούνται ή που η ανανέωσή τους µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε φυσικές 

µεθόδους. 

Αιολική Ενέργεια: Η παραγωγή ενέργειας γίνεται µέσω ανεµογεννητριών που 

µετατρέπουν την αιολική ενέργεια σε ηλεκτρική.  

Ηλιακή Ενέργεια: Το σύνολο των διαφόρων µορφών ενέργειας που προέρχονται από 

τον Ήλιο, όπως το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερµότητα ή θερµική ενέργεια καθώς και 

διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 

Φωτοβολταϊκά Συστήµατα: Αποτελούνται από πλαίσια φωτοβολταϊκών στοιχείων µαζί 

µε τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας 

που παράγεται στην επιθυµητή µορφή. 

Βιοµάζα: Βιοµάζα ονοµάζεται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς 

οργανισµούς (όπως είναι το ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, υπολείµµατα 

καλλιεργειών, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα βιοµηχανιών τροφίµων κ.λπ.) και 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο για παραγωγή ενέργειας. 

Γεωθερµία: Η Γεωθερµία ή Γεωθερµική ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από το 

εσωτερικό της γης, είτε µέσω ρηγµάτων του υπεδάφους που αναβλύζουν ατµούς και 

θερµό νερό, είτε µέσω ηφαιστειακών εκροών. 

Ψυχρά Υλικά: Υλικά λευκά ή έγχρωµα τα οποία χαρακτηρίζονται από υψηλή 

ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και από υψηλό συντελεστή εκποµπής 

υπέρυθρης ακτινοβολίας (εκλύουν γρηγορότερα τα ποσά θερµότητας που έχουν 

απορροφήσει). Με την εφαρµογή τους εξασφαλίζονται χαµηλότερες επιφανειακές 

θερµοκρασίες συγκριτικά µε άλλα υλικά. 

∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων: Περιλαµβάνει δράσεις όπως η αφαλάτωση µε χρήση 

ΑΠΕ, η αξιοποίηση επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, κλπ. Για τις παρεµβάσεις αυτές, 

θα πρέπει να αποδεικνύεται η εξοικονόµηση ενέργειας και εκποµπών CO2e, 

λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια και τις εκποµπές που αντιστοιχούν στην υπάρχουσα 

κατάσταση διαχείρισης υδατικών πόρων. 
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∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Περιλαµβάνει την εφαρµογή προγραµµάτων για τη 

βελτιστοποίηση του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς, την ελαχιστοποίηση της 

ποσότητας των παραγόµενων αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση 

των διαχωρισθέντων υλικών, τη χρήση µεθόδων επεξεργασίας, µε στόχο την ανάκτηση 

των υλικών ή την ενεργειακή τους αξιοποίηση και τη διάθεση του τελικού υπολείµµατος, 

σε σύγχρονους χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ). 
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Σκοπός 

Ο σκοπός του Οδηγού Μελετών είναι η συµβουλευτική καθοδήγηση των υποψήφιων 

αναδόχων για τον πλήρη και επιτυχή σχεδιασµό παρεµβάσεων, στο πλαίσιο του 

προγράµµατος Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» - Νέο Πρότυπο 

Ανάπτυξης του ΥΠΕΚΑ και του ΚΑΠΕ, που χρηµατοδοτείται από το ΕΣΠΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ 

και το Ταµείο Συνοχής. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Οδηγός Μελετών περιλαµβάνει την τεχνική περιγραφή όλων των 

πιθανών παρεµβάσεων που µπορεί να υλοποιηθούν στις «Κοινότητες», για να 

επιτευχθεί ο στόχος του Μηδενικού Ισοζυγίου Ενέργειας ή Εκποµπών CO2e.  

Το 1ο Κεφάλαιο του παρόντος Οδηγού, αποτελεί εισαγωγή στις µεθόδους µε τη χρήση 

των οποίων ένα έργο µπορεί να καλύψει τις θεµατικές περιοχές της εξοικονόµησης 

ενέργειας σε δηµόσια κτίρια και κατοικίες, τις παρεµβάσεις στις µεταφορές, την 

ενεργειακή αναβάθµιση του ∆ηµοτικού Φωτισµού, την αποθήκευση περίσσειας 

ενέργειας από ΑΠΕ και τις βιοκλιµατικές αναπλάσεις. 

Το 2ο Κεφάλαιο προσδιορίζει µε λεπτοµέρεια τις παραµέτρους που καθορίζουν τις 

δράσεις ως προς την Προστασία και ∆ιαχείριση των Υδατικών Πόρων, ενώ το 3ο 

Κεφάλαιο πραγµατεύεται τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων.  

Τέλος ο παρόν οδηγός παρουσιάζει στο 4ο Κεφάλαιο τις παρεµβάσεις που µπορούν 

να δρουν συµπληρωµατικά για να επιτευχθεί ο στόχος του Μηδενικού Ισοζυγίου 

Ενέργειας ή Εκποµπών CO2e. Συµπληρωµατικά έργα και παρεµβάσεις είναι µη 

επιλέξιµες δράσεις, που χρηµατοδοτούνται από άλλους πόρους και συµβάλουν στην 

επίτευξη των στόχων του προγράµµατος. 

Τέλος στο Παράρτηµα του Οδηγού Μελετών περιλαµβάνονται οι οδηγίες 

Συµπλήρωσης Εντύπου Υποβολής Πρότασης «Κοινότητας» (Παραρτήµατα Π.3 του 

Οδηγού Εφαρµογής). 
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1. Άξονας 1: Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και 

Αστικές Μεταφορές – Αντιµετώπιση Κλιµατικής αλλαγής – 

ΑΠΕ 

1.1 Κτιριακός Τοµέας  
Ο τοµέας των κτιρίων στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους 

καταναλωτές ενέργειας. Αυτό οφείλεται στην παλαιότητα και στον µη ορθολογικό 

σχεδιασµό του κτιριακού αποθέµατος, αλλά και στη µέχρι σήµερα έλλειψη νοµοθεσίας 

και κινήτρων που προωθούν την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθµιση του. 

Συγχρόνως όµως, υπάρχουν τεράστια περιθώρια βελτίωσης µέσα από την εφαρµογή 

ώριµων τεχνολογιών και τεχνικών.  

Στις επόµενες ενότητες, οι δυνατές παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης. Κάθε 

συνδυασµός παρεµβάσεων που θα προταθεί για υφιστάµενα κτίρια πρέπει να σέβεται 

την αρχιτεκτονική ταυτότητα της περιοχής, την υπάρχουσα νοµοθεσία και τυχόν 

ειδικούς περιορισµούς δόµησης που µπορεί να ισχύουν (π.χ. παραδοσιακοί οικισµοί), 

αλλά και να λαµβάνει υπόψη τεχνικά θέµατα που καθορίζουν την εφικτότητα της 

εφαρµογής (π.χ. στατική επάρκεια). Προσοχή πρέπει να δοθεί σε κτίρια ιδιαίτερης 

αρχιτεκτονικής ή ιστορικής αξίας, ώστε να µην αλλοιωθεί η εµφάνιση τους µεµονωµένα 

αλλά και ο χαρακτήρας του οικισµού συνολικά. 

Ο υπολογισµός των ενεργειακών καταναλώσεων πρέπει να γίνει µε τη µεθοδολογία και 

τις απαιτήσεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ), όπως αυτή 

υποστηρίζεται από τις σχετικές ΤΟΤΕΕ, µε χρήση λογισµικού εγκεκριµένου από την Ειδική 

Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ).  

 

1.1.1 Αναβάθµιση Κελύφους  

1.1.1.1 Προσθήκη Θερµοµόνωσης  

Η προσθήκη θερµοµόνωσης αφορά σε όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε 

τον εξωτερικό αέρα  όπως τοίχους, οροφές και δάπεδα (π.χ. επαφή µε pilotis), αλλά και 

στις διαχωριστικές επιφάνειες µεταξύ θερµαινόµενων και µη θερµαινόµενων χώρων.  

Η θερµοµόνωση θα πρέπει να είναι εξωτερική, ώστε να αξιοποιείται η θερµική µάζα στο 

εσωτερικό των χώρων και να τοποθετείται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι 

θερµογέφυρες (π.χ. συναρµογή τοιχοποιιών µε θερµοµόνωση στον πυρήνα και 

φέροντος οργανισµού).  

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου η εξωτερική µόνωση δεν είναι δυνατή για 

κατασκευαστικούς και αισθητικούς λόγους (π.χ. σε τοιχοποιίες µε επικάλυψη 

συγκεκριµένης αισθητικής κοκ), µπορεί να τοποθετηθεί εναλλακτικά εσωτερική 

µόνωση.  
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1.1.1.2 Αντικατάσταση Κουφωµάτων  

Η αντικατάσταση κουφωµάτων αφορά όλα τα ανοίγµατα σε επαφή µε τον εξωτερικό 

αέρα ή µε µη θερµαινόµενους χώρους όπως παράθυρα και πόρτες. Σε περίπτωση 

που τα υπάρχοντα κουφώµατα είναι ενεργειακώς αποδοτικά, αλλά µε κακή 

συναρµογή (και παρουσιάζουν σηµαντικές θερµικές απώλειες λόγω διείσδυσης του 

αέρα), µπορούν να προβλεφθούν επεµβάσεις αεροστεγάνωσης τους.  

 

1.1.1.3 Συστήµατα Σκίασης 

Τα εξωτερικά σκίαστρα, ως µέθοδος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενός 

κτιρίου, εφαρµόζονται σε προσανατολισµούς µε µεγάλη θερµική επιβάρυνση λόγω 

ηλιασµού. Τα σκίαστρα µπορεί να είναι σταθερά ή/ και κινητά, διαφόρων µορφών (π.χ. 

στέγαστρα, περσίδες, υφάσµατα), να είναι συµπαγή ή διάτρητα. Σε αυτά 

συµπεριλαµβάνονται και τα κινητά προστατευτικά εξώφυλλα στα ανοίγµατα 

(παντζούρια, ρολά). Συνήθως τα σταθερά σκίαστρα είναι πιο αποτελεσµατικά προς το 

Νότο και τα κινητά προς τη ∆ύση και την Ανατολή. Έµφαση πρέπει να δοθεί στη 

διαστασιολόγηση των σκιάστρων, ώστε να προστατεύουν το κτίριο από την ηλιακή 

ακτινοβολία το καλοκαίρι, αλλά να επιτρέπουν την είσοδό της στο κτίριο το χειµώνα. 

Τέλος, θα πρέπει να εξετάζεται και το θέµα του φυσικού φωτισµού, ώστε να 

εξασφαλίζεται επάρκεια και προστασία από θάµβωση. 

 

1.1.1.4 Χρήση Ειδικών Επιχρισµάτων («Ψυχρών» Υλικών) σε Οροφές και Όψεις 

Τα ψυχρά υλικά είναι κατ’ εξοχήν επιστρώσεις µε υψηλή ανακλαστικότητα στο ηλιακό 

φάσµα και υψηλό συντελεστή θερµικής εκποµπής. Βασική τους ιδιότητα είναι η 

ανάκλαση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας µε αποτέλεσµα τη µείωση της 

επιφανειακής θερµοκρασίας των δοµικών στοιχείων.  

Η ιδιότητα αυτή είναι σηµαντική για τη µείωση των ψυκτικών φορτίων και των 

εσωτερικών θερµοκρασιών των χώρων το καλοκαίρι. Η απόδοση των «ψυχρών» 

υλικών αυξάνεται, συγκριτικά µε ένα συµβατικό υλικό επίστρωσης, όσο πιο σκούρο 

είναι το χρώµα του. Ως ψυχρά υλικά συµπεριφέρονται και τα ανοιχτόχρωµα υλικά, τα 

οποία προσεγγίζουν το λευκό. Η χρήση ειδικών «ψυχρών» υλικών συνιστάται: 

• Σε οροφές, οι οποίες είναι ήδη θερµοµονωµένες ή σε οροφές στις οποίες δεν είναι 

δυνατή η προσθήκη θερµοµόνωσης. 

• Σε οροφές ή σηµεία οροφών όπου (για τεχνικούς, οικονοµικούς ή και άλλους 

λόγους) δεν κρίνεται σκόπιµη η φύτευση. 

• Όταν η επιφάνεια εφαρµογής των ψυχρών υλικών είναι ασκίαστη κατά το 

µεγαλύτερο µέρος της ηµέρας τους µήνες Ιούνιο-Σεπτέµβριο. 
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• Όταν το εν λόγω κτίριο παρουσιάζει σηµαντικά υψηλά ψυκτικά φορτία, σε σχέση µε 

τα φορτία θέρµανσης. 

• Για εφαρµογή σε τοίχους, όταν η προσθήκη µόνωσης δεν αποτελεί ενδεδειγµένη 

λύση, είτε για κατασκευαστικούς λόγους είτε λόγω µεγάλων ψυκτικών φορτίων. 

• Επί πλέον, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη επανεπάλειψης της επιφάνειας, 

ιδιαίτερα για οριζόντιες επιφάνειες, µε «ψυχρό» επίχρισµα, κάθε 3-4 χρόνια. 

 

1.1.2 Κάλυψη Θερµικών – Ψυκτικών Φορτίων µε ΑΠΕ 

Τα θερµικά ή/και ψυκτικά φορτία που θα υπολογισθούν µετά την εφαρµογή των 

προαναφερθέντων µέτρων Εξοικονόµησης Ενέργειας στα κτίρια µπορούν να 

καλυφθούν µε συστήµατα ΑΠΕ. Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες 

συστηµάτων ΑΠΕ καθώς και τυχόν συνδυασµοί τους: 

1.1.2.1 Ενεργητικά Ηλιακά Συστήµατα 

Ενεργητικά ηλιακά συστήµατα είναι όσα συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και στη 

συνέχεια τη µεταφέρουν µε τη µορφή θερµότητας σε νερό, σε αέρα ή σε κάποιο άλλο 

ρευστό. Η τεχνολογία που εφαρµόζεται είναι αρκετά απλή και υπάρχουν πολλές 

δυνατότητες εφαρµογής της σε θερµικές χρήσεις χαµηλών θερµοκρασιών: 

• Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης: Οι ηλιακοί θερµαντήρες ζεστού νερού κάθε 

τύπου µπορούν να καλύψουν ένα µεγάλο ποσοστό των αναγκών σε ζεστό νερό 

χρήσης, µειώνοντας ταυτόχρονα τις δαπάνες σε ενέργεια. Η ποσότητα του ζεστού 

νερού που αποδίδει η ηλιακή ενέργεια εξαρτάται από τον τύπο και το µέγεθος του 

συστήµατος, το κλίµα και την ποιότητα της περιοχής όσον αφορά στην 

ηλιοφάνεια. Ιδιαίτερα αποδοτικά είναι τα κεντρικά ηλιακά συστήµατα, τα οποία 

εφαρµόζονται σε οµάδες κτιρίων. Αυτά τα συστήµατα αποτελούνται από ένα 

κεντρικό σύστηµα συλλεκτών και µία κεντρική δεξαµενή, η οποία παρέχει ζεστό 

νερό στα µεµονωµένα κτίρια µέσω δικτύου αγωγών. Με το σύστηµα αυτό η ζήτηση 

ζεστού νερού είναι οµαλότερα κατανεµηµένη κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου 

και έτσι µειώνονται οι θερµικές απώλειες του αποθηκευµένου νερού για την κάλυψη 

των απαιτήσεων του συνόλου των κατοικιών.  

• Θέρµανση και ∆ροσισµός Χώρων: Τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα θέρµανσης 

χώρων βασίζονται σε εξαρτήµατα όπως οι συλλέκτες στέγης για τη συλλογή και τη 

διανοµή της θερµότητας. Χρησιµοποιούν αέρα ή ένα υγρό που θερµαίνεται στους 

ηλιακούς συλλέκτες και, στη συνέχεια, µεταφέρεται από ανεµιστήρες ή αντλίες µε 

µικρή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ηλιακά συστήµατα αέρος 

αποτελούνται από συλλέκτες, ανεµιστήρες, αεραγωγούς και συστήµατα ελέγχου, 

και µπορούν να θερµάνουν τον αέρα ενός σπιτιού χωρίς εναλλάκτες θερµότητας ή 

θερµική αποθήκευση.  
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Στα µεγάλα συστήµατα αέρος χρησιµοποιείται συνήθως θερµική αποθήκευση, για 

παράδειγµα κάποιο δοχείο µε χαλίκια ή µικρές πέτρες.  

Τα ηλιακά συστήµατα θέρµανσης υγρών περιλαµβάνουν τους ηλιακούς συλλέκτες, 

τις δεξαµενές αποθήκευσης, τις αντλίες, τις σωληνώσεις, τους εναλλάκτες 

θερµότητας (στα συστήµατα κλειστού βρόχου) και τα συστήµατα ελέγχου. Εξαιτίας 

της σύµπτωσης στη ζήτηση του δροσισµού ή της ψύξης µε τη µέγιστη διαθέσιµη 

ηλιακή ακτινοβολία, ο ηλιακός δροσισµός εµφανίζεται ως µία υποσχόµενη 

τεχνολογία. Η ψύξη κύκλου απορρόφησης είναι η πρώτη και παλιότερη από τις 

τεχνολογίες κλιµατισµού. Ένα κλιµατιστικό κύκλου απορρόφησης δε χρησιµοποιεί 

ηλεκτρικό συµπιεστή για να διατηρήσει µηχανικά υπό πίεση το ψυκτικό µέσο. Αντί γι’ 

αυτό χρησιµοποιείται µία πηγή θερµότητας όπως ένας µεγάλος ηλιακός συλλέκτης 

για να εξατµιστεί το ήδη βρισκόµενο υπό πίεση ψυκτικό ρευστό από ένα µίγµα 

απορροφητή/ ψυκτικού µέσου.  

 

1.1.2.2 Βιοµάζα 

Η βιοµάζα µπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών κτιρίων 

(παραγωγή θερµότητας και ζεστού νερού χρήσης) και τα συστήµατα διαφέρουν 

ανάλογα µε την διαθέσιµη πρώτη ύλη, ενώ εµφανίζεται µε τις εξής µορφές: Γεωργικά 

υπολείµµατα, βιοµάζα δασικής προέλευσης, απόβλητα κτηνοτροφίας, 

αγροτοβιοµηχανικά απόβλητα, αστικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες.  

Τα συστήµατα παραγωγής θερµότητας και Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) µε βιοµάζα 

διακρίνονται σε αποκεντρωµένα - αυτόνοµα συστήµατα που εγκαθίστανται σε 

µεµονωµένα κτίρια και σε κεντρικού τύπου συστήµατα, τα οποία εφαρµόζονται σε 

σύνολα κτιρίων (τηλεθέρµανση).  

Ειδικότερα, τηλεθέρµανση είναι η παροχή θέρµανσης χώρων καθώς και θερµού νερού 

χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων, ένα οικισµό ή ένα χωριό (ή πόλη) από έναν κεντρικό 

σταθµό παραγωγής θερµότητας. Η θερµότητα µεταφέρεται µε δίκτυο µονωµένων 

αγωγών από το σταθµό προς τα θερµαινόµενα κτίρια.  

Ένα σύστηµα τηλεθέρµανσης αποτελείται από: 

• Το σταθµό παραγωγής θερµότητας όπου είναι εγκατεστηµένος ο κεντρικός 

εξοπλισµός (λέβητες, σύστηµα τροφοδοσίας καυσίµου, καπνοδόχος, αντλίες κλπ) 

• Το δίκτυο διανοµής του θερµαίνοντος µέσου, το οποίο είναι θερµό ή υπέρθερµο 

νερό, από το σταθµό παραγωγής θερµότητας προς τα θερµαινόµενα κτίρια. 

• Τους υποσταθµούς σύνδεσης, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται η σύνδεση των 

εσωτερικών εγκαταστάσεων θέρµανσης των κτιρίων µε το δίκτυο διανοµής 

τηλεθέρµανσης. 

• Τις εσωτερικές εγκαταστάσεις θέρµανσης των κτιρίων (δίκτυα σωληνώσεων, 

θερµαντικά σώµατα κλπ.) 
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Σηµαντικό πρόβληµα που θα πρέπει να έχει επιλυθεί πριν από την έναρξη υλοποίησης 

ενός έργου τηλεθέρµανσης, είναι η εξασφάλιση προµήθειας των απαιτούµενων 

ποσοτήτων βιοµάζας και σε συµφωνηµένες τιµές. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε 

µακροχρόνια συµβόλαια και συµφωνίες µε τους αγρότες, τους δασικούς 

συνεταιρισµούς, τα δασαρχεία κλπ.  

 

1.1.2.3 Αβαθής Γεωθερµία – Συστήµατα Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας 

Αβαθής γεωθερµική ενέργεια είναι η αποθηκευµένη σε µορφή θερµότητας ενέργεια του 

φλοιού της γης, σε βάθη έως 150 µ. και µε θερµοκρασίες υπεδάφους έως 20 °C.Αυτή η 

ενέργεια προέρχεται από την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας (απ΄ τη γήινη 

επιφάνεια και που στα γεωγραφικά πλάτη της εύκρατης ζώνης κάτω από κάποιο 

βάθος παραµένει περίπου σταθερή(10-20 °C) καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Τη 

σταθερή και µόνιµη αυτή  ενέργεια µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε, το µεν χειµώνα 

για θέρµανση νερού κεντρικής θέρµανσης έως 60 °C, το δε καλοκαίρι για ψύξη νερού 

κλιµατισµού έως 70 °C, όπως επίσης και για ζεστό νερό χρήσης καθ’ όλη τη διάρκεια 

του έτους. 

Μία πλήρης εγκατάσταση αβαθούς γεωθερµίας ή διαφορετικά ένα σύστηµα 

γεωθερµικών αντλιών θερµότητας (ΓΑΘ) αποτελείται από τρία µέρη: 

• Σύστηµα εναλλαγής θερµότητας εντός εδάφους (γεωεναλλάκτες θερµότητας ή 

υδρογεώτρηση). 

• Γεωθερµική αντλία θερµότητας. 

• Σύστηµα θέρµανσης ή/και ψύξης εντός του κτιρίου. 

