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Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Τι είναι το ΣΔΑΕ; 

 Σχζδιο το οποίο περιλαμβάνει τισ δράςεισ και τθν πολιτικι του Διμου για 
τθν επίτευξθ του ςτόχου μείωςθσ του ανκρακικοφ αποτυπϊματοσ ζωσ το 
2020 κατά 20%.  
 

 Ορίηει ςυγκεκριμζνεσ υλοποιιςιμεσ παρεμβάςεισ, ποςοτικοποιθμζνεσ 
περιβαλλοντικά, ενεργειακά και οικονομικά, και ςυγκεκριμζνθ 
οργανωτικι δομι για τθν μετατροπι τθσ ςτρατθγικισ ςε δράςεισ.  
 

 Ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 
 προκφπτει από τθν υπογραφι του 

Συμφώνου των Δημάρχων. 

 
 Αποτελεί δυναμικό ζγγραφο ςτρατθγικισ και οδθγιϊν, το οποίο απαιτεί 

ςυνεχι παρακολοφκθςθ, ανακεϊρθςθ και προςαρμογι. 

 
Οι υπογράφοντεσ το Σφμφωνο των Δθμάρχων αναλαμβάνουν τθν εκπόνθςθ ΣΔΑΕ 
εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ προκειμζνου να μετατρζψουν τθν 
πολιτικι τουσ δζςμευςθ ςε ςυγκεκριμζνα μζτρα και ζργα. 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Αντικειμενικοί Στόχοι και Οφζλθ Εφαρμογισ 

 Συνειςφορά ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

 Βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ του Διμου Αλεξανδροφπολθσ 

 Ορκολογικι διαχείριςθ των πόρων και προςιλωςθ ςτθν προςταςία του 
περιβάλλοντοσ 

 Ελάττωςθ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και των ορυκτϊν καυςίμων 

 Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνείδθςθσ και τθσ ατομικισ περιβαλλοντικισ 
ευκφνθσ 

 Ενκάρρυνςθ τθσ ενεργισ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

 Πρόςβαςθ ςε Ευρωπαϊκζσ και Εκνικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 Συνεργαςία με άλλουσ Διμουσ, Πανεπιςτιμια , Ειδικζσ Ομάδεσ για τθν 
βελτίωςθ ςε περιβαλλοντικά και ενεργειακά κζματα 

 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Αντικειμενικοί Στόχοι και Οφζλθ Εφαρμογισ 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του Διμου 

 Οικονομικά πλεονεκτιματα και δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

 Αφξθςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και μείωςθ των εξόδων θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ και κζρμανςθσ  

 Απόκτθςθ μιασ πλιρουσ εποπτικισ εικόνασ τθσ ενεργειακισ κατάςταςθσ και 
των διάφορων ενεργειακϊν ροϊν του Διμου, και του κόςτουσ που απορρζει 
από αυτζσ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων του Διμου 

 Στρατθγικό πλεονζκτθμα ςε μελλοντικζσ αλλαγζσ ςτθν νομοκεςία 

 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Πραμα του ΣΔΑΕ  

Σιμερα (2011) 
 

435.250 tn CO2  

ι  
6 tn/κάτοικο 

Αφριο  (2020) 
 

345.823,8 tn CO2 

ι  
4,8 tn/κάτοικο  

Ρράςινθ Ρόλθ 

-20% 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Υποβλθκζντα ΣΔΑΕ ςτθν Ελλάδα 

 Τριάντα τζςςερισ (34) Ελλθνικοί Διμοι ζχουν 
υποβάλει ΣΔΑΕ μζχρι ςιμερα 
 

 Ενϊ εξιντα επτά (67) ζχουν υπογράψει το 
Σφμφωνο των Δθμάρχων 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Ρικανά χρθματοδοτικά εργαλεία 

 ELENA – Ευρωπαϊκι βοικεια για τοπικά ενεργειακά προγράμματα 
 Τεχνικι βοικεια για τθν προετοιμαςία μεγάλων προγραμμάτων/ζργων (>50εκ. ευρϊ)  

