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Σύνοψη 

Ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα των ∆ηµάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον 
στόχο µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ο ∆ήµος 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης  υπέγραψε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων στις 14/03/2011 και 
ξεκίνησε να προσαρµόζεται και να υλοποιεί τις δεσµεύσεις που απορρέουν από αυτό. 

Σαν πρώτο βήµα, διαµορφώθηκε µία άτυπη οργανωτική δοµή για την κατάστρωση 
και υλοποίηση της αειφόρου ενεργειακής πολιτικής του ∆ήµου, καθώς και την 
παρακολούθηση επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί. 

Ο στόχος που τέθηκε είναι η µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του ∆ήµου κατά 21,97% από τα επίπεδα 
του 2010 έως το 2020 µέσω δράσεων ανά τους διάφορους τοµείς δραστηριότητας της πόλης. 
Η εκτίµηση των εκποµπών CO2 στο ∆ήµο έγινε βάσει δεδοµένων των ενεργειακών 
καταναλώσεων έχοντας το 2010 ως έτος βάσης. Σύµφωνα µε την απογραφή εκποµπών 
στο ∆ήµο, αυτές καταγράφηκαν για το έτος 2010 ως εξής: 

 

 

Το ενιαίο αρχείο που τηρείται ενηµερώνεται συνεχώς µε τη συλλογή, καταγραφή και 
επεξεργασία των δεδοµένων των ενεργειακών καταναλώσεων που αφορούν τις δηµοτικές 
εγκαταστάσεις, το δηµοτικό στόλο, και το φωτισµό οδών και πλατειών. Από την επεξεργασία 
των δεδοµένων αυτών προκύπτει η συνολική κατανάλωση σε µηνιαία και σε ετήσια βάση και 
οι συνολικές εκποµπές C02 του ∆ήµου σε όλους τους τοµείς. Στα συµπεράσµατα που 
προκύπτουν από τα στοιχεία, βασίζεται ο σχεδιασµός των αντίστοιχων µέτρων για τη 
σταδιακά επίτευξη του στόχου της µείωσης εκποµπών Co2 µέχρι το έτος 2020. 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS AND FINAL ENERGY CONSUMPTIO N PER CAPITA  

Emission factor tones CO 2/capita MWh/capita 

IPCC 6.69 11.07 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας (MWh/year)  Εκποµπές CO2 
(tones/year) 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 7.179,97 4.078,38 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 180.624,86 171.722,40 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 335.462 158.357 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1.369,05 1.573,04 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 2.091,54 524,47 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 12.192,07 3.059,60 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 38.432.81 9.579.54 
ΣΥΝΟΛΟ 
 

577.352,30 
 

348.894,43 
 



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

 

 

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Εκποµπές CO2 (tonnes/year)

Εκποµπές  CO2 ανά τοµέα/CO2 emissions per sector

Μεταφορές/Transport

Τριτογενής/Tertiary

Οικιστικός/Residential

∆ηµοτικός/Municipal

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα/Final 
energy consumption per sector

Μεταφορές/Transport

Τριτογενής/Tertiary

Οικιστικός/Residential

∆ηµοτικός/Municipal



                                             ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (Σ∆ΑΕ)                                                                                                                                
                     
                                                                 

9 
 

 

Με βάση την απογραφή εκποµπών, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης, συνέταξε το 
παρόν Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συµφώνου των 
∆ηµάρχων. Σύµφωνα µε το σχέδιο, ο στόχος της µείωσης εκποµπών CO2 κατά 20% µπορεί 
να επιτευχθεί µέσω δράσεων και επεµβάσεων στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις, 

• ∆ηµοτικά, 

• Τριτογενή τοµέα, 

• Κατοικίες, 

• Κοινόχρηστοι χώροι, 

2. ∆ηµοτικός φωτισµός, 

3. Μεταφορές, 

• ∆ηµοτικός στόλος, 

• ∆ηµόσιες µεταφορές, 

• Ιδιωτικές µεταφορές, 

4. Τοπική παραγωγή ενέργειας, 

5. Συνεργασία µε πολίτες και ενδιαφερόµενους. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΡΥΠΩΝ CO2 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS REDUCTION TARGET  

% reduction tonnes CO 2 

21,96 76.686,3 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 
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Εισαγωγή  

Οι διαδικασίες παραγωγής, διάθεσης και διαχείρισης της ενέργειας, ξεπερνούν 
συνήθως τα τοπικά και εθνικά όρια. Όµως, η εξοικονόµηση ενέργειας, η δηµιουργία 
αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής, η αξιοποίηση των ΑΠΕ και κυρίαρχα η 
προστασία του περιβάλλοντος, αποτελούν σαφέστατα υπόθεση των φορέων της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στα πλαίσια της καταπολέµησης της 
κλιµατικής αλλαγής έχει θέσει µία σειρά από φιλόδοξους στόχους. Το «Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων» εντάσσεται στην παραπάνω πολιτική και αποσκοπεί στην βέλτιστη ενεργειακή 
αποδοτικότητα, στη µείωση των εκποµπών ρύπων CO2 και στη χρήση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας, µε απώτερο σκοπό την µείωση των εκποµπών του CO2 κατά 20% τουλάχιστον 
µέχρι το έτος 2020. Στο Σύµφωνο, µέχρι στιγµής (∆εκέµβριος 2016) συµµετέχουν πάνω από 
6370 ∆ήµοι από την Ευρώπη, µεταξύ των οποίων 135 ∆ήµοι από όλη την Ελλάδα. 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, µε την έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και 
την υπογραφή του από τον ∆ήµαρχο στις 14/03/2011, αποφάσισε την συµµετοχή του στο 
«Σύµφωνο των ∆ηµάρχων». Συγκεκριµένα, ο ∆ήµος αναλαµβάνει την δέσµευση να 
περιορίσει την έκλυση CO2, στην περιοχή ευθύνης του, κατά 20% ως το 2020 µε έτος 
αναφοράς το 2010. Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου γίνεται καταγραφή των εκποµπών 
CO2 του έτους αναφοράς και συντάσσεται Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ∆ΑΕ). Η 
παρακολούθηση της προόδου και της εφαρµογής των προτεινόµενων µέτρων -που 
περιγράφονται στο Σ∆ΑΕ- γίνεται µε την περιοδική σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης 
(προτείνεται περίοδος δύο ετών).  