Το σύστηµα ΓΑΘ λειτουργεί σαν αναστρέψιµη ψυκτική διάταξη µε λήψη θερµότητας 

από ένα χώρο και απόθεσή της σε ένα άλλο χώρο, το οποίο σηµαίνει ότι κατά τη 

χειµερινή περίοδο η θερµότητα λαµβάνεται από το έδαφος και αποτίθεται στον 

εσωτερικό χώρο (θέρµανση) και το καλοκαίρι συµβαίνει το αντίθετο (ψύξη).  Με άλλα 

λόγια, το σύστηµα ΓΑΘ πραγµατοποιεί εναλλαγή θερµότητας µεταξύ του εδάφους και 

των εσωτερικών χώρων.  

Τα συστήµατα ΓΑΘ µπορεί να είναι, είτε αποκεντρωµένα – αυτόνοµα συστήµατα που 

εφαρµόζονται σε κάθε κτίριο ξεχωριστά, είτε κεντρικά συστήµατα παραγωγής 

θερµότητας/ ψύξης που συνδέονται µε τους τελικούς χρήστες µέσω ενός δικτύου 

τηλεθέρµανσης.  

 

1.1.3 Ενεργειακή Αναβάθµιση Εξοπλισµού  

Η ενεργειακή αναβάθµιση του εξοπλισµού των Η/Μ εγκαταστάσεων συµβάλει στην  

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός υφιστάµένου κτιρίου, εφόσον: 
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• συνοδεύει και συµπληρώνει µια παρέµβαση ενεργειακής αναβάθµισης του 

κτιριακού κελύφους, ή 

• το κτιριακό κέλυφος πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας για νέα 

κτίρια, ή 

• προκύπτει από την ενεργειακή επιθεώρηση ότι το κτίριο δεν παρουσιάζει 

σηµαντικές δυνατότητες βελτίωσης, ή 

• όπου τεκµηριώνεται ότι είναι αδύνατη η παρέµβαση για ενεργειακή αναβάθµιση του 

κτιριακού (αρχιτεκτονικοί λόγοι, παραδοσιακό οίκηµα, κτλ) κελύφους.  

Σε κάθε περίπτωση, τα συστήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα πρέπει να πληρούν τις 

απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας για νέα κτίρια και ο εξοπλισµός που θα 

επιλεχθεί να είναι ενεργειακά κατηγοριοποιηµένος µε σήµανση  ενεργειακής κλάσης 

τουλάχιστον κατηγορίας Α. 

Οι παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του εξοπλισµού των Η/Μ εγκαταστάσεων µπορεί 

να αφορούν το σύστηµα θέρµανσης (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο όπου διαθέσιµο) των 

κτιρίων, το σύστηµα κλιµατισµού που µπορεί να λειτουργεί για ψύξη ή για ψύξη/ 

θέρµανση, το σύστηµα διανοµής για ψύξη/θέρµανση ή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ), 

τις διατάξεις αυτοµατισµού για ψύξη/θέρµανση ή ΖΝΧ καθώς και το σύστηµα τεχνητού 

φωτισµού. Τα κτίρια που υπόκεινται σε παρεµβάσεις αναβάθµισης του εξοπλισµού 

τους µπορεί να είναι κατοικίες και δηµόσια κτίρια.  

 

Π5.1.1.3.1 Αναβάθµιση Συστήµατος Κεντρικής Θέρµανσης   

Αντικατάσταση Παλαιών Καυστήρων & Λεβήτων µε νέους Υψηλής Απόδοσης: Η 

επιλογή για αντικατάσταση του παλαιού συστήµατος καυστήρα – λέβητα µε ένα νέο 

υψηλής απόδοσης θα µπορούσε να είναι µεταξύ πετρελαίου ή φυσικού αερίου, αλλά 

από τη στιγµή που το πρόγραµµα αφορά νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, η µη 

διαθεσιµότητα δικτύου φυσικού αερίου σε αυτές τις περιοχές περιορίζει τις επιλογές σε 

πετρελαϊκό σύστηµα. Επίσης, δύναται να επιλεγεί σύστηµα λέβητα συµπύκνωσης 

καυσαερίων αρκεί η εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει να είναι τέτοια που θα 

οδηγεί στην αποπληρωµή του υψηλού κόστους ενός τέτοιου συστήµατος εντός του 

προβλεπόµενου χρόνου απόσβεσης. Η Εξοικονόµηση Ενέργειας και η συνεπαγόµενη 

µείωση εκποµπών CO2e που προκύπτουν από την αντικατάσταση συστήµατος 

καυστήρα – λέβητα οφείλεται στη πιο αποδοτική καύση του αναβαθµισµένου 

συστήµατος που µεταφράζεται στον υψηλότερο πραγµατικό βαθµό απόδοσης που 

αυτό διαθέτει.  
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Επιπλέον, από τη στιγµή που στους υπολογισµούς της ενεργειακή απόδοσης των 

κτιρίων κατά τη µελέτη ή την επιθεώρηση σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ, χρησιµοποιείται ο 

συνολικός βαθµός απόδοσης της µονάδας παραγωγής θέρµανσης (ngen)1, το 

επιλεγόµενο σύστηµα αντικατάστασης θα πρέπει να διαστασιολογηθεί όσο το 

δυνατόν καλύτερα και πιο κοντά στις θερµικές ανάγκες του κτιρίου, έτσι ώστε ο 

συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης (ng1) να είναι πιο κοντά στη µονάδα, όπως 

επίσης µονάδα πρέπει να είναι και ο συντελεστής µόνωσης του επιλεγόµενου 

συστήµατος καυστήρα – λέβητα (ng2). Η εξοικονόµηση ενέργειας από αντικατάσταση 

παλαιών καυστήρων και λεβήτων µε νέους υψηλής απόδοσης από  υπολογίζεται από 

τη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση του κτιρίου πριν και µετά τη 

δράση της παρέµβασης. Για την αντικατάσταση παλαιού τύπου καυστήρα, η 

παλαιότητά του πρέπει να αποδεικνύεται είτε µε φύλλο ελέγχου απόδοσης του 

συστήµατος καυστήρα - λέβητα το οποίο θα καταδεικνύει πως η ελάχιστη θερµική 

απόδοση (ngm) λέβητα – καυστήρα σύµφωνα µε το Π∆ 335/1993 είναι µικρότερη της 

τάξεως του 85%.  

Η αντικατάσταση άλλου συστήµατος θέρµανσης (πχ. αντλία θερµότητας ή 

θερµοποµπός) µε κεντρικό σύστηµα θέρµανσης θα πρέπει να ακολουθεί τους 

κανονισµούς που διέπουν τη χωροθέτηση του λεβητοστασίου στο εξεταζόµενο κτίριο.     

 

1.1.3.2 Αναβάθµιση Συστήµατος Κλιµατισµού / Αερισµού   

∆υνατές παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του συστήµατος κλιµατισµού / αερισµού 

αποτελούν:  

• Αντικατάσταση Παλαιών Κλιµατιστικών Μονάδων (κεντρικών ή µη) µε νέες 

Υψηλής Απόδοσης: Σε κάθε κτίριο θα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση και 

παλαιότητα των κλιµατιστικών µονάδων για την ενδεχόµενη αντικατάστασή τους. 

Κατοικίες οι οποίες καλύπτονται µε αυτόνοµα συστήµατα κλιµατισµού (split) των 

οποίων ο χρόνος ζωής ξεπερνάει τα δέκα χρόνια (ή ο βαθµός ενεργειακής 

απόδοσης - ΕΕR για ψύξη είναι µικρότερος του 3.0 και ο αντίστοιχος βαθµός 

επίδοσης για θέρµανση - COP είναι µικρότερος του 3.3), δύναται να 

αντικατασταθούν µε καινούργιες που διαθέτουν πολύ υψηλότερους βαθµούς 

ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης και περιέχουν σήµανση  ενεργειακής κλάσης 

τουλάχιστον κατηγορίας Α.  

                                                           

1 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (παράγραφος 4.1.2.1 - βαθµός απόδοσης µονάδων καυστήρα–λέβητα), 
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Σε δηµόσια κτίρια που καλύπτονται µε κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες ή µε πιθανό 

συνδυασµό κεντρικών µονάδων και αυτόνοµων τοπικών συστηµάτων, των οποίων 

η παλαιότητα ξεπερνά τα δέκα χρόνια ή ο βαθµός ενεργειακής απόδοσης για ψύξη 

- ΕΕR (για τις κεντρικές µονάδες) και ο αντίστοιχος βαθµός επίδοσης για θέρµανση 

- COP είναι µικρότερος είναι αµφότεροι µικρότεροι του 2.8, προτείνεται η 

αντικατάσταση µε νέου τύπου κλιµατιστικές µονάδες που θα καλύπτουν  όλους 

τους κλιµατιζόµενους χώρους του κτιρίου και ταυτόχρονη κατάργηση των 

αυτόνοµων τοπικών συστηµάτων. Οι καινούργιες κλιµατιστικές µονάδες θα πρέπει 

να είναι υψηλότερων βαθµών ενεργειακής απόδοσης και επίδοσης και 

κατηγοριοποιηµένες µε σήµανση ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον κατηγορίας Α. 

Επίσης, δύναται πέρα από τις συνήθεις αερόψυκτες κλιµατιστικές µονάδες να 

επιλεγούν υδρόψυκτες µε αυξηµένο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης και 

επίδοσης µε δεδοµένη τη διαθεσιµότητα παροχής νερού. Η εξοικονόµηση ενέργειας 

που προκύπτει από την αντικατάσταση του συστήµατος κλιµατισµού έγκειται στην 

πιο αποδοτική λειτουργία θέρµανσης/ ψύξης του αναβαθµισµένου συστήµατος 

και υπολογίζεται από τη διαφορά της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για 

θέρµανση ή για ψύξη ή και για τις δυο λειτουργίες για τις οποίες χρησιµοποιείται το 

σύστηµα κλιµατισµού πριν και µετά την παρέµβαση.  

• Ανάκτηση Θερµότητας µέσω Εγκατάστασης Εναλλακτών στο Σύστηµα 

Κλιµατισµού/ Αερισµού: Μέσω συστηµάτων ανάκτησης, η ενέργεια που περιέχει το 

ρεύµα του απορριπτόµενου αέρα από τους κλιµατιζόµενους / αεριζόµενους 

χώρους µπορεί να µεταφερθεί στο ρεύµα του προσαγόµενου φρέσκου εξωτερικού 

αέρα προκαλώντας πρόψυξη τη θερινή περίοδο και προθέρµανση τη χειµερινή. Τη 

θερινή περίοδο το ρεύµα απόρριψης του αέρα θερµοκρασίας περίπου 26-28°C 

προψύχει το ζεστό νωπό προσαγόµενο αέρα θερµοκρασίας 35 - 40°C, µε αέρα 

που απορρίπτεται στους 27°C. Αντίστοιχα, το χειµώνα το απορριπτόµενο ρεύµα 

αέρα θερµοκρασίας περίπου 19-21°C προθερµαίνει τον κρύο προσαγόµενο νωπό 

αέρα θερµοκρασίας 0-5°C ανάλογα την κλιµατική ζώνη της περιοχής. Τα 

συστήµατα ανάκτησης στο σύστηµα κλιµατισµού/ αερισµού υλοποιούνται µέσω 

συνήθως µέσω πλακοειδών εναλλακτών θερµότητας αέρα-αέρα ή µέσω 

αναγεννητικών εναλλακτών θερµότητας (rotary wheel exchangers). Η απόδοση 

τους στην ικανότητα ανάκτησης της απορριπτόµενης ενέργειας κυµαίνεται µεταξύ 

40 – 70%.  Η χρησιµοποίηση της συγκεκριµένης παρέµβασης προϋποθέτει η 

επιλογή του κτιρίου να απαιτεί µεγάλα ποσά φρέσκου νωπού αέρα (δηµοτικά 

θέατρα, χώροι συγκέντρωσης, αθλητικά/ πολιτιστικά κέντρα) ή να διατηρούν 

υψηλά εσωτερικά θερµικά φορτία (δηµαρχείο, δηµοτικά γραφεία/υπηρεσίες).  
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Η εξοικονόµηση ενέργειας προκύπτει από την αύξηση του συντελεστή ανάκτησης 

θερµότητας του συστήµατος κλιµατισµού/αερισµού τόσο για τη χειµερινή περίοδο, 

όσο και για τη θερινή περίοδο µετά την υλοποίηση της παρέµβασης σε σχέση µε 

πριν που δεν υπήρχε καθόλου ανάκτηση. Ο συντελεστής ανάκτησης θερµότητας 

του συστήµατος αποτελεί το βαθµό απόδοσης του εναλλάκτη θερµότητας  της 

τεχνολογίας που χρησιµοποιείται για την παρέµβαση. Η ενέργεια που εξοικονοµείται 

υπολογίζεται από τη µείωση κατανάλωσης ενέργειας στη λειτουργία θέρµανσης 

ή/και ψύξης του κτιρίου ανάλογα µε τη χρήση της µονάδας κλιµατισµού /αερισµού 

πριν και µετά την παρέµβαση ανάκτησης θερµότητας.  

• Αερισµός µε Ανεµιστήρες Οροφής: Μέσω µιας παρέµβασης εγκατάστασης 

ανεµιστήρων οροφής δύναται να ανέλθουν τα  θερµοκρασιακά όριο θερµικής 

άνεσης στους κλιµατιζόµενους/ αεριζόµενους χώρους. Ένα κτίριο το οποίο διαθέτει 

κατάλληλη θερµική και ηλιακή προστασία, µε τη χρήση ανεµιστήρων οροφής η 

θερµοκρασία άνεσης µε µπορεί φτάσει τους 28-29°C, δηλαδή µια αύξηση των 2 – 

3°C.  

Για κάθε βαθµό αύξησης του θερµοστάτη έχουµε εξοικονόµηση ενέργειας στην 

κατανάλωση ψύξης του κτιρίου της τάξης του 7%. Έτσι, συνέπεια της χρήσης 

ανεµιστήρων οροφής είναι η χρονική µείωση της χρήσης και η ενεργειακά 

αποδοτική λειτουργία του κλιµατιστικού συστήµατος Η παρέµβαση αυτή ενδείκνυται 

ιδιαίτερα, όταν δεν προβλέπεται σύστηµα κλιµατισµού ή συνδυάζεται µε 

αποµάκρυνση των αυτόνοµων κλιµατιστικών (split unit) και µε την παράλληλη 

ύπαρξη συστηµάτων φυσικού ή µηχανικού αερισµού στο χώρο. Ο υπολογισµός 

της εξοικονόµησης ενέργειας µιας ενδεχόµενης παρέµβασης αερισµού µε 

ανεµιστήρες οροφής συναντά τις παρακάτω δύο γενικές περιπτώσεις, όπου η 

εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται από τη διαφορά της κατανάλωσης ενέργειας 

για ψύξη για πριν και µετά την παρέµβαση: 

o Η εγκατάσταση  ανεµιστήρων οροφής οδηγεί στην αποµάκρυνση παλαιών 

αυτόνοµων κλιµατιστικών η εξοικονόµηση ενέργειας και προκύπτει από τη 

µείωση  της κατανάλωση ενέργειας για ψύξη πριν και µετά την αποµάκρυνση 

των µονάδων.   

o Η εγκατάσταση  ανεµιστήρων οροφής απλά µειώνει τη λειτουργία των 

κλιµατιστικών µονάδων για ψύξη και η εξοικονόµηση ενέργειας προκύπτει 

από την αύξηση της θερµοκρασίας του θερµοστάτη σε βαθµούς Κέλσιου.  

 

1.1.3.3 Αναβάθµιση Συστηµάτων ∆ιανοµής  
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Παρεµβάσεις αναβάθµισης του συστήµατος διανοµής ψύξης/ θέρµανσης ή και ΖΝΧ 

ενός κτιρίου έχουν σκοπό την θερµική θωράκιση και αποφυγή των απωλειών κατά τη 

διέλευση του µέσου διανοµής από τις µονάδες παραγωγής προς τις τερµατικές 

µονάδες. Η αναβάθµιση  του συστήµατος διανοµής εξασφαλίζεται µε εφαρµογή 

ικανής θερµοµόνωσης όλων των σωληνώσεων, δικτύων και αεραγωγών της 

διανοµής των συστηµάτων ψύξης, θέρµανσης, ΖΝΧ. Πέρα από την εφαρµογή της 

θερµοµόνωσης  κοµµάτι της παρέµβασης θα πρέπει να θεωρείται η µηχανική αντοχή 

και προστασία των µονώσεων2.  

Η Εξοικονόµηση Ενέργειας που προκύπτει από µια τέτοια παρέµβαση έχει να κάνει µε 

την αύξηση του βαθµού απόδοσης του δικτύου διανοµής στο σύστηµα θέρµανσης, 

ψύξης, ΖΝΧ στο οποίο εφαρµόζεται. Η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται από τη 

διαφορά της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανσης, ψύξη  ή και ΖΝΧ ανάλογα σε 

ποιο δίκτυο διανοµής εφαρµόζεται η παρέµβαση.  

   

1.1.3.4 Εγκατάσταση ∆ιατάξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµού στα Συστήµατα Ψύξης/ 

Θέρµανσης ή/και ΖΝΧ.   

Μια εγκατάσταση διατάξεων αυτόµατου ελέγχου µπορεί να αποτελεί κοµµάτι ενός 

κεντρικού συστήµατος ελέγχου του κτιρίου (BMS) ή αυτόνοµες ξεχωριστές διατάξεις µε 

συγκεκριµένο σκοπό και λειτουργία πάνω στο εξεταζόµενο κτίριο. Οι αυτόνοµες 

τοπικές διατάξεις ελέγχου µπορούν να ρυθµίζουν µέσω ρυθµιστών στροφών 

µεµονωµένα στοιχεία όπως ανεµιστήρες ή κυκλοφορητές (αντλίες) του δικτύου 

διανοµής ενός συστήµατος κλιµατισµού ή µέσω θερµοστατών και θερµοστατικών 

βαλβίδων τις τερµατικές µονάδες ενός συστήµατος θέρµανσης ή και ψύξης ή να 

ελέγχουν χαρακτηριστικά του δικτύου διανοµής (παροχή, θερµοκρασία) µέσω 

αντιστάθµισης. Ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης κτιρίου µπορεί να ελέγχει τις 

διαφορετικές λειτουργίες του κτιρίου µέσω µιας κεντρικής µονάδα ελέγχου και των 

εντολών ρύθµισης που διαβιβάζει στα διαφορετικά συστήµατα θέρµανσης/ ψύξης ή 

και ΖΝΧ βάσει των δεδοµένων που επεξεργάζεται από αισθητήρες παρακολούθησης 

των συστηµάτων. Για τις διαφορετικές λειτουργίες ανά χρήση κτιρίου, η κατανάλωση 

ενέργειας µειώνεται από τη χρήση διατάξεων αυτόµατου ελέγχου ή αυξάνεται από την 

απουσία τους. Οι διατάξεις αυτοµάτου ελέγχου που διαθέτει ένα κτίριο 

κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες Α, Β, Γ και ∆ της περιγραφής του 

πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 15232 :20073.  

                                                           

2 ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, παράγραφος 4.3 

3 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 πίνακας 5.5 
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Κάθε επιλεγόµενη παρέµβαση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου στα εξεταζόµενα κτίρια 

(είτε αποτελούν αυτόνοµες διατάξεις ή  κεντρικό σύστηµα) θα πρέπει να περιγράφεται 

συνοπτικά από είδος των συστηµάτων ελέγχου που θα περιέχει, σε ποιες λειτουργίες 

του κτιρίου θα επενεργεί και µε ποιο τρόπο.  

Επίσης, η υλοποίηση της επιλεγόµενης παρέµβασης θα πρέπει να επιφέρει αλλαγές σε 

τουλάχιστον µια κατηγορία διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου του εξεταζόµενου κτιρίου. Η 

εξοικονόµηση ενέργειας που θα προκύψει από την παρέµβαση διατάξεων αυτοµάτου 

ελέγχου υπολογίζεται από τη διαφορά στην κατανάλωση ενέργειας στις διάφορες 

λειτουργίες του κτιρίου όπως θέρµανση, ψύξη, ΖΝΧ  στις οποίες επενεργεί πριν και µετά 

την αναβάθµιση του κτιρίου στην παραπάνω κατηγορία αυτόµατου ελέγχου. 

Χαρακτηριστικά για µια κατοικία που πριν παρέµβαση διατάξεων αυτοµάτου ελέγχου 

στα συστήµατα ψύξης/ θέρµανσης που προτείνεται ήταν κατηγορίας ∆ ελέγχου και 

µετά αυτής προκύπτει κατηγορία Γ , η εξοικονόµηση ενέργειας προκύπτει από διαφορά 

στην κατανάλωση ενέργειας για ψύξη/ θέρµανση.   

 

Π5.1.1.3.4 Αναβάθµιση Συστήµατος Τεχνητού Φωτισµού  

Οι παρεµβάσεις τεχνητού φωτισµού αφορούν τα δηµόσια κτίρια όπου το φορτίο και οι 

καταναλώσεις φωτισµού µπορεί να είναι σηµαντικές εν αντίθεση µε τις κατοικίες στις 

οποίες δεν προσµετράτε. Στα κτίρια αυτά η συχνή υπερδιαστασιολόγηση των 

συστηµάτων τεχνητού φωτισµού οδηγούν στο φαινόµενο της οπτικής όχλησης.  

Σε συνδυασµό µε τη χρήση παλαιάς τεχνολογίας (π.χ. λαµπτήρες πυρακτώσεως) για 

τη λειτουργία των συστηµάτων του τεχνητού φωτισµού παρουσιάζεται σηµαντικό 

δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας.  