 
 

Mobilizing Local Energy Investments – Τεχνικι βοικεια για τθν προετοιμαςία 
και τθν κινθτοποίθςθ χρθματοδοτιςεων  
 Ελάχιςτο κόςτοσ τεχνικισ βοικειασ 400.000 ευρϊ που κα οδθγεί ςε επενδφςεισ τουλάχιςτον 6εκ. ευρϊ 

 
 Local Energy Leadership – Ηγεςία ςτθν τοπικι ενζργεια 

 Απαιτείται διακρατικι ςυνεργαςία  

 
 European Energy Efficiency Fund – Ευρωπαϊκό ταμείο ενεργειακισ απόδοςθσ 

 Ζργα προχπολογιςμοφ 5-25εκ. ευρϊ 

 
 Λοιπά χρθματοδοτικά εργαλεία (εκνικά προγράμματα) 

 
 Εναλλακτικζσ χρθματοδοτιςεισ (ΣΔΙΤ, ESCOs, κλπ) 

Απαιτεί τθν 
φπαρξθ ΣΔΑΕ 

Ενιςχφεται από 
τθν φπαρξθ ΣΔΑΕ 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Τομείσ Δράςθσ του ΣΔΑΕ Αλεξανδροφπολθσ 

1. Δθμοτικά Κτίρια /  Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ 
 

2. Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 
 

3. Οικιακόσ & Τριτογενισ τομζασ 
 

4. Οχιματα και Μεταφορζσ 
 

5. Δθμοτικζσ Προμικειεσ 
 

6. Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Δθμοτικά Κτίρια / Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 Στα πλαίςια αποτφπωςθσ του κτιριακοφ αποκζματοσ 
εκπονικθκαν ενεργειακζσ επικεωριςεισ ςε 15 
δθμοτικά κτίρια. 
 

 Προτείνονται παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
ςε πζντε δθμοτικά κτίρια/εγκαταςτάςεισ: 

• Δθμαρχείο Αλεξανδροφπολθσ 

• πρϊθν Δθμαρχείο Φερϊν 

• Κλειςτό Γυμναςτιριο Αλεξανδροφπολθσ 

• Σχολικό Συγκρότθμα 1ο /3ο ΕΠΑΛ / ΕΠΑΣ / ΣΕΚ 

• Βιολογικόσ Κακαριςμόσ  

 
 

Δημαπσείο Αλεξανδπούποληρ 

Δημοηικέρ Υπηπεζίερ (πλ.Κύππος) 

7.305 tn CO2 (1,7%)  



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Δθμοτικά Κτίρια / Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ – Δθμαρχείο Αλεξ/πολθσ 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων και υαλοπινάκων 
 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ 
 Αντικατάςταςθ παλαιϊν λεβιτων και παρεμβάςεισ ςτα 

ςυςτιματα κζρμανςθσ (τοποκζτθςθ κερμοςτατικϊν 
βανϊν) 

 Προςκικθ ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ-διαχείριςθσ τθσ 
ενζργειασ του κτιρίου (BMS) 

 Πιλοτικι εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκοφ ςυςτιματοσ 5kWp 
με ενςωματωμζνα φωτοβολταϊκά πλαίςια ςε 
αντικατάςταςθ των υαλοπινάκων του αικρίου 

 Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €180.000 ,  Εξοικονόμθςθ: 48 tn CO2 

Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €1.317.300 ,  Εξοικονόμθςθ: 276,9 tn CO2 

Σφνολο παρεμβάςεων ςε δθμοτικά κτίρια / εγκαταςτάςεισ 

Αίκριο με ενςωματωμζνα Φ/Β 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων και φωτιςτικϊν ςωμάτων με 
νζασ τεχνολογίασ χαμθλισ εκπομπισ διόδου (LED). 
• Περίπου 3.500 λαμπτιρεσ. 