Οι τοµείς εφαρµογής των δράσεων είναι οι εξής: 

1. Κτίρια και εγκαταστάσεις, 

• ∆ηµοτικά, 

• Τριτογενή τοµέα, 

• Κατοικίες, 

2. ∆ηµοτικός φωτισµός, 

3. Μεταφορές, 

• ∆ηµοτικός στόλος, 

• ∆ηµόσιες µεταφορές, 

• Ιδιωτικές µεταφορές, 

4. Τοπική παραγωγή ενέργειας, 

5. Πολεοδοµικός σχεδιασµός και σχεδιασµός χρήσεων γης, 

6. ∆ηµόσιες συµβάσεις, 

7. Συνεργασία µε πολίτες και ενδιαφερόµενους. 

Γίνεται σαφές ότι η αποτελεσµατική προώθηση της ενεργειακής πολιτικής 
προϋποθέτει την απαραίτητη οργάνωση και προσαρµογή της λειτουργίας των υπηρεσιών του 
∆ήµου καθώς, και τη διάθεση και δέσµευση ανθρωπίνων πόρων για την σχεδίαση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση των δράσεων. 
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Στο Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που ακολουθεί, περιγράφεται η 
υφιστάµενη κατάσταση εντός των ορίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης και τα µέτρα 
και πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν µέχρι το 2020 ώστε ο ∆ήµος να επιτύχει τον στόχο 
µείωσης των εκποµπών CO2 που έθεσε, συνεισφέροντας έτσι στον γενικότερο στόχο της 
αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
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1 Οργανωτικά θέµατα 

1.1 Οργανωτική ∆οµή του ∆ήµου 

Για την οργάνωση των δράσεων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης στα πλαίσια 
της συµµετοχής του στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων δηµιουργήθηκε, τον Ιανουάριο του 2012, 
οµάδα έργου αποτελούµενη από στελέχη του Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης και 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου. Η αναλυτική δοµή της προαναφερθείσας οµάδας 
φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα:   

 

Εικόνα 1 Οργανόγραµµα δοµής υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια 

Για τη σύνταξη και ολοκλήρωση του Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου Ανάπτυξης (Σ∆ΑΕ) 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης ανέλαβε η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε τη στενή 
συνεργασία και υποστήριξη της κατευθυντήριας επιτροπής. Ορίστηκε µία ∆ιαχειρίστρια 
Έργου που επέβλεψε την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης και τις οµάδες εργασίας.  

Στις αρµοδιότητες της επιτροπής εντάσσεται και η επικοινωνία µε το γραφείο του 
Συµφώνου των ∆ηµάρχων αφού ορίσει έναν/µία υπεύθυνο/η για το σκοπό αυτό. O/η 
υπεύθυνος/η για την επικοινωνία µε το γραφείο του Συµφώνου των ∆ηµάρχων (Covenant of 
Mayors Office) αναλαµβάνει να παρακολουθεί:  

• την υλοποίηση του Σχεδίου ∆ράσης,  

Οµάδες εργασίας -
Working Groups

∆ιαχειριστής Έργου -
Project Manager

Κατευθυντήρια 
Επιτροπή -

Steering Comitee

Επικεφαλής: Κυριζόγλου Λάζαρος (∆ήµαρχος Αµπελοκήπων -
Μενεµένης)

1. Μανωλόπουλος Βασίλειος (Αντιδήµαρχος  ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Καθαριότητας, Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος),

2. Παπαγεωργίου Αθανάσιος (Γενικός Γραµµατέας),
3. Αθανασιάδης ∆ηµήτρης, (Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, 

Προγραµµατισµού και Ευρωπ.Προγραµµάτων),
4. ∆ηµόκα Αναστασία (Γραφείο Ανάπτυξης, Οργάνωσης, Προγραµµατισµού 

και Ευρωπ.Προγραµµάτων),
5. Φωτέα Αικατερίνη (∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας)

6. Παρτσάλη Κασσιανή (Γραφείο Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και 
Κυκλοφορίας του Τµήµατος Μελετών Κατασκευών και Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών)
7. Μανωλίδου Αικατερίνη (Γραφείο Εκπόνησης Μελετών και Επίβλεψης 

Εκτέλεσης Έργων)

Κασσιανή Παρτσάλη (Αρχιτέκτονας)

Σύνταξη σχεδίου
1. Μαρία Καραγιάννη 

(Αρχιτέκτονας)
2. Σοφία Μαυρουδή 

(Αρχιτέκτονας)
3. Γιώργος Γραονίδης 

(Ηλ. Μηχανικός)
4. Γιώργος Οσλοβίτης 

(Ηλ. Μηχανικός)

Συλλογή/επεξεργασία 
δεδοµένων

1. Γιώργος Βασιλειάδης 
(Πολ. Μηχανικός),

2. Γιώργος Γραονίδης 
(Ηλ. Μηχανικός),

3. Γιώργος Οσλοβίτης 
(Ηλ. Μηχανικός,

4. Μαρία Καραγιάνη 
(Αρχ. Μηχανικός).

Επικοινωνία
1. Κασσιανή 
Παρτσάλη
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• τις δραστηριότητες ενηµέρωσης των πολιτών σχετικά µε το Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων και το Σχέδιο ∆ράσης, 

• όλα τα θέµατα που αφορούν την επικοινωνία και ενηµέρωση του Γραφείου 
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων. 

Τέλος, για την βέλτιστη επικοινωνία µε την κοινωνία των πολιτών και τους 
εµπλεκόµενους φορείς κρίνεται αναγκαίο να συσταθεί γραφείο ενηµέρωσης των πολιτών 
για τα θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής, που θα αναλαµβάνει 
δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών (εκδηλώσεις, φυλλάδια, δυναµική 
ιστοσελίδα, κ.τ.λ.) και ενηµέρωσης σχετικά µε τις οικονοµικές και τεχνικές δυνατότητες 
υλοποίησης παρεµβάσεων αειφόρου ενέργειας (π.χ. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ, άλλα 
επιχειρησιακά προγράµµατα, τεχνικές λύσεις, κτλ.). Το γραφείο θα πρέπει να στελεχωθεί από 
άτοµο/α επικοινωνίας για την ενηµέρωση του κοινού και να ανταποκρίνεται στα ερωτήµατα 
πολιτών και φορέων. 

1.2 Συνεργασία και Στήριξη από τους Ενδιαφερόµενους 

Φορείς και Πολίτες 

Για την επιτυχή εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης έκρινε απαραίτητη τη συνεργασία του µε άλλους εµπλεκόµενους φορείς της 
τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκεται. Ένα δίκτυο φορέων θα 
συµβάλει στην προώθηση της αναγκαίας αλλαγής συµπεριφοράς και νοοτροπίας και θα 
ενθαρρύνει τους/τις συµµετέχοντες/ουσες να επενδύσουν µε οικονοµικούς, ανθρώπινους και 
άλλους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εµπλεκόµενοι φορείς 
δεν αρκεί µόνο να συµµετέχουν µέσω της ενηµέρωσής τους από φυλλάδια, ενηµερωτικές 
εκποµπές και ηµερίδες/εκδηλώσεις, οι οποίες όµως παραµένουν απαραίτητες για την έγκαιρη 
ενηµέρωσή τους. Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης έκρινε πως θα πρέπει οι 
εµπλεκόµενοι φορείς να συµµετέχουν ενεργά σε όλα τα στάδια της εκπόνησης και 
υλοποίησης του παρόντος σχεδίου για να εξασφαλίσει τα βέλτιστα αποτελέσµατα.  