∆υνατές παρεµβάσεις για την αναβάθµιση του συστήµατος τεχνητού φωτισµού 

αποτελούν: 

• Αντικατάσταση Παλαιών Ενεργοβόρων µε Ενεργειακά Αποδοτικούς Λαµπτήρες: Η 

αντικατάσταση λαµπτήρων αφορά τους λαµπτήρες πυρακτώσεως και τους 

λαµπτήρες φθορισµού τύπου Τ8. ΟΙ λαµπτήρες πυρακτώσεως ή/και αλογόνου 

δύναται να αντικατασταθούν µε λαµπτήρες εξοικονόµησης (CFL), ενώ οι 

λαµπτήρες φθορισµού τύπου Τ8 µε τους ενεργειακά πιο αποδοτικούς Τ54. Η 

εξοικονόµηση ενέργειας από µια τέτοια παρέµβαση προκύπτει από τη µείωση της 

εγκατεστηµένης ισχύος στο σύστηµα φωτισµού του κτιρίου.  

                                                           

4 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 (πίνακας  2.4). 
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• Αντικατάσταση Συµβατικών Στραγγαλιστικών Πηνίων (Ηλεκτροµαγνητικό ballast) 

µε Ηλεκτρονικά: Η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών ballast αντί των συµβατικών 

ηλεκτροµαγνητικών µπορεί να επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως του 15-

20%. Η µειωµένη κατανάλωση λόγω χρήσης ηλεκτρονικού ballast αποδίδεται 

κυρίως στην καλύτερη απόδοση λειτουργίας του λαµπτήρα, στη χαµηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας στο λαµπτήρα και στις µικρότερες απώλειες ενέργειας στο 

ηλεκτρονικό ballast απ’ ότι στο ηλεκτροµαγνητικό. Τα συµβατικά ηλεκτροµαγνητικά 

ballast συνεισφέρουν στην εγκατεστηµένη ισχύ των λαµπτήρων που ελέγχουν µε 

ένα επιπλέον ποσοστό της τάξης του 15%. Η αντικατάσταση τους µε αντίστοιχα 

ηλεκτρονικά πρακτικά µηδενίζει αυτή την επιπλέον ισχύ, αλλά και µπορούν να 

συνδεθούν µε αριθµητικά περισσότερους λαµπτήρες (έως 4 συνήθως) σε σχέση µε 

τα ηλεκτροµαγνητικά (1 έως 2). Επίσης, µέσω των ηλεκτρονικών ballast στο 

σύστηµα φωτισµού δύναται να ρυθµιστούν περαιτέρω παράµετροι, όπως η 

ρύθµιση της φωτεινότητας του λαµπτήρα (dimming) µέσω αισθητήρων και 

ρυθµιστών φωτισµού, κάτι που δεν µπορεί να γίνει µε χρήση ηλεκτροµαγνητικών 

ballast. Η εξοικονόµηση ενέργειας από την αλλαγή ηλεκτροµαγνητικών ballast µε 

ηλεκτρονικών  προκύπτει από τη µείωση της εγκατεστηµένης ισχύος που αποφέρει 

η αλλαγή αυτή στο σύστηµα φωτισµού του κτιρίου.  

• Εγκατάσταση ∆ιατάξεων Ελέγχου & Αυτοµατισµού στο Σύστηµα Φωτισµού: Μέσω 

εγκαταστάσεων διατάξεων ελέγχου και αυτοµατισµού στο σύστηµα φωτισµού ενός 

κτιρίου µπορεί να επιτευχθεί µεγαλύτερη εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού 

έναντι της χρήσης του τεχνητού φωτισµού ή/και να επιτυγχάνεται αυτόµατη 

ρύθµιση παραµέτρων και λειτουργιών του συστήµατος τεχνητού φωτισµού, µε 

στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα  τα αποδεκτά 

επίπεδα φωτισµού για οπτική άνεση.   
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Η εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού αποφέρει σηµαντικά ενεργειακά οφέλη 

στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Μέσω εγκατάστασης αισθητήρων 

φωτός σε κάθε διακριτό χώρο εργασίας που αναγνωρίζεται σε ένα δηµόσιο κτίριο,  

µετράται η υφιστάµενη ένταση φωτισµού και ρυθµίζεται η ένταση του τεχνητού 

φωτισµού, ώστε να συµπληρώνει όσο χρειάζεται ώστε να επιτυγχάνεται πάντα το 

επιθυµητό επίπεδο. Η ρύθµιση της έντασης τεχνητού φωτισµού γίνεται µέσω 

ρυθµιστή φωτός (dimmer). Ένα τέτοιο σύστηµα δεν προϋποθέτει την απαραίτητη  

ύπαρξη συστήµατος κεντρικής διαχείρισης κτιρίου (BMS), αλλά µπορεί να 

λειτουργήσει αυτόνοµα. Χρειάζεται όµως την υποστήριξη ηλεκτρονικών ballast για 

τη λειτουργία των  υφιστάµενων φωτιστικών. Επίσης διατάξεις ελέγχου και 

αυτοµατισµού στο σύστηµα φωτισµού µπορούν να εγκατασταθούν για τον έλεγχο 

της αφής – σβέσης των συστηµάτων. Η εγκατάσταση χρονοδιακόπτη που 

διακόπτει το κύκλωµα φωτισµού για καθορισµένα χρονικά διαστήµατα εντός των 

οποίων δεν προβλέπεται η χρήση τους ή για χρήση χώρων, όπως αποθήκες, 

διάδροµοι και τουαλέτες όπου η παρουσία χρηστών είναι µεµονωµένη. Η 

εφαρµογή των ανωτέρω συστηµάτων αξιοποιεί το φυσικό φωτισµό και περικόπτει 

την άσκοπη λειτουργία του τεχνητού φωτισµού όταν οι χρήστες απουσιάζουν.  

Η χρησιµοποίηση αυτόνοµων αυτοµατισµών αυτού του τύπου επιφέρει 

εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό 10% έως 20% ανάλογα µε τη χρήση του 

χώρου. Η εφαρµογή των άνωθεν αυτόνοµων αυτοµατισµών δεν προϋποθέτει την 

ύπαρξη συστήµατος κεντρικής διαχείρισης κτιρίου (BMS), αλλά µπορούν επίσης να 

επιτευχθούν µέσω της λογικής ύπαρξης ενός κεντρικού συστήµατος διαχείρισης 

κτιρίων (BMS). Σε περίπτωση που προταθεί εγκατάσταση BMS θα πρέπει να 

περιγραφεί ξεχωριστά η δράση του στα συστήµατα φωτισµού, (όπως επίσης 

ξεχωριστά και στα υπόλοιπα συστήµατα ψύξης/θέρµανσης, ΖΝΧ που θα ελέγχει) 

και να δικαιολογείται  η εγκατάστασή του από την πληθώρα των συστηµάτων που 

θα ελέγχει και τις διαφορετικές χρήσεις του κτιρίου που αυτά θα εξυπηρετούν.  Η 

εξοικονόµηση ενέργειας που προκύπτει από µια τέτοια παρέµβαση οφείλεται στο 

αυξηµένο ποσοστό χρήσης φυσικού φωτισµού ή/και στη λειτουργία των 

αυτόµατων ανιχνευτών κίνησης.   

 

1.2 Μεταφορές 

1.2.1 Αντικατάσταση ∆ηµοτικού Στόλου – Ηλεκτροκίνηση – Σταθµοί Φόρτισης 

Τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα (HΑ) χρησιµοποιούν την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται 

σε επαναφορτιζόµενες συστοιχίες συσσωρευτών και χρησιµοποιούν ηλεκτρικούς 

κινητήρες, αντί των µηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ).  
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Τα HΑ είναι συνήθως αυτοκίνητα, ελαφριά φορτηγά, ποδήλατα, ηλεκτρικά µηχανικά 

δίκυκλα, µικρά οχήµατα γκολφ, ανυψωτικά (forklifts) κλπ. Τα HΑ έχουν υψηλότερο 

συντελεστή ενεργειακής απόδοσης από όλα τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. 

Τα πλεονεκτήµατα της ηλεκτροκίνησης είναι: 

• ∆εν παράγουν κανενός είδους ρύπους εξάτµισης. 

• Προκαλούν την ελάχιστη δυνατή ρύπανση σε µακροχρόνια βάση, υπό τον όρο ότι 

χρησιµοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ. 

• Είναι πιο αθόρυβα από τα οχήµατα εσωτερικής καύσης. 

• Επιτυγχάνουν σχεδόν σταθερή ροπή από την ακινησία έως το µέγιστο όριο 

στροφών λειτουργίας. 

• Έχουν χαµηλότερο κόστος σε βάθος χρόνου, καθώς δεν επηρεάζονται από την 

κάθε τόσο αύξηση των ορυκτών καυσίµων, αλλά και λόγω του χαµηλότερου 

κόστους συντήρησης. Τα ΗΑ δεν απαιτούν  αντικατάσταση ή έστω συντήρηση σε 

µηχανικά µέρη που δεν υπάρχουν όπως στα συµβατικά, δεν απαιτούν τις τακτικές 

αλλαγές λαδιών, δεν έχουν σύστηµα εξαγωγής καυσαερίων και διάταξη εξάτµισης, 

ούτε σιγαστήρα (σιλανσιέ) προ της εξάτµισης, ούτε καταλύτη ή φίλτρο καπνού. 

• Με βάση την ισχύουσα νοµοθεσία απαλλάσσονται από τέλη ταξινόµησης, τέλη 

κυκλοφορίας και εξαιρούνται από περιορισµούς κυκλοφορίας εντός πόλεως 

(δακτύλιος).  

Η εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης σε συνδυασµό µε κατασκευή σταθµών στάθµευσης-

φόρτισης σε µικρές κοινότητες είναι ιδανική λύση συµβάλλοντας µε το µέγιστο τρόπο 

στο περιβάλλον και µειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από τα υγρά καύσιµα. 

Εξάλλου, η επιστήµη και η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και τα όποια µειονεκτήµατα 

εξαλείφονται. Ήδη, υπάρχουν µοντέλα ΗΑ που δίνουν εγγύηση 8 έτη ή 100.000 µίλια 

(160.000 χιλιόµετρα).  

Οι σταθµοί φόρτισης θα είναι και σταθµοί στάθµευσης των οχηµάτων µε 

φωτοβολταικά σκίαστρα, προκειµένου να γίνεται η παραγωγή “πράσινης” ενέργειας 

από τον ήλιο.  

Μια εναλλακτική λύση είναι και η ασύρµατη δικτύωση µε σταθµούς ChargeΡoint 

Νetworked Charging Stations. Οι σταθµοί αυτοί είναι «έξυπνοι» σταθµοί φόρτισης, 

τους οποίους συνοδεύει ένα προηγµένο λογισµικό το οποίο επιτρέπει την ασύρµατη 

δικτύωσή τους και τη συνεχή επικαιροποίηση όλων των στοιχείων που αφορούν την 

κατάσταση των σταθµών ή τις συναλλαγές των χρηστών σε µια κεντρική βάση 

δεδοµένων.  
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Οι παραπάνω ∆ράσεις στον τοµέα των Μεταφορών της «κοινότητας», είναι σηµαντικό 

να συνοδεύονται από συµπληρωµατικές δράσεις που έχουν δροµολογηθεί ή 

σχεδιάζονται στο πλαίσιο ενός βιώσιµου σχεδίου ∆ιαχείρισης Κινητικότητας5 που 

µπορεί να περιλαµβάνει: Βελτιστοποίηση στάσεων και δροµολογίων δηµόσιων 

µεταφορών, δηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης, κίνητρα για χρήση οικολογικών 

µετακινήσεων (ποδήλατο, περπάτηµα, δηµόσιες συγκοινωνίες) ή κοινή χρήση 

οχηµάτων (car-pooling), πεζοδροµήσεις, απαγόρευση διέλευσης οχηµάτων εντός 

παραδοσιακών οικισµών, σύστηµα πληροφοριών µετακινήσεων κλπ., δράσεις 

ευαισθητοποίησης (π.χ. φυλλάδια, ενηµερωτικές ηµερίδες, δράσεις εκπαίδευσης κλπ.). 

 

1.3 ∆ηµόσιος Φωτισµός 
Η εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό φωτισµό αφορά παρεµβάσεις, όπως 

αντικατάσταση λαµπτήρων, αντικατάσταση διατάξεων έναυσης των φωτιστικών, 

εγκατάσταση ολοκληρωµένου  συστήµατος διαχείρισης δηµοτικού φωτισµού και 

αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα φωτισµού. Η κάθε παρέµβαση αφορά γραµµές 

ή περιοχές οδοφωτισµού ή και άλλους κοινόχρηστους χώρους  όπως πλατείες, πάρκα 

κ.ο.κ.  

Το µείγµα των παρεµβάσεων για κάθε περιοχή (δρόµος, πλατεία ή πάρκο) δηµοτικού 

φωτισµού που αναγνωρίζεται προκύπτει από το συνδυασµό των παραπάνω 

τεχνολογιών.  Παρακάτω περιγράφονται οι δυνατές τεχνολογίες παρεµβάσεων για το 

δηµοτικό φωτισµό.  

• Αντικατάσταση Λαµπτήρων: Η παρέµβαση αυτή αποτελεί την αντικατάσταση 

ενεργοβόρων λαµπτήρων παλαιού τύπου (π.χ ατµών υδραργύρου) στις 

εξεταζόµενες οδούς και περιοχές δηµοτικού φωτισµού µε νέους µεγαλύτερης 

φωτεινής απόδοσης (lumen/watt) έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ίδια η µεγαλύτερη 

φωτεινότητα µε µικρότερη κατανάλωση. Επίσης θα αντικατασταθούν λαµπτήρες 

που σύµφωνα µε τα υφιστάµενα επίπεδα φωτισµού της οδού ή περιοχής είναι 

υπερδιαστασιολογηµένοι µε άλλους (ίδιου τύπου ή διαφορετικού) µικρότερης 

ισχύος.  Με την αντικατάσταση των λαµπτήρων τα νέα επίπεδα φωτισµού που θα 

προκύψουν θα πρέπει να ικανοποιούν τα ελάχιστα αποδεκτά.  

                                                           

5 Οι συµπληρωµατικές ∆ράσεις δεν χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα, αλλά δρουν 

συµπληρωµατικά, συµβάλλοντας στους στόχους του Προγράµµατος.  
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Η εξοικονόµηση ενέργειας από µια τέτοια παρέµβαση προκύπτει από την µείωση 

της εγκατεστηµένης ισχύς των λαµπτήρων από την αντικατάστασή τους µε πιο 

αποδοτικούς για την επίτευξη των ελαχίστων απαιτήσεων προδιαγραφών 

φωτισµού όπως αυτές καθορίζονται από την κατηγοριοποίηση της κάθε 

εξεταζόµενης οδού η περιοχής φωτισµού σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 

13201. Η εξοικονόµηση ενέργειας υπολογίζεται από τη συνολική διαφορά της 

εγκατεστηµένης ισχύς των λαµπτήρων πριν και µετά την παρέµβαση επί το ωράριο 

λειτουργίας του δηµοτικού φωτισµού για ετήσια περίοδο.  

• Αντικατάσταση Συµβατικών ∆ιατάξεων Έναυσης Φωτιστικών (ηλεκτροµαγνητικά 

ballast) µε Ηλεκτρονικά: Η αντικατάσταση των µαγνητικών ballast, η λειτουργία 

των οποίων καταναλώνει ενέργεια περίπου 15% της ισχύος του λαµπτήρα, µε 

αντίστοιχα ηλεκτρονικά τα οποία καταναλώνουν πρακτικά µηδενική ενέργεια 

επιφέρει πέρα από την εξοικονόµηση ενέργειας περαιτέρω δυνατότητες ρύθµισης 

και ελέγχου του φωτισµού του λαµπτήρα  Τα ηλεκτρονικά ballasts εξασφαλίζουν 

έναν συντελεστή ισχύος κοντά στην µονάδα συµβάλλοντας στην καλύτερη 

λειτουργία του δικτύου µε µείωση της καταναλισκόµενης άεργου ισχύος. Επίσης µε 

τη χρήση τους δίνεται η δυνατότητα επέκτασης δράσεων εξοικονόµησης όπως 

έλεγχος της φωτεινής ροής του λαµπτήρα (dimming) και αποµακρυσµένος 

έλεγχος από κέντρο έλεγχου. Η εξοικονόµηση ενέργειας από µια τέτοια παρέµβαση 

προκύπτει από την µείωση της εγκατεστηµένης ισχύς των διατάξεων έναυσης από 

την αντικατάστασή των ηλεκτροµαγνητικών µε ηλεκτρονικά. Η εξοικονόµηση 

ενέργειας υπολογίζεται από τη συνολική διαφορά της εγκατεστηµένης ισχύς των  

διατάξεων έναυσης πριν και µετά την παρέµβαση επί το ωράριο λειτουργίας του 

δηµοτικού φωτισµού για ετήσια περίοδο.  

• Εγκατάσταση Συστήµατος Ελέγχου & ∆ιαχείρισης ∆ηµοτικού Φωτισµού: Η 

παρέµβαση για εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης αποτελεί 

επέκταση της παρέµβασης αντικατάστασης ηλεκτροµαγνητικών ballast µε 

ηλεκτρονικά. Επιτυγχάνεται κεντρική διαχείριση, έλεγχος και εξοικονόµηση  

ηλεκτροφωτισµού  για κάθε εξεταζόµενη οδό και λοιπές περιοχές δηµοτικού 

φωτισµού µέσω ελέγχου από κεντρικό σηµείο µέσω εγκαταστάσεων και πινάκων 

ελέγχου για αφή, σβέση και αυξοµείωση της έντασης φωτισµού για καθορισµένες 

ώρες λειτουργίας. Η υλοποίηση γίνεται µε ξεχωριστό έλεγχο για κάθε διαχειριζόµενο 

λαµπτήρα µέσω διάταξης ρύθµισης της φωτεινής ροής (dimming) που επενεργεί 

µαζί µε τα ηλεκτρονικά ballast και επικοινωνεί µέσω του  πίνακα ελέγχου µε τα 

κεντρικά σηµεία διαχείρισης.  
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Επιπλέον δύναται να  γίνει διαχείριση λειτουργίας και συντήρησης των λαµπτήρων 

µέσω λογισµικού που συνδέεται µε όλες τις διατάξεις ελέγχου πίνακα και αποστέλλει 

εντολές και χρονοπρογράµµατα λειτουργίας, ενώ είναι σε θέση να ενηµερώνεται 

για την τρέχουσα κατάσταση του εξοπλισµού, καθώς και για τις εµφανιζόµενες 

βλάβες. Αναγνωρίζονται τρεις βασικές διαβαθµίσεις για τα συστήµατα ελέγχου και 

διαχείρισης για δηµοτικό φωτισµό:  

o Χειροκίνητη αφή/σβέση των λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού  

o Αυτόµατη αφή/σβέση των λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού µε 

χρονοπρογραµµατισµό.    

o Αυτόµατα ρυθµιζόµενη λειτουργία των λαµπτήρων δηµοτικού φωτισµού µε 

έλεγχο της φωτεινής ροής των λαµπτήρων (dimming).   

Η παρέµβαση συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης δηµοτικού φωτισµού που θα 

προτείνεται για εξεταζόµενες οδούς και περιοχές δηµοτικού φωτισµού θα πρέπει να 

αναβαθµίζει το υπάρχον σύστηµα στην ανώτατη βαθµίδα ελέγχου και διαχείρισης.  

Η εξοικονόµηση ενέργειας από την εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου και 

διαχείρισης για δηµοτικό φωτισµό προκύπτει όχι µόνο τις µειωµένες ώρες 

λειτουργίας των διαχειριζόµενων λαµπτήρων σε σχέση µε πριν την παρέµβαση 

αλλά και από τις ώρες που προγραµµατίζονται από το λογισµικό ελέγχου για 

λειτουργία µειωµένης έντασης µέσω dimming.  Η εξοικονόµηση ενέργειας 

υπολογίζεται από την µείωση των ωρών λειτουργίας πριν και µετά την παρέµβαση 

ή/και από την επίδραση του dimming µέσω του οποίου για τις 

προγραµµατιζόµενες ώρες λειτουργίας οι διαχειριζόµενοι λαµπτήρες λειτουργούν  

µε µειωµένη ισχύ της  εγκατεστηµένης τους.  

• Αυτόνοµα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Φωτισµού: Η παρέµβαση αφορά 

φωτοβολταϊκά συστήµατα που θα καλύπτουν συγκεκριµένους χώρους δηµοτικού 

φωτισµού (οδοί ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες µε έµφαση το δεύτερο) οι οποίοι 

χώροι θα αυτονοµηθούν από το ηλεκτρικό δίκτυο από όπου καλύπτονταν. Μια 

τέτοια παρέµβαση θα επιλεχθεί να γίνει σε µικρής κλίµακας χώρους για επιδεικτική 

κυρίως χρήση µιας και το κόστος της είναι υψηλό. Για την επιλογή µιας τέτοιας 

παρέµβασης διαστασιολογείται για τον εκάστοτε εξεταζόµενο χώρο το φορτίο του 

λαµπτήρων φωτισµού στο ελάχιστο αποδεκτό όριο ισχύος µε το οποίο θα 

επιτυγχάνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις φωτισµού για το χώρο αυτό. Έπειτα 

διαστασιολογείται το φωτοβολταϊκό πάνελ που θα φέρει στύλος όπως και το 

σύστηµα αποθήκευσης (µπαταρία και ρυθµιστής φόρτισης) το οποίο θα αποδίδει 

την συλλεγόµενη ενέργεια κατά τις ώρες λειτουργίας του λαµπτήρα. Η 

εξοικονόµηση ενέργειας από την παρέµβαση προκύπτει από τη µείωση της 

εγκατεστηµένης ισχύς φωτισµού στο δίκτυο από κάθε σύστηµα φωτισµού 

εξεταζόµενου χώρου της παρέµβασης.   
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1.4 Αποθήκευση Περίσσειας Ενέργειας από ΑΠΕ – Χρήση Τεχνολογιών 

Έξυπνου ∆ικτύου 

1.4.1 Αποθήκευση Περίσσειας Ενέργειας από ΑΠΕ 

Στα πλαίσια του παρόντος Προγράµµατος, η αποθήκευση της περίσσειας ενέργειας 

από ΑΠΕ έχει εφαρµογή µόνο στις νησιωτικές «κοινότητες», καθότι στην περίπτωση της 

αγροτικής «κοινότητας» το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας 

απορροφάται από το δίκτυο. Προβλέπονται οι ακόλουθες τεχνολογίες αποθήκευσης: 

• Μπαταρίες: Οι µπαταρίες είναι οι πιο διαδεδοµένες διατάξεις αποθήκευσης, ειδικά 

για οικιακές εφαρµογές. Το µέγεθός τους ποικίλει από τόσο µικρές όσο στα 

ρολόγια χειρός ως εφαρµογές εξοµάλυνσης ζήτησης µεγέθους κάποιων MW. Η 

πιο διαδεδοµένη εφαρµογή των µπαταριών στο πεδίο των ΑΠΕ είναι η δηµιουργία 

µικρών αυτόνοµων και υβριδικών συστηµάτων ΑΠΕ για αποµονωµένους 

καταναλωτές ή οικισµούς. Σε µεγαλύτερα αυτόνοµα συστήµατα, όπως τα 

νησιωτικά, οι µπαταρίες συµβάλλουν στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και 

ταυτόχρονα, αν αυτές οι διατάξεις διαχειρίζονται αποτελεσµατικά, µπορούν να 

αυξήσουν την επάρκεια τροφοδοσίας του συστήµατος σε ανταγωνιστικό κόστος. 