 Εγκατάςταςθ 50 φωτοβολταϊκϊν ςτφλων ςε επιλεγμζνα ςθμεία 
μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ. 

 Εκπόνθςθ μελζτθσ φωτιςμοφ για το ςφνολο του Διμου. 
 

 Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €749.500 , Εξοικονόμθςθ:  2.331 tn CO2 

3.251 tn CO2 (0,75%)  



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Οικιακόσ & Τριτογενισ τομζασ 

 Δθμιουργία forum με εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου 
 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων / Δράςεισ 

διανομισ 5.000 λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 
 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ (διαφθμιςτικά ςποτ, φυλλάδια κ.α.) για τα 

οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ χαμθλοφ κόςτουσ ςτον οικιακό 
τομζα και τριτογενι τομζα 

 Ζνταξθ δράςεων ςε εκνικά ι ευρωπαϊκά προγράμματα εξοικονόμθςθσ 
ενζργειασ ςτον οικιακό/τριτογενι τομζα όπωσ το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ 
ΟΙΚΟΝ» 

 Μελζτθ των δυνατοτιτων ςτα πλαίςια του παρόντοσ εκνικοφ κεςμικοφ 
πλαιςίου 

 
 Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €255.000 , Εξοικονόμθςθ:  63.696 tn CO2 

 

Εςαζθηηοποίηζη 

Ενημέπωζη 

302.176 tn CO2 (69,5%)  



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Οχιματα & Μεταφορζσ 

 Μετατροπι 5 οχθμάτων πετρελαίου για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων 
βιοκαυςίμου 

 Αντικατάςταςθ 5 βαρζων οχθμάτων πετρελαίου με οχιματα φυςικοφ 
αερίου 

 Αντικατάςταςθ 15 βενηινοκίνθτων οχθμάτων με υβριδικά ι θλεκτρικά 
οχιματα 

 Υιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ οδθγϊν ςε νζεσ πρακτικζσ όπωσ το Eco-
Driving 

 Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ δράςεων διαχείριςθσ ςτόλου, 
προγραμματιςμοφ δρομολογίων, κ.ά. 
 

 Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €1.235.000 , Εξοικονόμθςθ:  129,5 tn CO2 
 

978 tn CO2 (0,23%)  



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Οχιματα & Μεταφορζσ 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν του Διμου για το 

Ecodriving και τθν χριςθ ΜΜΜ. 

 Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και δράςεων για τθν αφξθςθ χριςθσ των 

δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ 

 Υλοποίθςθ δράςεων για τθν αφξθςθ χριςθσ των δθμοτικϊν ςυγκοινωνιϊν 

και εναλλακτικϊν  μζςων μεταφοράσ 

 Προϊκθςθ εκνικϊν και περιφερειακϊν Πολιτικϊν 

 
 Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €150.000 , Εξοικονόμθςθ:  22.031 tn CO2 

 

Εςαζθηηοποίηζη 

Ενημέπωζη 

121.540 tn CO2 (27,9%)  



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) 

 Αξιοποίθςθ γεωκερμικοφ πεδίου χαμθλισ ενκαλπίασ 
Αριςτινου - Άνκειασ 

 Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςε δθμοτικά κτίρια (20 
αρχικά + 20 μελλοντικά) 

 Μελζτθ μεγάλων καταναλωτϊν ενζργειασ ςτον Διμο 
(δθμόςια και ιδιωτικά κτίρια) και ςχεδίαςθ ςτρατθγικισ για 
τθν εγκατάςταςθ ΣΗΘ /ΑΡΕ/Ηλιακϊν ςυςτθμάτων 

 Διοργάνωςθ γεγονότων για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν 
και των εμπλεκόμενων φορζων τθσ πόλθσ για κζματα 
κλιματικισ αλλαγισ και ΑΠΕ 

