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Πρόλογος
Αγαπητοί φίλες και φίλοι,
Είναι γνωστό ότι η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με την παγκόσμια
πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Κάθε χρόνο απελευθερώνονται στην
ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κυρίως από την
καύση ορυκτών καυσίμων. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ακόμη ως
αποτέλεσμα την έκλυση ορισμένων άλλων αερίων, όπως μεθάνιο (CH4), υποξείδιο
του αζώτου (N2O), όζον (O3) και χλωροφθοράνθρακες (CFCs), τα οποία επηρεάζουν
τα φυσικά οικοσυστήματα και τα είδη χλωρίδας και πανίδας του πλανήτη.
Ο Δήμος Βόλου, βαθιά ευαισθητοποιημένος στα θέματα του περιβάλλοντος και
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη μας θα έχει
ανυπολόγιστες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα, στη γεωργία, στην οικονομία και
σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να
συμμετάσχει ενεργά στην ανάληψη δράσεων για την κλιματική αλλαγή στην
περιοχή μας. Έχει προβεί σε μία σειρά από μέτρα, μερικά από τα οποία έχουν
πραγματοποιηθεί και άλλα που είναι σε εξέλιξη:
Δημιουργία δικτύων πεζοδρόμων
Δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας
Δημιουργία ποδηλατοδρόμων
Τοποθέτηση κορυνών στους δρόμους αυξημένης κυκλοφορίας
Βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Δημιουργία νέων στεγασμένων χώρων στάθμευσης στο κέντρο και υπαίθριων
περιφερειακά
Αύξηση των ελεύθερων χώρων και του πρασίνου (Πλατεία Πανεπιστημίου)
Παράλληλα δρομολογεί ή διεκδικεί σημαντικά έργα προς την ίδια κατεύθυνση:
Αναβάθμιση του σιδηροδρόμου, με ηλεκτροκίνηση της γραμμής Βόλου Λάρισας
Δημιουργία χώρων πρασίνου, 85 στρεμμάτων σε όλη την πόλη
Παραλιακός πεζόδρομος και ποδηλατοδρόμος μήκους 16 km
Τραμ στον Βόλο και στη Ν. Ιωνία
τα οποία είναι μερικά
πρόβλημα.

μόνο από τα κυριότερα έργα που μειώνουν σταδιακά το

Δεν σταματάμε όμως μόνο εδώ. Η σωτηρία του πλανήτη και επομένως του τόπου
μας από την κλιματική αλλαγή, είναι υποχρέωση όλων μας, για να ζήσουμε εμείς
και τα παιδιά μας καλύτερα.
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Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο ο Δήμος Βόλου αποφάσισε να συμμετάσχει στο
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «LIFE + 2007» και να υλοποιήσει το έργο «Ανάπτυξη
Τοπικών Σχεδίων για την Μείωση της Κλιματικής Αλλαγής μέχρι το 2020» (CLIMLOCAL2020).
Το έργο CLIM-LOCAL2020 είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.777.891,00€ και η
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε 1.086.542,00€. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
πόσο αυτό είναι η υψηλότερη χρηματοδότηση που δόθηκε από την ΕΕ στην ενότητα
Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση του συγκεκριμένου προγράμματος.
Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Βόλου και εταίροι η ΔΕΥΑΜΒ και η ΔΕΜΕΚΑΒ και η
Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τρία χρόνια από 1-1-2009 έως 31-122011.

Στόχοι και αντικείμενα του έργου
Οι στόχοι του έργου που καλείται να αναπτύξει ο Δήμος Βόλου, αφορούν στην
ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για την μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου (ΑΦΘ) στην περιοχή μας, στην ανάπτυξη δράσεων
για την
παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ σε τοπικό
επίπεδο, που να χρησιμεύσουν και ως οδηγός για άλλους δήμους στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, στην ανάδειξη σαφών ορίων μεταξύ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Κεντρικής Διοίκησης σε σχέση με την αντιμετώπιση του κινδύνου της Κλιματικής
Αλλαγής, στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και στην παροχή
εκπαίδευσης σχετικά με την αντιμετώπιση του κινδύνου της Κλιματικής Αλλαγής.
Τέλος στόχος μας είναι να οδηγηθούμε στην μείωση των εκπομπών ΑΦΘ σε
τοπικό επίπεδο και σε χρονικό ορίζοντα 10-15 ετών, με την ενεργό συμμετοχή
των πολιτών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου
Μέσα από αυτό το τόσο σημαντικό έργο, προσδοκούμε να αποκτήσουμε μια σειρά
από εργαλεία, τα οποία θα μας οδηγήσουν στον υπολογισμό των εκπομπών ΑΦΘ
και βασικών αέριων ρύπων σε τοπικό επίπεδο και ανά πηγή εκπομπής καθώς και
στη πρόβλεψη εκπομπών σε τοπικό επίπεδο μέχρι το 2020.
Οι προβλέψεις μας και τα προτεινόμενα μέτρα τα οποία θα πρέπει να υλοποιήσουνε
τέσσερις βασικοί φορείς, δηλαδή ο Δήμος Βόλου, ο Δημόσιος Τομέας, ο Ιδιωτικός
Τομέας και τα Νοικοκυριά, καταγράφονται στο Τοπικό Σχέδιο Δράσης, το οποίο
αποτελεί και την συμβολή μας στην σωτήρια του πλανήτη μας.
Οι προτεινόμενες δράσεις ομαδοποιούνται σε έξι διακριτούς άξονες παρέμβασης
που αναπτύσσονται στην πόλη: κτιριακές υποδομές, μεταφορές, ύδρευση και
αποχέτευση, αστικά στερεά απόβλητα, λειτουργία της πόλης και δράσεις
προοπτικής.
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Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αναλύονται ξεχωριστά για κάθε άξονα και για κάθε
φορέα υλοποίησης.
Βρίσκομαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσω το Τοπικό Σχέδιο
Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή, έτσι όπως δημιουργήθηκε μετά από
επιστημονική ερευνά και μελέτη. Προσπαθήσαμε και σχεδιάσαμε μια σειρά μέτρων
που θα βελτιώσουν την κατάσταση, όσον αφορά στο περιβάλλον και θα
εξασφαλίσουν μια ποιότητα ζωής για εμάς και τα παιδιά μας.
Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας και ζητούμε την βοήθεια όλων, για να
μπορέσουμε όλοι μαζί να δώσουμε στα παιδιά μας το Βόλο καλύτερο από ότι τον
παραλάβαμε.

Αλέκος Βούλγαρης
Δήμαρχος Βόλου
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Περίληψη σχεδίου
Η μεταβολή του κλίματος είναι η μεγαλύτερη περιβαλλοντική πρόκληση που
αντιμετωπίζει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
(ΑΦΘ) που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες, με κύριο το διοξείδιο του
άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα δύο
τρίτα των συνολικών εκπομπών, σημειώνουν ραγδαία αύξηση και απειλούν να
αποσταθεροποιήσουν το κλίμα του πλανήτη. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε τραγικές
συνέπειες για τους ανθρώπους και την κοινωνία συνολικά. Συνέπειες όπως η
αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η εμφάνιση ακραίων μετεωρολογικών
καταστάσεων, εκτεταμένες ξηρασίες και ερημοποίηση εδαφών στην περιοχή της
Μεσογείου, θα έπλητταν και την πόλη του Βόλου.
Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θέτει σε τρομερή δοκιμασία τις κυβερνήσεις
παγκοσμίως, και αποτελεί πλέον πρώτη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης στην επίτευξη των στόχων είναι ζωτικής
σημασίας και ενθαρρύνεται με όλα τα διαθέσιμα μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες αυτές συνθήκες είναι πολυδιάστατος
καθώς κατέχει τους ρόλους (α) του καταναλωτή και του υπεύθυνου για την παροχή
υπηρεσιών, (β) του φορέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και ρύθμισης, (γ) του
συμβούλου και εμψυχωτή και (δ) του παραγωγού και προμηθευτή.
Ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών ΟΤΑ αναπτύσσει προγράμματα που
στοχεύουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του
θερμοκηπίου. Έχουν ορισθεί τοπικές προτεραιότητες και υπογραφθεί δεσμεύσεις
και σχέδια δράσης (π.χ. Covenant of Mayors) που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις
σε προβλήματα που σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και στη βελτίωση
των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Οι στόχοι και οι δράσεις που αναφέρονται στην
ενέργεια όπως η ορθολογική χρήση και η εξοικονόμηση αποτελούν πάντα το πλέον
σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών αφού η χρήση της ενέργειας
συνεισφέρει κατά 80% στις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα αυτά δεδομένα, ο Δήμος Βόλου, μαζί με τις δημοτικές
επιχειρήσεις ΔΕΥΑΜΒ και ΔΕΜΕΚΑΒ και την εταιρία περιβαλλοντικών μελετών
Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. συμμετέχουν στο έργο «Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020» (CLIM-LOCAL2020), του
προγράμματος χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «LIFE+ 2007». Το έργο
ξεκίνησε στις αρχές του 2009 και έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη
εργαλείων και δράσεων που θα χρησιμοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη μείωση
των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) σε τοπικό επίπεδο,
με χρονικό ορίζοντα το 2020, έχοντας ως πόλη-παράδειγμα εφαρμογής το
πολεοδομικό συγκρότημα Βόλου. Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο είναι
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.epem.gr/climlocal.
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Ο στόχος του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ),
ο οποίος έχει παράπλευρα οφέλη τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
επόμενα έμμεσα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας. Οι
βασικές κατευθύνσεις του Σχεδίου για τη διαμόρφωση των αξόνων παρέμβασης και
των δράσεων είναι οι εξής:
•

Να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου λαμβάνοντας υπόψη τις
οικονομικές, τεχνικές και διοικητικές δυνατότητες του Δήμου Βόλου και των
λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.

•

Να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής στην περιοχή, δεδομένου ότι πολλές από τις
παρεμβάσεις σχετίζονται και με άλλα περιβαλλοντικά θέματα όπως η ποιότητα
της ατμόσφαιρας, η διαχείριση των μεταφορών, η διαχείριση των λυμάτων
και των στερεών αποβλήτων και ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου.

•

Να προετοιμαστεί η περιοχή για να προσαρμοστεί καλύτερα στις κλιματικές
αλλαγές.

Το αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης είναι αρκετά ευρύ και δεν περιορίζεται στην
κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αλλά κατ'
αναλογία με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ΑΦΘ, τις εθνικές υποχρεώσεις και τα
εθνικά προγράμματα περιλαμβάνει όλα τα αέρια του φαινόμενου του θερμοκηπίου
και όλους τους τομείς.
Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη
περιοχή του Βόλου, οδηγούν σε εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και η λειτουργία
τους δεν καθορίζεται από εθνικές νομοθετικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις. Στο
πλαίσιο αυτό, στο Σχέδιο δεν περιλαμβάνονται:
 Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ΑΦΘ καθώς η συμμετοχή τους σε αυτό
συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις εκπομπές ΑΦΘ.
 Η λειτουργία του λιμένα του Βόλου, καθώς ρυθμίσεις σχετικά τα καύσιμα
ναυσιπλοΐας, τις μηχανές των πλοίων κλπ., καθορίζονται κατά κύριο λόγο σε
εθνικό επίπεδο.
 Τα οχήματα που διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, αλλά δεν
ανήκουν σε κατοίκους της περιοχής ή δεν εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες.
Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σχετικά με την αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή, διότι έχει πολύ μικρή συνεισφορά στις εκπομπές του
Βόλου, που είναι μια αστική περιοχή.
Σημειώνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού αποτελεί ένα διακριτό τομέα, αν και η
τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές ανάπτυξης του
ηλεκτρικού συστήματος, καθώς ο περιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρισμού έχει
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άμεσα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, και αποτελεί μία
ένδειξη της συνεισφοράς της τοπικής κοινωνίας στην επίτευξη των εθνικών στόχων.
Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις εθνικές υποχρεώσεις περιορισμού των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου και αφετέρου το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου, ο
στόχος του Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής που
τίθεται για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου είναι η μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κατά 7% έως το 2020, σε σχέση με τις εκπομπές του
2007.
Με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρόκειται να
μειωθούν κατά 70 χιλιάδες τόνους CO2 eq έως το 2020.
Οι προτεινόμενες δράσεις ομαδοποιούνται σε έξι διακριτούς τομείς -άξονες
παρέμβασης που αναπτύσσονται στην πόλη: κτιριακές υποδομές, μεταφορές,
ύδρευση και αποχέτευση, αστικά στερεά απόβλητα, λειτουργία της πόλης και
δράσεις προοπτικής.
(Α) Κτιριακές
υποδομές

Τα μέτρα που αφορούν τα κτίρια αποσκοπούν αφενός στη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας) σε αυτά και αφετέρου
στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες,
φωτοβολταϊκά) ή την αποτελεσματικότερη χρήση ορυκτών καυσίμων (π.χ.
συμπαραγωγή). Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν (i) το κέλυφος των
κτιρίων, (ii) τα συστήματα ψύξης & κλιματισμού, (iii) την παραγωγή και
κατανάλωση ενέργειας, καθώς και (iv) τις νέες κτιριακές υποδομές.

(Β) Μεταφορές

Στον τομέα των μεταφορών έχουν ενταχθεί μέτρα τα οποία επικεντρώνονται
σε τρεις επιμέρους άξονες-στόχους: (i) στόλοι οχημάτων του Δήμου και του
δημόσιου τομέα που σχετίζονται με αυτόν, (ii) την κατασκευή υποδομών
μεταφορών που είναι καταρχήν ευθύνη του Δήμου και (iii) την προτροπή του
Δήμου προς τους πολίτες να εφαρμόζουν πρακτικές που μειώνουν τις
εκπομπές από τις μετακινήσεις.

(Γ) Ύδρευση και
διαχείριση
λυμάτων

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αφορούν κατά κύριο λόγο τη
λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ (εκτός από τα κτίρια και τα οχήματα). Τα μέτρα
επικεντρώνονται στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, στη λειτουργία της
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και στην παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ.

(Δ) Διαχείριση
αστικών στερεών
αποβλήτων

Ο τομέας περιλαμβάνει μέτρα που εστιάζουν στην αύξηση του ποσοστού
ανακύκλωσης χαρτιού και οργανικών. Αυτά είναι τα δύο ρεύματα στόχοι,
καθώς ευθύνονται για την έκλυση μεθανίου από τους ΧΥΤΑ. Το μεθάνιο είναι
αέριο του θερμοκηπίου.

(Ε) Λειτουργία της
πόλης

Σε αυτόν τον τομέα έχουν ενταχθεί μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε δημόσιους χώρους, καθώς και
μέτρα που δεν μειώνουν άμεσα τις εκπομπές αλλά τις αντισταθμίζουν (αστική
δενδροφύτευση), καθώς τα δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από
την ατμόσφαιρα. Παράλληλα, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής στην πόλη και
συμβάλλουν έμμεσα στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

(ΣΤ) Δράσεις
προοπτικής

Στον τομέα αυτό εντάσσονται δράσεις που αφορούν την προοπτική εξέλιξης
και ανάπτυξης της πόλης.
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Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων του σχεδίου είναι οι εξής:
ª ΟΤΑ, δηλαδή ο Δήμος Βόλου (και ενδεχομένως και οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής,
όπου αυτοί εμπλέκονται). Ο Δήμος Βόλου θα κληθεί να έχει τον κεντρικό ρόλο στην
υλοποίηση, εποπτεία ή/και προώθηση πολλών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.
Παράλληλα, ο Δήμος θα έχει αυξημένο προτρεπτικό/αποτρεπτικό ρόλο σε παρεμβάσεις
που υλοποιούνται από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω δράσεων
ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης και μέσω ενεργών πολιτικών όπως π.χ. τα δημοτικά
τέλη.
ª Δημόσιος τομέας (ΔΗΜ), όπου σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται δημοτικές και
διαδημοτικές εταιρίες (π.χ. ΔΕΥΑΜΒ, ΔΕΜΕΚΑΒ, ΣΥΔΙΣΑ, κλπ) αλλά, επίσης και άλλες
υπηρεσίες στην περιοχή, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γενικό Νοσοκομείο
Βόλου. Η ΔΕΥΑΜβ έχει διακριτό ρόλο στην εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με
την ύδρευση και διαχείριση λυμάτων.
ª Ιδιωτικός τομέας (ΙΔΙΩΤ), όπου σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ουσιαστικά οι
επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό
συγκρότημα, όπως για παράδειγμα τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα,
γραφεία κλπ.
ª Νοικοκυριά (ΝΟΙΚ), δηλαδή τους κατοίκους της περιοχής περιλαμβανομένων των
ιδιωτικών κατοικιών και των μεταφορών των κατοίκων εντός της περιοχής του Βόλου

Οι δράσεις του Σχεδίου παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά άξονα παρέμβασης και
υπεύθυνο υλοποίησης και δίνονται ιεραρχημένες ανάλογα με το βαθμό
προτεραιότητας.
Δράσεις
Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Μόνωση οροφής και εξωτερικών τοίχων

Α1

ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ
ΚΤΙΡΙΑ

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

3

3

3

3

3

Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών
υαλοπινάκων
Ταρατσόκηποι

3

3

3

3

3

3

3

3

Α5

Αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων
κλιματιστικών
Εξωτερική σκίαση

3

3

3

Α6

Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής

3

3

3

Α7

Προώθηση εφαρμογών ηλιακού κλιματισμού

Α8

Α10

Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου με
ενεργειακά αποδοτικούς
Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση
χώρων & ζεστό νερό
Συχνή συντήρηση λεβήτων

Α11

Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση χώρων

Α12

Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης

Α2
Α3
Α4

Α9
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3
3
3
3

3
3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3
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Δράσεις

ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ
ΚΤΙΡΙΑ

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

3

3

3

3

Α13

Φωτοβολταϊκά

Α14

Συμπαραγωγή

Α15

Συστήματα αντιστάθμισης

Α16

Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης
Αυτοματισμοί φωτισμού

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Προώθηση συσκευών χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης
Μη τεχνολογικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας

3

3

3

3

3

3

3

3

Εφαρμογή συστημάτων BMS («έξυπνο» σύστημα
διαχείρισης ενέργειας κτιρίων)
Βιοκλιματικά κτίρια

3

Α17
Α18
Α19
Α20
Α21

Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Αντικατάσταση δημοτικών επιβατικών με υβριδικά

Β1

3

3

3
3

3
3

3

Αντικατάσταση παλαιών φορτηγών

3

Β3

Αντικατάσταση παλαιών απορριμματοφόρων

3

Β4

Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ

Β5

3

Β7

Οργάνωση δημοτικού συστήματος ενοικίασης
ποδηλάτων
Επέκταση κατασκευαζόμενου δικτύου
ποδηλατοδρόμων
Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων

Β8

Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης

3

Β9
Β10

Αστικά ΚΤΕΛ – νέα μικρότερα λεωφορεία
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Αστικά ΚΤΕΛ – αναδιάρθρωση δρομολογίων

Β11

Κατασκευή τραμ

Β12

Οικολογική οδήγηση (eco‐driving)

Β13

Αύξηση πληρότητας ΙΧ (car pooling)

Γ. ΥΔΡΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Μείωση κατανάλωσης νερού μέσω διαφημιστικής
εκστρατείας
Γ2
Βελτιστοποίηση του συστήματος ύδρευσης με
τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών
ευθείας ανάγνωσης, κλπ
Γ3
Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες κλπ.) ή άλλες
παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια του συστήματος
υδροδότησης
Γ4
Περιορισμός παρασιτικών εισροών στο δίκτυο
συλλογής λυμάτων
Γ1
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3

3

Β2

Β6

3

3

3
3

3
3
3
3

3

3

3

3
3

3
3

3
3
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ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ
ΚΤΙΡΙΑ

Δράσεις

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

3

3

3

3

3

ΝΟΙΚ

Γ5

Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού ή άλλες παρεμβάσεις
σε αντλιοστάσια ανύψωσης και μεταφοράς
λυμάτων
Γ6
Παρεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό εντός της
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
Γ7
Περαιτέρω επεξεργασία ιλύος – πιθανή περαιτέρω
ενεργειακή αξιοποίηση
Γ8
Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των
πηγαίων υδάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ
Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ1
Επέκταση ανακύκλωσης χαρτιού

3

Δ2

3

Ανακύκλωση οργανικού κλάσματος απορριμμάτων

3
3
3
3

Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ε1
Αντικατάσταση λαμπτήρων (& ενδεχομένως

Ε2

αναγκαστικά και φωτιστικών) στο φωτισμό οδών και
πλατειών
Αυτοματισμοί στην έναρξη/λήξη λειτουργίας του
φωτισμού οδών και πλατειών
Δενδροφύτευση/ χώροι πρασίνου

Ε3
ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΤ1 Υποδομές μεσογειακών αγώνων – Μεσογειακό
ΣΤ2