• Αντλησιοταµίευση: Συνδυάζει τη λειτουργία ενός αντλητικού σταθµού µε τη 

λειτουργία ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου παραγωγής ενέργειας. Ο 

ηλεκτρισµός αποθηκεύεται µε τη µορφή δυναµικής ενέργειας. Είναι αρκετά 

διαδεδοµένη µέθοδος και σύµφωνα µε τον οργανισµό «Energy Storage Association 

(ESA)», περίπου 1.000 GW έχουν εγκατασταθεί σε ολόκληρο τον κόσµο. Η απόδοση 

ενός κύκλου αποθήκευσης κυµαίνεται 60-80% ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή αυτής της τεχνολογίας στα 

ζητήµατα αγοράς είναι:  

o Αυξηµένη κερδοφορία για τους ιδιοκτήτες τέτοιων εργοστασίων σε αγορές 

ηλεκτρισµού µε υψηλή µεταβλητότητα τιµών. 

o Βελτιστοποίηση λειτουργίας τόσο των µονάδων παραγωγής όσο και των 

ηλεκτρικών δικτύων. 

o Χρήση της περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ για την άντληση νερού. 

Επιπλέον αυτών των πλεονεκτηµάτων, ειδικά για νησιωτικά συστήµατα µε υψηλή 

διείσδυση ΑΠΕ, η αντλησιοταµίευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποθήκευση 

πλεονάζοντος ηλεκτρισµού από ΑΠΕ και για την παραγωγή ενέργειας όταν είτε η 

ζήτηση είναι υψηλή, είτε η παραγωγή από ΑΠΕ είναι χαµηλή.  
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• Τεχνολογίες Υδρογόνου: Το υδρογόνο αποτελεί µέθοδο αποθήκευσης της 

περίσσειας ενέργειας από ΑΠΕ σε νησιωτικά ενεργειακά συστήµατα. Με δεδοµένα 

τα µετεωρολογικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας ενδείκνυται η αποθήκευση 

υδρογόνου υπό πίεση στα 200 bar.  

Ο ενδεδειγµένος τρόπος παραγωγής «καθαρού» υδρογόνου µε χρήση ΑΠΕ σε 

νησιωτικά συστήµατα είναι µέσω της ηλεκτρόλυσης νερού. Η ιδέα του συνδυασµού 

ΑΠΕ και αποθήκευσης υδρογόνου στα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας των 

νησιών βασίζεται στο γεγονός ότι η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης και το 

αποθηκευµένο υδρογόνο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας σε τροποποιηµένα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) ή σε κυψέλες 

καυσίµου καθώς και στον τοµέα των µεταφορών.  

 

1.4.2 Χρήση Τεχνολογιών Έξυπνου ∆ίκτυο 

Τα έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα είναι αυτά που έχουν την δυνατότητα να ενσωµατώνουν 

όλων των ειδών τους χρήστες που είναι συνδεδεµένοι σε αυτά, όπως καταναλωτές, 

παραγωγούς και αυτούς που έχουν και τις δυο ιδιότητες, ώστε να επιτυγχάνεται 

οικονοµικά βιώσιµος και ασφαλής εφοδιασµός µε ηλεκτρική ενέργεια. Τα  έξυπνα 

δίκτυα χρησιµοποιούν καινοτόµα προϊόντα και υπηρεσίες σε συνδυασµό µε έξυπνη 

επιτήρηση, έλεγχο, επικοινωνία και τεχνολογίες αυτο-αποκατάστασης, 

Μέχρι σήµερα, η βασική δοµή των δικτύων έχει αναπτυχθεί µε γνώµονα την κεντρική 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα  και την µεταφορά και διανοµή 

στους καταναλωτές. Η χρήση ΑΠΕ συνδυαζόµενη µε την παράλληλη βελτίωση της 

αποδοτικότητας στην κατανάλωση, απαιτεί την γνώση της κατάστασης λειτουργίας 

του δικτύου και ανάπτυξη αµφίδροµης επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης των χρηστών 

και κυρίως των έξυπνων συσκευών µε το δίκτυο µε οικονοµικά κίνητρα, ώστε οι 

καταναλωτές να µειώνουν ή και να µεταθέτουν την κατανάλωση συγκεκριµένων 

ηλεκτρικών συσκευών για περιόδους που η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι φτηνότερη και 

συνεπώς ευρύτερα διαθέσιµη. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να γίνονται χωρίς να 

µειώνεται η άνεση και η εξυπηρέτηση των χρηστών. 

Με στόχο την οµαλοποίηση της ηλεκτρικής ζήτησης κατά την διάρκεια ενός 24ώρου, 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν εφαρµογές όπου οι τοπικές κοινωνίες σε συνεργασία 

µε τον διαχειριστή του δικτύου αναπτύσσουν την µετάθεση κάποιων καταναλώσεων σε 

ώρες χαµηλότερης ζήτησης ηλεκτρισµού και την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

 

 



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

Οδηγός Μελετών 

25 

1.5 Βιοκλιµατικές Αναβαθµίσεις 
Το µικροκλίµα των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων καθορίζει τόσο τις συνθήκες 

θερµικής άνεσης σε αυτούς όσο και στα γειτονικά του υπαίθριου χώρου κτήρια. Ο 

βαθµός θερµικής άνεσης στους υπαίθριους χώρους καθορίζει τις δραστηριότητες και 

τις συνθήκες διαβίωσης των χρηστών.  

 Είναι δυνατή η ενσωµάτωση έργων και παρεµβάσεων βελτίωσης του µικροκλίµατος σε 

τουλάχιστον ένα κοινόχρηστο χώρο της αγροτική ή νησιωτικής «κοινότητας». Οι 

δράσεις αυτές µπορούν να αφορούν στην αναβάθµιση οδών, πεζοδρόµων, 

πεζοδροµίων κύριας οδού, πλατειών, υπαίθριων εγκαταστάσεων δηµόσιων κτιρίων 

κ.α.  

Οι προς αναβάθµιση  χώροι θα πρέπει να βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού, να 

παρουσιάζουν προβλήµατα θερµικής υποβάθµισης σε σχέση µε γειτονικές τους 

περιοχές, ενώ οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα πρέπει να µην αλλοιώνουν ή ακόµη 

και να βελτιώνουν την αρχιτεκτονική και πολιτιστική ταυτότητα του υπό µελέτη χώρου.  

Ο συνδυασµός ποικίλων παρεµβάσεων σε µια περιοχή π.χ. η βιοκλιµατική αναβάθµιση 

ενός υπαίθριου χώρου που συνορεύει µε δηµόσια κτήρια που θα υποστούν 

ενεργειακές επεµβάσεις, είναι επιθυµητός. 

Οι βιοκλιµατικές αναβαθµίσεις σε ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους µπορούν να 

περιλαµβάνουν: 

• Αύξηση των επιφανειών που αποδίδονται σε πεζούς και ποδήλατα, σε σχέση µε τις 

επιφάνειες που αποδίδονται σε µηχανοκίνητα οχήµατα: Ο αποκλεισµός της κίνησης 

µηχανοκίνητων οχηµάτων από οδούς της «κοινότητας» βελτιώνει την 

περιβαλλοντική ποιότητα (θερµικά, ηχητικά, ατµοσφαιρικά) της περιοχής. 

Παράλληλα, η ύπαρξη πεζοδρόµων και ποδηλατοδρόµων εντείνει τον 

παραδοσιακό χαρακτήρα και ενθαρρύνει τις εναλλακτικές µορφές τουρισµού. 

• Αύξηση της επιφάνειας των φυτεµένων χώρων: Οι φυτεύσεις έχουν ποικίλα οφέλη, 

όπως το δροσισµό της περιοχής µέσω του φαινοµένου της εξατµισοδιαπνοής, τη 

σκίαση του εδάφους και των γειτονικών κτηρίων, τη συγκράτηση των υδάτων, την 

αποφυγή διάβρωσης του εδάφους, κτλ.  

• Η αύξηση των ηλιαζόµενων περιοχών κατά τους χειµερινούς µήνες και η αύξηση 

των σκιαζόµενων περιοχών κατά τους θερινούς µήνες. Με τη µέθοδο αυτή 

µπορούν να εξασφαλιστούν συνθήκες θερµικής άνεσης στους υπαίθριους 

χώρους και εξοικονόµηση ενέργειας στα κτήρια που γειτνιάζουν µε την υπό µελέτη 

περιοχή. 

• Αύξηση των επιφανειών που καλύπτονται από υδατο-περατά υλικά, σε σχέση µε τις 

επιφάνειες που καλύπτονται από «σκληρά» υλικά. Η χρήση υδατο-περατών υλικών 

εδαφοκάλυψης εξασφαλίζει την ανατροφοδότηση του υδροφόρου ορίζοντα και 

την αποφυγή πληµµυρών.  
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• Αύξηση της επιφάνειας των ηλιαζόµενων κατά τους θερινούς µήνες επιφανειών 

που καλύπτονται από ψυχρά και θερµο-χρωµικά υλικά, σε σχέση µε τις επιφάνειες 

που καλύπτονται από «κοινά» υλικά. Τα ψυχρά και τα θερµο-χρωµικά υλικά, όταν 

εφαρµόζονται σε περιοχές εκτεθειµένες στην ηλιακή ακτινοβολία βοηθούν στη 

µείωση των επιφανειακών και ατµοσφαιρικών θερµοκρασιών των περιοχών αυτών. 

• Η διευκόλυνση ή η παρεµπόδιση του ανέµου µε φυσικά ή τεχνητά µέσα, ανάλογα 

µε τις ανάγκες της περιοχής παρέµβασης. Η κατάλληλη ρύθµιση της έντασης και 

της διεύθυνσης του ανέµου, καθώς και το φιλτράρισµά του µπορούν να 

καθορίσουν το βαθµό της περιβαλλοντικής ποιότητας µιας περιοχής.  

• Επεµβάσεις σε κτήρια που βελτιώνουν εµµέσως τις θερµικές συνθήκες στους 

ανοικτούς χώρους. Τέτοιες επεµβάσεις µπορεί να είναι η χρήση ψυχρών 

επιχρισµάτων στις όψεις και τα δώµατα, η αποµάκρυνση των κλιµατιστικών 

µονάδων από τις όψεις και η τοποθέτησή τους στα δώµατα, η αποφυγή χρήσης 

υλικών υψηλής ανακλαστικότητας στο ορατό φάσµα ακτινοβολίας, κτλ. 

• Η συνδυαστική χρήση του νερού, των φυτεύσεων και εκµετάλλευση των 

επικρατούντων ανέµων για τη ρύθµιση του θερµικού περιβάλλοντος. Ο 

κατάλληλος συνδυασµός των προαναφερθέντων µεθόδων, σε συνάρτηση µε τη 

γνώση και εκµετάλλευση της γεωµορφολογίας της περιοχής µπορούν να 

εξασφαλίσουν θερµική άνεση και περιβαλλοντική ποιότητα. 

Οι προαναφερθείσες παρεµβάσεις είναι ενδεικτικές. Κάθε παρέµβαση που µπορεί 

αποδεδειγµένα να βελτιώσει τις θερµικές συνθήκες και γενικότερα την περιβαλλοντική 

ποιότητα της περιοχής αποτελεί επιλέξιµη παρέµβαση. 
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2. Άξονας 2: Προστασία και ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Εφόσον στην νησιωτική «Κοινότητα» υπάρχει έλλειψη πόσιµων υδατικών πόρων και το 

νερό µεταφέρεται µε πλοία υδροφόρες, είναι δυνατόν να προταθούν οι παρακάτω 

παρεµβάσεις, οι οποίες όµως πρέπει να οδηγούν σε αυτάρκεια τόσο κατά τους 

χειµερινούς όσο και κατά τους θερινούς µήνες.  

Για τις παρεµβάσεις, θα πρέπει να αποδεικνύεται η εξοικονόµηση ενέργειας και 

εκποµπών CO2e, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια και τις εκποµπές που αντιστοιχούν 

στην υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης υδατικών πόρων. 

2.1 Αφαλάτωση µε ΑΠΕ 
2.1.1 Γενική Περιγραφή 

Η χρήση µονάδων αφαλάτωσης για την παραγωγή καθαρού νερού από υφάλµυρο ή 

θαλασσινό νερό αποτελεί  την ποιο αξιόπιστη λύση στην ουσιαστική αντιµετώπιση της 

λειψυδρίας. Για την κάλυψη των αναγκών σε νερό, πολλές νησιωτικές «κοινότητες» 

οδηγούνται σε υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα ή/και  καταφεύγουν στη 

µεταφορά νερού µε υδροφόρα πλοία από την Ηπειρωτική Ελλάδα ή από γειτονικά 

νησιά. Η υπεράντληση του υδροφόρου ορίζοντα οδηγεί σύντοµα σε υποβάθµισή του, 

λόγω του φαινοµένου της υφαλµύρισης, η οποία µπορεί να είναι δυνητικά µη 

αναστρέψιµη. Επιπλέον, η µεταφορά νερού µε υδροφόρα πλοία είναι περιβαλλοντικά 

επιζήµια, και παράλληλα επιβαρύνει σηµαντικά τον κρατικό προϋπολογισµό. 

Στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος, µια σηµαντική εφαρµογή των 

συστηµάτων αφαλάτωσης, όσον αφορά στις ενεργειακές τους καταναλώσεις, είναι ο 

συνδυασµός τους µε ΑΠΕ. Ο συνδυασµός των δύο τεχνολογιών είναι τεχνικά εφικτός 

και έχει πλέον αρκετές εφαρµογές παγκοσµίως.  

 2.1.2 Μέθοδοι Αφαλάτωσης  

Οι µέθοδοι αφαλάτωσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις µεθόδους εξάτµισης και 

στις µεθόδους µεµβρανών.  

Πιο συγκεκριµένα, οι µέθοδοι της εξάτµισης είναι οι εξής: Πολυβάθµια Εξάτµιση (MED), 

Πολυβάθµια Εκτόνωση (MSF), Εξάτµιση µε Επανασυµπίεση Ατµών (VC)6. Αντίστοιχα, οι 

µέθοδοι µεµβρανών είναι η Αντίστροφη Όσµωση (RO) και η Ηλεκτροδιάλυση (ED).  

To παραγόµενο νερό από τις µεθόδους αφαλάτωσης µε µεµβράνες κυµαίνεται στα 

200-500 ppm TDS. Mε τον κατάλληλο εµπλουτισµό και αποστείρωση κατά τη διαδικασία 

της επεξεργασίας του παραγόµενου νερού, το νερό από τις µονάδες καταλήγει στον 

καταναλωτή µε προδιαγραφές πόσιµου νερού.  

                                                           

6 Θερµική Επανασυµπίεση Ατµών, Μηχανική Επανασυµπίεση Ατµών 
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Η Αντίστροφη Όσµωση (Α/Ο) αποτελεί την πιο διαδεδοµένη µέθοδο για την 

αφαλάτωση θαλασσινού και υφάλµυρου νερού.  Μερικοί από τους λόγους που η 

µέθοδος της Αντίστροφης Όσµωσης έχει επικρατήσει είναι: η αξιοπιστία της σε όλο το 

εύρος µεγεθών (από µερικά λίτρα έως χιλιάδες κυβικά µέτρα την ηµέρα), η σχετικά 

χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, η συµπαγής κατασκευή της, ο σχετικά µικρός χρόνος 

κατασκευής της σε σχέση µε άλλες µεθόδους, η δυνατότητα επέκτασης (modular), και 

η δυνατότητα χρήσης  isobox(s) για τη στέγαση της.  

Η Ηλεκτροδιάλυση είναι µια ηλεκτροχηµική διαδικασία χαµηλού κόστος για την 

αφαλάτωση χαµηλής συγκέντρωσης υφάλµυρου νερού. Λόγω της άµεσης εξάρτησης 

της ενεργειακής κατανάλωσης από τη συγκέντρωση του νερού σε αλάτι, η µέθοδος 

δεν θεωρείται οικονοµικά ελκυστική για την αφαλάτωση θαλασσινού νερού. 

Οι θερµικές µέθοδοι είναι εµπορικά διαθέσιµες σε µικρότερο εύρος µεγεθών σε σχέση 

µε την Α/Ο, λόγω του υψηλού αρχικού κόστους τους και της σχετικά χαµηλής 

απόδοσης τους σε µικρές δυναµικότητες νερού. Στις θερµικές µεθόδους εξαιτίας της 

αλλαγής φάσης του νερού µε τη διαδικασία της εξάτµισης απαιτούνται µεγάλες 

ποσότητες θερµικής ενέργειας αλλά και ηλεκτρικής (για την κίνηση των αντλιών µεταξύ 

των σταδίων, στην είσοδο του νερού τροφοδοσίας, στην έξοδο του παραγόµενου και 

της άλµης).7 

Για την καλή λειτουργία των µονάδων αφαλάτωσης και τη µείωση των τυχόν 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία των µονάδων 

αφαλάτωσης, σηµαντική παράµετρο αποτελεί η επιλογή της θέσης εγκατάστασης της 

µονάδας (απόσταση από την ακτή, απόσταση από το ηλεκτρικό δίκτυο, κλπ) και 

κυρίως η επιλογή του σηµείου εισόδου του νερού τροφοδοσίας (θαλασσινό νερό), του 

τρόπου εισόδου του (από ανοιχτή θάλασσα ή από πηγάδια – beach wells) και της 

απόρριψης της άλµης8.  

Η µελέτη της θαλάσσιας περιοχής, η σωστή σχεδίαση του συστήµατος απόρριψης 

(χρήση διανοµέων άλµης, χρήση αγωγών νερού απόρριψης µεγάλου µήκους σε 

απόσταση από την ακτή, κλπ), ενδέχεται να αυξήσουν κατά ένα ποσοστό το κόστος 

επένδυσης, όµως θεωρούνται απαραίτητα µέσα πρόληψης για τη θαλάσσια 

ισορροπία της περιοχής. 

2.1.3 Χρήση ΑΠΕ 

                                                           

7 Η χρήση των θερµικών µονάδων αφαλάτωσης λόγο των υψηλών καταναλώσεων τους σε θερµική ενέργεια 
προτείνονται σε συνδυασµό µε µονάδες ηλεκτροπαραγωγής - δυνατότητα εκµετάλλευσης της χαµηλής 
ενέργειας από τις θερµικές απώλειες των κινητήρων (steam turbine extraction).   
8 Το σηµείο εισόδου του νερού τροφοδοσίας στη µονάδα αφαλάτωσης δεν θα πρέπει να βρίσκεται σε 
κοντινή απόσταση από το σηµείο απόρριψης της άλµης 
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Το πόσο εφικτός και αποδοτικός είναι ένας συνδυασµός αφαλάτωσης µε ΑΠΕ αφορά 

παραµέτρους όπως το δυναµικό ΑΠΕ (αιολικό δυναµικό, ηλιακό δυναµικό, 

γεωθερµικό), ποιότητα νερού τροφοδοσίας (υφάλµυρο ή θαλασσινό), ενεργειακή 

κατανάλωση και είδος της ενέργειας που απαιτείται από τη µονάδα αφαλάτωσης 

(θερµική ή ηλεκτρική), µέγεθος µονάδας, κλπ. Άλλοι παράµετροι είναι η διαθεσιµότητα 

γης, ο διαθέσιµος προϋπολογισµός της επένδυσης, ο απαιτούµενος χρόνος 

παράδοσης και λειτουργίας της µονάδας. 

Οι εφαρµογές αυτές αναπτύχθηκαν κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων 

και είναι «custom designed», για συγκεκριµένες περιοχές και κάνουν χρήση κυρίως 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας για την παραγωγή πόσιµου νερού.  

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες εφαρµογές συνδυάζουν την τεχνολογία της 

Αντίστροφης Όσµωσης µε την ηλιακή (χρήση φωτοβολταϊκών) και την αιολική ενέργεια 

(ανεµογεννήτριες). Επίσης ένας µικρότερος αριθµός εφαρµογών αφορά στο 

συνδυασµό ηλιακών θερµικών συστηµάτων µε τεχνολογίες εξάτµισης και κυρίως µε 

την τεχνολογία της Πολυβάθµιας Εξάτµισης ατµών. Ελάχιστες εφαρµογές αφορούν 

στο συνδυασµό των υπολοίπων τεχνολογιών όπως, αιολική ενέργεια µε Μηχανική 

Επανασυµπίεση Ατµών, φωτοβολταϊκά µε Ηλεκτροδιάλυση, ηλιακά θερµικά µε 

Πολυβάθµια  Εκτόνωση και γεωθερµία µε την τεχνολογία της Πολυβάθµιας Εξάτµισης 

ατµών.  