 Εγκατάςταςθ μικρϊν Α/Γ ςυνολικισ ιςχφσ 150kW 
 Διερεφνθςθ δυνατότθτασ για ανάπτυξθ ΑΠΕ με νζα 

χρθματοδοτικά εργαλεία (ΣΔΙΤ, ζργα λαϊκισ ςυμμετοχισ, 
κτλ) 

 Ενδεικτ. Ρροχπολογιςμόσ: €4.285.873 , Εξοικονόμθςθ:  961,6 tn CO2 
 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Σφνοψθ Ρροτεινόμενων Δράςεων βάςει ΣΔΑΕ 

Κατθγορία εφαρμογισ Κόςτοσ (€) 
Εξοικονόμθςθ 

(tn CO2) 
Δθμοτικά κτίρια/εγκαταςτάςεισ 1.317.300 276,9 

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ 749.500 2.331,2 

Οικιακόσ/Τριτογενισ τομζασ 255.000 63.696,0 

Οχιματα 1.235.000 129,5 

Μεταφορζσ 150.000 22.031,0 

Ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ 4.285.873 961,6 

Σφνολο 7.992.673 89.426,2 

Τήρηζη ηης δέζμεσζης για 

20% μείωζη έως ηο 2020 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Συμπλθρωματικζσ Δράςεισ (μθ ποςοτικοποιθμζνεσ) 

 Περαιτζρω αξιοποίθςθ τθσ γεωκερμικισ ενζργειασ 
 Συμπαραγωγι ενζργειασ με καφςθ βιομάηασ 
 Τεχνολογίεσ αποκικευςθσ τθσ ενζργειασ – ςε υλικά με βάςθ το τςιμζντο 
 Ζξυπνα δίκτυα 
 Ηλιοκερμικόσ ςτακμόσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
 Βιοκλιματικζσ παρεμβάςεισ 

• Ψυχρά υλικά ςε πεηοδρόμια 
• Πράςινα δϊματα 
• Πράςινοι χϊροι ςτάκμευςθσ 
• Χριςθ διαπερατϊν υλικϊν 
• Αεροκερμογραφία & κερμοχαρτογράφθςθ 

 Άλλα μζτρα 
• Διαγωνιςμόσ κιπου, μπαλκονιοφ, ταράτςασ 
• Μειωμζνθ τιμι ςτάκμευςθσ 
• Σφςτθμα τθλεμζτρθςθσ ενεργειακϊν καταναλϊςεων 
• Περιβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ μακθτικισ κοινότθτασ 



 

 

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ Διμου Αλεξανδροφπολθσ (ΣΔΑΕ) 

Συμπεράςματα & Ρροτάςεισ 

 Σθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και εκπομπϊν CO2 μπορεί να προζλκει από 
δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τόςο ςτον κτιριακό οικιακό και 
τριτογενι τομζα όςο και ςτισ ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ. 

 
 Οι παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ που διαχειρίηεται ο Διμοσ (δθμ. 

κτίρια/εγκαταςτάςεισ, δθμ. οχιματα, δθμ. φωτιςμόσ) ςυνειςφζρουν μόλισ κατά 1% 
ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςυνεπϊσ κα πρζπει να τονιςκεί ο επιδεικτικόσ τουσ 
χαρακτιρασ 

 
 Οι παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ που διαχειρίηεται ο Διμοσ (πχ δθμ. φωτιςμό) 

ςυνοδεφονται από ςθμαντικά οικονομικά οφζλθ. 
 

 Σθμαντικι είναι θ προϊκθςθ τθσ τοπικισ θλεκτροπαραγωγισ από ΑΡΕ κακϊσ 
βελτιϊνει το υφιςτάμενο ενεργειακό μίγμα (μείωςθ του ςυντελεςτι εκμπομπϊν 
1MWh = 1,013 tn CO2) 
 

 Η εκπόνθςθ αξιόπιςτου και ρεαλιςτικοφ ΣΔΑΕ αυξάνει τισ πικανότθτεσ 
ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ & ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
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