χωριό
Αστικές αναπλάσεις

Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

3
3
3

Χαμηλή

Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει τη σταδιακή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης στο βαθμό
που οι περιγραφόμενες σε αυτό δράσεις αφορούν τη λειτουργία του ίδιου ή
δημοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.
Για τις προβλεπόμενες δράσεις που η υλοποίησή τους δεν εξαρτάται άμεσα από τον
ίδιο το Δήμο Βόλου, αλλά από τρίτους, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει σε
εκστρατείες προώθησης και διάδοσης των δράσεων. Παράλληλα, θα προβεί σε
τακτικές καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για τις
κλιματικές αλλαγές.
Ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης
του Σχεδίου και να αναφέρει στους δημότες την πρόοδό του. Η διαδικασία
αναθεώρησης του Σχεδίου Δράσης, όταν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, θα γίνεται ύστερα
από δημόσια διαβούλευση τόσο με τους δημότες όσο και με τους υπόλοιπους
ενδιαφερόμενους φορείς.
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Κεφάλαιο 1ο: Οι κλιματικές αλλαγές
Η μεταβολή του κλίματος
Το κλίμα της γης παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα εδώ και αρκετές χιλιάδες
χρόνια. Η σταθερότητα αυτή ήταν μία από τις βασικές αιτίες που επέτρεψαν να
εμφανιστεί και να ανθίσει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι σε
γεωλογικό χρόνο, δηλαδή σε περιόδους εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων, το κλίμα
έχει αλλάξει δραματικά, καθώς πολύ κρύες περίοδοι παγετώνων διαδέχονται πολύ
θερμές περιόδους. Οι αλλαγές αυτές οφείλονταν σε μια σειρά από φυσικές αιτίες,
όπως η αλλαγή της κλίσης του άξονα της γης, η πρόσκρουση αστεροειδών στην
επιφάνεια του πλανήτη και η έκρηξη μεγάλων ηφαιστείων.
Γενικά, το κλίμα της γης καθορίζεται από την ενέργεια που λαμβάνει από τον ήλιο.
Η ενέργεια αυτή μπορεί να απορροφάται από την ατμόσφαιρα, τους ωκεανούς και
το έδαφος και, εν μέρει να αντανακλάται πίσω στο διάστημα, κυρίως κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Η ενέργεια του ήλιου μεταβάλλει τη θερμοκρασία της
ατμόσφαιρας και των ωκεανών. Έτσι δημιουργούνται τα θαλάσσια ρεύματα, ο
άνεμος και τα καιρικά φαινόμενα. Τελικά, η σταθερότητα του κλίματος γίνεται
αντιληπτή ως μια σταθερή, κυκλική διαδοχή προβλέψιμων καιρικών φαινομένων
που δημιουργούν τις εποχές του έτους. Η σταθερότητα αυτή είναι εξαιρετικά
σημαντική για τη ζωή στη γη. Επιτρέπει την ανάπτυξη οικοσυστημάτων των οποίων
η σταθερότητα εξαρτάται από το κλίμα και τη διαδοχή των εποχών. Δίνει επίσης τη
δυνατότητα σχεδιασμού στους ανθρώπους. Η αγροτική παραγωγή, η κτηνοτροφία,
η αλιεία, αλλά και ο τουρισμός, η ύδρευση των πόλεων και η κατασκευή των
κατοικιών, εξαρτώνται από τη σταθερότητα του κλίματος κάθε τόπου.
Στον καθορισμό του κλίματος, κρίσιμη σημασία έχουν κάποια αέρια της
ατμόσφαιρας που έχουν την ικανότητα να απορροφούν την ακτινοβολία που
εκπέμπει η γη και έτσι, να εμποδίζουν την επανεκπομπή της στο διάστημα. Για το
λόγο αυτό, αυτά τα αέρια έχουν ονομαστεί αέρια του θερμοκηπίου. Γιατί έχουν
συμπεριφορά αντίστοιχη με τη γυάλινη οροφή ενός θερμοκηπίου. Τα αέρια αυτά
είναι κυρίως οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο και κάποια
ακόμη, που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα μόνο σε ίχνη. Επομένως, η αύξηση της
ποσότητας των αερίων αυτών στην ατμόσφαιρα οδηγεί σε αύξηση της ενέργειας
στην ατμόσφαιρα και τους ωκεανούς. Κάτι τέτοιο μπορεί να αλλάξει σημαντικά το
κλίμα του πλανήτη. Το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο έχουν
συγκεκριμένους φυσικούς τρόπους με τους οποίους μπορούν να βρεθούν στην
ατμόσφαιρα και στη συνέχεια να επιστρέψουν στη γη. Έτσι, για παράδειγμα έχουμε
τον κύκλο του διοξειδίου του άνθρακα. Παράγεται από την αναπνοή των ζωντανών
οργανισμών και κατά τη διάρκεια εκρήξεων ηφαιστείων. Βρίσκεται στην
ατμόσφαιρα και από εκεί είτε απορροφάται από τους ωκεανούς, είτε δεσμεύεται
από τα φυτά κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Ωστόσο, οι ανθρώπινες
δραστηριότητες επιδρούν όλο και περισσότερο στον κύκλο αυτό κατά τους
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τελευταίους 2 – 3 αιώνες. Η καύση ορυκτών καυσίμων όπως ο γαιάνθρακας, το
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο προσθέτουν στην ατμόσφαιρα τεράστιες ποσότητες
διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, η αποψίλωση των δασών μειώνει τη
διαδικασία της φωτοσύνθεσης και, επομένως, μειώνει την ποσότητα του διοξειδίου
του άνθρακα που δεσμεύεται από τα φυτά.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει ερευνήσει τις πιθανές συνέπειες της αύξησης
των αερίων του θερμοκηπίου στο κλίμα της γης. Οι συνέπειες αυτές περιλαμβάνουν
πολύ μεγάλες τοπικές διαταραχές του κλίματος που μπορούν να οδηγήσουν όχι
μόνο σε ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και στη συνολική διαταραχή της ζωής
πάνω στον πλανήτη. Στις άμεσες συνέπειες περιλαμβάνονται η σημαντική θέρμανση
του πλανήτη και ιδιαίτερα των πόλων, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η
αύξηση του αριθμού και της έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων όπως τυφώνες
σε κάποιες περιοχές του πλανήτη και ξηρασίες σε κάποιες άλλες, η καταστροφή
πολλών οικοσυστημάτων, η μείωση του βιολογικού πλούτου του πλανήτη και η
αύξηση των δασικών πυρκαγιών. Όλες αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις θα έχουν
αντίκρισμα και στις ανθρώπινες κοινωνίες. Έτσι, οι κλιματικές αλλαγές είναι πιθανό
να δημιουργήσουν πολύ μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών προσφύγων, να έχουν ένα
σημαντικό κόστος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και να προκαλέσουν σημαντικά
προβλήματα τόσο στην κάλυψη των άμεσων αναγκών της ανθρωπότητας
(παραγωγή τροφής, διασφάλιση πόσιμου νερού και ενέργειας), όσο και στην
οικονομία ευρύτερα.

Η διεθνής προσπάθεια
Η σημαντικότητα και η κρισιμότητα των κλιματικών αλλαγών είναι τόσο μεγάλες
για όλο τον πλανήτη που οδήγησαν τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση ήδη
από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οπότε και ιδρύθηκε η Διακυβερνητική
Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες
επιστήμονες διεθνούς κύρους και ασχολείται με την ανάλυση του φαινομένου των
κλιματικών αλλαγών και τον προσδιορισμό των πιθανών συνεπειών και των
απαιτούμενων δράσεων προσαρμογής.
Το 1992, στη διάσκεψη για τη Γη, στο Ρίο της Βραζιλίας, υπογράφηκε από όλες τις
χώρες του πλανήτη η σύμβαση πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές. Με βάση τη
σύμβαση αυτή, όλες οι χώρες συμφώνησαν να συμβάλλουν σε μια προσπάθεια για
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το είδος και το μέγεθος της
συμβολής εξαρτάται από την ανάπτυξη κάθε χώρας. Έτσι οι πλούσιες χώρες έχουν
την υποχρέωση όχι μόνο να μειώσουν τις εκπομπές τους, αλλά και να βοηθήσουν
τις φτωχότερες προκειμένου οι τελευταίες να αναπτυχθούν κοινωνικά και
οικονομικά χαράσσοντας ένα μονοπάτι ανάπτυξης περισσότερο αειφορικό και
βιώσιμο που θα στηρίζεται λιγότερο στον άνθρακα. Όλες οι χώρες συναντώνται
κάθε χρόνο προκειμένου να αποφασίζουν για τα μέτρα που πρέπει να λάβουν
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το σημαντικό αυτό ζήτημα. Στην τρίτη συνάντηση
που έγινε στο Κιότο, το 1997, αποφασίστηκε οι πλούσιες χώρες να δεσμευτούν ότι
θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το διάστημα 2008 – 2012κατά
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τουλάχιστον 5%σε σχέση με τις εκπομπές του 1990. Το πρωτόκολλο του Κιότο έχει
κυρωθεί και εφαρμόζεται (από 16.02.2005) από πολλές χώρες, μεταξύ αυτών όλες
τις χώρες της Ε.Ε., την Ιαπωνία, τη Ρωσία και την Αυστραλία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα των κλιματικών αλλαγών και
το προτάσσει ως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα. Για το λόγο αυτό, όλες οι χώρες της Ε.Ε. έχουν υπογράψει και
εφαρμόζουν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του
2008 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Κορυφής κατέθεσε μία ολοκληρωμένη
πρόταση για την αντιμετώπιση του μεγάλου παγκοσμίου διδύμου προβλήματος της
κλιματικής αλλαγής και της ζήτησης ενέργειας. Η πρόταση με το συνοπτικό τίτλο
«20-20-20 το 2020» προδιαγράφει στόχους εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%,
αύξησης της συμμετοχής των ΑΠΕ κατά 20% στην τελική ζήτηση ενέργειας (όχι μόνο
ηλεκτρισμού) και μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% όλα μέχρι
το 2020. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο
και έχει πλέον λάβει την μορφή Οδηγιών (2009/28/ΕΚ, 2009/29/ΕΚ, 2009/30/ΕΚ)
και αποφάσεων (πχ 406/2009/ΕΚ). Ουσιαστικά, η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί μονομερώς
για περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο
2013 – 2020, δηλαδή μετά την λήξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η
μείωση αυτή επιμερίζεται σε κάθε χώρα της Ε.Ε. ανάλογα με την οικονομική της
ανάπτυξη.
Όλες οι χώρες του πλανήτη έχουν αναγνωρίσει πια ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι
ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα το οποίο απειλεί όλη την ανθρωπότητα. Η
Έκθεση Stern που δημοσιοποιήθηκε το 2006, προβλέπει ότι η αποτυχία να
αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, θα επιβαρύνει το ΑΕΠ κάθε χώρας κατά 5
– 20%. Όλοι συμφωνούν ότι για να αποφευχθεί μια αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη μεγαλύτερη των 2oC, απαιτείται η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων
του θερμοκηπίου, κατά 50% τουλάχιστο μέχρι το 2050 και ταυτόχρονα, απαιτείται η
αποτελεσματική προστασία των δασών του πλανήτη. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη
συμφωνήσει τους τρόπους με τους οποίους θα πετύχουν αυτούς τους στόχους.

Η προσπάθεια της Ελλάδας
Η Ελλάδα, ως χώρα μέλος της Ε.Ε. συναποφασίζει τις πολιτικές προτεραιότητες και
το κοινοτικό δίκαιο μαζί με τις υπόλοιπες χώρες και, βέβαια, και δεσμεύεται από
αυτά. Έχει κυρώσει τόσο τη σύμβαση πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές όσο και το
πρωτόκολλο του Κιότο. Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου, η Ελλάδα έχει την
υποχρέωση, κατά το διάστημα 2008 – 2012, να μην αυξήσει τις εκπομπές της
περισσότερο από 25% σε σχέση με τις εκπομπές που είχε το 1990. Με βάση το
πακέτο μέτρων «20-20-20 το 2020», η Ελλάδα έχει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση
έως το 2020 να μειώσει κατά 4% τις εκπομπές της, σε σχέση με το 2005. Ο στόχος
αυτός αφορά τις εκπομπές εκτός βιομηχανίας, γιατί οι μεγάλες βιομηχανίες
συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας ρύπων, όπου ισχύουν διαφορετικοί κανόνες και
στόχοι μείωσης.
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Στο σύστημα εμπορίας ρύπων συμμετέχουν κυρίως οι βιομηχανικές μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τσιμέντου, χάλυβα, τα διυλιστήρια και κάποιες
ακόμη βιομηχανίες παραγωγής δομικών υλικών (κεραμικά, ασβέστης).
Η Ελλάδα έχει εκπονήσει και εφαρμόζει ένα εθνικό σχέδιο μείωσης των εκπομπών.
Το αρχικό σχέδιο εκπονήθηκε το 2003 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2006. Το
Εθνικό Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις όπως την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου (το οποίο έχει μικρότερες εκπομπές σε σχέση
με το πετρέλαιο και το γαιάνθρακα). Περιλαμβάνει επίσης, τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, τη διαχείριση απορριμμάτων έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι εκπομπές μεθανίου και την προώθηση των μέσων μαζικής
μεταφοράς σε σχέση με τα ΙΧ οχήματα.
Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών έχουν πολλαπλά οφέλη
για τη χώρα. Τα μέτρα που συνήθως λαμβάνονται για τη μείωση της χρήσης
ορυκτών καυσίμων βελτιώνουν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της
χώρας, μειώνουν την αστική ατμοσφαιρική ρύπανση και αναβαθμίζουν αισθητικά
τις πόλεις. Παράλληλα, δημιουργούν επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας για
την οικονομία.

Πιθανές συνέπειες των κλιματικών αλλαγών στο Βόλο
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια το είδος και το εύρος των πιθανών
αλλαγών που θα επέλθουν στην περιοχή του Βόλου, ως αποτέλεσμα των
κλιματικών αλλαγών. Οι συνέπειες αυτές θα είναι αντίστοιχες με εκείνες που θα
αντιμετωπίσει όλη η χώρα και γενικότερα η περιοχή της Μεσογείου.
Ως άμεση φυσική συνέπεια της αλλαγής του κλίματος αναμένεται να αυξηθούν τα
ακραία καιρικά φαινόμενα στην περιοχή. Για παράδειγμα οι καλοκαιρινές ημέρες
καύσωνα θα αυξηθούν σημαντικά, το ίδιο και ο αριθμός και η ένταση κάποιων
εποχικών καταιγίδων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα
πλημμυρών. Επίσης, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ξηρασία και, επομένως, θα
μειωθούν τα αποθέματα πόσιμου νερού, αν και στο θέμα αυτό υπάρχουν και άλλες
σημαντικές παράμετροι που επιδρούν. Τέλος, εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανύψωση
της στάθμης της θάλασσας. Η ανύψωση αυτή δεν θα είναι τόσο σημαντική ώστε να
επηρεάσει άμεσα την πόλη, ωστόσο θα δημιουργήσει προβλήματα περαιτέρω
υφαλμύρωσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, διάβρωσης των ακτών και
ενδεχομένως, προβλήματα πλημμύρισης σε κάποια σημεία της ευρύτερης περιοχής
της Μαγνησίας.
Ως αποτέλεσμα της αυξημένης ξηρασίας και των αλλαγών στις εποχές του χρόνου,
θα αυξηθεί ο κίνδυνος δασικών πυρκαγιών. Το Πήλιο θα έχει ένα ολοένα
αυξανόμενο κόστος πυροπροστασίας, και τελικά κάποιες δασικές φωτιές δεν θα
είναι δυνατό να αποφευχθούν. Η ξηρασία και η μείωση της χιονόπτωσης θα
επιδράσουν αρνητικά στον τουρισμό της περιοχής και ιδιαίτερα στο χειμερινό
τουρισμό και τη λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου. Παράλληλα, η αλλαγή του
κλίματος θα επηρεάσει τα οικοσυστήματα του βουνού, τόσο τη χλωρίδα όσο και την
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πανίδα, και ένας αριθμός ειδών είναι πιθανό να εξαφανιστεί, καθώς δεν θα μπορεί
να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Ταυτόχρονα, είναι πιθανό να εξαπλωθούν
στην περιοχή άλλα είδη που θα μεταναστεύσουν από τις περιοχές που ζουν σήμερα.
Κάτι τέτοιο ήδη παρατηρείται με κάποια είδη ψαριών και εντόμων.
Οι κλιματικές αλλαγές θα οδηγήσουν σε δυσκολία διαχείρισης κάποιων
απαραίτητων αγαθών. Έτσι, το νερό, τόσο το πόσιμο όσο και το νερό για άρδευση
και για βιομηχανική χρήση, θα γίνει σπανιότερο και πιο ακριβό. Ήδη, πολλές
βιομηχανίες στρέφονται στη λύση της αφαλάτωσης για να καλύψουν τια ανάγκες
τους. Η ζήτηση ενέργειας και ισχύος θα αυξηθεί, κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, οπότε τα συστήματα ψύξης και κλιματισμού θα πρέπει να εργάζονται πολύ
περισσότερο και πιο σκληρά σε σχέση με σήμερα. Παράλληλα, θα αυξηθεί και το
κόστος της ενέργειας, η οποία θα πρέπει να παράγεται σε ολοένα και μεγαλύτερο
βαθμό από ανανεώσιμες πηγές, όπως ο ήλιος, ο άνεμος και η βιομάζα.
Οι κλιματικές αλλαγές είναι δυνατό να επιφέρουν σημαντικές κοινωνικές και
πολιτισμικές αλλαγές στην πόλη του Βόλου. Θα αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των
μεταναστών, καθώς σε αυτούς θα προστεθούν οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες από
περιοχές που είτε ερημοποιούνται είτε θα βρεθούν κάτω από τη στάθμη της
επιφάνειας της θάλασσας. Επίσης, η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει αρνητικά
τον τουρισμό της ευρύτερης περιοχής και, επομένως, θα μειωθούν οι θέσεις
εργασίας αλλά και τα έσοδα της περιοχής. Τέλος, οι κλιματικές αλλαγές θα
αυξήσουν το κόστος πολλών υπηρεσιών και προϊόντων που επηρεάζονται από
αυτές όπως τα τρόφιμα, τα καύσιμα, οι ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες
υγείας, κλπ.
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Κεφάλαιο 2ο: Το αποτύπωμα άνθρακα του
Βόλου
2.1 Ενεργειακό ισοζύγιο
Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί το μέσο για την κάλυψη βασικών αναγκών των
χρηστών ενός κτιρίου (π.χ. θέρμανση χώρων), την εξασφάλιση ενός επιπέδου
ανέσεων (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά), την παραγωγή προϊόντων (για
παράδειγμα στη βιομηχανία), την παροχή υπηρεσιών. Αυτές οι απαιτήσεις
προσδιορίζουν τη ζήτηση ενέργειας, η οποία σε συνδυασμό με τον
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και το βαθμό χρήσης του, προσδιορίζουν το επίπεδο
της κατανάλωσης ενέργειας.
Η κατανάλωση ενέργειας αποτελεί ένα βασικό μέγεθος για κάθε ενεργειακό
σύστημα καθώς προσδιορίζει τις αναγκαίες επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής
ενέργειας (π.χ. μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού) και ενεργειακές υποδομές (π.χ.
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού), τις εισαγωγές καυσίμων (π.χ. αργό πετρέλαιο
και φυσικό αέριο) και το βαθμό αξιοποίησης εγχώριων ενεργειακών πόρων
(ορυκτών και ανανεώσιμων). Για το λόγο αυτό, η κατανάλωση ενέργειας, σε εθνικό
επίπεδο, παρακολουθείται συστηματικά και καταγράφεται στα εθνικά ισοζύγια
ενέργειας.