Ο µικρός αριθµός εφαρµογών οφείλεται κυρίως στις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις 

των θερµικών µονάδων, στη χαµηλή απόδοση τους σε σχετικά µικρά µεγέθη, στη µικρή 

εµπορική διαθεσιµότητα τους σε µικρές δυναµικότητες νερού αλλά και στην απαίτηση 

µεγάλων εκτάσεων γης σε περίπτωση συνδυασµού τους µε την ηλιακή ενέργεια 

(ηλιακούς συλλέκτες). Σε περίπτωση συνδυασµού τους µε γεωθερµία απαιτείται η 

ύπαρξη γεωθερµικού πεδίου χαµηλής ενθαλπίας (25-150°C), εφόσον η θερµοκρασία 

που απαιτείται για τη λειτουργία της Πολυβάθµιας Εξάτµισης κυµαίνεται στους 70-80°C. 

Τέλος, ο συνδυασµός των δύο τεχνολογιών, ΑΠΕ (ηλεκτροπαραγωγή) και 

Αφαλάτωσης διακρίνεται σε δύο τύπους διασύνδεσης, στα αυτόνοµα συστήµατα στα 

οποία απαιτείται η χρήση αποθήκευσης ενέργειας, οπότε και αφορά συστήµατα 

µικρής δυναµικότητας σε παραγόµενο νερό και στα διασυνδεδεµένα, όπου η µονάδα 

αφαλάτωσης είναι συνδεδεµένη στο δίκτυο και η παραγόµενη ενέργεια από τις ΑΠΕ 

καλύπτει συνολικά ή µέρος των ενεργειακών καταναλώσεων της µονάδας 

αφαλάτωσης.  
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Στην Ελλάδα και κυρίως στον νησιωτικό χώρο, οι µονάδες αφαλάτωσης για την 

παραγωγή πόσιµου νερού, για δηµόσια χρήση ξεπερνούν σε δυναµικότητα τα 23.000 

κ.µ/ηµ. Οι µονάδες ακολουθούν τη µέθοδο της Αντίστροφης Όσµωσης και το νερό 

τροφοδοσίας τους κυρίως είναι  θαλασσινό. Οι περισσότερες από αυτές διαθέτουν 

σύστηµα ανάκτησης ενέργειας. Επίσης ένας µεγάλος αριθµός µονάδων Αντίστροφης 

΄Όσµωσης έχει εγκατασταθεί από ιδιώτες (ξενοδοχεία, κλπ.).  

Όσον αφορά στον συνδυασµό των τεχνολογιών αφαλάτωσης µε ΑΠΕ, έχουν 

εγκατασταθεί, σε ερευνητικό ή µη ερευνητικό επίπεδο, 5 µονάδες Αντίστροφης 

Όσµωσης µε φωτοβολταϊκά (Φ/Β) ή/και ανεµογεννήτρια (Α/Γ), 1 µονάδα Πολλαπλής 

Εξάτµισης µε γεωθερµία και µια µονάδα Μηχανικής Επανασυµπίεσης Ατµών µε Α/Γ. 

 

2.2 ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων 
Για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης υδατικών πόρων που επιλέγονται να αναβαθµιστούν, 

θα πρέπει να αποδεικνύεται η εξοικονόµηση ενέργειας και εκποµπών CO2e, 

λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια και τις εκποµπές που αντιστοιχούν στην υπάρχουσα 

κατάσταση διαχείρισης υδατικών πόρων. 

Οι ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων 

που αντιµετωπίζουν τα διάφορα τµήµατα των υδατικών συστηµάτων και του 

περιβάλλοντος σε αλληλοσυσχέτιση µεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται οι 

αναποτελεσµατικές τοµεακές λύσεις. Παρακάτω παρουσιάζεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο τέτοιων δράσεων.   

 

2.2.1 Αξιοποίηση Επιφανειακών και Υπογείων Υδάτων 

Η αξιοποίηση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων έχει αξία στο παρόν Πρόγραµµα 

µόνο εφόσον οδηγεί σε παραγωγή πόσιµου νερού (ύδρευση) έτσι ώστε έµµεσα να 

οδηγεί σε µείωση ενέργειας και εκποµπών CO2e (π.χ. λόγω αποφυγών των 

δροµολογίων των υδροφόρων πλοίων σε άνυδρες νησιωτικές «κοινότητες»).    

Στην κατηγορία των επιφανειακών νερών, περιλαµβάνονται υδατικά ρεύµατα (ρυάκια), 

ποταµοί, λίµνες, επιφανειακοί υδάτινοι ταµιευτήρες. Παρεµβάσεις αξιοποίησης 

επιφανειακών και υπόγειων υδάτων µπορεί να είναι: γεωτρήσεις, έργα εµπλουτισµού 

υπόγειων υδάτων που αποσκοπούν σε αύξηση της δυναµικότητας των ταµιευτήρων, 

έργα εµπλουτισµού επιφανειακών υδάτων, έργα απόληψης νερού από επιφανειακά 

ύδατα  έργα επεξεργασίας υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων ανάλογα µε την 

επιθυµητή χρήση, έργα µεταφοράς – δίκτυο διανοµής (αγωγοί, αντλιοστάσια, φρεάτια 

κλπ.). 
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2.2.2 Αειφόρο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων  

Στην περίπτωση µικρών πληθυσµιακών περιοχών, έχουν αναπτυχθεί συστήµατα και 

τεχνικές, που αν και βασίζονται στις ίδιες βασικές αρχές µε τις τεχνικές που 

εφαρµόζονται σε µεγάλες πληθυσµιακές περιοχές, δεν ακολουθούν αυστηρά την 

κατηγοριοποίηση των σταδίων επεξεργασίας, και είτε παραλείπουν ορισµένα στάδια 

είτε εφαρµόζουν συνδυασµό τους ή παραλλαγές τους. Παρακάτω παρουσιάζονται 

περιληπτικά τα στάδια επεξεργασίας και οι διάφορες τεχνολογίες: 

Προεπεξεργασία 

Η προεπεξεργασία έχει σαν σκοπό να προετοιµάσει το απόβλητο κυρίως από 

υδραυλικής πλευράς για τις περαιτέρω επεξεργασίες µε την αποµάκρυνση των 

µακροσκοπικά ορατών πλην του νερού φάσεων καθώς και την εξοµάλυνση των 

διακυµάνσεων των ρυπαντικών φορτίων. Οι διεργασίες που περιλαµβάνονται στην 

προεπεξεργασία είναι:  

• Αποµάκρυνση αδροµερών. Ανάλογα µε το µέγεθος των στερεών που θα 

αποµακρύνεται περιλαµβάνονται τεχνικές εσχαρισµού ή τεχνικές κοσκινίσµατος.  

• Αποµάκρυνση ελαίων και λιπών. Ανάλογα µε την αρχική συγκέντρωση των 

ελαιωδών ουσιών καθώς και τη µορφή την οποία βρίσκονται (γαλακτώµατα, 

αιωρήµατα κλπ) µπορούν να εφαρµοστούν οι τεχνικές, όπως: DAF (Dissolved Air 

Flotation) - Επίπλευση µε διαλυµένο αέρα, IAF (Induced Air Flotation) - Επίπλευση 

µε αέρα, Απλοί διαχωριστές βαρύτητας, Μεµβράνες, ∆ιαχωριστές βαρύτητας µε 

παράλληλες πλάκες, κλπ.  

• Αποµάκρυνση άµµου. Αποµάκρυνση ανόργανων αιωρούµενων στερεών µεγάλου 

ειδικού βάρους. Μπορούν να εφαρµοστούν τεχνικές διαχωρισµού µε βαρύτητα 

(διακεκριµένη καθίζηση) που περιλαµβάνουν: δεξαµενές οριζόντιας και κάθετης 

ροής  

• Εξισορρόπηση παροχής µε δεξαµενές µεταβλητού όγκου  

• Εξοµάλυνσης ρυπαντικού φορτίου µε δεξαµενές σταθερού όγκου  

Τα παραπροϊόντα της προεπεξεργασίας είναι αδροµερή στερεά τα οποία διατίθενται µε 

µεθόδους διάθεσης στερεών αποβλήτων, τα λίπη και έλαια τα οποία αν δεν µπορούν 

να ανακυκλωθούν καίγονται σε ειδικούς κλιβάνους και τα ανόργανα στερεά τα οποία 

µπορούν να διατεθούν στους Χώρους Υγειονοµικής Ταφής ή να καούν σε ειδικούς 

αποτεφρωτήρες. Στην πράξη, σε µικρές πληθυσµιακές ενότητες όπως οι υπό εξέταση, 

η αυτοτελής καύση των παραπροϊόντων δεν αποτελεί εφαρµόσιµη επιλογή.  

Πρωτογενής επεξεργασία  
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Η πρωτογενής επεξεργασία έχει σαν σκοπό την αποµάκρυνση των κολλοειδών. Μαζί 

µε τα κολλοειδή αποµακρύνεται και µέρος του BOD καθώς και µέρος των θρεπτικών 

συστατικών αζώτου και φωσφόρου. Επίσης επιτυγχάνεται και η εξουδετέρωση των 

αποβλήτων. Στην πρωτογενή επεξεργασία περιλαµβάνονται οι παρακάτω διεργασίες 

και τεχνικές:  

• Εξουδετέρωση αποβλήτων (ρύθµιση οξύτητας). Περιλαµβάνει τεχνικές ταχείας 

ανάµιξης µε οξύ ή βάση.  

• Κροκίδωση κολλοειδών. Περιλαµβάνει τεχνικές ταχείας ανάµιξης µε κροκιδωτικά 

όπως FeCl3 και Al2(SO4)3 µε σκοπό την εξουδετέρωση των ηλεκτροστατικών 

φορτίων των κολλοειδών σωµατιδίων.  

• Συσσωµάτωση κροκιδωµένων κολλοειδών. Περιλαµβάνει τεχνικές ιξώδους 

ανάµιξης µε πολυ-ηλεκτρολύτες όπως διατάξεις µηχανικής ανάδευσης, 

εξαναγκασµένης ροής, αγωγών ροής. 

• Αποµάκρυνση κροκιδωµάτων µε τεχνικές όπως επίπλευσης µε DAF και καθίζηση.  

Τα παραπροϊόντα της πρωτογενούς επεξεργασίας είναι µία πρωτογενής λάσπη η 

οποία πρέπει να παχυνθεί (αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρουµένων σε 5%) να 

σταθεροποιηθεί ή/και να αξιοποιηθεί ενεργειακά µε διεργασίες αναερόβιας ή αερόβιας 

χώνευσης και τελικά να διατεθεί, αν δεν χαρακτηρίζεται από τοξικότητα σε Χώρους 

Υγειονοµικής Ταφής. Σε χαµηλές πληθυσµιακές περιοχές, η ενεργειακή αξιοποίηση δεν 

αποτελεί µια βιώσιµη επιλογή.  

∆ευτερογενής επεξεργασία  

Αποτελεί την ουσιαστική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων καθότι περιλαµβάνει 

τεχνικές οξείδωσης και σταθεροποίησής τους µε αποµάκρυνση του µεγαλύτερου 

µέρους του BOD καθώς και των θρεπτικών. Ανάλογα µε το περιεχόµενο του 

αποβλήτου σε τοξικές ουσίες µπορούν να ακολουθηθούν οι παρακάτω µέθοδοι 

οξείδωσης: 

• Χηµική οξείδωση των αποβλήτων που βασίζεται στην παραγωγή ριζών υδροξυλίου 

(•ΟΗ) και περιλαµβάνει: φωτοκαταλυτική οξείδωση, ηλεκτρολυτική οξείδωση, 

οξείδωση µε αντιδράσεις FENTON, οξείδωση µε υπερήχους, οξείδωση µε UV σε 

συνδυασµό µε Η2Ο2 ή Ο3.  

• Βιολογική επεξεργασία που βασίζεται στη χρήση του οργανικού ρυπαντικού 

φορτίου από βακτήρια σαν θρεπτικό υπόστρωµα για την ανάπτυξή τους. Ανάλογα 

µε την παρουσία ή όχι οξυγόνου στην αποδόµηση του οργανικού φορτίου από τα 

βακτήρια, η βιολογική επεξεργασία διακρίνεται σε:  

o Αερόβια βιολογική οξείδωση: Η αποδόµηση του BOD γίνεται µε παρουσία 

οξυγόνου. Ορισµένες κύριες τεχνικές αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας είναι 

ενεργός ιλύς (ενός ή δύο σταδίων), βιόφιλτρα (ενός ή δύο σταδίων), 

βιοδίσκοι. 
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o Αναερόβια βιολογική αποδόµηση: Η αποδόµηση του BOD γίνεται µε έλλειψη 

οξυγόνου. Τεχνικές αναερόβιας βιολογικής επεξεργασίας είναι: συστήµατα 

ενεργού ιλύος πλήρους αναµίξεως (ενός ή δύο σταδίων), αναερόβια 

Βιόφιλτρα, αντιδραστήρες UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket).  

Παραπροϊόν της αναερόβιας χώνευσης είναι το βιοαέριο το οποίο περιέχει µέχρι και 

75% CH4 και θα µπορούσε να αξιοποιηθεί ενεργειακά.  

Τελικά παραπροϊόντα της δευτερογενούς επεξεργασίας είναι µία βιόµαζα υπό την 

µορφή µιας υδαρούς βιολογικής λάσπης (δευτερογενής λάσπη) η οποία αφού 

παχυνθεί (από 1% σε 5% αιωρούµενα στερεά) µε τεχνικές βιοκροκίδωσης και πάχυνσης 

κατόπιν οδηγείται είτε σε µονάδες αερόβιας σταθεροποίησης είτε σε µονάδες 

αναερόβιας σταθεροποίησης και ενδεχοµένως ενεργειακής αξιοποίησης και κατόπιν 

αφού αφυδατωθούν µε τεχνικές διήθησης (κλίνες ξήρανσης, φιλτρόπρεσσες, 

ταινιοφιλτρόπρεσσες) ή φυγοκέντρισης οδηγούνται, εφ΄ όσον δεν χαρακτηρίζονται 

από τοξικότητα, σε διάφορες εδαφικές χρήσεις ή θάβονται σε ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ µαζί µε τα 

αστικά απορρίµµατα. Σε χαµηλές πληθυσµιακές περιοχές, η ενεργειακή αξιοποίηση δεν 

αποτελεί βιώσιµη επιλογή.  

Τριτογενής επεξεργασία  

Στην τριτογενή επεξεργασία το επεξεργασµένο απόβλητο «ραφινάρεται» ώστε να 

µπορεί να διατεθεί στο περιβάλλον σύµφωνα µε τις νοµοθετικές απαιτήσεις. Οι µέθοδοι 

τριτογενούς επεξεργασίας είναι οι εξής: 

• Αποµάκρυνση υπολειµµατικών θρεπτικών µε τις ακόλουθες τεχνικές:  

o Συστήµατα υδροβίων και υδροχαρών φυτών. Στα συστήµατα αυτά τα φυτά 

που αναπτύσσονται χρησιµοποιούν το άζωτο και το φώσφορο του 

αποβλήτου για την δόµηση της κυτταρικής τους µάζας. Επίσης λόγω της 

αλληλο-υποστήριξης του ριζικού συστήµατος των φυτών µε το οικολογικό 

σύστηµα οργανισµών και µικροοργανισµών του εδάφους όπου 

αναπτύσσονται τα υδροχαρή φυτά επέρχεται και µία περαιτέρω µείωση του 

BOD και COD του αποβλήτου.  

o Σύστηµα χηµικής κατακρίµνησης του φωσφόρου και αέριας απογύµνωσης 

της αµµωνίας και του υδροθείου  

• ∆ιήθηση των αιωρούµενων στερεών που παρέµειναν από την δευτερογενή 

επεξεργασία µε τεχνικές όπως διήθηση µε φίλτρα άµµου (βαρυτικά ή πιεστικά) και 

διήθηση µε µεµβράνες.  

• Απολύµανση, περιλαµβάνει τεχνικές όπως χλωρίωση είτε µε αέριο χλώριο (µεγάλες 

εγκαταστάσεις) είτε µε υποχλωριώδες νάτριο (µικρές εγκαταστάσεις), οζόνωση και 

υπεριώδης ακτινοβολία. 
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• Αποµάκρυνση ιόντων είτε µεταλλικών είτε ανιόντων µε σκοπό την ελάττωση της 

ηλεκτρικής αγωγιµότητας και την αποµάκρυνση βαρέων µετάλλων που παρέµειναν 

από την δευτερογενή επεξεργασία µε τεχνικές όπως ιοντοεναλλαγή και 

υπερδιήθηση µε µεµβράνες.  

• Απόσµηση και αποχρωµατισµός µε τεχνικές, όπως προσρόφηση (µε ενεργό 

άνθρακα κ.ά.) και οξείδωση µε χλώριο ή όζον. 

• Μετααερισµός έτσι ώστε η συγκέντρωση του οξυγόνου να ανέλθει στο επίπεδο της 

συγκέντρωσης που έχει ο αποδέκτης τελικής διάθεσης του αποβλήτου. Ο 

µετααερισµός µπορεί να επιτευχθεί µε διάχυση αέρα στη µάζα του υγρού και µε 

ελεύθερη πτώση του επεξεργασµένου αποβλήτου. 

• Προϊόντα της τριτογενούς επεξεργασίας είναι ανόργανες λάσπες από τις 

διεργασίες διήθησης καθώς και τυχόν παραγωγή βιοµάζας από τις υδροπονικές 

καλλιέργειες των υδροχαρών φυτών.  

Οι λάσπες αυτές στο βαθµό που δεν περιέχουν βαρέα µέταλλα µπορούν να 

διατεθούν στους χώρους απόθεσης των αστικών απορριµµάτων, ενώ η βιόµαζα 

µπορεί να προωθηθεί για άλλη χρήση (κοµπόστ κ.α.).  
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3. Άξονας 4: Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων & ∆ιαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων 

Για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων που επιλέγονται να 

αναβαθµιστούν, θα πρέπει να αποδεικνύεται η εξοικονόµηση ενέργειας και εκποµπών 

CO2e, λαµβάνοντας υπόψη την ενέργεια και τις εκποµπές που αντιστοιχούν στην 

υπάρχουσα κατάσταση διαχείρισης. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο τέτοιων δράσεων.   

 

Ένα αειφόρο σύστηµα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, περιλαµβάνει την εφαρµογή 

προγραµµάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος συλλογής και µεταφοράς, την 

ελαχιστοποίηση της ποσότητας των παραγόµενων αποβλήτων, τη διαλογή στην πηγή, 

την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, τη χρήση µεθόδων επεξεργασίας, µε 

στόχο την ανάκτηση των υλικών ή την ενεργειακή τους αξιοποίηση και τη διάθεση του 

τελικού υπολείµµατος, σε σύγχρονους χώρους υγειονοµικής ταφής υπολειµµάτων 

(ΧΥΤΥ). Ο σχεδιασµός αειφόρου συστήµατος διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

πραγµατοποιείται: 

• Συλλογή και Μεταφορά Απορριµµάτων: Σχεδιασµός συστήµατος συλλογής και 

µεταφοράς (σχεδιασµός ή βελτιστοποίηση αριθµού και χωροθέτησης κάδων και 

δροµολογίων απορριµµατοφόρων).  

• ∆ιαλογή στην πηγή – Ανακύκλωση: Σκοπός είναι η µείωση της ποσότητας των 

απορριµµάτων που καταλήγουν για διάθεση και η βελτίωση των χαρακτηριστικών 

τους όπως επίσης και η ανάκτηση υλικών υψηλής καθαρότητας. Σχεδιασµός 

συστήµατος διαχωρισµού διακριτών κατηγοριών απορριµµάτων στο σηµείο της 

παραγωγής τους µε σκοπό την ξεχωριστή συλλογή και σχεδιασµός συστήµατος 

ανακύκλωσης για την αποτελεσµατική αξιοποίηση και επαναχρησιµοποίηση των 

διαχωρισθέντων υλικών. Σηµεία που µπορεί να εφαρµοστεί η διαλογή στην πηγή 

είναι τα σπίτια, οι χώροι εργασίας, σχολεία, ξενοδοχεία, καταστήµατα κλπ.  

• Επεξεργασία των στερεών αποβλήτων: Στη θερµική επεξεργασία ανήκουν οι 

µέθοδοι επεξεργασίας: καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση και τεχνολογία πλάσµατος 

και στη βιολογική οι µέθοδοι: αερόβια και αναερόβια χώνευση.  

Η βιολογική επεξεργασία αποσκοπεί στην βιοαποδόµηση της οργανικής ύλης των 

απορριµµάτων και η εφαρµογή της δεν απαιτεί πάντοτε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 

τεχνολογίας, συνήθως όµως προϋποθέτει τη διαλογή των απορριµµάτων είτε µε 

διαλογή στην πηγή είτε µε µεθόδους µηχανικής επεξεργασίας ή ακόµα και µε 

συνδυασµό τους.  
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Η αερόβια βιολογική επεξεργασία οδηγεί στην παραγωγή εδαφοβελτιωτικού 

(compost), το οποίο µπορεί να είναι ένα εµπορεύσιµο προϊόν χρήσιµο στην 

γεωργία, στη δασοπονία και στην κηπευτική ή στην αποκατάσταση εδαφών ή στην 

επικάλυψη ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.  

• ∆ιάθεση απορριµµάτων σε Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµάτων (ΧΥΤΑ) ή 

Υπολειµµάτων (ΧΥΤΥ): Οι ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ είναι µέθοδοι οργανωµένης και ελεγχόµενης 

διάθεσης των απορριµµάτων στο έδαφος, κάτω από συγκεκριµένες 

προδιαγραφές. Στους ΧΥΤΥ καταλήγουν τα υπολείµµατα των απορριµµάτων µετά 

την ανακύκλωση και την επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 

λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από 

διαφυγή βιοαερίου και προστασίας του υδροφόρου ορίζοντα από τα 

στραγγίσµατα. Ειδικά το βιοαέριο που είναι υπεύθυνο για τα αέρια του 

θερµοκηπίου, αλλά και για άλλα αρνητικά φαινόµενα (οσµές, αναφλέξεις κλπ.) θα 

πρέπει να συλλέγεται και ενδεχοµένως να υφίσταται περαιτέρω επεξεργασία.  
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4. Συµπληρωµατικά Έργα & Παρεµβάσεις 

Συµπληρωµατικά έργα και παρεµβάσεις είναι Έργα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ), Συµπαραγωγής, Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αειφόρου διαχείρισης 

πόρων, υγρών ή στερεών αποβλήτων τα οποία συµβάλλουν στους στόχους του 

προγράµµατος αλλά δεν χρηµατοδοτούνται από αυτό. Τα έργα αυτά µπορεί να είναι 

σε λειτουργία (Άδεια λειτουργίας), σε κατασκευή ή στο στάδιο της αδειοτικής 

διαδικασίας. 