Η συµµετοχή, συνεπώς των φορέων κρίνεται άκρως σηµαντική για το ∆ήµο γιατί έτσι 
επιτυγχάνεται: 

• η ενίσχυση της δηµοκρατικής φύσης των συντασσόµενων και υλοποιούµενων 
σχεδίων, 

• η καλύτερη ενηµέρωση και η αυξηµένη συµµετοχή των πολιτών εξασφαλίζει 
τη βιωσιµότητα και την επιτυχία των προτεινόµενων µέτρων και δράσεων, και 

• η στήριξη των σχεδίων και των προτάσεων σε όσο το δυνατό µεγαλύτερη 
βάση γνώσεων, δεδοµένων και πληροφοριών. 

Ως εµπλεκόµενοι φορείς µπορούν να θεωρηθούν όλες οι οµάδες που σχετίζονται µε 
την τοπική κοινωνία και µπορούν να συµµετάσχουν στη διαµόρφωση και την υλοποίηση των 
ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών σε συνεργασία µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η 
συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων αποτελεί το σηµείο αφετηρίας στη διαδικασία της 
εφαρµογής των επιθυµητών αλλαγών συµπεριφοράς και συνηθειών και στην καθιέρωση µιας 
διαφορετικής νοοτροπίας που απαιτεί το Σχέδιο ∆ράσης. Για το λόγο αυτό οι εµπλεκόµενοι 
φορείς πρέπει να έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στα στάδια σχεδιασµού του οράµατος 
και των στόχων της τοπικής κοινωνίας αλλά και σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου 
∆ράσης. 
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Για το ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, ως πιθανοί εµπλεκόµενοι φορείς έχουν 
αναγνωριστεί1: 

1. Επίσηµοι οργανισµοί όπως: 
• ο ίδιος ο ∆ήµος και οι ∆ηµοτικοί Οργανισµοί,  
• οι εκπρόσωποι παρατάξεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
• η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το γραφείο Μητροπολιτικής 

Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
• οι όµοροι ∆ήµοι, 
• οι εκπρόσωποι άλλων τοπικών, περιφερειακών ή εθνικών αρχών που 

σχετίζονται µε το Σχέδιο ∆ράσης του ∆ήµου (π.χ. Υ.Π.ΕΝ., Γ. Γρ. 
Μακεδονίας – Θράκης ∆/νση Περιβάλλοντος, Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση 
Μακεδονίας – Θράκης Γ. ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής), 

• οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών και ενέργειας όπως η ΕΠΑ, η ∆ΕΗ, η 
Α∆ΜΗΕ, η ΕΥΑΘ, κτλ., 

• το Συµβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 
• ο Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδας και η ΓΑΙΑ ΟΣΕ,  
• ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 
• Η Αναπτυξιακή Εταιρία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης Α.Ε., 
• η Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε., 
• οι ∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆υτικής 

Θεσσαλονίκης. 
• το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας, 
• τα ΚΤΕΛ Μακεδονίας, 
• το Βιοµηχανικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο, το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, 
• οι Τράπεζες, το Εµπορικό – Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, 
• η Greenpeace και η WWF Hellas, 
• η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

2. Άλλοι σχετικοί σύλλογοι, ενώσεις, πρωτοβουλίες και οµάδες της τοπικής 
κοινωνίας όπως: 

• Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων των σχολείων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 

• ΜΚΟ ή άλλοι σύλλογοι, ενώσεις, πρωτοβουλίες πολιτών,  
• τοπικά συµβούλια, 
• Αντιπρόσωποι του κατασκευαστικού κλάδου της περιοχής, 
• ο Εµπορικός Σύλλογος Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών ∆ήµου 

Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 
• Κάτοικοι ή επαγγελµατίες που δραστηριοποιούνται στα όριο του ∆ήµου 

µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις που άπτονται του Σχεδίου ∆ράσης. 

Ο ρόλος των εµπλεκόµενων φορέων στη διαδικασία του Σχεδίου ∆ράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. Στον πίνακα φαίνονται και οι δράσεις που 
θα αναλάβει ο ∆ήµος σε σχέση µε τους εµπλεκόµενους φορείς αλλά και οι εµπλεκόµενοι 
φορείς σε κάθε στάδιο. 

                                                      
1 Ο κατάλογος αυτός είναι ενδεικτικός και όχι εξαντλητικός. 
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Πίνακας 1.1 Τα στάδια του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης και ο ρόλος των εµπλεκόµενων φορέων σε καθένα από 
αυτά 

Βήµα ∆ηµοτική Αρχή Κατευθυντήρια Επιτροπή και 
οµάδες εργασίας 

Εµπλεκόµενοι 
Φορείς 

1ο Στάδιο: Ένταξη του ∆ήµου στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 
Πολιτική ∆έσµευση 
και υπογραφή του 
Συµφώνου 

Υπογραφή του 
Συµφώνου 

Ενηµέρωση κατοίκων, πολιτών και 
φορέων 

- 

∆ηµιουργία 
αναγκαίων 
οργανωτικών ∆οµών 

- 

Οργάνωση δικτύου 
µε εµπλεκόµενους 
φορείς 

Κινητοποίηση και 
περαιτέρω 
ενηµέρωση 
φορέων 

Επιλογή φορέων και 
βαθµού/τρόπου συµµετοχής τους, 
δηµιουργία φόρουµ 

∆ιατύπωση 
απόψεων και 
συστάσεων για το 
Σχέδιο ∆ράσης 

2ο  Στάδιο: Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης και σύνταξη Σχεδίου ∆ράσης 

Ανάλυση 
υπάρχουσας 
κατάστασης 

∆ιάθεση πόρων 
και οργάνωση 
διαδικασίας 

Εκτίµηση παρούσας κατάστασης, 
σύνταξη Βασικής Παραγωγής 
Εκποµπών CO2, επικοινωνία µε 
αρµόδιους φορείς για παροχή 
στοιχείων 