Κατανάλωση ενέργειας σε εθνικό επίπεδο
Η κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 60% περίπου από το 1990
(14,54 Mtoe) έως το 2007 (22,79 Mtoe) ως αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης
και της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου, αλλά και της απουσίας μίας συστηματικής
πολιτικής εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.
 Η κατανάλωση ενέργειας στον τριτογενή τομέα (γραφεία, εμπορικά καταστήματα,
ξενοδοχεία κ.λπ.) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου
1990 – 2007, καθώς σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. Συνολικά, η
κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (τριτογενής και οικιακός τομέας) αποτελεί το 30% της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για το 2007. Ο τομέας των μεταφορών (οδικές,
αεροπορικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες) αποτελεί καθ' όλη τη διάρκεια της
περιόδου 1990 – 2007 τον κύριο καταναλωτή ενέργειας με συμμετοχή της τάξης του 40%.
 Τα υγρά καύσιμα καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας στην
Ελλάδα, με συμμετοχή της τάξης του 70% για την περίοδο 1990 – 2007. Η κατανάλωση
ηλεκτρισμού (η οποία έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 έως το 2007) αποτελεί το
20% περίπου της κατανάλωσης ενέργειας στην Ελλάδα για το 2007. Η διείσδυση του
φυσικού αερίου στην κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλή (3% περίπου για το 2007), ενώ
η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) διατηρείται πρακτικά σταθερή κατά τη
διάρκεια της περιόδου 1990 – 2007 και αφορά κατά κύριο λόγο στην κατανάλωση
βιομάζας (καυσόξυλα) στις κατοικίες.
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Υπολογισμός κατανάλωσης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο
Η κατανάλωση ενέργειας και η διάρθρωσή της ανά καύσιμο και ανά τομέα είναι ένα
σημαντικό μέγεθος και σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο, καθώς σχετίζεται αφενός
με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά μίας περιοχής και αφετέρου με τους
διαθέσιμους στην περιοχή ενεργειακούς πόρους. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα
ενεργειακών στοιχείων σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο είναι περιορισμένη και
αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά τομέα και νομό και στην κατανάλωση
υγρών καυσίμων (ντίζελ κίνησης & θέρμανσης, μαζούτ και βενζίνη) ανά νομό. Τα
στοιχεία αυτά δεν επαρκούν για μία αναλυτική εκτίμηση της κατανάλωσης
ενέργειας σε περιφερειακό/τοπικό επίπεδο ιδιαίτερα στην περίπτωση που το
ζητούμενο είναι η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για τον περιορισμό των
εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου .
Για τον αναλυτικό υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας εφαρμόστηκε μία
μεθοδολογία η οποία περιελάμβανε (α) τον καθορισμό των τομέων που θα
εξεταστούν, (β) την περαιτέρω ανάλυση των τομέων σε δραστηριότητες/χρήσεις
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στις οποίες καταναλώνεται ενέργεια, (γ) τον προσδιορισμό των παραμέτρων που
περιγράφουν τις δραστηριότητες/χρήσεις που προσδιορίστηκαν και (δ) τη
διαμόρφωση και εφαρμογή απλών μοντέλων τα οποία οδηγούν στον υπολογισμό
της κατανάλωσης ενέργειας στη βάση των προσδιοριστικών παραμέτρων.
Για παράδειγμα στον οικιακό τομέα, η απαίτηση ικανοποιητικών συνθηκών
διαβίωσης δημιουργεί τη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση χώρων, η οποία
επηρεάζεται από το μέγεθος της κατοικίας, την ύπαρξη μόνωσης κτλ. Η κάλυψη της
ζήτησης απαιτεί την κατανάλωση ενέργειας το επίπεδο της οποίας εξαρτάται από το
βαθμό απόδοσης και τις ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης που
χρησιμοποιείται.
Βασικά κριτήρια για τον καθορισμό των τομέων (καθώς και των
δραστηριοτήτων/χρήσεων εντός των τομέων) αποτέλεσαν αφενός ο βαθμός στον
οποίο η δημοτική αρχή μπορεί να υλοποιήσει ή/και να ενθαρρύνει την υλοποίηση
παρεμβάσεων περιορισμού των εκπομπών ΑΦΘ και αφετέρου η πληρότητα του
ενεργειακού ισοζυγίου.
Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνονται τα ακόλουθα:
 Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης (αλλά και
γενικότερα της ενεργειακής κατάστασης) δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, της
Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Βόλου (ΔΕΥΑΜΒ) καθώς και
μεγάλων δημόσιων κτιρίων.
 Ο τομέας των οδικών μεταφορών περιλαμβάνει τις αστικές μετακινήσεις των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, την κίνηση των δημοτικών οχημάτων, καθώς και την
κίνηση των φορτηγών τόσο για τη μεταφορά εμπορευμάτων και γενικότερα την παροχή
υπηρεσιών εντός της ευρύτερης περιοχής του Βόλου όσο και από/προς τις δύο
βιομηχανικές περιοχές (ΒΙΠΕ) του Βόλου. Αντίθετα, δεν περιλαμβάνονται τα οχήματα
που διέρχονται από την περιοχή (για παράδειγμα ταξιδεύοντας προς το Πήλιο), καθώς ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση σχετικών δράσεων, υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες της
δημοτικής αρχής.
 Για τον ίδιο λόγο δεν συμπεριλαμβάνονται στο ενεργειακό ισοζύγιο τόσο η κίνηση του
λιμένα του Βόλου όσο και οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οι οποίες
συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, καθώς για
αυτές ισχύουν οι περιορισμοί που απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο σύστημα αυτό.
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Κατανάλωση ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου για το 2007
υπολογίστηκε σε 138.000 toe, τιμή η οποία αντιστοιχεί το 0,6% της κατανάλωσης
ενέργειας σε εθνικό επίπεδο1.
 Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο
Η κατανάλωση ηλεκτρισμού αποτελεί το 24% της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας (390 εκατομμύρια kWh περίπου). Το 80% της κατανάλωσης αυτής
λαμβάνει χώρα στα κτίρια της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, ενώ ειδικότερα
τα νοικοκυριά αποτελούν το μεγαλύτερο καταναλωτή ηλεκτρισμού με 195
εκατομμύρια kWh (δηλαδή 50% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού).
Το ντίζελ θέρμανσης αποτελεί τη δεύτερη ενεργειακή επιλογή στην περιοχή,
καθώς αποτελεί το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (27.400 toe ή
32.000 m3). Τα δύο τρίτα της κατανάλωσης αυτής αγορούν στη θέρμανση
χώρων σε κατοικίες.
Σημαντική είναι η συμμετοχή του φυσικού αερίου στην κάλυψη της τοπικής
ζήτησης ενέργειας. Η κατανάλωση φυσικού αερίου υπολογίστηκε σε 30
εκατομμύρια Nm3 (25.330 toe) ποσότητα που αντιστοιχεί στο 18% περίπου της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Μία τέτοια διείσδυση του φυσικού αερίου
στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου είναι αναμενόμενη καθώς πάνω από 20.000
κατοικίες, το σύνολο σχεδόν των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων καθώς και
ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων του τριτογενή τομέα και βιομηχανικών μονάδων
είναι ήδη συνδεδεμένοι με το δίκτυο διανομής του φυσικού αερίου. Με δεδομένη
τη σημαντική διείσδυση του φυσικού αερίου στο τοπικό ενεργειακό σύστημα, η
κατανάλωση μαζούτ (3.800 toe) και υγραερίου (450 toe) είναι περιορισμένη και
αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω.
Η κατανάλωση υγρών καυσίμων για την κίνηση των πάσης φύσεως οχημάτων
που εξυπηρετούν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού αποτελεί το 30% της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση βενζίνης υπολογίστηκε σε
26.000 m3 (20.500 toe) ενώ η κατανάλωση ντίζελ κίνησης υπολογίστηκε σε
18.000 m3 (15.500 toe).
Η χρήση ΑΠΕ στην περιοχή αφορά στην κατανάλωση βιομάζας για θέρμανση
χώρων και στη χρήση ηλιακών συλλεκτών για τη θέρμανση νερού. Η
συνεισφορά των ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας είναι της τάξης του 8%,
ποσοστό το οποίο συμβαδίζει με το αντίστοιχο ποσοστό σε εθνικό επίπεδο, αλλά
ταυτόχρονα αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν για μία μεγαλύτερη
διείσδυση, ιδιαίτερα στον τομέα των ηλιακών συλλεκτών οι οποίοι σύμφωνα με
έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για την περιφέρειας Θεσσαλίας
χρησιμοποιούνται από το 30% περίπου των νοικοκυριών.
1

Εάν στην παραπάνω τιμή συμπεριληφθεί και η κατανάλωση ενέργειας των μεγάλων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων τότε η συνολική κατανάλωση ενέργειας σχεδόν τετραπλασιάζεται (522.000 toe).
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 Κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα
 O οικιακός τομέας αποτελεί τη βασική πηγή κατανάλωσης στην ευρύτερη
περιοχή του Βόλου, καθώς η κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες αντιστοιχεί
στο 47% της κατανάλωσης ενέργειας. Η κατανάλωση αυτή αφορά σε 46.500
νοικοκυριά ή 28.000 κτίρια κατοικίας, εκ των οποίων τα 17.500 κτίρια έχουν
ελλιπή ή καθόλου μόνωση. Ως αποτέλεσμα, το 70% της ενέργειας στον οικιακό
τομέα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κατοικιών.
Οι οδικές μεταφορές καταναλώνουν το ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας στην περιοχή (34.000 toe περίπου). Οι μετακινήσεις του τοπικού
πληθυσμού εντός των ορίων της ευρύτερης περιοχής του Βόλου αποτελούν την
κύρια πηγή κατανάλωσης καθώς ευθύνονται για το 75% της κατανάλωσης
ενέργειας στις οδικές μεταφορές. Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται
κατά κύριο λόγο με ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα (περί τις 40.000 αυτοκίνητα)
ενώ η χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς είναι περιθωριακή (1.000 toe περίπου).
Ο τριτογενής τομέας ευθύνεται για το 15% περίπου της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας, με τα Γραφεία και Καταστήματα να έχουν τη μεγαλύτερη
συνεισφορά. Η θέρμανση χώρων αποτελεί την κύρια πηγή κατανάλωσης εντός
του τομέα (όπως και στον οικιακό τομέα), αλλά η κατανομή της κατανάλωσης
ενέργειας στις διάφορες χρήσεις είναι πιο ομοιόμορφη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενέργειας των μεγάλων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων δεν περιλαμβάνεται στο ενεργειακό ισοζύγιο, αλλά και τον
αστικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής του Βόλου, η συνεισφορά του
πρωτογενή τομέα και της βιομηχανίας στη συνολική κατανάλωση ενέργειας είναι
χαμηλή (4% και 9% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας αντίστοιχα).
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Κατανάλωση ενέργειας το 2007 στην ευρύτερη περιοχή Βόλου ανά τομέα
Πρωτογενής τομέας
Οδοφωτισμός
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 Κατανάλωση ενέργειας Δήμου Βόλου & ΔΕΥΑΜΒ
Η κατανάλωση ενέργειας από κτίρια, εγκαταστάσεις και οχήματα του Δήμου
Βόλου και της ΔΕΥΑΜΒ ανέρχεται σε 3.650 toe και αποτελεί το 2,65% της
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Ο
οδοφωτισμός και η λειτουργία των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΜΒ αποτελούν τις
πλέον ενεργοβόρες κατηγορίες, καθώς αποτελούν το 65% περίπου της σχετικής
κατανάλωσης. Τα στοιχεία της κατανάλωσης των παραπάνω κατηγοριών
προέκυψαν από απογραφικά δελτία που συμπληρώθηκαν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του Δήμου και της ΔΕΥΑΜΒ.

Κατανάλωση ενέργειας σε Δήμο Βόλου & ΔΕΥΑΜΒ
Δημοτικά κτίρια
10%

Οδικές μεταφορές
7%
Οδοφωτισμός
34%

Σχολεία
19%
ΔΕΥΑΜΒ
30%
Κατανάλωση ενέργειας = 3.650 toe
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2.2 Εκπομπές αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου
Τα φυσικώς υπάρχοντα αέρια του θερμοκηπίου είναι οι υδρατμοί, το διοξείδιο του
άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του αζώτου (N2O) και το όζον (Ο3).
Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί και μια καινούρια κατηγορία αερίων του
θερμοκηπίου, που περιλαμβάνει: τους φθοριωμένους υδρογονάνθρακες (HFCs),
τους υπερφθοράνθρακες (PFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). Αυτά τα αέρια
(συνολικά F-gases) δεν απαντώνται στη φύση, αλλά κατασκευάζονται
εργαστηριακά και χρησιμοποιούνται σε μια πληθώρα βιομηχανικών κυρίως
δραστηριοτήτων και προϊόντων. Εκτός των αερίων του θερμοκηπίου, υπάρχουν και
φωτοχημικώς σημαντικά αέρια, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα (CO), τα οξείδια
του αζώτου (ΝΟx) και οι μη-μεθανιούχες πτητικές οργανικές ενώσεις (NMVOCs). Τα
αέρια αυτά έχουν έμμεση συνεισφορά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου,
επηρεάζοντας το ρυθμό δημιουργίας και καταστροφής του όζοντος και των άλλων
αερίων στην ατμόσφαιρα.
Οι απογραφές εκπομπών ΑΦΘ και άλλων αερίων είναι ένα απαραίτητο εργαλείο
στη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Μπορούν και να προσφέρουν πληροφορίες
σχετικά με την εξέλιξη των εκπομπών αναφορικά με ένα προεπιλεγμένο έτος
βάσης, ενώ συνεισφέρουν και στη διαδικασία παρακολούθησης των μέτρων που
σχετίζονται με τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ στην ατμόσφαιρα. Στο πλαίσιο αυτό
και δεδομένου ότι οι απογραφές εκπομπών ΑΦΘ αποτελούν ένα κεντρικό στοιχείο
τόσο της Σύμβασης – Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή όσο
και του Πρωτοκόλλου του Κιότο (καθώς με βάση τα στοιχεία των απογραφών
ελέγχεται η συμμόρφωση με τους στόχους που έχουν υιοθετηθεί), έχουν αναπτυχθεί
κατευθυντήριες οδηγίες και μεθοδολογικά εργαλεία για την υποστήριξη της
εκπόνησης μίας απογραφής εκπομπών ΑΦΘ σε εθνικό επίπεδο. Τα εργαλεία αυτά
χρησιμοποιήθηκαν και για τον υπολογισμό των εκπομπών ΑΦΘ από τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και είναι τα
ακόλουθα:
 Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (στη
συνέχεια 1996 IPCC Guidelines, IPCC 1997).
 Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse
Gas Inventories (στη συνέχεια IPCC Good Practice Guidance, IPCC 2000).
 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (στη συνέχεια
2006 IPCC Guidelines, IPCC 2006).
 Joint EMEP/CORINAIR Atmospheric emission inventory guidebook (στη συνέχεια
CORINAIR, EEA 2007).

Σύμφωνα με τις παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων με εκπομπές ΑΦΘ είναι:

οι

βασικοί

τομείς

 Η Ενέργεια, όπου περιλαμβάνονται (α) η παραγωγή και η κατανάλωση
ενέργειας, (β) η μεταφορά και η διανομή καυσίμων (π.χ. δίκτυο μεταφοράς
φυσικού αερίου) και (γ) η εξόρυξη καυσίμων (π.χ. εξόρυξη λιγνίτη).
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 Οι Βιομηχανικές διεργασίες, όπου περιλαμβάνονται (α) οι εκπομπές κατά την
παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων μέσω χημικών αντιδράσεων (π.χ. διάσπαση
του ανθρακικού ασβεστίου προς οξείδιο του ασβεστίου και διοξείδιο του
άνθρακα κατά την παραγωγή τσιμέντου ή ασβέστη) και (β) η παραγωγή και η
κατανάλωση των λεγόμενων f-gases, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ένα πλήθος
εφαρμογών όπως ο κλιματισμός, η ψύξη, η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,
κ.α.
 Η Χρήση Διαλυτών, από την οποία λόγω της πτητικότητας των διαλυτών είτε
απελευθερώνονται άμεσα ΑΦΘ (π.χ. υποξείδιο του αζώτου από φαρμακευτικές
εφαρμογές) είτε οι ενώσεις που εξατμίζονται μετατρέπονται στην ατμόσφαιρα
προς διοξείδιο του άνθρακα (π.χ. χρήση διαλυτών για τη βαφή επιφανειών).
 Η Γεωργία, όπου περιλαμβάνονται εκπομπές (α) από κτηνοτροφικές
δραστηριότητες, καθώς αφενός η χώνεψη φυτοφάγων ζώων οδηγεί σε
εκπομπές μεθανίου και αφετέρου η αποσύνθεση των ζωικών απορριμμάτων
συνεπάγεται την εκπομπή μεθανίου, (β) από την καλλιέργεια ρυζιού, καθώς οι
αναερόβιες συνθήκες που απαιτούνται οδηγούν σε εκπομπές μεθανίου, (γ) από
γεωργικές πρακτικές, όπως η καύση γεωργικών υπολειμμάτων στον αγρό και
κυρίως η χρήση συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων.
 Οι Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοπονία, όπου προσμετρώνται οι
απορροφήσεις εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση και οι εκπομπές
διοξειδίου που προκύπτουν από αλλαγές χρήσεων γης (π.χ. μετατροπή δασικών
εκτάσεων σε κάποια άλλη κατηγορία χρήσης γης).
 Τα Απόβλητα, καθώς η διαχείριση απορριμμάτων και υγρών αποβλήτων
συνοδεύεται από εκπομπές μεθανίου λόγω των αναερόβιων συνθηκών που
αναπτύσσονται.

Εκπομπές ΑΦΘ στην Ελλάδα 1990 - 2007
Η Ενέργεια αποτελεί τον τομέα με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εκπομπές ΑΦΘ
στο σύνολο σχεδόν των Συμβαλλομένων Μερών της Σύμβασης και του
Πρωτοκόλλου. Ειδικά για την Ελλάδα οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ το 2007 (περίπου
132 εκατομμύρια t CO2 eq) έχουν αυξηθεί κατά 24,9% από το 1990 και κατά 23,2%
σε σχέση με τις εκπομπές βάσης2, με την Ενέργεια να ευθύνεται για το 82% των
εκπομπών ΑΦΘ για το 2007.

2

Στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν το έτος
αναφοράς για τα λεγόμενα f-gases. Για την Ελλάδα το έτος βάσης περιλαμβάνει τις εκπομπές του 1990
για τα CO2, CH4 και Ν2Ο και τις εκπομπές του 1995 για τα f-gases.
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Απογραφή εκπομπών ΑΦΘ για την ευρύτερη περιοχή του
Βόλου
Η απογραφή εκπομπών ΑΦΘ για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου δεν περιλαμβάνει
τις εκπομπές/απορροφήσεις από τον τομέα Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και
Δασοπονία καθώς και τις εκπομπές που οφείλονται στην παραγωγή βιομηχανικών
προϊόντων σε μεγάλες εγκαταστάσεις (οι οποίες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων εκπομπών). Ουσιαστικά ο τομέας Βιομηχανικές
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Διεργασίες περιλαμβάνει τις εκπομπές f-gases λόγω της χρήσης αυτών σε
εφαρμογές οικιακής ψύξης, οικιακού κλιματισμού και κλιματισμού επιβατικών
αυτοκινήτων. Αντίθετα συνυπολογίζονται οι εκπομπές που οφείλονται στην τοπική
κατανάλωση ηλεκτρισμού αν και η παραγωγή του δεν πραγματοποιείται εντός των
ορίων της περιοχής. Οι εκπομπές αυτές χαρακτηρίζονται ως έμμεσες, σε
αντιδιαστολή με τις άμεσες εκπομπές, οι οποίες αφενός οφείλονται σε
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός της ευρύτερης περιοχής του Βόλου και
αφετέρου η πηγή εκπομπής βρίσκεται εντός της περιοχής.
Οι συνολικές εκπομπές ΑΦΘ για το 2007 στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου (άμεσες
και έμμεσες εκπομπές χωρίς τη μεγάλη βιομηχανία) υπολογίστηκαν σε 740.000 t
CO2 eq και αντιστοιχούν στο 0,6% των εθνικών εκπομπών για το 20073. Εάν
ληφθούν υπόψη μόνο οι άμεσες εκπομπές τότε οι συνολικές εκπομπές μειώνονται
σημαντικά και υπολογίζονται σε 395.000 t CO2 eq.
 Η Ενέργεια αποτελεί τη βασική πηγή εκπομπών για την ευρύτερη περιοχή του
Βόλου, καθώς οι σχετικές εκπομπές ΑΦΘ (άμεσες και έμμεσες) αποτελούν το
83% των συνολικών εκπομπών (615.000 t CO2 eq). Το ποσοστό συμμετοχής της
Ενέργειας στις συνολικές εκπομπές ΑΦΘ διατηρείται υψηλό και στην περίπτωση
που λαμβάνονται υπόψη μόνο οι άμεσες εκπομπές και είναι της τάξης του 70%
(270.000 t CO2 eq).
Ο οικιακός τομέας και οι οδικές μεταφορές αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές
εκπομπών ΑΦΘ καθώς αποτελούν πάνω από το 50% των συνολικών εκπομπών
ΑΦΘ. Οι εκπομπές από τον οικιακό τομέα αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή
άμεσεων και έμμεσων εκπομπών ΑΘΦ με ποσοστό συμμετοχής 37% (275.000 t
CO2 eq), ενώ εάν ληφθούν υπόψη μόνο οι άμεσες εκπομπές τότε οι οδικές
μεταφορές αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εκπομπών με ποσοστό 26,5%
(105.000 t CO2 eq).
 Η συμμετοχή των τομέων Βιομηχανικές Διεργασίες (δηλαδή η χρήση f-gases σε
εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού) και Διαλύτες είναι περιθωριακή, καθώς
αθροιστικά δεν ξεπερνούν το 0,5% του συνόλου.
 Με δεδομένο τον αστικό χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής οι εκπομπές ΑΦΘ
από τη Γεωργία είναι χαμηλότερες του 5% του συνόλου (23.000 t CO2 eq). Η
κύρια πηγή εκπομπών από τη Γεωργία είναι η χρήση συνθετικών αζωτούχων
λιπασμάτων (όπως και στην εθνική απογραφή εκπομπών ΑΦΘ), η οποία
εκτιμήθηκε στο 0,2% της αντίστοιχης χρήσης σε εθνικό επίπεδο (380 t αζώτου
για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου και 190.000 t αζώτου σε εθνικό επίπεδο).
 Οι εκπομπές από τη διαχείριση αποβλήτων υπολογίστηκαν σε 95.000 t CO2 eq.
Το σύνολο σχεδόν των εκπομπών οφείλεται στη διαχείριση απορριμμάτων,
καθώς η διαχείριση των υγρών αποβλήτων πραγματοποιείται σε αερόβιες
συνθήκες. Οι εκπομπές ΑΦΘ από τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων
3

Εάν στην παραπάνω τιμή συμπεριληφθούν και οι εκπομπές των μεγάλων βιομηχανικών
εγκαταστάσεων τότε οι συνολικές εκπομπές υπολογίζονται σε 4,5 εκατομμύρια t CO2 eq.
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οφείλονται στην αναερόβια χώνευση της παραγόμενης ιλύος για την παραγωγή
ηλεκτρισμού.
Ο ΧΥΤΑ της περιοχής δέχεται περί τις 103.000 t απορριμμάτων (πλέον της ιλύος
του βιολογικού καθαρισμού), εκ των οποίων τα ζυμώσιμα (π.χ. υπολείμματα
τροφών) και το χαρτί αποτελούν το 70% περίπου. Η περιορισμένη εφαρμογή
συστημάτων ανακύκλωσης έχει ως αποτέλεσμα ο ΧΥΤΑ να δέχεται το σημαντικό
αυτό οργανικό φορτίο, η αποσύνθεση του οποίου οδηγεί σε εκπομπές μεθανίου
που αποτελούν το 13% των συνολικών άμεσων και έμμεσων εκπομπών ΑΦΘ ή το
24% των άμεσων εκπομπών ΑΦΘ.