Σήµερα. τα σηµαντικά περιβαλλοντικά προβλήµατα, η τάση για ολοένα αυστηρότερη 

περιβαλλοντική νοµοθεσία, το διαρκώς µεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγροτικών και 

νησιωτικών «κοινοτήτων» για το περιβάλλον και  η αυξανόµενη ζήτηση φιλικών προς το 

περιβάλλον και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, καθιστούν την πράσινη διάσταση 

στη λειτουργία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων αναγκαία 

προϋπόθεση για την µακροπρόθεσµη επιβίωση τους. Βιώσιµα επιχειρηµατικά µοντέλα, 

που στηρίζονται  ταυτόχρονα στην κερδοφορία, αλλά και την προστασία του 

περιβάλλοντος, δεν αντιµετωπίζονται πλέον ως µη ρεαλιστικά, το αντίθετο, 

προσφέρουν µεγαλύτερα οφέλη στις επιχειρήσεις από τα αναγκαία αρχικά (και 

σηµαντικά πολλές φορές) επενδυτικά κόστη µέσω:    

• Του σηµαντικού περιορισµού των δαπανών τους λόγω ανόδου κόστους της 

ενέργειας. 

• Της διαφήµισης του “πράσινου” χαρακτήρα της λειτουργίας αλλά και των 

προϊόντων τους.  

• Της αξιοποίησης νέων εργαλείων αγοράς που προωθούν την πράσινη καινοτοµία 

(ΕΚΕ, εθελοντικές συµφωνίες). 

• Των διαπραγµατεύσιµων πράσινων πιστοποιητικών. 

• Της βελτίωσης της ποιότητας των προϊόντων τους και της συνεπαγόµενης αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς  τους στις «ποιοτικές» αγορές. 

• Της δηµιουργίας νέων ευκαιριών για τη διάθεση των προϊόντων τους στην 

αναδυόµενη δυναµικά πράσινη αγορά. 

• Της αξιοποίησης εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών κινήτρων σχετικά µε την 

προώθηση της περιβαλλοντικής προστασίας και της ενεργειακής αποδοτικότητας.  

• Της αυξηµένης αποδοχής του θετικού ρόλου τους στην κοινωνία. 

• Της εξάλειψης της πιθανότητα επιβολής προστίµων από τη µη τήρηση της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και της κακής δηµοσιότητας, στην περίπτωση που 

προκύψουν περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

• Των αυξηµένων πιθανοτήτων ευνοϊκής δανειοδότησης από τις τράπεζες. 
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Η πράσινη επιχειρηµατικότητα αναδεικνύεται σήµερα ως µια νέα πολύ δυναµική µορφή 

οικονοµικής δραστηριότητας, που δίνει σηµαντική ώθηση στην προώθηση της 

πράσινης καινοτοµίας, αλλά και των πράσινων θέσεων εργασίας, δηµιουργεί έναν νέο 

αυξηµένο κύκλο εργασιών και τελικά συνεισφέρει αποτελεσµατικά στην ίδια την 

οικονοµική ανάπτυξη.   

Οι πράσινες αγροτικές και νησιωτικές «κοινότητες» δηµιουργούν ένα «ιδανικό» 

περιβάλλον για την λειτουργία της πράσινης επιχειρηµατικότητας. Είναι σαφές ότι στις 

κοινότητες αυτές, θα υπάρξουν οι ιδανικές συνθήκες για την λειτουργία τέτοιων 

επιχειρήσεων αφού τόσο οι κάτοικοι, όσο και οι επισκέπτες τους θα χαρακτηρίζονται 

από µια ιδιαίτερη ευαισθησία για τα περιβαλλοντικά θέµατα. Συµβατικές υπάρχουσες 

επιχειρήσεις που θα επενδύσουν για την µετεξέλιξη τους σε πράσινες, αλλά και νέες 

που θα δηµιουργηθούν ακολουθώντας την πράσινη αντίληψη, θα έχουν µια 

καταπληκτική ευκαιρία να διαφηµιστούν, µέσα από την ευρεία προβολή των προτύπων 

αυτών κοινοτήτων.  

Ενδεικτικά παραδείγµατα πράσινης επιχειρηµατικότητας που αποτελούν 

συµπληρωµατικές παρεµβάσεις στο παρόν πρόγραµµα, µπορεί να είναι: 

• Παραγωγή πράσινης ενέργειας µικρής ή µεγαλύτερης κλίµακας. Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, οι 

οποίες προβλέπονται στο Ν. 3851/2010. 

• ∆ηµιουργία και αξιοποίηση υποδοµών ανάδειξης προστατευόµενων περιοχών. 

• Ανάπτυξη νέων οικογενειακών µικρών πράσινων επιχειρήσεων σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο εναλλακτικού τουρισµού (οικο-, αγρο-τουρισµός) 

• Παραγωγή και πώληση πιστοποιηµένων προϊόντων της τοπικής περιοχής, π.χ. 

αγροτικά, κτηνοτροφικά, αλιευτικά προϊόντα. 

• Παραγωγή και πώληση προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. 

• Προώθηση της τοπικής κουζίνας και χειροτεχνίας 

• ∆ραστηριότητες οικοξενάγησης. 

• Παραγωγή και εµπορία τουριστικών  αναµνηστικών, οπτικοακουστικού υλικού 

προβολής της περιοχής 

• Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων. 
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Παράρτηµα: Οδηγίες Συµπλήρωση Εντύπου Υποβολής 

Πρότασης «Κοινότητας» 

 

H «Κοινότητα» ανάλογα µε τις επιδιώξεις της, θα επιλέγει το αντίστοιχο Έντυπο 

Υποβολής Πρότασης (Παράρτηµα Π.3 του Οδηγού Εφαρµογής): 

• Π.3.1: Αγροτική «Κοινότητα» Μηδενικού Ισοζυγίου CO2e. 

• Π.3.2: Νησιωτική «Κοινότητα» Μηδενικού Ισοζυγίου CO2e. 

• Π.3.3: Αγροτική «Κοινότητα» Μηδενικού Ισοζυγίου Ενέργειας. 

• Π.3.4: Νησιωτική «Κοινότητα» Μηδενικού Ισοζυγίου Ενέργειας. 

 

Ενότητα 0: Εισαγωγή 

Σε αυτή την Ενότητα η «Κοινότητα» συµπληρώνει τα στοιχεία του Νόµιµου Εκπροσώπου 

της (π.χ. ∆ήµαρχος) και τα πλήρη στοιχεία του Υπεύθυνου Εκπροσώπου Φορέα καθώς 

και του Υπεύθυνου της Πράξης. 

 

Ενότητα 1: Ταυτότητα «Κοινότητας» 

Γενικά Στοιχεία 

Με βάσει το νέο Χάρτη του Καλλικράτη, συµπληρώνονται τα στοιχεία του ∆ηµοτικού 

∆ιαµερίσµατος για το οποίο προτείνεται η Πράξη, στην περίπτωση που ο ∆ήµος 

επιλέξει να προτείνει παρεµβάσεις µόνο για συγκεκριµένο ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα του (βλ. 

Ενότητα «Όροι & Συντµήσεις»). Επίσης, συµπληρώνεται η Περιφερειακή Ενότητα 

(πρώην νοµός) και η Περιφέρεια στην οποία ανήκει ο ∆ήµος. 

Συµπληρώνεται η έκταση του προτεινόµενου ∆ήµου ή του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος. 

Αφορά τη συνολική έκταση και πως κατανέµεται σε κατηγορίες (αστικός ιστός, 

γεωργικές εκτάσεις, κλπ). 

∆ηµογραφικά Στοιχεία 

Συµπληρώνεται ο συνολικός πληθυσµός της «κοινότητας» µε βάσει τα διαθέσιµα 

στοιχεία της τελευταίας απογραφής (σηµειώνεται η Πηγή). ∆ίνεται έµφαση, ώστε να 

αποτυπωθεί ο µόνιµος πληθυσµός που διαµένει στην «Κοινότητα» και πως αυτός 

κατανέµεται ανά φύλο, ανά ηλικία και ανά επίπεδο εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια 

εκπαίδευση: ∆ηµοτικό, δευτεροβάθµια εκπαίδευση: Λύκειο, τριτοβάθµια εκπαίδευση: 

πανεπιστήµιο). Από το πληθυσµό αυτό θα πρέπει να αφαιρεθούν τυχόν κάτοικοι που 

ζουν σε άλλες πόλεις.  

Επιπλέον, να συµπληρωθούν στοιχεία πληθυσµού τους µήνες που αυξάνει ο 

τουρισµός. 
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Οικονοµικά Στοιχεία 

Αγροτικές ∆ραστηριότητες 

Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι αγροτικές δραστηριότητες (καλλιέργειες, 

κτηνοτροφία) της αγροτικής «κοινότητας» (εφόσον υφίστανται). Να δοθούν 

πληροφορίες σχετικά µε τις µεθόδους (βιολογικές, παραδοσιακές κ.λ.π.), το είδος και 

την ποσότητα των αγροτικών δραστηριοτήτων.  Επίσης να δοθούν στοιχεία σχετικά µε 

την χρήση αυτών των προϊόντων (διάθεση στην κατανάλωση, δευτερογενής 

επεξεργασία). Για όλα τα παραπάνω να δοθούν ή να επισυναφθούν διαθέσιµα 

στοιχεία, προερχόµενα από επίσηµες πηγές (εκτάσεις καλλιεργήσιµων εδαφών, 

αριθµός κτηνοτροφικών µονάδων, τόνοι παραγόµενων προϊόντων, κ.λ.π.).   

Σε έκταση έως µια σελίδα, να δοθούν τα προβλήµατα και οι προοπτικές στον αγροτικό 

τοµέα, ώστε να αξιολογηθεί πως ο τοµέας µπορεί να συνδεθεί µε τα έργα και τις 

παρεµβάσεις του παρόντος προγράµµατος. 

Αλιευτικές ∆ραστηριότητες 

Θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες της «κοινότητας» 

(εφόσον υφίστανται). Να δοθούν πληροφορίες σχετικά µε την προέλευση των 

αλιευµάτων (θάλασσες, λίµνες, ποτάµια, ιχθυοκαλλιέργειες), το είδος την ποσότητα 

τους. Επίσης, να δοθούν στοιχεία σχετικά µε την χρήση αυτών των προϊόντων 

(διάθεση στην κατανάλωση, δευτερογενής επεξεργασία). Για όλα τα παραπάνω να 

δοθούν ή να επισυναφθούν διαθέσιµα στοιχεία, προερχόµενα από επίσηµες πηγές 

(εκτάσεις καλλιεργήσιµων εδαφών, τόνοι παραγόµενων προϊόντων, αριθµός, κλπ.).  

Να δοθούν τα προβλήµατα και οι προοπτικές σχετικά µε τις αλιευτικές δραστηριότητες, 

ώστε να αξιολογηθεί πως οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να συνδεθούν µε τα έργα 

και τις παρεµβάσεις του παρόντος προγράµµατος. 

∆ραστηριότητες Μεταποίησης 

Σε έκταση έως µια σελίδας, θα πρέπει να αναφερθούν όλες οι δραστηριότητες 

µεταποίησης (βιοτεχνία, βιοµηχανία, χειροτεχνία) της προτεινόµενης «κοινότητας», τα 

ειδικά σχετικά χαρακτηριστικά, τα προβλήµατα και οι προοπτικές σχετικά µε τις 

δραστηριότητες µεταποίησης, ώστε να αξιολογηθεί πως οι δραστηριότητες αυτές 

µπορεί να συνδεθούν µε τα έργα και τις παρεµβάσεις του παρόντος προγράµµατος. 

Για όλα τα παραπάνω, να δοθούν ή να επισυναφθούν τυχόν διαθέσιµα στοιχεία, 

προερχόµενα από επίσηµες πηγές.  

Τουριστικές ∆ραστηριότητες 

Να αναφερθούν οι βασικές τουριστικές δραστηριότητες της «Κοινότητας». Να δοθούν 

οι µορφές (παραδοσιακός, οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, κλπ.) οι προσφερόµενες 

υπηρεσίες, τα προβλήµατα και οι προοπτικές.  



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

Οδηγός Μελετών 

41 

Για όλα τα παραπάνω να δοθούν ή να επισυναφθούν τυχόν διαθέσιµα στοιχεία, 

προερχόµενα από επίσηµες πηγές.  

Επίσης, µε βάσει διαθέσιµα στοιχεία (ΕΟΤ ή Στατιστική Υπηρεσία ή καταγραφή από τον 

∆ήµο) να συµπληρωθεί ο πίνακας – µε ετήσια πρόσφατα στοιχεία - για τις υπάρχουσες 

Ξενοδοχειακές Μονάδες που βρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της 

«Κοινότητας» (αριθµός κλινών ανά κατηγορία, µέση ετήσια πληρότητα, αριθµός 

διανυκτερεύσεων ελλήνων και αλλοδαπών). Για τα παραπάνω δεδοµένα, αναφέρατε 

πως αυτά µεταβάλλονται µέσα στο χρόνο (εποχιακές δραστηριότητες). 

Εµπορικές ∆ραστηριότητες (εκτός τουριστικών) 

Να αναφερθούν σύντοµα οι λοιπές εµπορικές δραστηριότητες της «κοινότητας» 

(εστιατόρια, καφέ-µπαρ, super market, παντοπωλεία, καταστήµατα τουριστικών ειδών, 

φούρνοι – ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία κλπ). Να δοθεί το πλήθος κάθε 

κατηγορίας, τα ειδικά χαρακτηριστικά, οι προσφερόµενες υπηρεσίες, τα προβλήµατα 

και οι προοπτικές, ώστε να αξιολογηθεί η σηµερινή κατάσταση και πως οι 

δραστηριότητες αυτές µπορεί να συνδεθούν µε τα έργα και τις παρεµβάσεις του 

παρόντος προγράµµατος. Για τα παραπάνω δεδοµένα, να δοθούν πληροφορίες για 

το πως αυτά µεταβάλλονται µέσα στο χρόνο (εποχιακές δραστηριότητες).  

Υποδοµές - ∆ίκτυα 

Ενεργειακά ∆ίκτυα - Υποδοµές  

Να περιγραφούν οι υφιστάµενες ενεργειακές υποδοµές και τα δίκτυα της 

προτεινόµενης «κοινότητας». Συγκεκριµένα να δοθούν πληροφορίες για τα δίκτυα 

µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρισµού (στοιχεία από Περιφερειακή ∆ιεύθυνση ∆ΕΗ ΑΕ), 

για τα δίκτυα φυσικού αερίου (εφόσον υπάρχουν ή σχεδιάζονται) και για τις µονάδες 

ηλεκτροπαραγωγής (στοιχεία από ∆ΕΗ & ΡΑΕ). Για όλα τα παραπάνω να δοθούν 

σχετικοί χάρτες.  

Συγκοινωνιακά ∆ίκτυα Μεταφοράς 

Να συµπεριληφθούν πληροφορίες τα υφιστάµενα οδικά, σιδηροδροµικά δίκτυα, και οι 

ακτοπλοϊκές συνδέσεις, καθώς και τα αεροδρόµια / τα ελικοδρόµια (πολιτικά & 

στρατιωτικά) στην «Κοινότητα», ώστε να αξιολογηθεί πως οι δραστηριότητες αυτές 

µπορεί να συνδεθούν µε τα έργα και τις παρεµβάσεις του παρόντος προγράµµατος.  

Επιπλέον να δοθούν πληροφορίες για τα παρακάτω:  

• Εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών µε ιδιωτικές & δηµόσιες µεταφορές, ύπαρξη 

χώρων υψηλής επισκεψιµότητας και στάθµευσης (π.χ. αθλητικοί χώροι, 

αρχαιολογικοί χώροι, λιµάνι, εµπορικό κέντρο, κλπ.). 

• Προβλήµατα του Τοµέα Μεταφοράς (π.χ. κυκλοφοριακή συµφόρηση, θέσεις 

στάθµευσης, κλπ). 
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Ειδικά για τα οχήµατα της «Κοινότητας», θα πρέπει να συµπληρωθεί – από επίσηµες 

πηγές ή να γίνει αναλυτική καταγραφή για τις ανάγκες του προγράµµατος - ο πίνακας 

του εντύπου που περιλαµβάνει την καταγραφή όλων των οχηµάτων εντός των 

γεωγραφικών ορίων της «κοινότητας»: επιβατικά, οχήµατα ∆ηµοσίου τοµέα 

(Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λιµενικού, Αστυνοµίας, Πυροσβεστικής, κλπ.), 

οχήµατα µεταφοράς εµπορευµάτων. Για τα παραπάνω, να γίνει εκτίµηση των 

διανυόµενων χιλιοµέτρων ανά έτος. ∆εν συµπεριλαµβάνονται τα οχήµατα των 

επισκεπτών. 

∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Ζητούνται στοιχεία ύδρευσης και συγκεκριµένα τα εξής πρόσφατα στοιχεία: 

• Ετήσια Ζήτηση Νερού για Ύδρευση (οικιακή χρήση και σύνολο). 

• Ετήσια ποσότητα νερού προερχόµενη από αφαλάτωση, που παράγεται στην 

«Κοινότητα». 

• Ετήσια ποσότητα νερού προερχόµενη από Γεωτρήσεις. 

• Ηµερήσια ζήτηση νερού µέσα στο χρόνο (µέγιστη και ελάχιστη ζήτηση). 

• Αριθµός Ταµιευτήρων. 

• Χωρητικότητα Ταµιευτήρων (m3). 

• Αριθµός ∆εξαµενών (οικιακών και δηµοτικών). 

• Χωρητικότητα ∆εξαµενών(m3). 

Επίσης ζητούνται σύντοµα στοιχεία Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης των Υγρών 

Αποβλήτων της «κοινότητας»:  

• Υποδοµές δικτύων αποχέτευσης (µήκος δικτύου). 

• Αριθµός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ). 

• Εξυπηρετούµενος πληθυσµός. 

• Ετήσια ποσότητα λυµάτων. 

• Μέθοδος επεξεργασίας. 

• Αποδέκτης εκροής. 

 

∆ιαχείριση Στερεών Απορριµµάτων  

Περιγράψτε το παρόν σύστηµα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων της 

προτεινόµενης περιοχής. ∆ώστε σύντοµα στοιχεία για τους υφιστάµενους τρόπους 

ανακύκλωσης (κάδοι ανακύκλωσης, επεξεργασία, κλπ). 

Επιπλέον, να συµπληρωθεί ο πίνακας σχετικά µε τη διαχείριση στερεών απορριµµάτων 

(παραγωγή, αριθµός δροµολογίων απορριµµατοφόρων, σύνθεση απορριµµάτων).  

Επίσης να δοθούν οι ετήσιες ποσότητες απορριµµάτων για τα οποία γίνεται χωριστή 

συλλογή συσκευασιών, χωριστή συλλογή οργανικών και οικιακή κοµποστοποιήση.   
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Χαρακτηριστικά Κτιριακού Τοµέα 

Ο Πίνακας 1 να συµπληρωθεί µε την αποτύπωση του κτιριακού αποθέµατος του 

Οικιακού τοµέα, η οποία προτείνεται να γίνει σε τρεις κατηγορίες: Πέτρινες κατοικίες, 

κατοικίες από οπλισµένο σκυρόδεµα και οπτοπλινθοδοµές (πριν το 1980), κατοικίες 

από οπλισµένο σκυρόδεµα και οπτοπλινθοδοµές (µετά το 1980). Η κάθε µια κατηγορία 

χωρίζεται σε υπο-κατηγορίες ανάλογα αν είναι ισόγειες ή µε 1 ή µε παραπάνω 

ορόφους.  Η «Κοινότητα» µπορεί να προσθέσει και άλλες κατηγορίες, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά της.  

Συµπληρώνεται ο αριθµός των κτιρίων της «Κοινότητας», καθώς και ο αριθµός των 

κτιρίων µε βάσει ειδικά χαρακτηριστικά όπως: στέγαση (δώµα ή σκεπή), πλαίσιο 

κουφωµάτων (ξύλινο, µεταλλικό µε ή χωρίς χρονοδιακόπτη), υαλοπίνακες (µονοί, 

διπλοί, διπλοί χαµηλής εκποµπής), σύστηµα θέρµανσης/ καύσιµου (λέβητας/ 

πετρέλαιο, καυστήρας/ βιοµάζα, τοπική ηλεκτρική µονάδα, αντλία θερµότητας / 

ηλεκτρισµός, ανοικτές εστίες καύσης), σύστηµα ψύξης (αντλία θερµότητας / 

ηλεκτρισµός), σύστηµα Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) (λέβητας/ πετρέλαιο, τοπικός 

ηλεκτρικός θερµαντήρας, ηλιακός θερµοσίφωνας). 

Στη συνέχεια, σε έκταση έως µια σελίδα, παραθέστε τα συνοπτικά χαρακτηριστικά των 

υφισταµένων κτιρίων του Οικιακού τοµέα, σε ότι αφορά: κατασκευή, παλαιότητα, 

µέσος αριθµός ορόφων, στέγαση, πλαίσιο κουφωµάτων, υαλοπίνακες, σύστηµα 

θέρµανσης / καύσιµο, σύστηµα ψύξης, σύστηµα ΖΝΧ. 

Στον Πίνακα 2 αποτυπώνεται το κτιριακό απόθεµα των ∆ηµοσιών Κτιρίων και 

συγκεκριµένα καταγράφονται όλα τα κτίρια και δίνονται µια σειρά από στοιχεία για 

καθένα: έτος έκδοσης οικοδοµικής άδειας, συνολική επιφάνεια ψυχρόµενων / 

θερµαινόµενων χώρων.  