Παροχή δεδοµένων 
και πληροφοριών 

∆ιατύπωση 
οράµατος 

Συµβολή στην 
διατύπωση του 
οράµατος 

∆ιατύπωση οράµατος και στόχων 
µε ανατροφοδότηση από  κύριους 
πολιτικούς και άλλους 
εµπλεκόµενους φορείς 

∆ιατύπωση 
προτάσεων και 
σχολίων για την 
εξέλιξη και τη 
βιώσιµη ανάπτυξη 
του ∆ήµου 

Εκπόνηση Σχεδίου 
∆ράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια 

∆ιάθεση 
αναγκαίων πόρων 
και ανθρώπινου 
δυναµικού 

Εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου 
Σχεδίου που περιλαµβάνει 
µέτρα/δράσεις, χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης, οικονοµικό 
προγραµµατισµό, δείκτες 
παρακολούθησης. Εγκαθίδρυση 
σταθερών δικτύων συνεργασίας µε 
εµπλεκόµενους φορείς 

∆ιατύπωση σχολίων 
και ιδεών σχετικά µε 
το Σχέδιο ∆ράσης 

Έγκριση και 
υποβολή του 
Σχεδίου ∆ράσης 

Έγκριση Σχεδίου 
Υποβολή του Σχεδίου στο 
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων - 

3ο Στάδιο: Υλοποίηση Σχεδίου 

 
Παροχή πολιτικής 
στήριξης 

Επίβλεψη και συντονισµός 
υλοποίησης Σχεδίου. Συνεχής 
επικοινωνία µε εµπλεκόµενους 
φορείς και ενηµέρωση για το ρόλο 
τους 

Υλοποίηση από τον 
εκάστοτε φορέα των 
µέτρων που 
υπόκεινται στις 
αρµοδιότητές του 

 

Υλοποίηση 
σχεδίου και 
ενσωµάτωσή του 
στην καθηµερινή 
λειτουργία του 
∆ήµου 

Έναρξη υλοποίησης µέτρων που 
αφορούν τον ίδιο το ∆ήµο. Συνεχής 
ενηµέρωση και επικοινωνία µε τους 
δηµότες και τους φορείς. 

Υλοποίηση από τον 
εκάστοτε φορέα των 
µέτρων που 
υπόκεινται στις 
αρµοδιότητές του 

 

Εντατικοποίηση 
συνεργασίας µε 
εµπλεκόµενους 
φορείς 

Ενηµέρωση εµπλεκόµενων φορέων 
για διαθέσιµους πόρους, 
προγράµµατα, πρωτοβουλίες και 
χρηµατοδοτήσεις  

Στήριξη του Σχεδίου. 
Αλλαγή τρόπου 
δράσης και 
ευαισθητοποίηση 

 
∆ικτύωση µε άλλους ∆ήµους του Συµφώνου, ανταλλαγή 
εµπειριών και καλών πρακτικών, ενδυνάµωση 
συνεργασιών 

Ενδυνάµωση του 
δικτύου των 
εµπλεκόµενων 
φορέων µε 



                                             ΣΧΕ∆ΙΟ
                     
                                                                

 

4ο Στάδιο: Έλεγχος προόδου

Έλεγχος προόδου 

Ενηµέρωση
την επιτροπή
τις οµάδες
εργασίας
τακτά χρονικά
διαστήµατα
την πρόοδο
υλοποίησης
σχεδίου
 

Αναφορά ελέγχου 
Επισκόπηση
αναφοράς
ελέγχου

Αναθεώρηση Επίβλεψη
διαδικασίας

 

Ο πιθανός τρόπος και
στο παρακάτω διάγραµµα: 

Πληροφόρηση
εκπαίδευση

Πληροφόρηση
ανατροφοδότηση

Συµµετοχή

Αυξηµένη
συµµετοχή
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προόδου 
Ενηµέρωση από 
την επιτροπή και 

οµάδες 
εργασίας ανά 
τακτά χρονικά 
διαστήµατα για 
την πρόοδο 
υλοποίησης του 
σχεδίου 

Έλεγχος προόδου υλοποίησης ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα και 
αποτίµηση αποτελεσµάτων 

Επισκόπηση 
αναφοράς 
ελέγχου 

Υποβολή τακτικής αναφοράς 
ελέγχου στην ∆ηµοτική Αρχή και 
στους εµπλεκόµενους φορείς 
σχετικά µε την πρόοδο εφαρµογής 
του Σχεδίου. ∆ηµοσιοποίηση 
αποτελεσµάτων και υποβολή ανά 
διετία αναφοράς στο Σύµφωνο των
∆ηµάρχων 

Επίβλεψη 
διαδικασίας 

Περιοδική ανασκόπηση, 
ενηµέρωση και 
προσαρµογή/αναθεώρηση του 
Σχεδίου ∆ράσης µε βάση την 
πρόοδο στην εφαρµογή του και τα 
νέα δεδοµένα που πιθανά θα 
προκύψουν 

τρόπος και ο βαθµός συµµετοχής του κάθε εµπλεκόµενου

Πληροφόρηση/ 
εκπαίδευση

Φυλλάδια, ενηµερωτικές 
ηµερίδες/εκδηλώσεις. δελτία τύπου, 

διαφηµίσεις, αφίσες

Πληροφόρηση και 
ανατροφοδότηση

Γραµµή τηλεφωνικής επικοινωνίας 
προγράµµατος, δηµόσιες 

συζητήσεις/διαβουλεύσεις, ιστοσελίδα, 
έρευνες µε ερωτηµατολόγια

Συµµετοχή Οµάδες διαβούλευσης, φόρουµ

Οµάδες εργασίαςΑυξηµένη 
συµµετοχή

                                                                                                                          

ενηµέρωση 
επιπλέων πιθανών 
συµµετεχόντων 

ανά 
Παροχή δεδοµένων 
και πληροφοριών 

εφαρµογής 

των 

Επισκόπηση και 
σχολιασµών 
αναφορών ελέγχου 

και τα 

Ενεργή συµµετοχή 
στην αναθεώρηση 
και ενηµέρωση του 
Σχεδίου µε σχόλια, 
ιδέες και δράσεις 

εµπλεκόµενου φορέα φαίνεται 
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Η Κατευθυντήρια Επιτροπή
διαδικασία ο κάθε εµπλεκόµενος
φορείς αποφασίσει ότι θα έχουν
λειτουργίας µια τοπικής κοινωνίας
θα ενηµερωθούν εκτενώς για
εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου
µε την συνεισφορά της Οµάδας
περιφερειακού και εθνικού επιπέδου
τύπος, κτλ) µέσω του οποίου
δελτίων τύπου, κτλ) για το στάδιο

1.3 Προτεινόµενες 

Η πρώτη φάση εφαρµογής
έργων που εντάσσονται στον
εγκαταστάσεις. 