Οι εκπομπές ΑΦΘ από πηγές που ελέγχονται άμεσα από τη δημοτική αρχή και τη
ΔΕΥΑΜΒ ανέρχονται σε 130.000 t CO2 eq ή το 17,5% των συνολικών (άμεσων και
έμμεσων) εκπομπών που υπολογίστηκαν για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Οι
δραστηριότητες που συνεισφέρουν σε αυτό το σύνολο περιλαμβάνουν: τη
διαχείριση απορριμμάτων, τον οδοφωτισμό, τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και
γενικότερα τη λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ, τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια. Η
κατανομή αυτή αποτελεί και μία πρώτη ένδειξη των προτεραιοτήτων που θα πρέπει
να τεθούν στο πλαίσιο ενός τοπικού σχεδίου δράσης για τον περιορισμό των
εκπομπών ΑΦΘ.
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2.3 Πρόβλεψη εκπομπών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου
Ένα Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης (ΣΑΕ) των εκπομπών ΑΦΘ απεικονίζει τη
μελλοντική εξέλιξη των εκπομπών υπό τις παρούσες πολιτικές και πρακτικές
συμπεριφοράς των καταναλωτών, καθώς και τις διαφαινόμενες μελλοντικές τάσεις.
Έτσι, στο σενάριο αυτό λαμβάνονται υπόψη οι ήδη δρομολογημένες πολιτικές στους
διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (μεταφορές, βιομηχανία κ.λπ.),
προσομοιώνεται η εφαρμογή και οι επιπτώσεις τους στους διαφόρους τομείς
οικονομικής δραστηριότητας, και τελικά διαμορφώνονται εκτιμήσεις για την εξέλιξη
των εκπομπών.
Η διαμόρφωση ενός ΣΑΕ συνιστά ένα απαραίτητο βήμα για την παρακολούθηση της
πορείας εφαρμογής των διαφόρων πολιτικών και μέτρων αλλά και για την
αξιολόγηση
της
αναγκαιότητας
λήψης
πρόσθετων
παρεμβάσεων
ή
επανασχεδιασμού υφιστάμενων πολιτικών και μέτρων, προκειμένου τελικά να
επιτευχθούν οι στόχοι ενός σχεδίου δράσης. Με δεδομένο τον παραπάνω ορισμό για
το ΣΑΕ, γίνεται φανερό ότι αποτελεί ένα σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα των
απαιτούμενων μέτρων, καθώς όσο υψηλότερες είναι οι εκπομπές που εκτιμώνται σε
αυτό, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη προσπάθειας μείωσής τους, ώστε να
επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος που έχει τεθεί. Ταυτόχρονα όμως, το υψηλό
επίπεδο εκπομπών ενός ΣΑΕ συνήθως είναι ενδεικτικό της ύπαρξης πολιτικών και
μέτρων σχετικά χαμηλού κόστους για τη μείωση των εκπομπών.

Βασικές παραδοχές
Οι εκπομπές που προβλέπονται στο ΣΑΕ εξαρτώνται από παραδοχές σχετικά με
βασικά μεγέθη, όπως ο πληθυσμός, η οικονομική ανάπτυξη, οι τιμές της ενέργειας
κτλ., και από τις πολιτικές που έχουν ενσωματωθεί σε αυτό. Οι βασικές παραδοχές
που υιοθετήθηκαν για την πρόβλεψη των εκπομπών ΑΦΘ στην ευρύτερη περιοχή
του Βόλου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Σημειώνεται ότι ο χρονικός
ορίζοντας της πρόβλεψης καλύπτει την περίοδο έως το 2020.
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Εξέλιξη βασικών μεγεθών για την πρόβλεψη των εκπομπών ΑΦΘ στην ευρύτερη
περιοχή του Βόλου
Μέγεθος

2007

2010

2015

2020

Δημογραφικά χαρακτηριστικά
Πληθυσμός

128369

134233

142902

149450

Νοικοκυριά

46455

48576

51714

54083

Κατοικίες

28322

28467

28609

28558

Γραφεία

355

415

515

615

Καταστήματα

1063

1201

1431

1661

Σχολεία

132

133

143

153

Επιβατικά αυτοκίνητα

41031

48484

61489

74632

Μοτοσικλέτες

16905

19889

26045

32332

Ηλεκτρικές χρήσεις

100

103

109

115

Θερμικές χρήσεις

100

99

101

105

Καλλιεργήσιμες εκτάσεις (Ha)

7440

7219

6865

6529

Αρδευόμενες εκτάσεις (%)

42%

44%

48%

52%

Συνθετικά αζωτούχα λιπάσματα
(Δείκτης, 2007 = 100)

100

87

80

79

Αποτιθέμενα απορρίμματα (t)

103525

91944

64783

62832

Διαχειριζόμενο BOD (t)

3722

3892

4541

4747

Κτιριακό απόθεμα

Οδικές μεταφορές

Βιομηχανία (Δείκτης, 2007 = 100)

Γεωργία

Απόβλητα

Μελλοντική κατανάλωση ενέργειας
Σύμφωνα με το ΣΑΕ που διαμορφώθηκε, η κατανάλωση ενέργειας στην ευρύτερη
περιοχή του Βόλου αναμένεται να αυξηθεί έως το 2020 κατά 27% (από 138.000 toe
το 2007 σε 175.500 toe το 2020).
 Η κατανάλωση ηλεκτρισμού αυξάνει καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 2007 –
2020, και για το 2020 η προβλεπόμενη κατανάλωση ηλεκτρισμού υπολογίζεται
σε 550 εκατομμύρια kWh (από 390 εκατομμύρια kWh το 2007). Ο ηλεκτρισμός
παρουσιάζει την υψηλότερη συμμετοχή στη συνολική κατανάλωση ενέργειας για
την περίοδο 2007 – 2020 (24% - 27%). Η κατανάλωση φυσικού αερίου
παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 80% από το 2007 (30 εκατομμύρια Nm3) έως
το 2020 (53 εκατομμύρια Nm3), λόγω της σταδιακής υποκατάστασης κατά κύριο
λόγο του ντίζελ θέρμανσης, με αποτέλεσμα η κατανάλωση φυσικού αερίου το
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2020 να αποτελεί το 26% της συνολικής κατανάλωσης (από 18% το 2007).
Σημαντική αύξηση παρουσιάζει και η κατανάλωση βενζίνης (αύξηση κατά 60%
περίπου το 2020 σε σχέση με το 2007), σε αντίθεση με την κατανάλωση ντίζελ
κίνησης η οποία μειώνεται οριακά (3% περίπου). Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην
κατανάλωση ενέργειας μειώνεται συστηματικά κατά τη διάρκεια της περιόδου
2007 – 2020, ως αποτέλεσμα της σταδιακής υποκατάστασης της χρήσης βιομάζας
για θέρμανση χώρων στις κατοικίες.
Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης
Κατανάλωση ενέργειας ανά καύσιμο
180000

Ηλιακή ενέργεια

Κατανάλωση ενέργειας (toe)

160000

Βιομάζα

140000

Φυσικό αέριο

120000

Βενζίνη

100000

Μαζούτ

80000

Ντίζελ κίνησης

60000

Ντίζελ θέρμανσης
Υγραέριο

40000

Ηλεκτρισμός

20000
0
2007

2010

2015

2020

Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης
Κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα
180000

Πρωτογενής
τομέας

Κατανάλωση ενέργειας (toe)

160000

Οδοφωτισμός

140000
120000

Τριτογενής τομέας

100000

Οικιακός τομέας

80000
60000

Οδικές μεταφορές

40000

Βιομηχανία

20000
0
2007

2010

2015

2020

 Ο οικιακός τομέας αποτελεί το μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στην
ευρύτερη περιοχή του Βόλου αν και η συμμετοχή του παρουσιάζει μία μικρή
μείωση (από 47% της κατανάλωσης ενέργειας το 2007 σε 44% το 2020). Η μείωση
αυτή οφείλεται στην περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, αλλά και στη
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βελτίωση της απόδοσης, ιδιαίτερα των νέων εγκαταστάσεων, και της θερμικής
συμπεριφοράς των νέων κτιρίων. Η συμμετοχή της βιομηχανίας και του
πρωτογενή τομέα στη συνολική κατανάλωση ενέργειας μειώνεται κατά τη
διάρκεια της περιόδου 2007 – 2020, ενώ αντίθετα αυξάνει σημαντικά η
κατανάλωση ενέργειας στον τριτογενή τομέα και στις οδικές μεταφορές
(ιδιαίτερα σε ότι αφορά στις αστικές μετακινήσεις του τοπικού πληθυσμού).

Σενάριο Αναμενόμενης Εξέλιξης εκπομπών ΑΦΘ έως το 2020
για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου
Σύμφωνα με το ΣΑΕ που αναπτύχθηκε για την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, οι
συνολικές εκπομπές (άμεσες και έμμεσες) ΑΦΘ το 2020 υπολογίστηκαν σε 765.000 t
CO2 eq, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με τις εκπομπές του 2007 (740.000 t
CO2 eq). Στην περίπτωση που ληφθούν υπόψη μόνο οι άμεσες εκπομπές, τότε η
αύξηση των εκπομπών προβλέπεται σε 3,5% (από 395.000 t CO2 eq το 2007 σε
410.000 t CO2 eq το 2020).

Η συνολική αυτή αύξηση των εκπομπών ΑΦΘ είναι αποτέλεσμα δύο αντίθετων
τάσεων: από τη μία προβλέπεται η αύξηση των εκπομπών από την κατανάλωση
ενέργειας κατά 13% (άμεσες και έμμεσες εκπομπές), ως αποτέλεσμα της αύξησης
της κατανάλωσης που παρουσιάστηκε παραπάνω, και από την άλλη προβλέπεται
μία σημαντική μείωση των εκπομπών από τη διαχείριση απορριμμάτων (περίπου
60%), λόγω της υιοθέτησης των στόχων που τίθενται στο Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Θεσσαλίας και οδηγούν στη μείωση του
οργανικού φορτίου (ζυμώσιμα και χαρτί) που αποτίθεται σε ΧΥΤΑ.
 Εντός του τομέα Ενέργεια, δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις σε
σχέση με την κατανομή των εκπομπών ΑΦΘ για το 2007. Ο οικιακός τομέας
παραμένει η κύρια πηγή εκπομπών ΑΦΘ στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου,
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αλλά οι οδικές μεταφορές και ο τριτογενής τομέας είναι οι τομείς με τη
μεγαλύτερη αύξηση εκπομπών κατά την περίοδο 2007 – 2020 (35% και 30%
αντίστοιχα).
Σημειώνεται ότι οι άμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ενέργειας
παρουσιάζουν αύξηση 25,5% για την περίοδο 2007 – 2020, κυρίως λόγω της
σημαντικής αύξησης των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές.
 Η χρήση των f-gases σε εφαρμογές ψύξης και κλιματισμού (Βιομηχανικές
Διεργασίες) αποτελεί τον πλέον δυναμικό τομέα, καθώς οι σχετικές εκπομπές
έχουν υπερτριπλασιαστεί, αλλά η συμμετοχή του στο σύνολο των εκπομπών
διατηρείται χαμηλή (λιγότερο από 0,5% του συνόλου).
 Οι εκπομπές ΑΦΘ από τη Γεωργία παρουσιάζουν μία μικρή μείωση κυρίως λόγω
του περιορισμού της χρήσης συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων, σύμφωνα με
τις αντίστοιχες εκτιμήσεις σε εθνικό επίπεδο.
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Στο πλαίσιο του ΣΑΕ υπολογίστηκαν και οι άμεσες εκπομπές αέριων ρύπων (NOx,
SO2, NMVOC και σωματίδια). Για όλους τους εξεταζόμενους ρύπους προβλέπεται
σημαντική μείωση των εκπομπών η οποία κυμαίνεται από 30% (για NMVOC) έως 60%
(για σωματίδια). Η τάση αυτή οφείλεται (α) στη βελτίωση των χαρακτηριστικών
(κυρίως του περιεχόμενου θείου) των υγρών καυσίμων, (β) στην ανανέωση του
στόλου των επιβατικών αυτοκινήτων και (γ) στη σταδιακή μείωση της χρήσης
βιομάζας (καυσόξυλα) για θέρμανση χώρων.
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Βασικά συμπεράσματα
 Η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΥΑΜΒ είναι υπεύθυνες για τη λειτουργία κτιρίων και
εγκαταστάσεων που συμμετέχουν κατά 20% περίπου στις εκτιμώμενες εκπομπές
ΑΦΘ στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου. Οι σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει
να αποτελέσουν το βασικό πεδίο εφαρμογής μέτρων μείωσης των εκπομπών
ΑΦΘ.
 Ο τομέας της διαχείρισης απορριμμάτων αποτελεί μία σημαντική πηγή εκπομπών
ΑΦΘ στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα πολιτικών που έχουν ήδη υιοθετηθεί
(ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και ποσότητες ζυμώσιμων που αποτίθενται
σε ΧΥΤΑ) αναμένεται μεγάλη μείωση των εκπομπών αυτών, εξέλιξη η οποία
επηρεάζει το επίπεδο των προβλεπόμενων εκπομπών. Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να διασφαλιστεί η υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί.
 Ο ηλεκτρισμός αποτελεί μία βασική ενεργειακή επιλογή για την ευρύτερη
περιοχή του Βόλου. Η δημοτική αρχή δεν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις
αποφάσεις σχετικά με την ανάπτυξη του συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού.
Μπορεί όμως να προωθήσει έργα εξοικονόμησης ηλεκτρισμού σε κτίρια και
εγκαταστάσεις υπό τον άμεσο έλεγχό της και να ενθαρρύνει αντίστοιχες δράσεις
σε νοικοκυριά και τριτογενή τομέα με άμεσα οικονομικά οφέλη, αλλά και
συμμετοχή στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
 Ο τομέας των κτιρίων (κατοικίες και κτίρια του τριτογενή τομέα) αποτελεί την
κύρια πηγή εκπομπών ΑΦΘ στην περιοχή, τόσο λόγω της υψηλής κατανάλωσης
ηλεκτρισμού όσο και λόγω των χαρακτηριστικών του κτιριακού αποθέματος.
Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για τον περιορισμό των εκπομπών ΑΦΘ θα πρέπει να
περιλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των εκπομπών και να
διασφαλίζει, κατ' ελάχιστον, την ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των χρηστών των
κτιρίων αλλά και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς.
 Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μία σημαντική πηγή εκπομπών ΑΦΘ στην
περιοχή με επιπτώσεις και στην ποιότητα της ατμόσφαιρας αλλά και γενικότερα
στην ποιότητα ζωής. Η παράμετρος κλιματική αλλαγή θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη κατά το σχεδιασμό κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην περιοχή.
 Προβλέπεται μία σημαντική μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων (NOx, SO2,
σωματίδια κ.λπ.), λόγω (α) της βελτίωσης των χαρακτηριστικών (κυρίως του
περιεχόμενου θείου) των υγρών καυσίμων, (β) της ανανέωσης του στόλου των
επιβατικών αυτοκινήτων και (γ) της σταδιακής μείωσης της χρήσης βιομάζας
(καυσόξυλα) για θέρμανση χώρων. Τα παράπλευρα οφέλη στην ποιότητα της
ατμόσφαιρας από την υλοποίηση μέτρων περιορισμού των εκπομπών ΑΦΘ θα
πρέπει να συνυπολογίζεται κατά τη διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την
κλιματική αλλαγή.
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Κεφάλαιο 3ο: Ο στόχος
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη σημασία στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και
το προτάσσει ως το σημαντικότερο περιβαλλοντικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα. Μόλις πρόσφατα δεσμεύτηκε μονομερώς με την υιοθέτηση της
πρότασης με συνοπτικό τίτλο «20-20-20 το 2020», η οποία προδιαγράφει τους
στόχους για την αντιμετώπιση του μεγάλου παγκοσμίου διδύμου προβλήματος της
κλιματικής αλλαγής και της ζήτησης ενέργειας, για την περίοδο 2013-2020, δηλαδή
μετά τη λήξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κυότο.
Οι στόχοι που θέτει είναι φιλόδοξοι και θα απαιτήσουν σημαντικές αλλαγές στον
τρόπο που καταναλώνουμε ενέργεια τόσο σε εθνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο,
αλλά και γενικότερα στον τρόπο που σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται οι
διάφορες οικονομικές δραστηριότητες. Ουσιαστικά απαιτείται ένα νέο μοντέλο
διαχείρισης. Η εξειδίκευση των στόχων σε δράσεις δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει
και την ενεργό συμμετοχή και συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ).
Ήδη ένας αυξανόμενος αριθμός ευρωπαϊκών ΟΤΑ αναπτύσσει προγράμματα που
στοχεύουν στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Έχουν
ορισθεί τοπικές προτεραιότητες και υπογραφθεί δεσμεύσεις και σχέδια δράσης
(π.χ. Covenant of Mayors) που προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε προβλήματα που
σχετίζονται με τις κλιματικές αλλαγές, αλλά και στη βελτίωση των σχεδίων
πολιτικής προστασίας. Οι στόχοι και οι δράσεις που αναφέρονται στην ενέργεια,
όπως η ορθολογική χρήση και η εξοικονόμηση, αποτελούν πάντα το πλέον
σημαντικό μέρος των προγραμμάτων αυτών, αφού η χρήση της ενέργειας
συνεισφέρει κατά 80% στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στις νέες αυτές συνθήκες είναι πολυδιάστατος
καθώς η ίδια κατέχει τους ρόλους:
(α) του καταναλωτή και του υπεύθυνου για την παροχή υπηρεσιών. Το δημοτικά
κτίρια και οχήματα, ο οδοφωτισμός, η διαχείριση απορριμμάτων αποτελούν
μερικές από τις σχετικές δραστηριότητες ενός ΟΤΑ.
(β) του φορέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και ρύθμισης. Ο πολεοδομικός
σχεδιασμός, η οικιστική επέκταση, η διαχείριση της κυκλοφορίας συνθέτουν
μερικούς από τους άξονες παρέμβασης ενός ΟΤΑ.
(γ) του συμβούλου και εμψυχωτή. Οι ΟΤΑ μπορούν να ενημερώσουν τους
κατοίκους και τις επιχειρήσεις για έναν περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο
χρήσης της ενέργειας τονίζοντας το συνεπαγόμενο οικονομικό όφελος και
γενικότερα τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής. Σε ότι αφορά στην
περιβαλλοντική εκπαίδευση (ιδιαίτερα στα σχολεία) και ευαισθητοποίηση, οι
ΟΤΑ έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο όχι μόνο ως η πλησιέστερη στον πολίτη
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εξουσία, αλλά κυρίως ως ο θεσμός που γνωρίζει καλύτερα και μπορεί
επομένως να εκφράσει τις τοπικές ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις.
(δ) του παραγωγού και προμηθευτή. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων
αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μπορεί να έχει θετικά
αποτελέσματα τόσο στην ανάπτυξη της τοπικής απασχόλησης, όσο και στην
κοινωνική ανάπτυξη.
Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα αυτά δεδομένα, και στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη
τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020»
(CLIM-LOCAL2020), ο Δήμος Βόλου, μαζί με τις δημοτικές επιχειρήσεις ΔΕΥΑΜΒ και
ΔΕΜΕΚΑΒ και την εταιρία περιβαλλοντικών μελετών Ε.ΠΕ.Μ. Α.Ε. προχώρησε στη
διαμόρφωση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής
Αλλαγής.
Ο άμεσος στόχος του Σχεδίου Δράσης αφορά στον περιορισμό των εκπομπών
αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου (ΑΦΘ) με παράπλευρα οφέλη τον
περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και δεν στοχεύει στη βελτίωση της
ποιότητας της ατμόσφαιρας.
Το αντικείμενο του Σχεδίου Δράσης είναι αρκετά ευρύ και δεν περιορίζεται στην
κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), αλλά κατ'
αναλογία με τις εθνικές απογραφές εκπομπών ΑΦΘ, τις εθνικές υποχρεώσεις και τα
εθνικά προγράμματα περιλαμβάνει όλα τα αέρια του φαινόμενου του θερμοκηπίου
και όλους τους τομείς.
Το Σχέδιο αυτό περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην
ευρύτερη περιοχή του Βόλου, οδηγούν σε εκπομπές ΑΦΘ και η λειτουργία τους δεν
καθορίζεται από εθνικές νομοθετικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις. Στο πλαίσιο αυτό,
στο Σχέδιο Δράσης δεν περιλαμβάνονται:
 Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις οι οποίες συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σύστημα
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών ΑΦΘ καθώς η συμμετοχή τους σε αυτό
συνεπάγεται συγκεκριμένες υποχρεώσεις σε σχέση με τις εκπομπές ΑΦΘ.
 Η λειτουργία του λιμένα του Βόλου, καθώς ρυθμίσεις σχετικά τα καύσιμα
ναυσιπλοΐας, τις μηχανές των πλοίων κλπ., καθορίζονται κατά κύριο λόγο σε
εθνικό επίπεδο.
 Τα οχήματα που διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή του Βόλου, αλλά δεν
ανήκουν σε κατοίκους της περιοχής ή δεν εξυπηρετούν τοπικές ανάγκες.
Επιπλέον, δεν περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σχετικά με την αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή, διότι έχει πολύ μικρή συνεισφορά στις εκπομπές του
Βόλου, που είναι μια αστική περιοχή.
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Σημειώνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρισμού αποτελεί ένα διακριτό τομέα, αν και η
τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να επηρεάσει τις επιλογές ανάπτυξης του
ηλεκτρικού συστήματος, καθώς ο περιορισμός της κατανάλωσης ηλεκτρισμού έχει
άμεσα οικονομικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, και αποτελεί μία
ένδειξη της συνεισφοράς της τοπικής κοινωνίας στην επίτευξη των εθνικών στόχων.
Στο πλαίσιο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις εθνικές υποχρεώσεις
περιορισμού των εκπομπών ΑΦΘ και αφετέρου το αποτύπωμα άνθρακα του Βόλου,
ο στόχος του Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική είναι ο περιορισμός των
εκπομπών ΑΦΘ στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου κατά 7% το 2020 σε σχέση με
τις εκπομπές του 2007.
Με τις υφιστάμενες εκτιμήσεις, απαιτείται ο περιορισμός των εκπομπών κατά
70.000 t CO2 eq το 2020.
Οι βασικοί τομείς- άξονες παρέμβασης για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι οι
εξής:
(Α) Κτιριακές υποδομές

Τα μέτρα που αφορούν τα κτίρια αποσκοπούν αφενός στη
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόμηση ενέργειας)
σε αυτά και αφετέρου στη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (π.χ. ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά) ή την
αποτελεσματικότερη
χρήση
ορυκτών
καυσίμων
(π.χ.
συμπαραγωγή). Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν (i) το
κέλυφος των κτιρίων, (ii) τα συστήματα ψύξης & κλιματισμού,
(iii) την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, καθώς και (iv)
τις νέες κτιριακές υποδομές.