Στη συνέχεια, σε έκταση µιας σελίδας, παραθέστε τα συνοπτικά χαρακτηριστικά για 

κάθε ∆ηµόσιο Κτίριο, σε ότι αφορά: κατασκευή, παλαιότητα, αριθµός ορόφων, 

στέγαση, πλαίσιο κουφωµάτων, υαλοπίνακες, σύστηµα θέρµανσης / καύσιµο, 

σύστηµα ψύξης, σύστηµα ΖΝΧ. 

Στο πλαίσιο των συµπληρωµατικών έργων και παρεµβάσεων ζητούνται πληροφορίες 

(π.χ. αριθµός, στοιχεία ενεργειακής κατανάλωσης, κλπ.) για τα λοιπά νόµιµα κτίρια της 

«Κοινότητας» που συγκαταλέγονται στον Εµπορικό Τοµέα (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια, 

καταστήµατα τουριστικών ειδών, µικρά εµπορικά καταστήµατα, κλπ).  

Κοινωνικά - Πολιτιστικά Στοιχεία 

Στην παράγραφο αυτή αποτυπώνονται οι βασικές δραστηριότητες κοινωνικής 

δικτύωσης και πολιτισµού στην προτεινόµενη «κοινότητα».  
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Συγκεκριµένα, αναφέρονται οι σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στη «Κοινότητα» 

(φιλανθρωπικοί, εθελοντικοί, περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, αθλητικοί, κλπ), οι αθλητικές 

δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες και όλες οι εκδηλώσεις που σχετίζονται 

µε την δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας.  

Αναφέρατε τις υποδοµές που υπάρχουν για την υποστήριξη των παραπάνω 

δραστηριοτήτων (αθλητικοί, πολιτιστικοί χώροι, κλπ). 

Παραθέστε στοιχεία για το επίπεδο ευαισθητοποίησης και αποδοχής ή µη της τοπικής 

κοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος, ΑΠΕ, ΕΞΕ, νέων τεχνολογιών, συµµετοχικών 

δράσεων, κλπ. Αναφέρατε σχετικές πρωτοβουλίες (πότε έγιναν, τι αποτέλεσµα είχαν, 

κλπ.). 

Παρακαλώ παραθέστε στοιχεία για επενδύσεις (ΑΠΕ ή λοιπές) οι οποίες έχουν 

απορριφθεί για περιβαλλοντικούς λόγους (πότε προετοιµάστηκαν; γιατί 

απορρίφθηκαν; έπαιξε ρόλο η άποψη της τοπικής κοινωνίας για αυτή την εξέλιξη;). 

Περιορισµοί Περιοχής 

Συµπληρώσετε τον Πίνακα µε τα στοιχεία για τους περιορισµούς (περιβαλλοντικούς, 

πολιτιστικούς κλπ) της προτεινόµενης «Κοινότητας». 

Επισυνάψτε κατάλληλο χάρτη της «Κοινότητας» στον οποίο έχει γίνει αποτύπωση σε 

ένα Geographical Information system (GIS), των παραπάνω περιορισµών.  

Υλοποιηµένα Σχετικά Έργα 

Παραθέστε ένα πίνακα µε όλα τα στοιχεία (τίτλος έργου, αντικείµενο, ΠΥ, 

χρονοδιάγραµµα, εµπλεκόµενοι, αποτελέσµατα) για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή 

υλοποιούνται και τα οποία έχουν συναφή αντικείµενο µε το πρόγραµµα.  
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Ενότητα 2: Κατανάλωση Ενέργειας & Εκποµπές CO2e 

«Κοινότητας»  

Στις Αγροτικές ή Νησιωτικές «Κοινότητες» Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης 

µηδενίζεται το ισοζύγιο ενέργειας της «Κοινότητας», το οποίο δίνεται από την παρακάτω 

εξίσωση.  

 

Ισοζύγιο Ενέργειας (MWh): 

Κατανάλωση Ενέργειας (αρχική) - Εξοικονόµηση  Ενέργειας – Πράσινη Ενέργεια = 0 

 

Στις Αγροτικές ή Νησιωτικές «Κοινότητες» Μηδενικών Εκποµπών Άνθρακα 

ελαχιστοποιούνται οι Εκποµπές Αερίων του Θερµοκηπίου µέσω δράσεων 

εξοικονόµησης ενέργειας και αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων και 

απορριµµάτων και αντισταθµίζονται (offsetting) οι υπόλοιπες µέσω της διείσδυσης 

ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστηµα, έτσι ώστε το Ισοζύγιο Εκποµπών Άνθρακα να είναι 

µηδενικό.  

 

Ισοζύγιο Εκποµπών Άνθρακα (tn CO2e):  

Υφιστάµενες Εκποµπές CO2 eq –Μείωση Εκποµπών CO2 eq – Εξισορρόπηση 

Εκποµπών CO2 eq (Παραγωγή Πράσινης Ενέργεια) = 0 

 

Η παραπάνω εξίσωση παρουσιάζεται σχηµατικά στο ακόλουθο σχήµα. 

«Κοινότητες» Μηδενικού Ισοζυγίου Άνθρακα 

 Έναρξη

Προγράµµατος

Ολοκλήρωση

Προγράµµατος

Υφιστάµενες

εκποµπές

CO2e

Νέες εκποµπές

πρότυπων

Κοινοτήτων

Εξισορρόπηση

εκποµπών

Μείωση

εκποµπών

Μηδενικό

Αποτύπωµα

Άνθρακα

«Πράσινες»

Παρεµβάσεις

Εξισορρόπηση

εκποµπών
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Τα στάδια υπολογισµού ενεργειακών καταναλώσεων και εκποµπών αερίου 

θερµοκηπίου παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

Καθορισµός Ορίων Συστήµατος: Λαµβάνονται υπόψη όλες οι ενεργειακές 

καταναλώσεις και οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου που προκαλούνται από διεργασίες 

(ενέργεια, υγρά και στερεά απόβλητα) που εντάσσονται µέσα στα γεωγραφικά όρια 

της «Κοινότητας».  

Καθορισµός Έτους Βάσης & Μονάδας Αναφοράς Εκποµπών: Ως έτος αναφοράς να 

ληφθεί υπόψη το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν πλήρη στοιχεία για όλους τους 

τοµείς στη διάρκεια ενός έτους. Μονάδα µέτρησης των ενεργειακών καταναλώσεων 

είναι (MWh/έτος) και των εκποµπών είναι ο αριθµός τόνων ισοδύναµου διοξειδίου του 

άνθρακα (tCO2eq/έτος).    

Επιλογή Συντελεστών Εκποµπών CO2e: Στους υπολογισµούς θα χρησιµοποιηθούν 

συντελεστές εκποµπών ισοδύναµου CO2e, που έχουν προκύψει από Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής (Life Cycle Analysis) λαµβάνοντας υπόψη τον συνολικό κύκλο ζωής του 

ενεργειακού φορέα και των διεργασιών9.  

Αποτύπωση Υφιστάµενης Κατάστασης: Η αποτύπωση ενεργειακών καταναλώσεων 

και εκποµπών αναφοράς αφορά10:  

• Κτήρια, εξοπλισµός / εγκαταστάσεις και βιοµηχανία. 

• Μεταφορές. 

• Άλλες Πηγές (που δεν συνδέονται µε κατανάλωση ενέργειας). 

Η αποτύπωση βασίζεται στην τελική κατανάλωση ενέργειας και ο υπολογισµός των 

εκποµπών CO2-eq στον παρακάτω τύπο11: 

 

Εκποµπές CO2-eq (tn CO2-eq) = 

Ενεργειακή κατανάλωση (MWh) * Συντελεστής µετατροπής (tn CO2-eq/ΜWh) 

                                                           

9
 Ειδικά όµως για συντελεστές εκποµπών που προέρχονται από κατανάλωση ηλεκτρισµού να 

χρησιµοποιηθούν οι τιµές 1,167 tn CO2-eq/ΜWh για το µη διασυνδεδεµένο σύστηµα  και 0,87 tn 
CO2-eq/ΜWh για το διασυνδεδεµένο σύστηµα 

10 Οι Κοινότητες που υποβάλουν σχέδιο δράσης για «Κοινότητα Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης» θα υπολογίσουν ενεργειακές καταναλώσεις και εκποµπές ισοδύναµου CO2 
µόνο για τις δύο πρώτες κατηγορίες, ενώ εκείνες που υποβάλουν υποψηφιότητα για «Κοινότητες 
Μηδενικών Εκποµπών Άνθρακα» θα υπολογίσουν ενεργειακές καταναλώσεις και εκποµπές 
ισοδύναµου CO2 και για τις τρεις κατηγορίες.  

11 Η συλλογή δεδοµένων µπορεί να βασιστεί σε πραγµατικά δεδοµένα ή όταν δεν υπάρχουν θα 
πραγµατοποιηθεί bottom-up (από κάτω προς τα επάνω) ανάλυση σύµφωνα µε στατιστικά 
στοιχεία και προσεγγίσεις.   
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Για την συµπλήρωση των Πινάκων 3 και 4, της Ενότητας 2, οι υποψήφιες «Κοινότητες» 

µπορούν να κάνουν χρήση των διαθέσιµων επιστηµονικά τεκµηριωµένων 

µεθοδολογιών, που υπάρχουν στη Βιβλιογραφία. Μια προσέγγιση υπολογισµού των 

καταναλώσεων και εκποµπών CO2e, που προτείνεται στο παρών οδηγό, προέρχεται 

από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων.12 

Συγκεκριµένα, για την καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας οι κατηγορίες είναι:  

• Κτήρια, Εξοπλισµός / Εγκαταστάσεις & Βιοµηχανία. 

• Μεταφορές. 

• Αγορές πιστοποιηµένης «πράσινης» ενέργειας (εάν υπάρχουν) από ΟΤΑ. 

Συγκεκριµένα για την καταγραφή των εκποµπών CO2e οι κατηγορίες είναι:  

• Κτήρια, Εξοπλισµός / Εγκαταστάσεις & Βιοµηχανία. 

• Μεταφορές. 

• Άλλες Πηγές (µη ενεργειακές). 

Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες σηµειώνεται η ετήσια ενεργειακή 

κατανάλωση καθώς και οι ετήσιες εκποµπές CO2eq για τα παρακάτω: ηλεκτρισµός, 

θέρµανση /ψύξη, βενζίνη, ντίζελ, φυσικό αέριο, αλλά καύσιµα, αιολική, ηλιακή ενέργεια, 

γεωθερµία, βιοµάζα, κλπ. 

Σηµειώνεται ότι, λαµβάνονται υπόψη οι εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου που 

προκαλούνται από τον ενεργειακό τοµέα και τα απόβλητα (στερεά και υγρά). Οι 

εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου εκφράζονται σε εκποµπές ισοδύναµου 

διοξειδίου άνθρακα13. 

Σχετικά µε τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου από άλλες πηγές (µη ενεργειακές) 

παρατίθεται το παρακάτω θεωρητικό υπόβαθρο: 

∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων  

Η διαχείριση των αστικών και βιοµηχανικών υγρών αποβλήτων υπό αναερόβιες 

συνθήκες έχει ως αποτέλεσµα την έκλυση CH4 και N2O14.  

Εκποµπές ισοδύναµου CO2e (tnCO2eq) = 21 x Εκποµπές CH4 (tn) +310x Εκποµπές N2O 

(tn) 

Εκποµπές CH4 (tn/έτος):  EM /1000 

                                                           

12 http://www.eumayors.eu.  

Οδηγίες και διάφορα κείµενα υποστήριξης: http://www.eumayors.eu/support/library_en.html. 

13
 Οι εκποµπές CH4 και N2O µετατρέπονται σε ισοδύναµες εκποµπές CO2 βάσει του παγκόσµιου 

δυναµικού θέρµανσης (global warming potential –GWP). Πιο συγκεκριµένα, 1 tn CH4 = 21 tn 
CO2e και 1 tn N2O = 310 tn CO2e 

14 Προτείνεται µεθοδολογία, σύµφωνη µε τις οδηγίες του IPCC που εφαρµόστηκε στο ευρωπαϊκό 
έργο LIFE: CLIM-LOCAL2020. 
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Εκποµπές CH4 (kg/έτος):  ΕΜ = ( ) MRSTOWMCFfB
i

iio −−






∑  

Όπου: 

• EM: Εκποµπές CH4 (σε kg/έτος), 

• i: ∆είκτης που αναφέρεται στα διαφορετικά συστήµατα επεξεργασίας: (α) αερόβια 

(ΑΕ) για τα υγρά αστικά απόβλητα και (β) αναερόβια χώνευση (ΑΝΕ) για την 

επεξεργασία της παραγόµενης ιλύς 

• TOW: Συνολικό οργανικό φορτίο προς επεξεργασία στις εγκαταστάσεις (σε kg 

BOD), 

• fi : Ποσοστό BOD ανά µέθοδο επεξεργασίας.  

• B0: ∆υναµικό παραγωγή CH4 (σε kg CH4 / kg BOD), 

• MCFi : Συντελεστής µετατροπής CH4, 

• MRi : Ανάκτηση (κατανάλωση) CH4 (σε kg) για παραγωγή ηλεκτρισµού (αν 

υπάρχει, διαφορετικά θεωρούµε τον όρο µηδενικό). 

• S: το οργανικό φορτίο που αποµακρύνεται υπό µορφή ιλύος (σε kg BOD) και πάει 

για το ΧΥΤΑ.  

Τυπικές Τιµές: 

• B0 : 0,6 kg CH4 / kg BOD 

• MCFi : Αερόβια: 0 , Αναερόβια:0,8 (τυπικές τιµές από 2006 IPPC Guidelines) 

 

Εκποµπές N2O: 28

44
10

3 ⋅⋅⋅⋅⋅= −
EFFRACPRPEN NPRop

   

Όπου: 

• ΕΝ: Εκποµπές N2O (σε tn/έτος) 

• opP
= Ισοδύναµος Πληθυσµός (περιλαµβάνονται οι διανυκτερεύσεις). 

• PR= Ειδική κατανάλωση πρωτεϊνών.  

• NPRFRAC
= Περιεχόµενο Ν στις πρωτείνες.  

• EF = Συντελεστής εκποµπής (σε kg N στη µορφή N2O / kg N στα απόβλητα). 

 

Τυπικές τιµές: 

• PR= 42,71 kg/κάτοικο (Food and Agricultural Organization, FAO, τιµή για Ελλάδα). 

• NPRFRAC
= 16% (IPPC guidelines). 

• EF = 0,01 kg N2O-N/ kg sewage-N produced (CLIM-LOCAL2020). 

 

∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
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Η διαχείριση στερεών απορριµµάτων ευθύνεται για εκποµπές µεθανίου. Το µεθάνιο 

εκλύεται κατά την αναερόβια αποσύνθεση των οργανικών απορριµµάτων που 

αποτίθενται στους διάφορους χώρους απόθεσης. 

Οι υπολογισµοί θα προκύψουν ως άθροισµα των διακριτών υπολογισµών που θα 

γίνουν για κάθε συστατικό των απορριµµάτων που συµβάλει στην παραγωγή 

βιοαερίου (ζυµώσιµα, χαρτί, ιλύς)15.  

Εκποµπές Ισοδύναµου CO2e (tnCO2eq) = 21 x Εκποµπές CH4 το έτος t 

Εκποµπές CH4 το έτος t (tn/έτος) : ttt RPE −=
 

Παραγόµενο CH4 το έτος t (tn/έτος): 

)(

)()( ))()((
xtk

xFxT

t

xox

t exLoMSWMSWkAP
−⋅−

=

⋅⋅⋅⋅= ∑
 

∆υναµικό παραγωγής CH4: 
12/16

)(
⋅⋅⋅⋅= FDOCDOCMCFL Fxo  

 

Όπου: 

• Α(k): συντελεστής κανονικοποίησης (
⋅−−= k

eA 1 ). 

• k: σταθερά αντίδρασης παραγωγής CH4 (k=ln(2)/χρόνος ηµ. Ζωής). 

• MSWT: παραγόµενα αστικά απορρίµµατα (tn/έτος). 

• MSWF: ποσοστό παραγόµενων που καταλήγει σε χώρο απόθεσης. 

• L0: δυναµικό παραγωγής CH4 (tn/έτος). 

• Rt: ποσότητα CH4 που ανακτάται (tn/έτος). 

• MCF: συντελεστής διόρθωσης ανάλογα το είδος του χώρου διάθεσης. 

• DOC: βιοαποικοδοµήσιµος οργανικός άνθρακας, ο οποίος εξαρτάται από τη 

σύσταση των απορριµµάτων. 

• DOCF: ποσοστό του βιοαποικοδοµήσιµου οργανικού άνθρακα που µετατρέπεται 

σε βιοαέριο. 

• F: η περιεκτικότητα του βιοαερίου σε CH4. 

 

Τυπικές Τιµές 

Χώρος διάθεσης απορριµµάτων: 

• Μη οργανωµένος χώρος(ΧΑ∆Α, κλπ): MCF = 0,6. 

• Οργανωµένος χώρος (ΧΥΤΑ): MCF = 1,0. 

Οι ποσότητες των αποτιθέµενων απορριµµάτων "MSWT*MSWF" θα προέρχονται από 

στοιχεία της «Κοινότητας». 

                                                           

15 Κατευθυντήριες οδηγίες του IPCC και Ευρωπαϊκό Έργο LIFE: CLIM-LOCAL2020.  

 



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

Οδηγός Μελετών 

50 

Η σταθερά της αντίδρασης παραγωγής του CH4 "k" εξαρτάται από τις επικρατούσες 

κλιµατικές συνθήκες και το είδος των απορριµµάτων: 

• Χαρτί: 17 έτη ο χρόνος ηµίσειας ζωής ( k=0,041). 

• Ζυµώσιµα: 12 έτη ο χρόνος ηµίσειας ζωής (k=0,058). 

• Ιλύς: 9 έτη ο χρόνος ηµίσειας ζωής (k=0,077). 

Κλάσµα βιοαποικοδοµήσιµου οργανικού άνθρακα "DOC": 

• 0,4 * ποσοστό περιεκτικότητας σε χαρτί, 

• 0,15 *ποσοστό περιεκτικότητας σε ζυµώσιµα και 

• 0,4 για τη λυµατολάσπη (ιλύς). 

Ποσοστό του βιοαποικοδοµήσιµου οργανικού άνθρακα που µετατρέπεται σε βιοαέριο 

"DOCF:" 

• Αστικά απορρίµµατα: 0,77 

• Ιλύς: 0,4 

• Περιεκτικότητα του βιοαερίου σε CH4 "F": 

• Αστικά απορρίµµατα: 0,5 

• Ιλύς: 0,6 

Η ποσότητα CH4 που ανακτάται θα προκύπτει από στοιχεία της «Κοινότητας», εφόσον 

υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία ανάκτησης βιοαερίου. ∆ιαφορετικά ο όρος αυτός θα 

είναι µηδέν. 

Η σύσταση των απορριµµάτων θα προέρχεται από στοιχεία της «Κοινότητας». 

∆ιαφορετικά  τα στοιχεία αυτά µπορούν να προέρθουν από την Ελληνική Εταιρεία 

∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕ∆ΣΑ, www.eedsa.gr), όπου παρουσιάζεται η 

παρακάτω ενδεικτική σύσταση των απορριµµάτων: 

Κατηγορία Ελλάδα 

Ζυµώσιµα 46% 

Χαρτί 19% 

Πλαστικά 9% 

Μέταλλα 5% 

Γυαλί 5% 

Λοιπά 16% 
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Ενότητα 3: Σχέδιο Έργων & Παρεµβάσεων «Κοινότητας» 

Στρατηγικό Σχέδιο  

Όραµα 

Στην παράγραφο αυτή περιγράφεται (σε έκταση έως µισή σελίδα) το συνολικό όραµα 

της «Κοινότητας», το οποίο σχετίζεται µε τους στόχους µηδενικού ισοζυγίου ενέργειας ή 

άνθρακα.  

Ανάλυση Στόχων 

Στην παράγραφο αυτό περιγράφεται (σε έκταση έως µισή σελίδα), η ανάλυση των 

επιµέρους στόχων της «κοινότητας» στο πλαίσιο του ολοκληρωµένου σχεδίου έργων 

και παρεµβάσεων που υποβάλλει.  

Εκτιµώµενα Οφέλη 

Για κάθε ένα από τα παρακάτω εκτιµώµενα οφέλη του Προγράµµατος, γίνεται σύντοµη 

τεκµηρίωση για τα παρακάτω: 

• ∆ηµιουργία προστιθέµενης και πολλαπλασιαστικής αξίας σε όλους τους τοµείς και 

τις δραστηριότητες της «κοινότητας». 

• Συµβολή στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για το Περιβάλλον και την Ενέργεια. 

• Ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

• Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των κατοίκων της «Κοινότητας». 

• Αισθητική Αναβάθµιση της «Κοινότητας». 

• Συγκράτηση - Αύξηση του Πληθυσµού.  

• ∆ηµιουργία νέας επιχειρηµατικότητας και θέσεων εργασίας.  

• Αναβάθµιση οικονοµικών δραστηριοτήτων (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, 

µεταποίηση, τουρισµός). 

 

Ανάλυση Έργων & Παρεµβάσεων 

Άξονας 1 Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές 

– Αντιµετώπιση Κλιµατικής αλλαγής – ΑΠΕ 

Κτιριακός Τοµέας 

Οι οδηγίες είναι κοινές για την συµπλήρωση των στοιχειών για τα δηµόσια κτίρια και τις 

κατοικίες. 

Στους Πίνακες 5 & 9 αποτυπώνονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά των έργων και 

παρεµβάσεων της αναβάθµισης του κελύφους των κτιρίων, που κατηγοριοποιούνται 

σε: 

• Προσθήκή θερµοµόνωσης. 

• Κουφώµατα. 



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

Οδηγός Μελετών 

52 

• Σκίαση. 

• Ψυχρά Υλικά. 

 Οι παραπάνω παρεµβάσεις εξειδικεύονται και δίδονται τα παρακάτω στοιχεία: 

Μέγεθος (π.χ. εµβαδόν, αριθµός µονάδων), Κόστος Μονάδος (€), Συνολικό Κόστος 

(€). 