Η χρηµατοδότηση των
ΕΣΠΑ, συµπληρωµατικά µε
Παράλληλα υπάρχουν δυνατότητες
µεσοπρόθεσµων/µακροπρόθεσµων
κονδύλια επενδυτικού τύπου µε

Όσον αφορά συγκεκριµένα
συνοµολογούν δάνεια µε αναγνωρισµένα
οργανισµούς της Ελλάδας και
επενδύσεων και για τη χρηµατοδότηση
πιο κάτω προϋποθέσεις: 

1. Το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης
δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων

2. Το συνολικό χρέος
υπερβαίνει το 60% των συνολικών

συνολικές µακροπρόθεσµες
του Ν.3852/2010). 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

•Καθορίστε το µήνυµα που
•Εντοπίστε το κοινό στο οποίο
•Καθορίστε δείκτες µε τους
επικοινωνίας (αριθµός συµµετεχόντων
ποιοτικές/ποσοτικές, επισκεψιµότητα
e-mail, κτλ.),

•Καθορίστε τον κατάλληλο
αποτελεσµατική µέθοδος
ταχυδροµείου, ίντερνετ, 
ενηµερωτικών δελτίων, τυπωµένων

•Καθορίστε το σχεδιασµό και

Μενεµένης  

Κατευθυντήρια Επιτροπή θα επιλέξει τον τρόπο µε τον οποίο θα συµµετάσχει
εµπλεκόµενος φορέας και θα ορίσει τις πρώτες συναντήσεις

θα έχουν ενεργή συµµετοχή. Σε κάθε περίπτωση και στα
κοινωνίας όπως ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης

εκτενώς για την πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων
του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το

Οµάδας Επικοινωνίας, θα επιλεγούν φορείς πληροφόρησης
νικού επιπέδου (ραδιοτηλεοπτικά µέσα, τύπος, ιστοσελίδες
οποίου θα γίνεται συνεχώς πληροφόρηση (µέσω ανακοινώσεων
το στάδιο υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης του ∆ήµου

ροτεινόµενες πηγές χρηµατοδότησης 

εφαρµογής του Σ∆ΑΕ αφορά στην υλοποίηση βραχυπρόθεσµων
εντάσσονται στον προϋπολογισµό για τα δηµοτικά κτίρια, 

χρηµατοδότηση των µέτρων του Σ∆ΑΕ προέρχεται κυρίως από
συµπληρωµατικά µε έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή

δυνατότητες αξιοποίησης και άλλων πόρων για 
µακροπρόθεσµων µέτρων του Σ∆ΑΕ, αξιοποιώντας και

τύπου µε ιδιωτική ή µικτή χρηµατοδότηση. 

συγκεκριµένα τον δανεισµό, οι δήµοι και οι περιφέρειες
µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοπιστωτικούς

Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση
χρηµατοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν

κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης κάθε δήµου
των ετήσιων τακτικών του εσόδων. 

χρέος του δήµου και της περιφέρειας που προβαίνει σε
συνολικών εσόδων του. Ως συνολικό χρέος του

µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις του (άρθρο

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

µήνυµα που θα µεταδώσετε και το προσδοκώµενο αποτέλεσµα
στο οποίο απευθύνεστε,
µε τους οποίους θα αξιολογήσετε τον αντίκτυπο της

αριθµός συµµετεχόντων σε ένα σεµινάριο, έρευνες -
επισκεψιµότητα ιστοσελίδας, ανατροφοδότηση π

κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας (π.χ. αυτοπροσώπως
µέθοδος, µέσω διαφηµίσεων, ταχυροµείου ή ηλεκτρονικού

ίντερνετ, blog, οµιλιών/συναντήσεων, φυλλαδίων, αφισών
δελτίων, τυπωµένων εκδόσεων, δελτίων τύπου, χορηγιών
σχεδιασµό και τον προϋπολογισµό της δράσης.

θα συµµετάσχει στην 
συναντήσεις µε όσους 

και στα πλαίσια της 
Μενεµένης, όλοι οι φορείς 

∆ηµάρχων και την 
και το Κλίµα. Επίσης, 

πληροφόρησης τοπικού, 
ιστοσελίδες, ειδικός 

µέσω ανακοινώσεων, 
∆ήµου. 

 

υλοποίηση βραχυπρόθεσµων 
ια, εξοπλισµό και 

από προγράµµατα 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
για την εφαρµογή 

αξιοποιώντας και εναλλακτικά 

περιφέρειες µπορούν να 
χρηµατοπιστωτικούς 
τη χρηµατοδότηση 

συντρέχουν, σωρευτικά, οι 

δήµου ή περιφέρειας 

προβαίνει σε δανεισµό δεν 
χρέος του θεωρούνται οι 

άρθρο 264 παρ.1 

αποτέλεσµα,

αντίκτυπο της 

ανατροφοδότηση π.χ. µέσω 

αυτοπροσώπως -η πιο 
ηλεκτρονικού 

αφισών, 
χορηγιών, ...),
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Η προσφυγή στο ∆ανεισµό είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της ∆ιοίκησης και των 
Οργάνων ∆ιοίκησης των ΟΤΑ και επιλέγεται ως εναλλακτική λύση χρηµατοδότησης (συνολικά 
ή µερικά) όταν εξαντληθούν τα περιθώρια της εξασφάλισης πόρων από επιχορηγήσεις ή ίδια 
κεφάλαια1. 

Ακολουθεί µια καταγραφή διαθέσιµων χρηµατοδοτικών εργαλείων για έργα που 
εντάσσονται στο Σ∆ΑΕ. 

1.3.1 Εθνικά προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από τα ευρωπαϊκά ταµεία 

(ERDF, ESF, CF) 

Η διαχείριση του 76% και πλέον του προϋπολογισµού της ΕΕ γίνεται σε συνεργασία 
µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές µέσω ενός συστήµατος «κοινής διαχείρισης», κατά 
κύριο λόγο µέσω 5 µεγάλων ταµείων, των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταµείων. Συλλογικά 
τα ταµεία αυτά βοηθούν στην υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή µιας ανάπτυξης έξυπνης, 
µε αποτελεσµατικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία. 
Βιώσιµης, χάρη στην αποφασιστική µετάβαση σε µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα 
και χωρίς αποκλεισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη 
µείωση της φτώχειας. Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους 
τοµείς της απασχόλησης, της καινοτοµίας, της εκπαίδευσης, της µείωσης της φτώχειας και 
του κλίµατος / της ενέργειας.  