(Β) Μεταφορές

Στον τομέα των μεταφορών έχουν ενταχθεί μέτρα τα οποία
επικεντρώνονται σε τρεις επιμέρους άξονες-στόχους: (i) στόλοι
οχημάτων του Δήμου και του δημόσιου τομέα που σχετίζονται με
αυτόν, (ii) την κατασκευή υποδομών μεταφορών που είναι
καταρχήν ευθύνη του Δήμου και (iii) την προτροπή του Δήμου
προς τους πολίτες να εφαρμόζουν πρακτικές που μειώνουν τις
εκπομπές από τις μετακινήσεις.

(Γ) Ύδρευση και
διαχείριση λυμάτων

Ο τομέας αυτός περιλαμβάνει μέτρα τα οποία αφορούν κατά
κύριο λόγο τη λειτουργία της ΔΕΥΑΜΒ (εκτός από τα κτίρια και
τα οχήματα). Τα μέτρα επικεντρώνονται στο σύστημα
υδροδότησης της πόλης, στη λειτουργία της Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και στην παραγωγή ενέργειας από
ΑΠΕ.

(Δ) Διαχείριση αστικών
στερεών αποβλήτων

Ο τομέας περιλαμβάνει μέτρα που εστιάζουν στην αύξηση του
ποσοστού ανακύκλωσης χαρτιού και οργανικών. Αυτά είναι τα
δύο ρεύματα στόχοι, καθώς ευθύνονται για την έκλυση
μεθανίου από τους ΧΥΤΑ. Το μεθάνιο είναι αέριο του
θερμοκηπίου.
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(Ε) Λειτουργία της πόλης

Σε αυτόν τον τομέα έχουν ενταχθεί μέτρα που στοχεύουν στη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισμό σε δημόσιους
χώρους, καθώς και μέτρα που δεν μειώνουν άμεσα τις εκπομπές
αλλά τις αντισταθμίζουν (αστική δενδροφύτευση), καθώς τα
δέντρα απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την
ατμόσφαιρα. Παράλληλα, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής στην
πόλη και συμβάλλουν έμμεσα στη μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης.

(ΣΤ) Δράσεις προοπτικής

Στον τομέα αυτό εντάσσονται δράσεις που αφορούν την
προοπτική εξέλιξης και ανάπτυξης της πόλης.

Οι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου είναι οι παρακάτω:
(α) ΟΤΑ, δηλαδή ο Δήμος Βόλου (και ενδεχομένως και οι υπόλοιποι Δήμοι της περιοχής,
όπου αυτοί εμπλέκονται).
Ο Δήμος Βόλου θα κληθεί να έχει τον κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση, εποπτεία ή/και
προώθηση πολλών από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. Παράλληλα, ο Δήμος θα έχει
αυξημένο προτρεπτικό/αποτρεπτικό ρόλο σε παρεμβάσεις που υλοποιούνται από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει (α) μέσω δράσεων ενημέρωσης &
ευαισθητοποίησης και (β) μέσω ενεργών πολιτικών, όπως π.χ. τα δημοτικά τέλη.
(β) Δημόσιος τομέας (ΔΗΜ), όπου σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται δημοτικές και
διαδημοτικές εταιρίες (π.χ. ΔΕΥΑΜΒ, ΔΕΜΕΚΑΒ, ΣΥΔΙΣΑ κ.λπ), καθώς και άλλες υπηρεσίες
στην περιοχή, όπως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Η ΔΕΥΑΜβ έχει διακριτό ρόλο στην εφαρμογή των δράσεων που σχετίζονται με την ύδρευση
και διαχείριση λυμάτων.
(γ) Ιδιωτικός τομέας (ΙΔΙΩΤ), όπου σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται ουσιαστικά οι
επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα που δραστηριοποιούνται στο πολεοδομικό συγκρότημα,
όπως για παράδειγμα τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, γραφεία κ.λπ.
(δ) Νοικοκυριά (ΝΟΙΚ), δηλαδή τους κατοίκους της περιοχής περιλαμβανομένων των
ιδιωτικών κατοικιών και των μεταφορών των κατοίκων εντός της περιοχής του Βόλου

Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες στην υλοποίηση των Σχεδίου διαφέρουν ανά μέτρο,
ωστόσο υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες:
(α) Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται μέτρα που την ευθύνη υλοποίησης
αλλά και λειτουργίας της εγκατάστασης/δραστητριότητας την έχει η Δημοτική
Αρχή ή η ΔΕΥΑΜΒ. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μέτρα σε ιδιόκτητα δημοτικά
κτίρια και σχολεία, στον οδοφωτισμό, στα δημοτικά οχήματα, στο σύστημα
ύδρευσης/αποχέτευσης κ.λπ. Το 25% του στόχου μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα
της κατηγορίας αυτής.
(β) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μέτρα, την ευθύνη υλοποίησης των οποίων
έχει η Δημοτική Αρχή, αλλά η αποτελεσματικότητα των μέτρων εξαρτάται από
το βαθμό ανταπόκρισης της τοπικής κοινωνίας (π.χ. ποδηλατοδρόμοι).
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(γ) Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει μέτρα που την ευθύνη υλοποίησής τους την
έχουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Στην
περίπτωση αυτή η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα την
υλοποίηση μίας δράσης, αλλά μπορεί κατευθύνει τους δημότες προς αυτή την
κατεύθυνση (ο ρόλος του συμβούλου και εμψυχωτή). Το 70% του στόχου
μπορεί να επιτευχθεί με τα μέτρα της κατηγορίας αυτής.
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Κεφάλαιο 4ο: Οι δράσεις
Οι παρεμβάσεις του Σχεδίου Δράσης για τις κλιματικές αλλαγές παρουσιάζονται ανά
άξονα παρέμβασης και υπεύθυνο υλοποίησης στον παρακάτω ενιαίο κατάλογο και
αναλύονται στη συνέχεια ανά άξονα παρέμβασης.
Δράσεις
Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Α1
Μόνωση οροφής και εξωτερικών τοίχων
Α2
Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών
υαλοπινάκων
Α3
Ταρατσόκηποι
Α4
Αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων κλιματιστικών
Α5
Εξωτερική σκίαση
Α6
Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής
Α7
Προώθηση εφαρμογών ηλιακού κλιματισμού
Α8
Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου με ενεργειακά
αποδοτικούς
Α9
Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων &
ζεστό νερό
Α10 Συχνή συντήρηση λεβήτων
Α11 Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση χώρων
Α12 Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης
Α13 Φωτοβολταϊκά
Α14 Συμπαραγωγή
Α15 Συστήματα αντιστάθμισης
Α16 Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης
Α17 Αυτοματισμοί φωτισμού
Α18 Προώθηση συσκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Α19 Μη τεχνολογικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. όχι
συσκευές στο stand‐by)
Α20 Εφαρμογή συστημάτων BMS («έξυπνο» σύστημα διαχείρισης
ενέργειας κτιρίων)
Α21 Βιοκλιματικά κτίρια
Β. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Β1
Αντικατάσταση δημοτικών επιβατικών με υβριδικά
Β2
Αντικατάσταση παλαιών φορτηγών
Β3
Αντικατάσταση παλαιών απορριμματοφόρων
Β4
Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ
Β5
Οργάνωση δημοτικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων
Β6
Επέκταση κατασκευαζόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων
Β7
Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων
Β8
Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
Β9
Αστικά ΚΤΕΛ – νέα μικρότερα λεωφορεία αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας
Β10 Αστικά ΚΤΕΛ – αναδιάρθρωση δρομολογίων
Β11 Κατασκευή τραμ
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Δράσεις
Β12 Οικολογική οδήγηση (Eco‐driving)
Β13 Αύξηση πληρότητας ΙΧ (Car pooling)
Γ. ΥΔΡΕΥΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ
Γ1
Μείωση κατανάλωσης νερού μέσω διαφημιστικής
εκστρατείας, με συνέπεια τη μείωση ενέργειας
Γ2
Βελτιστοποίηση του συστήματος ύδρευσης, με τοποθέτηση
ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών ευθείας ανάγνωσης κλπ
Γ3
Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες κλπ.) ή άλλες
παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια του συστήματος υδροδότησης
Γ4
Περιορισμός παρασιτικών εισροών στο δίκτυο συλλογής
λυμάτων
Γ5
Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού ή άλλες παρεμβάσεις σε
αντλιοστάσια ανύψωσης και μεταφοράς λυμάτων
Γ6
Παρεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό εντός της μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων
Γ7
Περαιτέρω επεξεργασία ιλύος – πιθανή περαιτέρω
ενεργειακή αξιοποίηση
Γ8
Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των πηγαίων
υδάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ
Δ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δ1
Επέκταση ανακύκλωσης χαρτιού
Δ2
Ανακύκλωση οργανικού κλάσματος απορριμμάτων
Ε. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Ε1
Αντικατάσταση λαμπτήρων (& ενδεχομένως αναγκαστικά και
Ε2

φωτιστικών) στο φωτισμό οδών και πλατειών
Αυτοματισμοί στην έναρξη/λήξη λειτουργίας του φωτισμού
οδών και πλατειών
Δεντροφύτευση/ χώροι πρασίνου

Ε3
ΣΤ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
ΣΤ1 Υποδομές μεσογειακών αγώνων – Μεσογειακό χωριό
ΣΤ2 Αστικές αναπλάσεις
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4.1 Κτιριακές υποδομές
Η κατανάλωση ενέργειας σε κτίρια αποτελεί μια από τις βασικές πηγές εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου. Για το λόγο αυτό προτείνονται μια σειρά από
παρεμβάσεις, άλλες απλές στην εφαρμογή που μπορούν να υλοποιηθούν
βραχυπρόθεσμα ενώ κάποιες άλλες θα απαιτήσουν σημαντική προσπάθεια, χρόνο
και οικονομικούς πόρους. Σημαντική επίδραση ως προς την υλοποίηση έχει το
γεγονός ότι τα κτίρια ανήκουν σε πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους
ιδιοκτήτες (δημόσια, δημοτικά, επιχειρήσεις, νοικοκυριά). Ειδικότερα για τα
δημοτικά και δημόσια κτίρια, καθώς και τα σχολεία, πραγματοποιήθηκε ενεργειακή
απογραφή των κτιρίων προκειμένου να ληφθεί όλη η απαιτούμενη πληροφορία για
τη συγκεκριμενοποίηση των δράσεων. Οι προτάσεις του σχεδίου αφορούν τα κτίρια
εκείνα που υπήρχαν διαθέσιμα τα στοιχεία.
Οι δράσεις περιγράφονται στη συνέχεια ομαδοποιημένες σε τέσσερις κατηγορίες
παρεμβάσεων.

i. Παρεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων
 Μόνωση οροφής και εξωτερικών τοίχων. Αφορά την εφαρμογή
θερμομόνωσης σε ταράτσες κτιρίων και εξωτερικούς τοίχους κτιρίων (που δεν
διαθέτουν τέτοιου είδους μόνωση) ώστε να καλύπτονται οι ελάχιστες τιμές του
Κανονισμού Θερμομόνωσης. Στόχος είναι η βελτίωση της θερμικής άνεσης των
κτιρίων που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για
θέρμανση το χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία

Το μέτρο αφορά σε όσα κτίρια έχουν προβληματική ή καθόλου μόνωση:
Μόνωση οροφής: 7 δημοτικά κτίρια και 20 σχολεία και
Μόνωση εξωτερικών τοίχων: 9 δημοτικά κτίρια και 20 σχολεία
Κόστος εφαρμογής: 1,6 εκ €
2.

Δημόσια κτίρια

Το μέτρο αφορά σε όσα κτίρια έχουν προβληματική ή καθόλου μόνωση (μόνωση οροφής 1 κτίριο
και μόνωση εξωτερικών τοίχων 5 κτίρια)
Κόστος εφαρμογής: 150 χιλ €
3.

Επιχειρήσεις

Το μέτρο αφορά σε κτίρια με έτος κατασκευής πριν το 1980. Η διείσδυση έχει οριστεί στο 50%
των κτιρίων για γραφεία/υπηρεσίες και καταστήματα και στο 100% για ξενοδοχεία.
Κόστος εφαρμογής: 6,2 εκ. €
4.

Νοικοκυριά

Το μέτρο αφορά σε πολυκατοικίες με έτος κατασκευής πριν το 1980 καθώς και σε πολυκατοικίες
με έτος κατασκευής 1981 – 1990.
Μόνωση οροφής: 47% κτιρίων πριν το 1980
Μόνωση οροφής & εξωτερικών τοίχων: 23% κτιρίων πριν το 1980 & 10% κτιρίων 1981–1990
Μόνωση εξωτερικών τοίχων: 30% κτιρίων πριν το 1980
Κόστος εφαρμογής: 27,2 εκ. € που αντιστοιχεί σε 10 χιλ €/κτίριο
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 Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και μονών υαλοπινάκων. Τα παλαιά
κουφώματα και οι μονοί υαλοπίνακες είναι βασικά σημεία από τα οποία
διαρρέει ενέργεια από τα κτίρια. Η αντικατάστασή τους θα μειώσει σημαντικά
την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία

Το μέτρο αφορά σε όσα κτίρια δεν έχουν διπλούς υαλοπίνακες (6 δημοτικά κτίρια και 20 σχολεία)
Κόστος εφαρμογής: 1,44 εκ. €
2.

Δημόσια κτίρια

Το μέτρο αφορά σε όσα κτίρια δεν έχουν διπλούς υαλοπίνακες (3 κτίρια)
Κόστος εφαρμογής: 190 χιλ. €
3.

Επιχειρήσεις

Το μέτρο αφορά σε κτίρια με έτος κατασκευής πριν το 1980, με διείσδυση στο 25% των κτιρίων για
γραφεία/υπηρεσίες και καταστήματα και στο 50% για ξενοδοχεία.
Κόστος εφαρμογής: 10,9 εκ. €
4.

Νοικοκυριά

Το μέτρο αφορά σε κτίρια κατοικίας με έτος κατασκευής πριν το 1980 (20% κτιρίων) καθώς και σε
πολυκατοικίες με έτος κατασκευής 1981 – 1990 (5% κτιρίων).
Κόστος εφαρμογής: 50,5 εκ. € που αντιστοιχεί σε 15 χιλ €/κτίριο

 Ταρατσόκηποι. Αφορά τη δημιουργία ταρατσόκηπων σε κτίρια κατοικιών.
Στόχος είναι η βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου και η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση το χειμώνα και ψύξη του καλοκαίρι.
Παράλληλα, τα φυτά απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, αλλά και άλλους
ρύπους, και συνεισφέρουν αφενός στη βελτίωση της ποιότητας της
ατμόσφαιρας και αφετέρου στη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας
στην πόλη.
1.

Νοικοκυριά

Το μέτρο αφορά σε πολυκατοικίες με έτος κατασκευής πριν το 1980 (5% κτιρίων). Το μέτρο
εφαρμόζεται στο 50% της οροφής του κτιρίου.
Κόστος εφαρμογής: 480 χιλ € που αντιστοιχεί σε 1000 €/νοικοκυριό

ΟΤΑ

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020
(τόνοι)
Μόνωση οροφής και εξωτερικών
τοίχων
Αντικατάσταση παλαιών
κουφωμάτων & μονών
υαλοπινάκων
Ταρατσόκηποι
Προτεραιότητα

Υψηλή

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

151

90

3310

7938

70

19

1422

1569

ΔΗΜ.
ΚΤΙΡΙΑ

ΣΧΟΛ

92
38

ΔΕΥΑΜΒ

164
Μέση

Χαμηλή
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ii. Συστήματα ψύξης και κλιματισμού
 Αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων κλιματιστικών. Αφορά την
αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέα που απαιτούν λιγότερη ενέργεια
για τη λειτουργία τους. Ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (COP) ενός νέου
κλιματιστικού είναι 3,5, ενώ ενός παλαιού κλιματιστικού είναι 2,0. Στόχος είναι
η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό. Η
εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 40% για κλιματισμό
(θέρμανση/ψύξη).
Στην οικονομική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κόστους ενός
νέου κλιματιστικού και όχι το επιπλέον κόστος για την αγορά κλιματιστικού
υψηλής ενεργειακής κλάσης (με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση).
Ουσιαστικά εξετάζεται η αντικατάσταση κλιματιστικών ανεξάρτητα από το
χρόνο ζωής αυτών.
1.

Δημοτικά κτίρια και κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος η αντικατάσταση του 25% της κλιματιζόμενης επιφάνειας των δημοτικών κτιρίων και κτιρίων
της ΔΕΥΑΜΒ (250 μονάδες ψυκτικής ισχύος 12.000 Btu/hr).
Το μέτρο δεν εξετάστηκε για τα σχολεία καθώς αποτελεί περιθωριακή χρήση και επιπλέον δεν
υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την αποτίμηση.
Κόστος εφαρμογής: 200 χιλ. €
2.

Δημόσια κτίρια

Στόχος η αντικατάσταση του 25% της κλιματιζόμενης επιφάνειας των δημόσιων κτιρίων (120
μονάδες ψυκτικής ισχύος 12.000 Btu/hr).
Κόστος εφαρμογής: 93 χιλ. €
3.

Νοικοκυριά

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση του 20% των παλαιών μονάδων που έχει το 95% των
νοικοκυριών το 2010 (10300 μονάδες ψυκτικής ισχύος 12.000 Btu/hr).
Κόστος εφαρμογής: 8,13 εκ € που αντιστοιχεί σε 800 €/νοικοκυριό ανά κλιματιστικό.

 Εξωτερική σκίαση. Η εξωτερική σκίαση μπορεί να επιτευχθεί με διάφορους
τρόπους όπως μεταλλικά σκιάδια, τέντες κ.λπ. Η εξωτερική σκίαση μειώνει την
ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται στο κτίριο το καλοκαίρι και επομένως
μειώνει σημαντικά τις ανάγκες κλιματισμού. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι
της τάξης του 30% για δροσισμό.
1.

Δημοτικά κτίρια και κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος το σύνολο των δημοτικών κτιρίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΜΒ που δεν έχουν σύστημα σκίασης.
(10 κτίρια). Το μέτρο δεν εξετάστηκε για τα σχολεία καθώς τα περισσότερα έχουν κάποιο σύστημα
σκίασης, συνήθως εσωτερικής.
Κόστος εφαρμογής: 66 χιλ. €
2.

Δημόσια κτίρια

Στόχος το σύνολο των δημόσιων κτιρίων που δεν έχουν σύστημα σκίασης (2 κτίρια).
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Κόστος εφαρμογής: 15 χιλ €
3.

Επιχειρήσεις

Το μέτρο αφορά το 10% κτιρίων γραφείων‐ υπηρεσιών που δεν έχουν σύστημα σκίασης (30‐40
κτίρια).
Κόστος εφαρμογής: 710 χιλ €

 Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής. Οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να
αντικαταστήσουν εν μέρει τη λειτουργία των κλιματιστικών και απαιτούν πολύ
μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι η μείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό. Η εξοικονόμηση ενέργειας
είναι της τάξης του 15% για δροσισμό.
1.

Δημοτικά κτίρια και κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος το 25% της κλιματιζόμενης επιφάνειας των δημοτικών κτιρίων και κτιρίων της ΔΕΥΑΜΒ (300
τεμάχια).
Το μέτρο δεν εξετάστηκε στα σχολεία, καθώς με βάση τα δελτία απογραφής η χρήση ανεμιστήρων
οροφής αποτελεί μία "νέα" πηγή κατανάλωσης.
Κόστος εφαρμογής: 37 χιλ. €
2.