Στους Πίνακες 6 & 10 αποτυπώνονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά των έργων και 

παρεµβάσεων της ενεργειακή αναβάθµιση εξοπλισµού των κτιρίων, που 

κατηγοριοποιούνται σε: 

• Σύστηµα θέρµανσης. 

• Σύστηµα κλιµατισµού/ αερισµού. 

• Συστήµατα  διανοµής. 

• ∆ιατάξεις  έλεγχου και αυτοµατισµού. 

• Αναβάθµιση συστήµατος τεχνητού φωτισµού. 

Στους Πίνακες 7 & 11 αποτυπώνονται τα επιµέρους χαρακτηριστικά των έργων και 

παρεµβάσεων της κάλυψης θερµικών – ψυκτικών Φορτιών κηρίων από ΑΠΕ, που 

κατηγοριοποιούνται σε: 

• Θερµικά ηλιακά. 

• Άβαθης γεωθερµία. 

• Βιοµάζα. 

• Λοιπά. 

Οι παραπάνω παρεµβάσεις εξειδικεύονται και δίδονται τα παρακάτω στοιχεία: Μέγεθος 

(π.χ. εµβαδόν, αριθµός µονάδων), Κόστος Μονάδος (€), Συνολικό Κόστος (€). 

Μετά τους παραπάνω πίνακες συµπληρώνεται το συνολικό κόστος των παρεµβάσεων 

στον Οικιακό Τοµέα και στα ∆ηµόσια Κτίρια.  

Στους Πίνακες 8 & 12, συµπληρώνονται στοιχεία (υφιστάµενη κατάσταση, µετά την 

προτεινόµενη αναβάθµιση, εξοικονόµηση ενέργειας, µείωση εκποµπών CO2e) για την 

τεκµηρίωση της εξοικονόµησης ενέργειας και CO2eq του προτεινόµενου συνδυασµού 

παρεµβάσεων. Τα στοιχεία για CO2e σηµειώνονται µόνο στη περίπτωση της 

«κοινότητας» µηδενικού ισοζυγίου εκποµπών CO2eq. 

Μεταφορές 

Αρχικά ζητείται από την «Κοινότητα» να δώσει στοιχεία από τυχόν σχέδιο ∆ιαχείρισης 

Κινητικότητας. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για να τεκµηριωθεί ότι οι προτεινόµενες για 

ένταξη Παρεµβάσεις στο πρόγραµµα, λειτουργούν επιπρόσθετα, µε βάση το 

περιεχόµενο του σχεδίου.  
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Ζητούνται στοιχεία σχετικά µε την επιδεικτική εφαρµογή της ηλεκτροκίνησης από τον 

δηµοτικό στόλο, και λεπτοµέρειες για το πως αυτή συνδέεται µε το παραπάνω σχέδιο. 

Συγκεκριµένα, στον Πίνακα 13 ζητείται ο αριθµός µονάδας και το κόστος του 

εξοπλισµού των σταθµών φόρτισης (που µπορεί να περιλαµβάνει ηλεκτρόδια, πίνακες, 

διακόπτες, ρελέ, γείωση, κλπ.  

Στον Πίνακα 14 ζητούνται στοιχεία (αριθµός µονάδων, επιφάνεια, παραγωγή ενέργειας, 

κόστος) σχετικά µε την κάλυψη φορτίου ηλεκτροκίνητων οχηµάτων από ΑΠΕ (ανά 

κατηγορία: φωτοβολταικά, αιολικά, κλπ.) στις στέγες χώρων στάθµευσης. 

Στον Πίνακα 15 παρουσιάζονται ο αριθµός των οχηµάτων και το κόστος της κάθε 

κατηγορίας οχηµάτων που προτείνεται η αντικατάσταση τους (επιβατικά οχήµατα, 

απορριµµατοφόρα, ηµιφορτηγά, φορτηγά, κλπ.).   

Στο Πίνακα 16 παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόµηση ενέργειας και η µείωση 

εκποµπών CO2e (για τις κοινότητες µηδενικού ισοζυγίου εκποµπών CO2eq) του Σχεδίου 

της «Κοινότητας» στο τοµέα των Μεταφορών. Με γκρι γραµµοσκίαση δε 

συµπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο. Τα στοιχεία συµπληρώνονται για τις κατηγορίες 

επιλέξιµων παρεµβάσεων (αντικατάσταση δηµοτικού στόλου µε οχήµατα 

ηλεκτροκίνησης, φωτοβολταικά συνδεµένα στο δίκτυο, τροφοδοσία από λοιπές ΑΠΕ). 

 

∆ηµόσιος Φωτισµός 

Συµπληρώστε τους παρακάτω πίνακες µε στοιχεία σχετικά µε το ∆ηµόσιο Φωτισµό της 

Περιοχής: 

Στον Πίνακα 17 δίδονται στοιχεία σχετικά µε τον αριθµό, την ισχύς, το κόστος µονάδας 

και το συνολικό κόστος των κατηγοριών παρεµβάσεων.  

•  Εγκατάσταση λαµπτήρων εξοικονόµησης.   

• Αντικατάσταση συµβατικών διατάξεων έναυσης φωτιστικών µε ηλεκτρονικά. 

• Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου και διαχείρισης δηµοτικού φωτισµού. 

• Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα φωτισµού. 

Στον Πίνακα 18 δίνονται συνολικά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα Παρεµβάσεων του 

∆ηµοτικού Φωτισµού. Για κάθε µια από τις παραπάνω κατηγορίες σε ότι αφορά: 

• Στοιχεία πριν τις παρεµβάσεις. 

• Στοιχεία µετά τις παρεµβάσεις. 

• Στοιχεία Εξοικονόµησης Ενέργειας. 

• Στοιχεία Μείωσης Εκποµπών CO2eq. 

Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 

Στον Πίνακα 18, συµπληρώνονται στοιχεία για τα έργα υπό αδειοδότηση (σχεδιαζόµενα 

να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του προγράµµατος) στα όρια της «κοινότητας» 

από αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα, γεωθερµία, κλπ. 
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Για κάθε ένα έργο δίδονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW). 

• Κατάσταση: Θα αναφέρεται η φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας στην οποία 

βρίσκεται το έργο: 1) Άδεια παραγωγής, 2) Άδεια εγκατάστασης 3) Άδεια 

λειτουργίας. Για έργα τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας 

παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας: α) Απόφαση εξαίρεσης από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ ή β) προσφορά σύνδεσης από 

τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή για έργα µετά τη ψήφιση του Ν.3851/2010 και (γ) Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή δ) βεβαίωση απαλλαγής από την Περιφέρεια. 

• Εκτιµώµενη Έναρξη λειτουργίας.  

• Παραγωγή ηλ. Ενέργειας (αντιστάθµιση ενέργειας) (GWh): Η µέση ετήσια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία λειτουργίας 

του έργου. Εφόσον η «Κοινότητα» προκριθεί, θα κληθεί να προσκοµίσει αποδεικτικά 

που να βεβαιώνουν τις δηλωθείσες ποσότητες. 

• Μείωση CO2eq (αντιστάθµιση CO2eq) (eq. tn).  

• Κύριος του έργου.  

• Συµµετέχει η «Κοινότητα» ή οι κάτοικοι στο έργο; Με ποιον τρόπο; 

Στη συνέχεια συµπληρώστε στοιχεία για άλλα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται 

στα όρια της «Κοινότητας», τα οποία δεν απαιτούν αδειοδοτική διαδικασία (άδεια 

παραγωγής, ΕΠΟ) (φωτοβολταικά στις στέγες, φωτοβολταικά στους αγρότες, κλπ.). 

Ειδικά για τα έργα βιοµάζας δώστε τεκµηριωµένα στοιχεία σχετικά µε το τύπο βιοµάζας 

(π.χ. κλαδοδέµατα, καυσόξυλο), ποσότητα, προέλευση, προµηθευτής (π.χ. δασικός 

συνεταιρισµός), καθώς και τον τρόπο και τις διαδικασίες µεταφοράς της βιοµάζας στο 

σταθµό παραγωγής ενέργειας. 

Όταν οι παρεµβάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, αφορούν υφιστάµενα, σε εξέλιξη 

ή µελλοντικά έργα, που δεν χρηµατοδοτούνται από πόρους του Προγράµµατος, αλλά 

από άλλους δηµόσιους ή ιδιωτικούς πόρους και είναι απαραίτητα στην επίτευξη των 

στόχων του προγράµµατος (µηδενικό ισοζύγιο ενέργειας και εκποµπών CO2eq), τότε 

περιγράφονται ως Συµπληρωµατικές Παρεµβάσεις. 

∆ράσεις Αποθήκευσης Ενέργειας & Χρήση Τεχνολογιών Έξυπνου ∆ικτύου 

Περιγράψτε τυχόν σχέδιο για παρεµβάσεις αποθήκευσης ενέργειας (µπαταρίες, 

αντλησιοταµίευση, τεχνολογίες υδρογόνου και χρήση τεχνολογιών έξυπνου δικτύου 

στη «Κοινότητα»). Παραθέστε στοιχεία κόστους, εκτιµώµενου ενεργειακού οφέλους και 

εξοικονόµησης εκποµπών CO2eq.  

 Για τις παρεµβάσεις χρήσης τεχνολογιών έξυπνου δικτύου, θα πρέπει να υποβληθεί 

παράλληλα µε την παραπάνω περιγραφή και Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας µε το 

διαχειριστή του ∆ικτύου. 
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Άξονας 2 - Προστασία & ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Αφαλάτωση Νερού µε Χρήση ΑΠΕ 

Συµπληρώνεται µόνο για την Νησιωτική «Κοινότητα».  

Για τυχόν έργα αφαλάτωσης στην νησιωτική περιοχή, δώστε πληροφορίες για τα 

παρακάτω: 

• Περιγραφή θέσης εγκατάστασης µονάδας αφαλάτωσης (παραθέστε σχετικό 

χάρτη), άντλησης του θαλασσινού νερού και απόρριψης του αλµόλοιπου. 

• Χρησιµοποιούµενη τεχνολογία και δυναµικότητα.  

• Περιγραφή τρόπου σύνδεσης µονάδας αφαλάτωσης µε το σύστηµα ύδρευσης 

της νησιωτικής περιοχής. 

Ο Πίνακας 20 συµπληρώνεται µε τεχνικά στοιχεία της Μονάδας Αφαλάτωσης από ΑΠΕ 

ενώ στη συνέχεια υπολογίζεται το εκλυόµενο και εξοικονοµούµενο CO2e. 

∆ώστε πληροφορίες σχετικά µε την πρόνοια για σύνδεση της Μονάδας Αφαλάτωσης 

µε Μονάδα ΑΠΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3851/2010. 

 

Λοιπές ∆ράσεις ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων  

Παρακαλώ δώστε πληροφορίες για λοιπές χρήσεις διαχείρισης υδατικών πόρων που 

οδηγούν σε κάλυψη των αναγκών ύδρευσης, όπως: 

• Αξιοποίησης Επιφανειακών / Υπόγειων Υδάτων (Γεωτρήσεις, Έργα εµπλουτισµού 

υπογείων υδάτων, Έργα απόληψης νερού από επιφανειακά ύδατα, Έργα 

απόληψης νερού από επιφανειακά ύδατα, Έργα επεξεργασίας υπόγειων ή 

επιφανειακών υδάτων,   Έργα µεταφοράς – δίκτυο διανοµής, κλπ.). 

• Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Υγρών Αποβλήτων (Σύστηµα Συλλογής, 

πρωτογενής – δευτερογενής – τριτογενής επεξεργασία, σύστηµα διάθεσης).  

   

Ενεργειακό Όφελος & Μείωση Εκποµπών CO2eq στη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Στους Πίνακες 21 και 22 τεκµηριώστε τη συνολική εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση 

εκποµπών CO2e από παρεµβάσεις στη διαχείριση υδατικών πόρων της «Κοινότητας». 

Ακολουθήστε τα σύµβολα για τα επιµέρους αθροίσµατα. Στις γκρι γραµµοσκιάσεις δε 

συµπληρώνονται στοιχεία. 

Οι Πιθανές Παρεµβάσεις είναι µονάδα αφαλάτωσης και διαχείριση υδατικών πόρων. 
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Άξονας 4 - Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων & ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων 

Αρχικά δώστε συγκεκριµένες πληροφορίες για πιθανές παρεµβάσεις στη διαχείριση 

στερεών αποβλήτων της «Κοινότητας» (ανακύκλωση, αξιοποίηση βιοαερίου, κλπ.). 

∆ώστε στοιχεία τεκµηρίωσης του ενεργειακού οφέλους και της µείωσης εκποµπών 

CO2eq. 

Στους Πίνακες 23 και 24 τεκµηριώστε τη συνολική εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση 

εκποµπών CO2e στη διαχείριση στερεών αποβλήτων της «Κοινότητας». Ακολουθήστε 

τα σύµβολα για τα επιµέρους αθροίσµατα. Στις γκρι γραµµοσκιάσεις δε 

συµπληρώνονται στοιχεία. 

Οι Πιθανές Παρεµβάσεις είναι εγκατάσταση µονάδας αξιοποίησης βιοαερίου και 

διαχείριση στερεών αποβλήτων. 

 

Συµπληρωµατικά Έργα & Παρεµβάσεις 

Απαντήστε συνοπτικά στα παρακάτω ερωτήµατα: 

• ∆ώστε πληροφορίες για λοιπές συµπληρωµατικές δράσεις που η «Κοινότητα» 

σχεδιάζει να υλοποιήσει, οι οποίες δεν χρηµατοδοτούνται από το παρόν 

Πρόγραµµα (όπως αυτές ορίζονται στην αρχή του παρόντος Οδηγού).  

• Καταγράψτε όλες τις πιθανές πρόσθετες πηγές χρηµατοδότησης, δηµόσιες ή 

ιδιωτικές, πιθανούς µηχανισµούς Σ∆ΙΤ, ΧΑΤ, ή ESCOs (για Συµβάσεις εγγυηµένης 

ενεργειακής απόδοσης) κλπ. για τη χρηµατοδότηση αυτών των παρεµβάσεων. 

• Περιγράψτε πως από την υλοποίηση του Συνολικού Σχεδίου της «Κοινότητας» θα 

ενισχυθούν παρεµβάσεις πράσινης επιχειρηµατικότητας.  

• Για όλες τις συµπληρωµατικές παρεµβάσεις αναφέρατε το ενεργειακό όφελος και 

την µείωση εκποµπών CO2eq παραθέτοντας στοιχεία τεκµηρίωσης.  

Στον Πίνακα 25 συµπληρώνονται τα έργα Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην 

«Κοινότητα» από αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα, γεωθερµία, κλπ. 

Για κάθε ένα έργο δίδονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW).  

• Έναρξη λειτουργίας.  

• Παραγωγή ηλ. Ενέργειας (αντιστάθµιση ενέργειας) (GWh): Η µέση ετήσια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία λειτουργίας 

του έργου. Εφόσον η «Κοινότητα» προκριθεί, θα κληθεί να προσκοµίσει αποδεικτικά 

που να βεβαιώνουν τις δηλωθείσες ποσότητες. 

• Μείωση CO2eq (αντιστάθµιση CO2eq) (eq. tn).  

• Κύριος του έργου.  

• Συµµετέχει η «Κοινότητα» ή οι κάτοικοι στο έργο; Με ποιον τρόπο; 
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Στον Πίνακα 26, συµπληρώνονται στοιχεία για τα έργα υπό αδειοδότηση (που δεν 

σχεδιάζονται να χρηµατοδοτηθούν από πόρους του προγράµµατος) στα όρια της 

«κοινότητας» από αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική ενέργεια, βιοµάζα, γεωθερµία, κλπ. 

Για κάθε ένα έργο δίδονται τα παρακάτω στοιχεία: 

• Εγκατεστηµένη Ισχύς (kW). 

• Κατάσταση: Θα αναφέρεται η φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας στην οποία 

βρίσκεται το έργο: 1) Άδεια παραγωγής, 2) Άδεια εγκατάστασης 3) Άδεια 

λειτουργίας. Για έργα τα οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση άδειας 

παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας: α) Απόφαση εξαίρεσης από την 

υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ ή β) προσφορά σύνδεσης από 

τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή για έργα µετά τη ψήφιση του Ν.3851/2010 και (γ) Έγκριση 

περιβαλλοντικών όρων ή δ) βεβαίωση απαλλαγής από την Περιφέρεια. 

• Εκτιµώµενη Έναρξη λειτουργίας.  

• Παραγωγή ηλ. Ενέργειας (αντιστάθµιση ενέργειας) (GWh): Η µέση ετήσια 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα βασίζεται σε πραγµατικά στοιχεία λειτουργίας 

του έργου. Εφόσον η «Κοινότητα» προκριθεί, θα κληθεί να προσκοµίσει αποδεικτικά 

που να βεβαιώνουν τις δηλωθείσες ποσότητες. 

• Μείωση CO2eq (αντιστάθµιση CO2eq) (eq. tn).  

• Κύριος του έργου.  

• Συµµετέχει η «Κοινότητα» ή οι κάτοικοι στο έργο; Με ποιον τρόπο; 

 

∆ράσεις Εκπαίδευσης, ∆ιάδοσης, ∆ικτύωσης και ∆ηµοσιότητας 

Απαντήστε συνοπτικά στα παρακάτω ερωτήµατα: 

• Έχει υπογράψει η «Κοινότητα» το Σύµφωνο ∆ηµάρχων; 

• Είναι η «Κοινότητα» µέλος Ευρωπαϊκού ∆ικτύου (σχετικό ή µη µε το αντικείµενο του 

Προγράµµατος); 

• Υπάρχει Τεχνικός Υπεύθυνος στη «Κοινότητα»;  Ποιος παρακολουθεί τα θέµατα 

ενέργειας;  

• Ποιες Υπηρεσίες εµπλέκονται στα θέµατα της ενεργειακής κατανάλωσης των 

κτιρίων, των µεταφορών, των υποδοµών κ.ο.κ.; 

• Ποιοι εµπλέκονται στην επιλογή αποφάσεων στην «Κοινότητα» (decision makers, 

opinion leaders, κλπ); 

• Υπάρχουν δράσεις που σχετίζονται µε θέµατα Πράσινης Ενεργειακής Ανάπτυξης 

και έχουν πραγµατοποιηθεί στα σχολεία; 

• Ποιοι ∆ηµοτικοί Υπάλληλοι (αριθµός και ειδικότητες ανά υπηρεσία) µπορούν να 

ενηµερωθούν/δικτυωθούν για θέµατα Πράσινης Ενεργειακής Ανάπτυξης; 
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• Τι δράσεις έχετε µέχρι τώρα εφαρµόσει στο πλαίσιο 

ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης πολιτών και ενηµέρωσης στοχευµένων οµάδων 

στα θέµατα της Πράσινης Ανάπτυξης;  

• Περιγράψτε συνοπτικά τη στρατηγική επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης της 

«Κοινότητας» προς τους πολίτες και τους επαγγελµατίες για τα θέµατα της 

Πράσινης Ενεργειακής Ανάπτυξης τα προσεχή έτη. Υπάρχουν σχεδιαζόµενες 

παρεµβάσεις διάδοσης στο τοµέα της εκπαίδευσης και της πράσινης 

επιχειρηµατικότητας; 

 

Σύνοψη Σχεδίου Έργων & Παρεµβάσεων  

Στους δύο Πίνακες περιλαµβάνεται το συνοπτικό σχέδιο έργων και παρεµβάσεων 

καθώς και το Χρονοδιάγραµµα της «Κοινότητας».  

Οι αριθµοί θα πρέπει να αθροίζονται µε τα νούµερα που παρουσιάστηκαν στις 

προηγούµενες παραγράφους (ανά έργο και παρέµβαση). 

Στις γκρι γραµµοσκιάσεις δε συµπληρώνονται στοιχεία. 

 

Μηδενικό Ισοζύγιο 

Στις δύο Πίνακες των Ισοζυγίων παρουσιάζονται (ανάλογα αν πρόκειται για 

«Κοινότητα» Μηδενικού Ισοζυγίου Ενέργειας ή Άνθρακα) τα συγκεντρωτικά δεδοµένα 

σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση, την συνολική εξοικονόµηση και την συνολική 

αντιστάθµισης και υπολογίστε (τελευταία στήλη) το ισοζύγιο εκποµπών CO2e η 

Ενέργειας που επιτυγχάνεται µε το προτεινόµενο σχέδιο.   

Ακολουθήστε τα σύµβολα για τα επιµέρους αθροίσµατα. Στις γκρι γραµµοσκιάσεις δε 

συµπληρώνονται στοιχεία. 

 

Ωριµότητα– Κίνδυνοι - Συνέχεια Σχεδίου 

Ωριµότητα Σχεδίου  

Παρακαλώ δώστε πληροφορίες (ΠΥ, αριθµός εµπλεκοµένων εργαζοµένων, επωνυµία 

πελάτη, χρηµατοδότηση, έναρξη-λήξη, εταίροι, κλπ.) για προηγούµενες µελέτες, 

προηγούµενές δραστηριότητες και παρεµβάσεις πράσινης ενεργειακής ανάπτυξης.  

 

Ανάλυση Κινδύνων  

∆ώστε πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους του σχεδίου (τεχνολογικούς, 

οικονοµικούς, κλπ) και πως η «Κοινότητα» σχεδιάζει να τους διαχειριστεί.  
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Εξασφάλιση Συνέχειας Σχεδίου 

Μια σηµαντική παράµετρος που πρέπει να λάβει υπόψη της η «Κοινότητα» στο 

Σχεδιασµό της Πράξης είναι η συνέχεια του Σχεδίου και µετά την περίοδο 

χρηµατοδότηση της. ∆ώστε πληροφορίες για την διατήρηση και συνέχεια του 

προτεινόµενου Σχεδίου της «Κοινότητας» µετά την ολοκλήρωση του Προγράµµατος 

(τρόποι-πόροι µε τους οποίους εξασφαλίζεται η διαρκής βιωσιµότητα του σχεδίου 

πράσινης ανάπτυξης της «κοινότητας»). 

 