Τα πέντε αυτά µεγάλα ταµεία είναι τα εξής:  

• Ευρωπαϊκό ταµείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) - περιφερειακή και αστική 
ανάπτυξη.  

• Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) - κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση.  
• Ταµείο Συνοχής (ΤΣ) – οικονοµική σύγκλιση των λιγότερο αναπτυγµένων 

περιφερειών.  
• Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)  
• Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

Οι Ευρωπαϊκές χρηµατοδοτήσεις µπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες για την 
εκπόνηση δράσεων για ΜΚΟ, Συλλόγους, ∆ήµους, Περιφέρεις και ιδιώτες2. Παρακάτω 
αναφέρονται ενδεικτικά κάποια από τα προγράµµατα  σε ισχύ από τα οποία θα µπορούσε να 
επωφεληθεί ο ∆ήµος και οι κάτοικοί του στα πλαίσια της εφαρµογής του Σχεδίου ∆ράσης. 

1. Πρόγραµµα «Εξοικονοµώ ΙΙ» για ∆ήµους: αφορά σε παρεµβάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές των ΟΤΑ Α’ Βαθµού. 
Ειδικότερα οι παρεµβάσεις αφορούν τους άξονες: 

 
Α. Παρεµβάσεις σε κτίρια και υποδοµές (ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού 
κελύφους, ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθµιση του 
συστήµατος φυσικού τεχνητού φωτισµού και εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής 
διαχείρισης), και  
Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου, τεχνικές 
µελέτες, µελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις 
δηµοσιότητας)3. 

                                                      
1 Πηγή: ΠΕΤΑ Α.Ε. http://www.info-peta.gr/new/programmata-gia-tin-chrimatodotisi-

tis-orimansis-ike-tis-ilopiisis-ergon-exikonomisis-energias/ 
2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 2014-2019. 
3 Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ 
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2. Πρόγραµµα «Εξοικονόµηση κατ’ οίκον» για ιδιωτικές κατοικίες: 
πρόκειται για συγχρηµατοδοτούµενο Πρόγραµµα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες 
προκειµένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονοµώντας 
χρήµατα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.  

Επιλέξιµες κατοικίες είναι το σύνολο των µονοκατοικιών, πολυκατοικιών και µεµονωµένων 
διαµερισµάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα 
κριτήρια: Βρίσκονται σε περιοχές µε τιµή ζώνης χαµηλότερη ή ίση των 2.100 €/τµ. Έχουν 
καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία 
χαµηλότερη ή ίση της ∆. ∆εν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ 
στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
µπορούν να συµµετέχουν µε ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαµερίσµατα που 
κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών (για περισσότερες πληροφορίες δείτε 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=526&language=el-GR)1 . 

3.  «Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα 
φυσικού αερίου σε κατοικίες» για ιδιωτικές κατοικίες: αφορά την επιχορήγηση του 
κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, προς αντικατάσταση των 
υφιστάµενων συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου, µε στόχο τη µείωση των εκποµπών 
αερίων ρύπων µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης 
των κατοικιών2. 

4. Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» για ιδιώτες ιδιοκτήτες κατοικιών και 
επαγγελµατικών χώρων (τριτογενή τοµέα):  περιλαµβάνει διαδικτυακή πλατφόρµα όπου 
καταγράφονται και παρουσιάζονται σε βάση δεδοµένων ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα µε 
τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά, οδηγίες εφαρµογής, εκπτωτικές τιµές, σε 
συνεργασία µε βιοµηχανίες και παρόχους προϊόντων στην Ελλάδα (Περισσότερες 
πληροφορίες: http://www.ktizontastomellon.gr). 

5. InvestOTA: Ιστοσελίδα για εύρεση επενδυτών από ∆ήµους. ∆ιαδικτυακή 
πύλη που δηµιουργήθηκε προκειµένου να καλύψει την ανάγκη των ΟΤΑ για προβολή των 
ανταποδοτικών επενδυτικών τους σχεδίων µέσω επικοινωνιακών και προωθητικών 
ενεργειών. Σκοπός είναι η προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και η ανάδειξη του 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τοµέα ώστε να συνεργαστεί µε την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση στην υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα, γίνεται 
προσπάθεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή των επενδυτικών σχεδίων των ΟΤΑ, για τα 
οποία αναζητείται ιδιωτική χρηµατοδότηση για την υλοποίησή τους. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, δηµιουργήθηκε και λειτουργεί Βάση ∆εδοµένων που αποτελεί εργαλείο της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το InvestOTA αποτελεί έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και 
ενηµέρωσης των υποψήφιων επενδυτών και έναν τρόπο προσέλκυσης επενδύσεων για την 
υλοποίηση αναπτυξιακών, ανταποδοτικών έργων των ΟΤΑ, µέσω Συµπράξεων µε τον 
Ιδιωτικό Τοµέα (Σ∆ΙΤ, συµβάσεις παραχώρησης, µακροχρόνιες µισθώσεις κ.ά.). 

1.3.2 Προγράµµατα και εργαλεία χρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

Παρακάτω παρουσιάζεται µία λίστα µε άλλες πηγές και προγράµµατα 
χρηµατοδότησης από την Ε.Ε.  

1. JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City 
Areas, Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιµες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές) 
για ∆ήµους: Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία µε την Τράπεζα Ανάπτυξης του 

                                                      
1 Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ  
2 Ιστοσελίδα ΥΠΕΝ 
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Συµβουλίου της Ευρώπης (CEB). Mε εξαίρεση ορισµένες µη επιλέξιµες δαπάνες, που 
καθορίζονται στους Κανονισµούς το JESSICA µπορεί να επιτρέψει αυξηµένη ευελιξία στη 
διαχείριση των έργων, µε παράλληλη τήρηση των κανόνων επιλεξιµότητας, υπό τον όρο 
πάντοτε ότι τα υποστηριζόµενα έργα εντάσσονται σε «ολοκληρωµένα σχέδια αειφόρου 
αστικής ανάπτυξης». Παραδείγµατος χάρη, οι µη επιλέξιµες δαπάνες µπορούν να 
ενσωµατωθούν σε ένα ευρύτερο, πολυτοµεακό πρόγραµµα, εφόσον προσελκυστούν από 
άλλες δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές επαρκείς πόροι για τη χρηµατοδότησή τους. 

Για τον προσδιορισµό των σχεδίων που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν µέσω του JESSICA, 
επιβάλλεται να ακολουθείται ολοκληρωµένη προσέγγιση. Οι πόροι του JESSICA µπορούν 
ειδικότερα να διοχετεύονται σε σχέδια στους εξής τοµείς: 

• Αστικές υποδοµές, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών, της ύδρευσης και 
αποχέτευσης, της ενέργειας κ.λπ. 