Δημόσια κτίρια

Στόχος το 25% της κλιματιζόμενης επιφάνειας των δημόσιων κτιρίων (840 τεμάχια).
Κόστος εφαρμογής: 104 χιλ €
3.

Νοικοκυριά

Στόχος το 25% των νοικοκυριών που έχουν παλαιά κλιματιστικά το 2010 δηλαδή το 95% των
νοικοκυριών.
Κόστος εφαρμογής: 1,6 εκ. € που αντιστοιχεί σε 125 €/νοικοκυριό ανά ανεμιστήρα.

 Προώθηση εφαρμογών ηλιακού κλιματισμού. Δροσιά από τον ήλιο; Ναι, οι
πρώτες πιλοτικές εφαρμογές του ηλιακού κλιματισμού έγιναν στην Ελλάδα ήδη
εδώ και μία εικοσαετία. Μόλις πρόσφατα όμως η πρόοδος της τεχνολογίας
επέτρεψε την ανάπτυξη εμπορικών εφαρμογών. Στόχος η εφαρμογή σε μεγάλα
κτίρια υπηρεσιών και σε ξενοδοχεία της πόλης, με πιλοτική εφαρμογή ως
παράδειγμα σε κτίριο της ΔΕΥΑΜΒ.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά την πιλοτική εφαρμογή ηλιακού κλιματισμού στο κτίριο διοίκησης της ΔΕΥΑΜΒ. Το
υπό εξέταση σύστημα (200 m2 ηλιακών συλλεκτών και ψύκτη απορρόφησης 70 kW) θα καλύπτει το
85% του ψυκτικού φορτίου που τώρα καλύπτεται από split‐units.
Κόστος εφαρμογής: 85 χιλ €

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020
(τόνοι)
Αντικατάσταση παλαιών
ενεργοβόρων κλιματιστικών
Εξωτερική σκίαση

ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ
ΚΤΙΡΙΑ

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

63

4

31

46

2

3
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ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ
1488

503
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Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020
(τόνοι)

ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΚΤΙΡΙΑ

Εγκατάσταση ανεμιστήρων
οροφής
Προώθηση εφαρμογών ηλιακού
κλιματισμού
Προτεραιότητα

Υψηλή

ΣΧΟΛ

10

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

0,2

141

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ
633

40
Μέση

Χαμηλή

iii. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας
 Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου με νέους, ενεργειακά
αποδοτικούς. Οι νεότεροι λέβητες πετρελαίου έχουν αυξημένη ενεργειακή
απόδοση. Στόχος της αντικατάστασης είναι να μειωθεί η κατανάλωση
πετρελαίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 5% για τη θέρμανση
χώρων.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση λεβήτων παλαιάς τεχνολογίας (29 στα δημοτικά κτίρια & 19 στα
σχολεία). Δεν περιλαμβάνει την αλλαγή καυστήρα, ο οποίος για το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων
έχει αλλάξει σε φυσικό αέριο.
Κόστος εφαρμογής: 200 χιλ €
2.

Δημόσια κτίρια

Εφαρμογή στο μοναδικό κτίριο (Δ/ση Εμπορίου) το οποίο σύμφωνα με τα δελτία απογραφής
χρησιμοποιεί πετρέλαιο για θέρμανση χώρων.
Κόστος εφαρμογής: 3600 €
3.

Επιχειρήσεις

Το μέτρο αφορά σε καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού
αερίου. Στόχος το 15% των κτιρίων με κεντρική θέρμανση πετρελαίου (430 λέβητες).
Κόστος εφαρμογής: 900 χιλ. €
4.

Νοικοκυριά

Το μέτρο αφορά σε καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού
αερίου. Στόχος το 15% των κτιρίων με κεντρική θέρμανση πετρελαίου (935 λέβητες).
Κόστος εφαρμογής: 1,62 εκ. € που αντιστοιχεί σε 900‐1000 €/νοικοκυριό

 Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου. Η αντικατάσταση του πετρελαίου από
φυσικό αέριο για τη θέρμανση κτιρίων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας
ενέργειας, η καύση του φυσικού αερίου είναι περισσότερο αποδοτική σε σχέση
με την καύση πετρελαίου. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 10% για
τη θέρμανση χώρων.
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1.

Δημόσια κτίρια

Εφαρμογή στο μοναδικό κτίριο (Δ/ση Εμπορίου) το οποίο σύμφωνα με τα δελτία απογραφής
χρησιμοποιεί ντίζελ για θέρμανση χώρων. (για το ίδιο κτίριο εξετάζεται και άλλο μέτρο αλλαγής
καυστήρα με ενεργειακά αποδοτικό)
Κόστος εφαρμογής: 7,5 χιλ €
2.

Επιχειρήσεις

Στόχος η σύνδεση με φυσικό αέριο του 60% των κτιρίων που έχουν κεντρική θέρμανση πετρελαίου
(870 λέβητες)
Κόστος εφαρμογής: 5,5 εκ €
3.

Νοικοκυριά

Στόχος η σύνδεση με φυσικό αέριο του 17% των κτιρίων με κεντρική θέρμανση, ώστε να καλυφθεί το
75% των σπιτιών με φυσικό αέριο (2600 λέβητες)
Κόστος εφαρμογής: 10,6 εκ € που αντιστοιχεί σε 4 χιλ. €/κτίριο

 Συχνή συντήρηση λεβήτων. Η τακτική συντήρηση των καυστήρων και λεβήτων
διατηρεί την ενεργειακή τους απόδοση στο χρόνο και, επομένως μειώνει την
ανάγκη κατανάλωσης καυσίμου, είτε πρόκειται για πετρέλαιο είτε για φυσικό
αέριο. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 10% για τη θέρμανση
χώρων.
1.

Νοικοκυριά

Εφαρμογή στο 30% των κτιρίων με κεντρική θέρμανση πετρελαίου (1760 εγκαταστάσεις).
Κόστος εφαρμογής: 320 χιλ € που αντιστοιχεί σε 90 €/νοικοκυριό

 Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση χώρων. Τα ηλιακά συστήματα που
υποβοηθούν τη θέρμανση χώρων, καλύπτοντας και ανάγκες σε ζεστό νερό
χρήσης, αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς σε Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η
Αυστρία και η Γερμανία, αλλά δεν είναι ακόμη ιδιαίτερα γνωστά στη χώρα μας.
Με σωστή διαστασιολόγηση και εγκατάστασή τους σε καλά μονωμένα κτίρια, η
κάλυψη των θερμικών ενεργειακών αναγκών είναι της τάξης του 50%.
1.

Επιχειρήσεις

Εφαρμογή ηλιακού θερμικού συστήματος σε ξενοδοχεία τα οποία είναι καλά μονωμένα κτίρια (3 στο
σύνολο).
Κόστος εφαρμογής: 200 χιλ €
2.

Νοικοκυριά

Εφαρμογή ηλιακού θερμικού συστήματος στο 1% των μονο/διπλοκατοικιών (240 κτίρια), το οποίο θα
είναι επικουρικό του συμβατικού συστήματος θέρμανσης.
Κόστος εφαρμογής: 5,4 εκ € που αντιστοιχεί σε 18 χιλ €/νοικοκυριό

 Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης. Οι ηλιακοί συλλέκτες παρέχουν
ζεστό νερό χωρίς κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και επομένως μειώνεται η
ανάγκη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία στη χώρα μας παράγεται
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κυρίως από ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης και το φυσικό αέριο. Η
εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 80% για ζεστό νερό.
1.

Δημόσια κτίρια

Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ».
Κόστος εφαρμογής: 210 χιλ €
2.

Επιχειρήσεις

Εφαρμογή στο 30% των ξενοδοχείων με κεντρική θέρμανση πετρελαίου (8 κτίρια).
Κόστος εφαρμογής: 157 χιλ €
3.

Νοικοκυριά

Στόχος να έχουν ηλιακό συλλέκτη για ζεστό νερό το 50% των νοικοκυριών μέχρι το 2020 (10300
νοικοκυριά).
Κόστος εφαρμογής: 15, 7 εκ. € που αντιστοιχεί σε 1500 €/νοικοκυριό

 Φωτοβολταϊκά. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι εύκολο να τοποθετηθούν σε
ταράτσες ή μετώπες κτιρίων και να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Εκτιμάται ότι
η εγκατάσταση ενός kW φωτοβολταϊκών μπορεί να παράγει στην Ελλάδα 1200
kWh ηλεκτρικής ενέργειας σε ένα χρόνο, μειώνοντας τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου κατά περίπου 1 τόνο διοξειδίου του άνθρακα.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία & κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Εφαρμογή σε 8 δημοτικά κτίρια συνολικής ισχύος 200 kW και σε 34 σχολεία συνολικής ισχύος 1050
kW, θεωρώντας διαθέσιμη επιφάνεια του 50% της ταράτσας των κτιρίων.
Κόστος εφαρμογής: 7,4 εκ. €
2.

Δημόσια κτίρια

Εφαρμογή σε 9 δημόσια κτίρια συνολικής ισχύος 400 kW, θεωρώντας διαθέσιμη επιφάνεια του 50%
της ταράτσας των κτιρίων.
Κόστος εφαρμογής: 2,5 εκ €
3.

Επιχειρήσεις

Στόχος το σύνολο των κτιρίων γραφείων – υπηρεσιών, συνολικής ισχύος 900 KW, θεωρώντας
διαθέσιμη επιφάνεια του 30% της ταράτσας των κτιρίων.
Κόστος εφαρμογής: 5,36 εκ. €
4.

Νοικοκυριά

Στόχος η διείσδυση φωτοβολταϊκών συστημάτων στο 5% των μονο/διπλοκατοικιών και το 10% των
πολυκατοικιών , θεωρώντας διαθέσιμη επιφάνεια του 50% της ταράτσας των σπιτιών (1630 κτίρια ή
4.600 kW)
Κόστος εφαρμογής: 27,7 εκ. € που αντιστοιχεί σε 8‐9 χιλ €/νοικοκυριό

 Μονάδες συμπαραγωγής. Σε μεγάλα κτίρια (άνω των 1.000 τετραγωνικών) είναι
δυνατό να τοποθετηθούν μονάδες συμπαραγωγής. Τέτοιες μονάδες
καταναλώνουν φυσικό αέριο για την κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών
αναγκών ενός κτιρίου. Η συμπαραγωγή είναι ενεργειακά αποδοτικότερη από τη
χωριστή παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.
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1.

Δημόσια κτίρια

Εφαρμογή στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» (μονάδα συμπαραγωγής ΜΕΚ με
φυσικό αέριο εγκατεστημένης ισχύος 850 kW και συντελεστή φόρτισης 85%)
Κόστος εφαρμογής: 1 εκ €

 Συστήματα αντιστάθμισης. Ο ρυθμιστής αντιστάθμισης ρυθμίζει αυτόματα τη
θερμοκρασία του προσαγόμενου θερμού νερού στα διαμερίσματα ή τα
καλοριφέρ, σε συνάρτηση με την εξωτερική θερμοκρασία και την επιθυμητή
εσωτερική θερμοκρασία. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι της τάξης του 8%.
1.

Νοικοκυριά

Εφαρμογή στο 70% των κτιρίων με έτος κατασκευής πριν το 1980 με κεντρική θέρμανση πετρελαίου
ή φυσικού αερίου (6500 εγκαταστάσεις).
Κόστος εφαρμογής: 19,6 εκ. € που αντιστοιχεί σε 1500 €/νοικοκυριό

 Αντικατάσταση λαμπτήρων (και ενδεχομένως αναγκαστικά και φωτιστικών)
με άλλους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Ο φωτισμός αποτελεί έναν από
τους σημαντικούς παράγοντες ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η σταδιακή
αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων από άλλους χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης θα έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 30% μέχρι και 80% της
ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για φωτισμό.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία & κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος του μέτρου είναι η αντικατάσταση του συνόλου των λαμπτήρων παλαιάς τεχνολογίας στα
δημοτικά κτίρια και σχολεία. Υπολογίζεται ότι θα αντικατασταθούν 25000 λαμπτήρες παλαιάς
τεχνολογίας καθώς και 5000 φωτιστικά.
Κόστος εφαρμογής: 175 χιλ. €
2.

Δημόσια κτίρια

Αντικατάσταση λαμπτήρων στο 50% των κτιρίων (30 χιλ λαμπτήρες/ πηνία & 7,5 χιλ. φωτιστικά).
Κόστος εφαρμογής: 350 χιλ €
3.

Επιχειρήσεις

Αντικατάσταση λαμπτήρων στο 50% των κτιρίων (30 χιλ λαμπτήρες/ πηνία).
Κόστος εφαρμογής: 680 χιλ €
4.

Νοικοκυριά

Αντικατάσταση λαμπτήρων στο 20% των νοικοκυριών (93 χιλ λαμπτήρες).
Κόστος εφαρμογής: 740 χιλ € που αντιστοιχεί σε 80 €/νοικοκυριό

 Αυτοματισμοί φωτισμού. Κάθε εγκατάσταση φωτισμού μπορεί να εξοπλιστεί με
συστήματα που θα εξαρτούν τη λειτουργία του κάθε λαμπτήρα από την παρουσία
ή όχι ανθρώπων στο χώρο. Επίσης, είναι δυνατή η τοποθέτηση μετρητών
φωτεινής έντασης, έτσι ώστε να ανάβουν τόσα φώτα που σε συνδυασμό με το
φυσικό φωτισμό να παρέχουν ικανοποιητικές φωτιστικές συνθήκες. Η
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εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται είναι της τάξης του 20% ανά εγκατάσταση
αυτοματισμού.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία & κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος η εφαρμογή συστήματος αυτοματισμού φωτισμού στο 75% των δημοτικών κτιρίων (200
αισθητήρες) και το 100% των σχολείων (1300 αισθητήρες).
Κόστος εφαρμογής: 110 χιλ €
2.

Δημόσια κτίρια

Στόχος η εφαρμογή στο 90% των δημόσιων κτιρίων (840 αισθητήρες).
Κόστος εφαρμογής: 65 χιλ €
3.

Επιχειρήσεις

Στόχος η εφαρμογή στο 50% των κτιρίων
αισθητήρες).

γραφείων – υπηρεσιών – καταστημάτων (3800

Κόστος εφαρμογής: 280 χιλ €
4.

Νοικοκυριά

Εφαρμογή συστήματος αυτοματισμού φωτισμού στο 3,5% των νοικοκυριών έως το 2020 (9150
αισθητήρες).
Κόστος εφαρμογής: 540 χιλ € που αντιστοιχεί σε 300 €/νοικοκυριό

 Προώθηση συσκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Η αντικατάσταση
ηλεκτρικών συσκευών με άλλες, μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης έχει ως
στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξοικονόμηση
ενέργειας είναι της τάξης του 20-40% από τη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών.
Για την οικονομική αποτίμηση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του κόστους των
νέων συσκευών και όχι το επιπλέον κόστος για την αγορά συσκευών υψηλής
ενεργειακής κλάσης (με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση). Ουσιαστικά
εξετάζεται η αντικατάσταση συσκευών ανεξάρτητα από το χρόνο ζωής αυτών.
1.

Δημοτικά κτίρια και σχολεία & κτίρια ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση υπολογιστών με ενεργειακά πιο αποδοτικούς στο 50% των
δημοτικών κτιρίων και σχολείων (950 PC στα δημοτικά κτίρια και 250 PC στα σχολεία).
Κόστος εφαρμογής: 490 χιλ €
2.

Δημόσια κτίρια

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρ. υπολογιστών με ενεργειακά πιο αποδοτικούς στο 50%
των δημόσιων κτιρίων (4000 PC)
Κόστος εφαρμογής: 1,35 εκ €
3.

Επιχειρήσεις

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση υπολογιστών και server με ενεργειακά πιο αποδοτικούς στο 25%
των επιχειρήσεων (1.700 server και 10.200 PC).
Κόστος εφαρμογής: 7,9 εκ. €
4.

Νοικοκυριά

Το μέτρο στον οικιακό τομέα αφορά την αντικατάσταση πλυντηρίου πιάτων, πλυντηρίου ρούχων,
ψυγείου και τηλεόρασης. Στόχος η αντικατάσταση του 5% του υφιστάμενου αποθέματος συσκευών.
Κόστος εφαρμογής: 7,4 εκ € που αντιστοιχεί σε 600‐1200 €/νοικοκυριό ανά συσκευή
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 Μη τεχνολογικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Η αλλαγή της ενεργειακής
συμπεριφοράς των καταναλωτών αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την
εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών. Ενέργειες, όπως ο
περιορισμός της σπατάλης στο φωτισμό, το κλείσιμο των ηλεκτρικών συσκευών
αντί για παραμονή σε κατάσταση stand-by κ.λπ., έχουν άμεσο οικονομικό
αποτέλεσμα για τους καταναλωτές και σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος. H
εξοικονόμηση ενέργειας είναι έως 25% από τη μη χρήση των συσκευών σε stand
by mode.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά το σύνολο των καταναλωτών / κτιρίων (δημόσιος – ιδιωτικός τομέας, σχολεία,
νοικοκυριά). Για την υποστήριξη της δράσης αυτής ο Δήμος Βόλου αναλαμβάνει τη διενέργεια
συστηματικής εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Απώτερος στόχος το
50% των συσκευών να μην είναι σε κατάσταση stand‐by.
Κόστος εφαρμογής: 100 χιλ € αρχικά και 50 χιλ € τα επόμενα έτη (δαπάνη εκστρατείας ενημέρωσης)

ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ
ΚΤΙΡΙΑ

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)
Αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου με
ενεργειακά αποδοτικούς
Επέκταση χρήσης φυσικού αερίου για θέρμανση
χώρων & ζεστό νερό
Συχνή συντήρηση λεβήτων
Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση χώρων
Ηλιακοί συλλέκτες για ζεστό νερό χρήσης
Φωτοβολταϊκά
Συμπαραγωγή
Συστήματα αντιστάθμισης
Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης
Αυτοματισμοί φωτισμού
Προώθηση συσκευών χαμηλής ενεργειακής
κατανάλωσης
Μη τεχνολογικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

43

134

ΔΕΥΑΜΒ

29

810

10

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

3

290

343

4

978

1275

23
84
691

1146
508
13610
3566

96
323
2575

3262
105

108

1

501

2026

2140

6

28

0,1

101

58

89

51

16

1

626

2081

542

7

6

0,1

30

876

1404

Χαμηλή
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iv. Συστήματα σε νέες κτιριακές υποδομές
 Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (building energy
management systems, BEMS). Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας μπορούν να
εγκατασταθούν σε νέα κτίρια (χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγκατάστασής
τους και σε παλαιά) και ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο με στόχο
να την ελαχιστοποιήσουν (π.χ. αυτόματη ρύθμιση του θερμοστάτη του
κλιματισμού, αυτόματο σβήσιμο του φωτισμού, αλλαγή της σκίασης σε
παράθυρα, διαχείριση της ροής του αέρα μέσα στο κτίριο κ.λπ.). Στόχος της
παρέμβασης είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας σε νέα κτίρια.
1.

Δημοτικά κτίρια

Ενδεικτική εφαρμογή σε 1 νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 675 m2 .
Κόστος εφαρμογής: 9,6 χιλ €
2.

Δημόσια κτίρια

Ενδεικτική εφαρμογή σε 1 νέο κτίριο συνολικής επιφάνειας 675 m2.
Κόστος εφαρμογής: 9,6 χιλ €

 Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων. Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια και, επίσης, βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης
σε αυτά. Σκοπός της παρέμβασης είναι όλα τα νέα μεγάλα κτίρια στην πόλη και,
εθελοντικά τα μικρότερα, να είναι σχεδιασμένα βιοκλιματικά.
1.

Δημοτικά κτίρια

Ενδεικτική εφαρμογή σε 2 νέα δημοτικά κτίρια επιφάνειας 675 m2 ανά κτίριο.
Κόστος εφαρμογής: 150 χιλ €
2.

Επιχειρήσεις

Εφαρμογή στο 0,5% των νέων κτιρίων (γραφεία/υπηρεσίες, καταστήματα), επιφάνειας 675 m2 ανά
κτίριο.
Κόστος εφαρμογής: 850 χιλ €
3.

Νοικοκυριά

Εφαρμογή στο 1% των νέων κτιρίων μέχρι το 2020, επιφάνειας 500 m2 ανά κτίριο.
Κόστος εφαρμογής: 1,44 εκ € που αντιστοιχεί σε €/νοικοκυριό

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020
(τόνοι)

ΟΤΑ
ΔΗΜ.
ΣΧΟΛ
ΚΤΙΡΙΑ

Εφαρμογή συστημάτων BMS
(«έξυπνο» σύστημα διαχείρισης
ενέργειας κτιρίων)
Βιοκλιματικά κτίρια
Προτεραιότητα

Υψηλή

4

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

151

99

4

60
Μέση

ΔΕΥΑΜΒ

Χαμηλή
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4.2 Μεταφορές
Οι μεταφορές αποτελούν ένα τομέα με σημαντικές εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Παράλληλα, αποτελούν τον τομέα με τις ταχύτερα αυξανόμενες
εκπομπές. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση των υποδομών της πόλης αλλά
και την προσφορά υπηρεσιών μεταφοράς υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, θα
βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας στο κέντρο της πόλης.
Οι δράσεις περιγράφονται στη συνέχεια ομαδοποιημένες σε τρεις κατηγορίες
παρεμβάσεων.

i. Διαχείριση στόλων οχημάτων
 Αντικατάσταση δημοτικών επιβατηγών οχημάτων με υβριδικά. Τα οχήματα
υβριδικής τεχνολογίας απαιτούν μικρότερη κατανάλωση καυσίμου για να
διανύσουν την ίδια απόσταση με τα συμβατικά οχήματα. Η σταδιακή
αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων του Δήμου με οχήματα υβριδικής
τεχνολογίας θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και,
επομένως, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση 6 επιβατικών οχημάτων του δημοτικού στόλου με πολύ υψηλές
εκπομπές (τεχνολογίας pre‐Euro) και 7 οχημάτων με μέτριες και υψηλές εκπομπές (Euro I – III) με νέα
οχήματα υβριδικής τεχνολογίας, κυβισμού 1.400 cc, με πολύ χαμηλές εκπομπές.
Κόστος εφαρμογής: 77 χιλ € (διαφορά κόστους υβριδικού με συμβατικό)

 Αντικατάσταση παλαιών φορτηγών. Η παρέμβαση αφορά τα φορτηγά του
Δήμου. Τα φορτηγά νέας τεχνολογίας έχουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων
και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων. Στόχος της
παρέμβασης είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παράλληλα, η
βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην πόλη.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση 15 παλαιών βαρέων οχημάτων (εκτός απορριμματοφόρων) του
δημοτικού στόλου τεχνολογίας pre‐Euro.
Κόστος εφαρμογής: 1,7 εκ. €

 Αντικατάσταση
παλαιών
απορριμματοφόρων.
Αντίστοιχα
με
την
προηγούμενη, η παρέμβαση αφορά τα απορριμματοφόρα του Δήμου. Τα
απορριμματοφόρα νέας τεχνολογίας έχουν μικρότερη κατανάλωση καυσίμων
και μικρότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ρύπων. Στόχος της
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παρέμβασης είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και παράλληλα, η
βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην πόλη.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση 14 παλαιών απορριμματοφόρων ηλικίας > 15 ετών και
τεχνολογίας pre‐Euro.
Κόστος εφαρμογής: 2,3 εκ. €

 Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ. Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ένα μικρό αλλά
σημαντικό στόλο οχημάτων. Η σταδιακή τους αντικατάσταση με άλλα υβριδικής
τεχνολογίας θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμου και επομένως και τις
εκπομπές.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση 9 ημιφορτηγών ηλικίας > 10 ετών και τεχνολογίας pre‐Euro &
Euro I με νέα οχήματα τεχνολογίας Euro IV και 5 επιβατικών τεχνολογίας Euro IΙ‐ΙΙΙ με νέα οχήματα
υβριδικής τεχνολογίας, κυβισμού 1.400 cc.
Κόστος εφαρμογής: 250 χιλ. €

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)
Αντικατάσταση δημοτικών επιβατηγών
οχημάτων με υβριδικά
Αντικατάσταση παλαιών φορτηγών
Αντικατάσταση παλαιών απορριμματοφόρων
Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων ΔΕΥΑΜΒ

ΟΤΑ

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

19
67
140
6

ii. Δημιουργία και διαχείριση υποδομών μεταφορών
 Επέκταση δικτύου ποδηλατόδρομων. Η σταδιακή δημιουργία ενός
εκτεταμένου δικτύου ποδηλατόδρομων θα δώσει στους πολίτες εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης. Σε συνέργεια με την επέκταση του δικτύου των
πεζόδρομων και την ενοικίαση ποδηλάτων, η παρέμβαση έχει ως στόχο την
αλλαγή συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και τη χρήση μέσων που δεν
ρυπαίνουν το περιβάλλον.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την επέκταση του κατασκευαζόμενου δικτύου ποδηλατοδρόμων μήκους 10 χλμ.
κατά 15 επιπλέον χιλιόμετρα. Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται μείωση του μεταφορικού έργου
των Ι.Χ. στη συγκεκριμένη διαδρομή με κυκλοφοριακό φόρτο 7.500 οχημάτων/ημέρα κατά 8% και
συνολική μείωση μεταφορικού έργου ΙΧ κατά 2 εκ. οχηματοχιλιόμετρα το 1ο έτος εφαρμογής του
μέτρου.
Κόστος εφαρμογής: 3,9 εκ. €
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 Επέκταση δικτύου πεζόδρομων και βελτίωση πεζοδρομίων. Η σταδιακή
δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου πεζόδρομων και η βελτίωση των
πεζοδρομίων θα κάνει περισσότερο ελκυστική την πεζοπορία στην πόλη και θα
δώσει στους πολίτες εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Σε συνέργεια με τις
παρεμβάσεις σχετικά με την επέκταση του δικτύου των ποδηλατόδρομων και
την ενοικίαση ποδηλάτων, η παρέμβαση έχει ως στόχο την αλλαγή
συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και τη χρήση μέσων που δεν ρυπαίνουν το
περιβάλλον.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την κατασκευή πεζοδρόμων συνολικού μήκους ενός χιλιομέτρου. Στην προκειμένη
περίπτωση εκτιμάται μείωση του μεταφορικού έργου των Ι.Χ. στη συγκεκριμένη διαδρομή με
κυκλοφοριακό φόρτο 7.500 οχημάτων/ημέρα κατά 20% και συνολική μείωση μεταφορικού έργου ΙΧ
κατά 550.000 οχηματοχιλιόμετρα το 1ο έτος εφαρμογής του μέτρου.
Κόστος εφαρμογής: 730 χιλ €

 Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με εφαρμογή
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η διαχείριση της στάθμευσης στην πόλη
εκτιμάται ότι θα μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και τις
αποστάσεις που διανύονται από τα ΙΧ προκειμένου να βρουν θέση στάθμευσης.
Σε συνεργασία με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις (π.χ. κατασκευή τραμ, αστικά
ΚΤΕΛ) θα αποτρέψει τη χρήση ΙΧ. Η διαχείριση περιλαμβάνει τόσο τη δημιουργία
θέσεων στάθμευσης όσο και την εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης παρόδιας
στάθμευσης. Τελικός στόχος είναι η μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και,
επομένως, η μείωση των εκπομπών.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την κατασκευή τριών χώρων στάθμευσης συνολικής χωρητικότητας 880 θέσεων. Η
μείωση του μεταφορικού έργου ΙΧ εκτιμάται στα 2,5 εκ. οχηματοχιλιόμετρα το 1ο έτος εφαρμογής
του μέτρου.
Κόστος εφαρμογής: 8,8 εκ. €

 Κατασκευή τραμ. Η λειτουργία ενός μέσου σταθερής τροχιάς όπως το τραμ,
στην μείζονα περιοχή του Βόλου θα προσφέρει στους πολίτες δυνατότητα
μετακίνησης χωρίς τη χρήση ΙΧ και λεωφορείων. Στόχος είναι η μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων, καθώς η λειτουργία του τραμ είναι ενεργειακά
αποδοτικότερη από τη λειτουργία του ΙΧ και των λεωφορείων και επομένως, οι
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά επιβάτη και χιλιόμετρο μετακίνησης
είναι επίσης μικρότερες.
1.

Δημόσιος τομέας

Το μέτρο αφορά την ανάπτυξη δικτύου τραμ μήκους 14,5 χλμ. στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Βόλου.
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο για την προώθηση και μελλοντική εφαρμογή ενός μέσου
σταθερής τροχιάς στο Π.Σ. Βόλου, αναμένονται εκτροπές από το 10% των IX/ ταξί και το 90% των
λεωφορείων.
Συνολική μείωση μεταφορικού έργου ΙΧ:
37,7 εκ. επιβατοχιλιόμετρα (μείωση 10%) το 1ο έτος εφαρμογής του μέτρου
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Συνολική μείωση μεταφορικού έργου λεωφορείων:
51,8 εκ. επιβατοχιλιόμετρα (μείωση 90%) το 1ο έτος εφαρμογής του μέτρου
Κόστος εφαρμογής: 174 εκ. €

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων
Επέκταση κατασκευαζόμενου δικτύου
πεζόδρομων
Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης
Κατασκευή τραμ

781

Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

116
2058
10179
Χαμηλή

iii. Προσφορά και διαχείριση υπηρεσιών μεταφοράς στην πόλη
 Οργάνωση δημοτικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων για διαδρομές
στην πόλη. Το μέτρο περιλαμβάνει την προμήθεια ποδηλάτων εφοδιασμένων
με GPS για τον εντοπισμό της θέσης τους, την κατασκευή αυτόματων σταθμών
ενοικίασης ποδηλάτων και την ανάπτυξη λογισμικού και υποδομών συστήματος
χρέωσης. Σε συνεργασία με την παρέμβαση για την αύξηση του μήκους και τη
βελτίωση της ποιότητας των ποδηλατοδρόμων, αυτή η παρέμβαση έχει ως
στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς στις μετακινήσεις και τη χρήση μέσων που δεν
ρυπαίνουν το περιβάλλον.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά την εφαρμογή δημοτικού συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων δυναμικότητας 200
ποδηλάτων, τα οποία θα υποκαταστήσουν μεταφορικό έργο που επιτελείται σήμερα από επιβατικά
αυτοκίνητα στο κέντρο της πόλης του Βόλου. Εκτιμώντας μέση ημερήσια χρήση 8 ώρες και 30%
ποσοστό χρήσης αναμένεται μείωση κατά 2,6 εκ επιβατοχιλιόμετρα το 1ο έτος εφαρμογής του
μέτρου.
Κόστος εφαρμογής: 600 χιλ. €

 Αστικά ΚΤΕΛ – νέα μικρότερα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Το
μέτρο αφορά στην αντικατάσταση των παλαιών λεωφορείων τεχνολογίας preEuro με νέα λεωφορεία μικρότερα (midi-Bus) τεχνολογίας Euro IV. Επίσης, η
προμήθεια νέων λεωφορείων θα αφορά μικρότερα λεωφορεία midi-Bus, αντί
των κανονικών λεωφορείων. Με τη χρήση μικρότερων λεωφορείων
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα μειωθεί η κατανάλωση καυσίμου και
επομένως θα μειωθούν οι εκπομπές που προκαλεί η κίνησή τους στην πόλη.
Παράλληλα, το μικρότερο μέγεθός τους θα τα κάνει περισσότερο ευέλικτα και
θα συμβάλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και την ταχύτερη κίνησή τους.
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1.

Αστικά ΚΤΕΛ

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση του 50% των υφιστάμενων λεωφορείων του στόλου τεχνολογίας
pre‐Euro με midi‐Bus τεχνολογίας Euro IV (27 οχήματα) και τη σταδιακή ανανέωση του στόλου κατά
100% με midi‐Bus τεχνολογίας Euro IV αντί με συμβατικά Std Bus (38 οχήματα).
Κόστος εφαρμογής: 10 εκ. €

 Αστικά ΚΤΕΛ – αναδιάρθρωση δρομολογίων.
Η αναδιάρθρωση των
δρομολογίων των αστικών ΚΤΕΛ έχει ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πολιτών στις αστικές τους μετακινήσεις και την αύξηση του μεριδίου των
αστικών λεωφορείων στο συνολικό μεταφορικό έργο που επιτελείται στο Δήμο
Βόλου. Για την κάλυψη της επιπρόσθετης επιβατικής κίνησης απαιτείται
αντίστοιχη αύξηση του στόλου.
1.

Αστικά ΚΤΕΛ

Το μέτρο αφορά την αύξηση του μεταφορικού έργου των αστικών ΚΤΕΛ κατά 10% το οποίο θα
υποκαταστήσει μεταφορικό έργο που επιτελείται από Ι.Χ. αυτοκίνητα. Η αύξηση αυτή αντιστοιχεί
στην αύξηση του στόλου κατά 5 νέα λεωφορεία τύπου midi‐bus.
Η συνολική μείωση του μεταφορικού έργου ΙΧ εκτιμάται στα 5,7 εκ. επιβατοχιλιόμετρα το 1ο έτος
εφαρμογής του μέτρου.
Κόστος εφαρμογής: 1,66 εκ. €

 Οικολογική οδήγηση. Η εφαρμογή των κανόνων οικολογικής οδήγησης μπορεί
να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου από τα οχήματα (και επομένως και τις
εκπομπές τους) έως και 10%. Στόχος της παρέμβασης είναι να προτρέψει τους
πολίτες να οδηγούν οικολογικά και επομένως να μειωθεί η χρήση καυσίμου στα
οχήματα.
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο αφορά τη διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση 65 οδηγών επιβατικών οχημάτων
και ημιφορτηγών του Δήμου Βόλου πάνω σε τεχνικές Eco‐driving.
Κόστος εφαρμογής: 20 χιλ €
2.

Δημόσιοι φορείς

Το μέτρο αφορά την ενημέρωση και τη διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση 165 οδηγών των
αστικών ΚΤΕΛ πάνω σε τεχνικές Eco‐driving
Κόστος εφαρμογής: 50 χιλ €
3.

Ιδιωτικές επιχειρήσεις & νοικοκυριά

Το μέτρο αφορά την ενημέρωση και τη διοργάνωση σεμιναρίων για την εκπαίδευση 3000 οδηγών ΙΧ
και επαγγελματικών οχημάτων πάνω σε τεχνικές Eco‐driving.
Κόστος εφαρμογής: 910 χιλ €
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 Αύξηση πληρότητας κυκλοφορούντων ΙΧ. Στόχος της δράσης είναι να
ενημερώσει / ευαισθητοποιήσει το κοινό ώστε να αυξηθεί η πληρότητα των
κυκλοφορούντων ΙΧ και κατά συνέπεια να μειωθούν τα οχηματοχιλιόμετρα για
το ίδιο μεταφορικό έργο.
1.

Νοικοκυριά

Το μέτρο έχει ως στόχο το διπλασιασμό της πληρότητας (από 1,5 επιβάτες/όχημα σε 3
επιβάτες/όχημα) για το 3% των μετακινήσεων προς την εργασία ή την αγορά στο κέντρο του Βόλου
το πρώτο έτος εφαρμογής του, οι οποίες αυξάνονται γραμμικά στο 27% στο τέλος της 10ετίας. Το
κόστος αφορά συστηματικές και επαναλαμβανόμενες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
Κόστος εφαρμογής: 200 χιλ € (αρχικές συστηματικές δράσεις)

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

Οργάνωση δημοτικού συστήματος
ενοικίασης ποδηλάτων
Αστικά ΚΤΕΛ – νέα μικρότερα λεωφορεία
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
Αστικά ΚΤΕΛ – αναδιάρθρωση δρομολογίων
Οικολογική οδήγηση
Αύξηση πληρότητας κυκλοφορούντων ΙΧ
Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

326
504
11

66

586
450

2061
818

Χαμηλή
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4.3 Ύδρευση και διαχείριση λυμάτων
Αν και η ύδρευση και η διαχείριση των αστικών λυμάτων δεν προκαλούν
σημαντικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποτελούν βασικές δραστηριότητες
της λειτουργίας μιας πόλης.
Τα μέτρα επικεντρώνονται στο σύστημα υδροδότησης της πόλης, στη λειτουργία
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), καθώς και στην παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).
Η ΔΕΥΑΜΒ έχει ήδη προωθήσει την κατασκευή μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων
και τη χρήση της ιλύος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) για την
παραγωγή ενέργειας.

i. Ύδρευση
Οι παρεμβάσεις του συστήματος υδροδότησης της πόλης έχουν απώτερο στόχο τη
μείωση της κατανάλωσης νερού και την άμεση (αλλαγή Η/Μ εξοπλισμού) ή έμμεση
(βελτιστοποίηση συστήματος ύδρευσης) εξοικονόμηση ενέργειας. Σημειώνεται ότι η
μείωση της κατανάλωσης νερού προσαρμόζει την πόλη στις επιπτώσεις των
κλιματικών αλλαγών, δεδομένου ότι μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις που
αναμένεται στην περιοχή της Μεσογείου είναι η μείωση των βροχοπτώσεων και
επομένως, των αποθεμάτων πόσιμου νερού.
 Ανάληψη ενημερωτικής εκστρατείας με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης
νερού. Με τη μείωση της κατανάλωσης νερού επέρχεται η μείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρισμού για (α) τη λειτουργία των γεωτρήσεων και τη
λειτουργία του δικτύου διανομής νερού (αντλιοστάσια) (Σύστημα
Υδροδότησης), καθώς και για (β) τη λειτουργία των αντλιοστασίων ανύψωσης
και μεταφοράς λυμάτων και τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων (Σύστημα Αποχέτευσης). Τα οφέλη προκύπτουν κυρίως από τη
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού για την παραγωγή νερού και την αξία
του εξοικονομούμενου νερού.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση της κατανάλωσης νερού κατά 2,5% που αντιστοιχεί σε 5 lt ανά
άτομο ανά ημέρα. H μείωση αυτή θα επιφέρει μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης (~120 χιλ. kWh
ετησίως) που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση κατά 2,5% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρισμού.
Κόστος εφαρμογής: 40 χιλ € ετησίως για τη διαφημιστική εκστρατεία

 Βελτιστοποίηση του συστήματος ύδρευσης μέσω της αυτοματοποίησης του
δικτύου, την εγκατάσταση συστήματος GIS, την τοποθέτηση «έξυπνων»
ηλεκτρομαγνητικών υδρομετρητών ευθείας ανάγνωσης για τον καλύτερο
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έλεγχο των διαρροών του δικτύου κ.λπ. Τα οφέλη προκύπτουν κυρίως από τη
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού για την παραγωγή νερού και την αξία
του εξοικονομούμενου νερού.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Στόχος του μέτρου είναι η εξοικονόμηση 2500 m3 νερού ημερησίως που αντιστοιχεί στο 7% της
συνολικής παραγωγής νερού. H μείωση αυτή θα επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού
(~ 470 χιλ. kWh ετησίως) που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση κατά 7% της συνολικής κατανάλωσης.
Κόστος επένδυσης: 3,17 εκ. €

 Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού ή άλλες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια του
συστήματος υδροδότησης, που λειτουργούν με χαμηλό συντελεστή απόδοσης.
Στόχος είναι η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού που θα
επιφέρει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, αλλά και τη μείωση των
δαπανών για τη συντήρηση του εξοπλισμού.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά επεμβάσεις σε 10 γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης. Η εξοικονόμηση θα είναι της
τάξεως του 3% επί της σχετικής ηλεκτρικής κατανάλωσης (50 χιλ kWh ετησίως).
Κόστος εφαρμογής: 70 χιλ. €

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

ΔΕΥΑΜΒ

Μείωση κατανάλωσης νερού μέσω διαφημιστικής
εκστρατείας

78

Βελτιστοποίηση του συστήματος ύδρευσης

299

Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού (αντλίες κλπ.) ή άλλες
παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια του συστήματος
υδροδότησης

33

Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

Χαμηλή

ii. Αποχέτευση και ΕΕΛ
Οι παρεμβάσεις είναι τεχνικές και έχουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της
λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος και της εγκατάστασης επεξεργασίας
λυμάτων (ΕΕΛ), καθώς και τη μείωση της ενέργειας που απαιτείται για τη
διαχείριση των λυμάτων της πόλης.
 Περιορισμός των παρασιτικών εισροών στο δίκτυο συλλογής λυμάτων, που
επιβαρύνουν τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς και της μονάδας
επεξεργασίας λυμάτων. Η επέμβαση εστιάζει στην αντικατάσταση των
φρεατίων της ευρύτερης περιοχής των Αλυκών. Το όφελος προκύπτει από τη
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού για τη μεταφορά λυμάτων.
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1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση 50 φρεατίων. Η εξοικονόμηση θα είναι της τάξεως του 1500‐
2000 m3 ημερησίως το οποίο αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση ηλεκτρισμού 340 χιλ kWh ετησίως.
Κόστος εφαρμογής: 150 χιλ. €

 Παρεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό εντός της μονάδας επεξεργασίας
λυμάτων, με στόχο τον περιορισμό των τοπικών και γραμμικών απωλειών
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση ενός παλαιού Μ/Σ με νέο ισχύος 1.000kVA. Η εξοικονόμηση θα
είναι της τάξεως του 2% επί της ηλεκτρικής κατανάλωσης της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων (50 χιλ
kWh ετησίως).
Κόστος εφαρμογής: 30 χιλ. €

 Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού ή άλλες παρεμβάσεις σε αντλιοστάσια
ανύψωσης και μεταφοράς λυμάτων, που λειτουργούν με χαμηλό συντελεστή
απόδοσης. Στόχος είναι η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού
που θα επιφέρει τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, αλλά και τη
μείωση των δαπανών για τη συντήρηση του εξοπλισμού.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά την αντικατάσταση παλαιών αντλιών λυμάτων κυρίως στις ΝΔ συνοικίες της πόλης.
Η εξοικονόμηση θα είναι της τάξεως του 5% επί της ηλεκτρικής κατανάλωσης των αντλιών (76 χιλ
kWh ετησίως).
Κόστος εφαρμογής: 200 χιλ. €

 Περαιτέρω επεξεργασία ιλύος με ενεργειακά πιο αποδοτική μέθοδο ξήρανσης
και διερεύνηση επιλογής βέλτιστης διάθεσης με πιθανή περαιτέρω ενεργειακή
αξιοποίηση. Το όφελος προκύπτει από τη μειωμένη απαίτηση σε ενέργεια από
τη λειτουργία της ξήρανσης της ιλύος και την παραγωγή προϊόντος ξήρανσης
της ιλύος με την ελάχιστα δυνατή περιεκτικότητα σε νερό, το οποίο δύναται
να αξιοποιηθεί ενεργειακά. Παράλληλα, μειώνεται σημαντικά η ποσότητα
ιλύος που καταλήγει στο χώρο υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) της περιοχής.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο αφορά τη διερεύνηση και εφαρμογή της βέλτιστης ενεργειακά μεθόδου ξήρανσης της
ιλύος (ηλιακή, θερμική, κλπ), στην οποία πιλοτικά σήμερα εφαρμόζεται η μέθοδος της υπέρυθρης
ακτινοβολίας (2tn/24hr) η οποία απαιτεί υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού (2000 kWh/ tn εξατμ.
νερού). Για το σύνολο της παραγόμενης ιλύος (9000 τόνοι ετησίως), συγκρινόμενη με την τυπική
μέθοδο της θερμικής ξήρανσης (1000 kWh/ tn εξατμ. νερού), μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια
τουλάχιστον 4 εκ. kWh ετησίως.
Κόστος εφαρμογής: 2,5‐4 εκ. €
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Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

ΔΕΥΑΜΒ

Περιορισμός παρασιτικών εισροών στο δίκτυο
συλλογής λυμάτων
Παρεμβάσεις στον Η/Μ εξοπλισμό εντός της
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
Αλλαγή του Η/Μ εξοπλισμού ή άλλες παρεμβάσεις
σε αντλιοστάσια ανύψωσης και μεταφοράς λυμάτων
Περαιτέρω επεξεργασία ιλύος – πιθανή περαιτέρω
ενεργειακή αξιοποίηση (ΕΕΛ)
Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

217
57
49
2587

Χαμηλή

iii. Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
 Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των πηγαίων υδάτων για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ. Η
παρέμβαση έχει ως στόχο τη μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης
ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και τη στροφή προς καθαρότερες μορφές
ενέργειας. Στόχος η ανάπτυξη συστημάτων ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος μέχρι τα 3 MW.
1.