• Χώροι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, για τουρισµό ή άλλες 
αειφόρους χρήσεις. 

• Επαναξιοποίηση εγκαταλελειµµένων βιοµηχανικών εκτάσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της αποξήλωσης εγκαταστάσεων και της εξυγίανσης. 

• Χώροι γραφείων για µικροµεσαίες επιχειρήσεις και για τους τοµείς της 
πληροφορικής και/ή της έρευνας και ανάπτυξης. 

• Πανεπιστηµιακά κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων ιατρικών, βιοτεχνολογικών και 
άλλων εξειδικευµένων εγκαταστάσεων. 

• Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.jessicafund.gr/.  

2. ELENA (“European Local ENergy Assistance”, Ευρωπαϊκή βοήθεια για 
Τοπικά ενεργειακά προγράµµατα) για ∆ήµους: αφορά την χρηµατοδότηση ∆ήµων για την 
ανάπτυξη και σχεδιασµό µεγάλων έργων εξοικονόµησης ενέργειας και εγκατάστασης ΑΠΕ. 
Εφαρµόζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB – European Investment Bank) 
και χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(European Commission). 

Το ELENA χρηµατοδοτεί µόνο την τεχνική υποστήριξη και µέχρι και το 90% των δράσεων 
που απαιτούνται για την ωρίµανση του έργου. Τα επενδυτικά προγράµµατα θα πρέπει να 
υλοποιηθούν µέσω άλλων χρηµατοδοτικών µηχανισµών π.χ. ∆άνεια, ίδιοι πόροι, διαρθρωτικά 
ταµεία κλπ. 

Τα επενδυτικά προγράµµατα που µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από το ELENA αφορούν: 

• Επενδύσεις στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, 
συµπεριλαµβανοµένων των κατοικιών κοινωνικής στέγασης και του φωτισµού οδών 
και πλατειών, 

• Ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο δοµηµένο περιβάλλον, 
• Eπενδύσεις σε αναβάθµιση, επέκταση ή την κατασκευή νέων δικτύων τηλεθέρµανσης 

/ τηλεψύξης, συµπεριλαµβανοµένων των δικτύων που βασίζονται σε συνδυασµένη 
παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού (CHP), αποκεντρωµένα συστήµατα CHP (σε 
κτίριο ή επίπεδο γειτονιάς), 

• Αστικές µεταφορές προκειµένου να υποστηριχθεί η αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας και της ενσωµάτωσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Ενδεικτικές δράσεις που χρηµατοδοτεί το ELENA: 

• Κόστος επιπλέον προσωπικού αν απαιτείται για τις ανάγκες του έργου 
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• Έρευνες Αγοράς 
• Τεχνοοικονοµικές Μελέτες και Μελέτες Σκοπιµότητας 
• Ενεργειακούς Ελέγχους 
• Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
• ∆ιαγωνιστική διαδικασία κ.α1 

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm. 

3. European Energy Efficiency Fund (EEEF) για ∆ήµους: προσφέρει 
χρηµατοδότηση για έργα εξοικονόµησης ενέργειας και εγκατάστασης ΑΠΕ σε ∆ήµους. Για την 
χρηµατοδότηση έργων απαιτείται η συνεργασία της δηµοτικής αρχής µε ESCOs (energy 
service companies).  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.eeef.eu/.  

4.  LIFE 2014-2020 (the Financial Instrument for the En vironment and 
Climate Action) για ∆ήµους: Αποτελεί πρόγραµµα χρηµατοδότησης για περιβαλλοντικές και 
κλιµατικές δράσεις  

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm.  

• Natural Capital Financing Facility (NCFF) για ∆ήµους και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις: πρόγραµµα χρηµατοδότησης που εντάσσεται στα πλαίσια του 
LIFE.  Προωθεί τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων που στοχεύουν στη 
διατήρηση των φυσικών πόρων σε συνδυασµό µε την µείωση της και την 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή (Περισσότερες πληροφορίες: 
ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/ncff.htm). 

• Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις και ιδιώτες επενδυτές: πρόγραµµα χρηµατοδότησης που 
εντάσσεται στα πλαίσια του LIFE. Προωθεί τη χρηµατοδότηση έργων 
εξοικονόµησης ενέργειας και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή που 
οργανώνονται από ιδιώτες ή ιδιοκτήτες µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων 
(π.χ. ιδιοκτήτες ξενοδοχείων ή κατοικιών). Περισσότερες πληροφορίες: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/financial_instruments/pf4ee.htm.   

5. Intelligent Energy Europe (IEE, « Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη») για 
∆ήµους: υπο-πρόγραµµα του προγράµµατος-πλαισίου για την καινοτοµία και την 
ανταγωνιστικότητα (CIP), συνεισφέρει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ενέργεια 2020 και 
διευκολύνει την εφαρµογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου ∆ράσης για την Ενεργειακή 
Αποδοτικότητα και της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας. 

Αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιµετώπιση των µη 
τεχνολογικών εµποδίων στη διάδοση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και την προώθηση της 
χρήσης των ΑΠΕ σε όλους τους τοµείς, συµπεριλαµβανοµένων των µεταφορών. Ενδεικτικοί 
τύποι δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα είναι, µεταξύ άλλων, η ευρωπαϊκή 
ανταλλαγή εµπειριών/τεχνογνωσίας, η διάδοση καλών πρακτικών, η ενίσχυση θεσµικής και 
διοικητικής ικανότητας, η εκπαίδευση και επιµόρφωση, η δηµιουργία προτύπων και 
προδιαγραφών κα. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη αποβλέπει στα εξής: 

                                                      
1 Πηγή: ΠΕΤΑ Α.Ε. http://www.info-peta.gr/new/programmata-gia-tin-chrimatodotisi-

tis-orimansis-ike-tis-ilopiisis-ergon-exikonomisis-energias/ 
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• Παροχή των απαραίτητων στοιχείων για τη βελτίωση της βιωσιµότητας, την 
ανάπτυξη του δυναµικού των πόλεων και των περιφερειακών, καθώς και για 
την εκπόνηση των νοµοθετικών µέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των 
σχετικών στρατηγικών στόχων. 