ΔΕΥΑΜΒ

Το μέτρο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο μικρών Υ/Η συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,85 ΜW
που αντιστοιχεί σε παραγωγή 7,3 εκ. kWh από ΑΠΕ.
1. Μικρό Υ/Η στο Νέο Μετερίζα εγκατεστημένης ισχύος 750 kW.
2. Μικρό Υ/Η στη θέση Σαρακηνός εγκατεστημένης ισχύος 1.100 kW.
Η υλοποίηση του δεύτερου Υ/Η εξαρτάται από την υλοποίηση του έργου των λιμνοδεξαμενών της
κοινότητας Μακρυνίτσας.
Η επέμβαση περιλαμβάνει και τη διερεύνηση της εφαρμογής ΑΠΕ με απώτερο στόχο η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς να είναι μέχρι τα 3 MW.
Κόστος επένδυσης: 7 εκ. € για τα Υ/Η (καθώς και 55 χιλ € για μελέτη με αντικείμενο την αξιοποίηση
ΑΠΕ και την έρευνα για εκτίμηση του αιολικού δυναμικού)

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

Αξιοποίηση του ενεργειακού δυναμικού των
πηγαίων υδάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ
Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

4663*

Χαμηλή

*εκτίμηση για τα Υ/Η
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4.4 Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων
Η διαχείριση των αστικών αποβλήτων σχετίζεται άμεσα με τις αρμοδιότητες του
Δήμου. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στα ρεύματα αποβλήτων που αν οδηγηθούν σε
χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ), η αποσύνθεσή τους θα οδηγήσει στην έκλυση
μεθανίου, ενός πολύ σημαντικού αερίου του θερμοκηπίου.
Οι παρεμβάσεις αυτές είναι αλληλένδετες με την εθνική και περιφερειακή
στρατηγική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και αποσκοπούν στην
επέκταση της ανακύκλωσης του χαρτιού και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των
αστικών απορριμμάτων, επιπλέον των στόχων που έχουν τεθεί και αναλογικά
ισχύουν για την περιοχή του Βόλου. Σημειώνεται ότι οι δράσεις αυτές είναι
πρόσθετες σε σχέση με τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του στόχων
του περιφερειακού σχεδιασμού.
 Προώθηση της ανακύκλωσης χαρτιού. Ο Δήμος Βόλου προχωρά στη
συνεργασία με το συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών (χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο) της Ελληνικής Εταιρίας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Τα
απόβλητα συσκευασίας θα συλλέγονται από το Δήμο και θα μεταφέρονται με
τα απορριμματοφόρα οχήματα που θα διαθέσει η ΕΕΑΑ. Το υλικό στόχος για
τις κλιματικές αλλαγές είναι το χαρτί, γιατί η διάθεσή του στο χώρο
υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) της περιοχής οδηγεί σε άμεσες εκπομπές
μεθανίου. Η παρέμβαση θα έχει συνεργιστική και συμπληρωματική δράση με
το πρόγραμμα ανακύκλωσης και αφορά σε ένα συστηματικό πρόγραμμα
ενημέρωσης πολιτών και επιχειρήσεων, με στοχευμένα μηνύματα για τα
οφέλη της ανακύκλωσης χαρτιού και τη συσχέτισή του με τις κλιματικές
αλλαγές.
1. Δήμος Βόλου
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ποικιλία εργαλείων ενημέρωσης: ενημερωτικά φυλλάδια σε κεντρικά
σημεία, δελτία στον τύπο (έντυπο/ ηλεκτρονικό), σεμινάρια σε μαθητές, δημοτικούς υπαλλήλους
κλπ, και ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του δήμου. Οι δράσεις ενημέρωσης θα
επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο.
Στόχο του μέτρου αποτελεί η ανακύκλωση 900 τόνων χαρτιού που αντιστοιχεί στο 7% της συνολικής
παραγωγής στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου.
Κόστος εφαρμογής: 30 χιλ. € ετησίως

 Αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος αστικών απορριμμάτων. Το οργανικό
κλάσμα των απορριμμάτων (υπολείμματα τροφών και πράσινα απόβλητα)
όταν καταλήγει στο χώρο υγειονομικής ταφής της περιοχής αποσυντίθεται και
εκπέμπει μεθάνιο. Η παρέμβαση δρα συμπληρωματικά με τις δράσεις του
περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων για την περιοχή του Βόλου και
ειδικότερα με τις δράσεις για την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος
από την υγειονομική ταφή. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει πιλοτικό πρόγραμμα
για τη χωριστή συλλογή και κομποστοποίηση των πράσινων απορριμμάτων
της πόλης (κλαδέματα, υπολείμματα/ κουρέματα κήπων κ.λπ.). Σε χρονικό
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διάστημα 2-3 μηνών παράγεται εδαφοβελτιωτικό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τις ίδιες ανάγκες της πόλης. Παράλληλα, το μέτρο
απευθύνεται στους δημότες για την εφαρμογή της κομποστοποίησης στο σπίτι
(αλλιώς οικιακής κομποστοποίησης) καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις που
παράγουν οργανικά απορρίμματα (εστιατόρια, ξενοδοχεία κ.λπ.), για το
ενδεχόμενο της χωριστής συλλογής των οργανικών απορριμμάτων, τα οποία
θα μπορούσαν να διοχετευτούν σε μονάδα κομποστοποίησης σε συνεργασία
με το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ).
1.

Δήμος Βόλου

Το μέτρο περιλαμβάνει την ανέγερση πιλοτικής μονάδας κομποστοποίησης πράσινων απορριμμάτων
δυναμικότητας 1200 τόνων ετησίως, καθώς και 40 κάδους (1100 lt) για τη χωριστή συλλογή των
πράσινων απορριμμάτων. Επιπλέον περιλαμβάνει πιλοτικό πρόγραμμα για την οικιακή
κομποστοποίηση με αρχική πρόβλεψη 300 ειδικούς μικρούς κάδους (140 lt).
Το μέτρο συνοδεύεται από δράσεις υποστήριξης: τεχνική μελέτη εφαρμογής του πιλοτικού
προγράμματος κομποστοποίησης, δράσεις ενημέρωσης και εξοικείωσης των δημοτών με την
πρακτική της οικιακής κομποστοποίησης στα πρώτα χρόνια εφαρμογής, δράσεις ενημέρωσης των
τοπικών επιχειρήσεων για τη χωριστή συλλογή των οργανικών απορριμμάτων
Κόστος εφαρμογής: 240 χιλ. €

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

Επέκταση ανακύκλωσης χαρτιού
Ανακύκλωση οργανικού κλάσματος
απορριμμάτων

1418
1969

Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΕΥΑΜΒ

ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

Χαμηλή
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4.5 Λειτουργία πόλης
Σε αυτόν τον τομέα δράσης εντάσσονται ο δημόσιος φωτισμός
δενδροφύτευση/δημιουργία χώρων πρασίνου (μέτρο αντιστάθμισης).

και

η

Ο οδοφωτισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο κάθε πόλης με πολλές οικονομικές,
πολιτιστικές και άλλες προεκτάσεις. Παράλληλα, αποτελεί μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία για να δώσει ο Δήμος το παράδειγμα της χρήσης ενεργειακά αποδοτικού
εξοπλισμού. Διακρίνονται δύο παρεμβάσεις:
 Αντικατάσταση
λαμπτήρων
(και
ενδεχομένως
αναγκαστικά
και
φωτιστικών) στο φωτισμό οδών και πλατειών. Αυτή η παρέμβαση έχει ως
στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των φωτιστικών των δρόμων και των
πλατειών με άλλα, ενεργειακά αποδοτικότερα. Στόχος είναι η μείωση της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό της πόλης.
1. Δήμος Βόλου
Στόχος του μέτρου είναι η αντικατάσταση του συνόλου των λαμπτήρων για το φωτισμό οδών και των
πλατειών της πόλης με λαμπτήρες τελευταίας τεχνολογίας που είναι ενεργειακά πιο αποδοτικοί.
Υπολογίζεται ότι θα αντικατασταθούν 30000 λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας καθώς και 7000
φωτιστικά.
Κόστος εφαρμογής: 1.2 εκ. €

 Αυτοματισμοί στην έναρξη/λήξη λειτουργίας του φωτισμού οδών και
πλατειών.
1. Δήμος Βόλου
Στόχος του μέτρου είναι η εγκατάσταση ενός συστήματος ελέγχου της λειτουργίας του φωτισμού
οδών και πλατειών το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των λαμπτήρων που χρησιμοποιούνται.
Κόστος εφαρμογής: 7,8 εκ. €

Αν και η δενδροφύτευση δεν μειώνει τις εκπομπές, τα δέντρα απορροφούν
διοξείδιο του άνθρακα και επομένως αντισταθμίζουν τις εκπομπές.
 Δενδροφύτευση/ δημιουργία χώρων πρασίνου. Το μέτρο αποσκοπεί στην
αντιστάθμιση των εκπομπών με την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από
τα δέντρα. Κατά τη διάρκεια ενός χρόνου ένα δέντρο απορροφά 4 – 200 κιλά
διοξειδίου του άνθρακα, σύμφωνα με διεθνείς επιστημονικές εκθέσεις. Για
τους σκοπούς του σχεδίου η απορρόφηση λαμβάνεται στα 27 κιλά /έτος.
Επιπλέον, η δενδροφύτευση έχει πολλαπλές θετικές επιπτώσεις στο επίπεδο
ζωής στην πόλη, με κύριες τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, τη
μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας και επόμενα τη μείωση των
αναγκών κλιματισμού τους καλοκαιρινούς μήνες. Το μέτρο θα μπορεί να
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επεκταθεί με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών: φύτευση στα σπίτια και τα
πεζοδρόμια.
1. Δήμος Βόλου
Στόχος του μέτρου είναι η φύτευση και διατήρηση 10 χιλιάδων δέντρων ή αλλιώς 300 στρεμμάτων
πρασίνου. Τα δέντρα αυτά θα ληφθούν από δημοτικά ή/και κρατικά φυτώρια, καθώς και από
ιδιωτικά φυτώρια. Την ευθύνη εφαρμογής θα έχει η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου.
Το μέτρο δρα συνεργιστικά με την ανάδειξη μη διαμορφωμένων χώρων που αποτελούν εν δυνάμει
πολύτιμους χώρους προς φύτευση, πιθανές αστικές αναπλάσεις και μεγάλα έργα στην πόλη. Είναι
προφανές ότι το μέτρο δεν περιλαμβάνει πιθανά απαιτούμενα έργα διαμόρφωσης των χώρων που
θα επιλεγούν για την εφαρμογή του μέτρου.
Κόστος εφαρμογής: 150 χιλ. €

Μείωση εκπομπών AΦΘ – 2020 (τόνοι)

ΟΤΑ

Αντικατάσταση λαμπτήρων στο φωτισμό οδών και
πλατειών
Αυτοματισμοί στην έναρξη/λήξη λειτουργίας του
φωτισμού οδών και πλατειών
Δενδροφύτευση/ χώροι πρασίνου

1555

Προτεραιότητα

Υψηλή

Μέση

ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜ

ΙΔΙΩΤ

ΝΟΙΚ

5875
270

Χαμηλή
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4.6 Δράσεις προοπτικής
Σε αυτόν το διακριτό άξονα εντάσσονται αντιλήψεις που αφορούν την προοπτική
εξέλιξης και ανάπτυξης της πόλης, οι οποίες δεν μπορούν να θεωρηθούν άμεσα
υλοποιήσιμες δράσεις, επομένως δεν είναι δυνατό να ποσοτικοποιηθούν. Σε αυτό το
πλαίσιο εξετάστηκαν οι περιπτώσεις των αστικών αναπλάσεων και των έργων που
αφορούν τους Μεσογειακούς Αγώνες (2013).
 Μεσογειακοί αγώνες. Οι κτιριακές υποδομές για τους μεσογειακούς αγώνες
θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι
δράσεις που αναφέρονται στο παρόν σχέδιο. Τα κτίρια θα πρέπει να είναι
ενεργειακά αποδοτικά και να βαθμολογούνται σύμφωνα με την ανώτερη
κλάση Α+. Αυτό πρέπει να αποτελέσει προδιαγραφή για τη δημοπράτηση της
κατασκευής τους. Παράλληλα, τα κτίρια θα πρέπει να εξυπηρετούνται από
δίκτυα κοινής ωφελείας, σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η
ενεργειακή κατανάλωση και οι απώλειες νερού. Τέλος, θα πρέπει να
προβλεφθεί η φύτευση υψηλού πρασίνου, το οποίο εκτός των άλλων
ωφελειών που θα παρέχει, θα αντισταθμίζει εν μέρει τις εκπομπές των
κτιρίων.
 Αστικές αναπλάσεις. Ο Δήμος Βόλου σχεδιάζει και υλοποιεί αστικές
αναπλάσεις στην πόλη σε τακτική βάση. Κάθε φορά που μια νέα αστική
ανάπλαση σχεδιάζεται, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θέμα των
κλιματικών αλλαγών και να εφαρμόζονται, κατά το δυνατό, οι αρχές και οι
αντιλήψεις των επιμέρους δράσεων που αναπτύσσονται στα προηγούμενα
κεφάλαια, ανάλογα με το είδος της ανάπλασης. Έτσι, ο Δήμος θα αναπτύξει
μια μεθοδολογία κατευθυντήριων γραμμών, η οποία θα ακολουθείται κάθε
φορά που θα προκύπτει ο σχεδιασμός μιας νέας αστικής ανάπλασης. Οι
κατευθυντήριες γραμμές θα στηρίζονται στις δράσεις που αναπτύσσονται
στο σχέδιο αυτό και θα αποσκοπούν αφενός στην ελαχιστοποίηση της
κατανάλωσης ενέργειας (για φωτισμό, θέρμανση ψύξη, κ.λπ.) και αφετέρου
στη δημιουργία ανοικτών χώρων με υψηλό πράσινο, το οποίο θα έχει
χαμηλές απαιτήσεις σε άρδευση.
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Κεφάλαιο 5ο: Παρακολούθηση του σχεδίου

Συμμετοχή
Ο Βόλος είναι η πρώτη ελληνική πόλη που αποκτά ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για
την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Η επιτυχία του Σχεδίου σχετίζεται
άμεσα με την ενεργό συμμετοχή τόσο των φορέων που συμμετέχουν στο Σχέδιο
αυτό όσο και όλων των δημοτών.
Ο Δήμος Βόλου θα επιδιώξει τη συμμετοχή στο διάλογο όλων των φορέων του
Δημοσίου που είτε αναφέρονται στο Σχέδιο είτε θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
στην επιτυχή υλοποίησή του. Μέσα από το διάλογο θα επιδιωχθεί η συμφωνία και η
συνεργασία διαφορετικών φορέων και υπηρεσιών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν
τυχόν καθυστερήσεις ή διοικητικές αρρυθμίες που κάποιες φορές παρατηρούνται
κατά την υλοποίηση μακροπρόθεσμων και πολύπλοκων σχεδίων. Επίσης, ο Δήμος
Βόλου θα επιδιώξει να συσχετιστούν με το Τοπικό Σχέδιο Δράσης για τις κλιματικές
αλλαγές όλα τα υπόλοιπα σχετικά σχέδια και πολιτικές του. Παράλληλα, θα
επιδιώξει οι δράσεις που σχεδιάζονται από άλλους φορείς, για την περιοχή, να
συμβαδίζουν με την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ο Δήμος θα επιδιώξει το διάλογο και θα συνεργαστεί με τις επιχειρήσεις της
περιοχής, έτσι ώστε, στο βαθμό που τους αναλογεί, να συμμετέχουν στην κοινή
προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος
θα προσπαθήσει να βρει κοινό τόπο συνεννόησης και συντονισμού για την
υλοποίηση δράσεων που αναφέρονται στο Σχέδιο και που η υλοποίησή τους
εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις επιχειρήσεις της περιοχής.
Ο Δήμος θα επιδιώξει το διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση με όλους τους
δημότες. Η διαβούλευση, η οποία ήδη ξεκίνησε με την έναρξη εκπόνησης του
σχεδίου είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί αφενός επιδιώκει στην ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των δημοτών και, αφετέρου, επιχειρείται μέσω αυτής η
βελτιστοποίηση του ίδιου του Σχεδίου. Παράλληλα, ο Δήμος θα αναλάβει δράσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προώθηση και προβολή
των επιμέρους δράσεων που αναφέρονται στο Σχέδιο. Επιπλέον, ο Δήμος θα
οργανώσει εκπαιδευτικές παρουσιάσεις για τις κλιματικές αλλαγές και το Τοπικό
Σχέδιο Δράσης στα σχολεία της περιοχής, με στόχο να συνεισφέρει στη δημιουργία
περιβαλλοντικής συνείδησης στους νέους.
Η ίδια διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχής θα ακολουθείται από το Δήμο σε
κάθε μελλοντική αναθεώρηση του Σχεδίου. Παράλληλα, ο Δήμος ενθαρρύνει τους
δημότες, τις τοπικές επιχειρήσεις αλλά και τους ίδιους τους υπαλλήλους του να
συμμετέχουν και να καταθέτουν τις απόψεις τους και τις ιδέες τους τόσο στην
αρχική φάση διαβούλευσης, αλλά και μετά την έναρξη υλοποίησης του Σχεδίου.
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Παρακολούθηση και ενημέρωση
Ο Δήμος αναλαμβάνει τη σταδιακή υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης στο
βαθμό που οι περιγραφόμενες σε αυτό δράσεις αφορούν τη λειτουργία του ίδιου ή
δημοτικών και διαδημοτικών επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει.
Ο Δήμος αναλαμβάνει την ευθύνη να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του
Σχεδίου και να αναφέρει στους δημότες την πρόοδό του. Για το λόγο αυτό κάθε δύο
έτη θα γίνεται από το Δήμο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος της πόλης
και των εκπομπών της. Παράλληλα, θα ετοιμάζεται έκθεση προόδου για τις δράσεις
του Σχεδίου που υλοποιούνται.
Αν θεωρείται απαραίτητο, τόσο οι ποσοτικοί στόχοι του Τοπικού Σχεδίου Δράσης
όσο και οι προγραμματιζόμενες δράσεις θα αναθεωρούνται.
Τα αποτελέσματα του ενεργειακού αποτυπώματος, των εκπομπών και της πορείας
υλοποίησης του Σχεδίου θα ανακοινώνονται δημόσια και κάθε δημότης θα έχει
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες. Η διαδικασία αναθεώρησης του Σχεδίου,
όταν κάτι τέτοιο απαιτηθεί, θα γίνεται ύστερά από δημόσια διαβούλευση τόσο με
τους δημότες όσο και με τους υπόλοιπους ενδιαφερόμενους φορείς.
Ο Δήμος αναλαμβάνει να υλοποιήσει καμπάνιες προώθησης των δράσεων εκείνων
που προβλέπονται στο Σχέδιο, αλλά η υλοποίησή τους δεν εξαρτάται άμεσα από τον
ίδιο το Δήμο, αλλά από τρίτους. Παράλληλα, ο Δήμος θα αναλάβει τακτικές
καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για τις κλιματικές
αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό, θα οργανώνεται μια ημερίδα κάθε δύο έτη, όταν
ολοκληρώνεται ο υπολογισμός του ενεργειακού αποτυπώματος και των εκπομπών
της πόλης. Στόχος του Δήμου είναι, σταδιακά η ημερίδα αυτή να μετεξελιχθεί σε
συνέδριο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κλιματική Αλλαγή. Με τον τρόπο
αυτό, ο Δήμος Βόλου επιδιώκει να πρωταγωνιστήσει, σε εθνικό επίπεδο, στην
προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.
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