• Τόνωση των επενδύσεων, στο σύνολο των κρατών µελών, σε νέες και 
ιδιαίτερα αποδοτικές τεχνολογίες στους τοµείς της ενεργειακής απόδοσης, 
των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής διαφοροποίησης, 
συµπεριλαµβανοµένου του τοµέα των µεταφορών, µε τη γεφύρωση του 
χάσµατος µεταξύ της επιτυχούς επίδειξης καινοτόµων τεχνολογιών και της 
αποτελεσµατικής εφαρµογής τους στην αγορά, σε ευρεία κλίµακα, 
προκειµένου να τονωθούν οι επενδύσεις του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα, να προωθηθούν οι καίριες στρατηγικές τεχνολογίες, να περισταλούν οι 
δαπάνες, να αυξηθεί η πείρα της αγοράς και να µειωθούν οι 
χρηµατοοικονοµικοί κίνδυνοι και άλλοι παράγοντες που θεωρούνται κίνδυνοι 
ή φραγµοί οι οποίοι δυσχεραίνουν τις εν λόγω επενδύσεις. 

• Άρση των µη τεχνολογικών φραγµών στα αποτελεσµατικά και ευφυή σχέδια 
για την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας µε την προώθηση της 
ενίσχυσης των θεσµικών ικανοτήτων – µεταξύ άλλων, σε τοπικό και σε 
περιφερειακό επίπεδο – µε την µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση, ιδίως µέσω του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, µε την ενθάρρυνση των ανταλλαγών εµπειρίας 
και τεχνογνωσίας µεταξύ των βασικών ενδιαφεροµένων φορέων, των 
επιχειρήσεων και των πολιτών γενικώς, καθώς και µε την εντονότερη διάδοση 
των βέλτιστων πρακτικών και των καλύτερων διαθέσιµων τεχνολογιών, ιδίως 
µέσω της προώθησης τους σε κοινοτικό επίπεδο1. 

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/.  

6. ∆άνεια του Τ.Π. & ∆ανείων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων: Τα έργα που είναι επιλέξιµα και δύνανται να δανειοδοτηθούν από πόρους της 
ΕΤΕπ και του Τ.Π. & ∆ανείων αφορούν σε επενδύσεις στους τοµείς των µεταφορών, της 
αποκατάστασης δρόµων/οδών και της βελτίωσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της 
βελτίωσης του περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των τουριστικών υποδοµών.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.info-peta.gr/new/dania-tou-t-p-danion-ke-tis-
evropaikis-trapezas-ependiseon/  

7. Civitas – Activity Fund for Sustainable Mobility  για ∆ήµους:  Στα πλαίσια 
του προγράµµατος χρηµατοδοτείται η λήψη µέτρων για βιώσιµες µεταφορές και η συνεργασία 
µεταξύ «πρωτοπόρων (pioneer)» και άλλων (“take-up”) πόλεων. Συγκεκριµένα στο 
πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν δίκτυα πολλών ∆ήµων οι οποίοι σε συνεργασία 
συντάσσουν ένα Σχέδιο ∆ράσης.  

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.civitas.eu/content/activity-fund.  

8. Προγράµµατα στα πλαίσια του HORIZON 2020 για ∆ήµους: 
• Secure, Clean and Efficient Energy: 1. Energy Efficiency, 2. 

Competitive Low-Carbon Energy, 
• Smart, Green and Integrated Transport: 1. Smart Cities and 

Communities, 2. Mobility for Growth, 

                                                      
1 Πηγή: ΠΕΤΑ Α.Ε. http://www.info-peta.gr/new/programmata-gia-tin-chrimatodotisi-tis-

orimansis-ike-tis-ilopiisis-ergon-exikonomisis-energias/  
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Περισσότερες πληροφορίες: 
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/.  

4 Στόχοι και όραµα 

4.1 Όραµα 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης ήδη εδώ και χρόνια έχει τοποθετήσει ψηλά στις 
προτεραιότητές του τα θέµατα της εξοικονόµησης ενέργειας και προστασίας του 
περιβάλλοντος µέσω µιας σειράς προγραµµάτων και δράσεων. Συγκεκριµένα, ανάµεσα στα 
άλλα, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης (µεταξύ άλλων): 

• οργάνωσε στα πλαίσια του προγράµµατος Energy for Mayors ηµερίδα για το 
περιβάλλον και την ενέργεια την Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012, στην οποία συµµετείχαν 
εκπρόσωποι του ∆ήµου (∆ήµαρχος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ∆ιευθύντρια Τεχνικής 
Υπηρεσίας), φορέων της πόλης (∆ΕΗ, ΕΠΑ, Εθνική Τράπεζα, Eurobank EFG, 
Τράπεζα Πειραιώς), ΜΚΟ (WWF Hellas, Ecocity) και ακαδηµαϊκοί. 

•  Έχει δεσµευθεί στα πλαίσια της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) των ∆ηµόσιων Μεταφορών για τη µητροπολιτική περιοχή της 
Θεσσαλονίκης να συµβάλλει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη της 
πόλης και των δηµόσιων µεταφορών ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και 
προστατεύοντας το περιβάλλον. Αυτή την περίοδο εκπονείται και το ΣΒΑΚ του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης. 

• συµµετέχει µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου στον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής 
Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) υπό την επωνυµία «Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη Πόλη – ∆ίκτυο 
Ευρωπαϊκών Πόλεων για Βιώσιµη Ανάπτυξη» µε διακριτικό τίτλο «.E.G.T.C. 
SolidarCity NETWORK». Το δίκτυο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1995 ως Ελληνικό 
∆ίκτυο Τοπικών Αυτοδιοικήσεων για την Κοινωνική, Πολιτιστική, Τουριστική, 
Περιβαλλοντική και Αγροτική Ανάπτυξη. 

• Συµµετέχει στον υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας – ΕΟΕΣ – 
«ΈΛΙΚΑΣ U HELICAS Holistic Efficient Local Initiative for Cooperation and Synergy», 

• Έχει εκπονήσει βιοκλιµατική µελέτη ανασχεδιασµού της οδού Μοναστηρίου η οποία 
στοχεύει στην κλιµατική αναβάθµιση της περιοχής µε την χρήση κλιµατολογικών και 
αρχιτεκτονικών εργαλείων. Ανάµεσα στις προτάσεις είναι η ενίσχυση της χρήσης 
ήπιων µέσων µετακίνησης (ποδήλατο), η εφαρµογή πολιτικής διαχείρισης της 
στάθµευσης, ο σχεδιασµός διαδροµών για την άνετη κι ανεµπόδιστη κυκλοφορία 
πεών και ΑΜΕΑ, η αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος, ο εφοδιασµός των 
πεζοδροµίων µε τον απαραίτητο αστικό εξοπλισµό και επίπλωση και η διερεύνηση 
τυχόν δυνατοτήτων για την δηµιουργία πόλων έλξης στην περιοχή1.  

• Έχει εκπονήσει Βιοκλιµατική µελέτη Κλειστού Κολυµβητηρίου Αµπελοκήπων, 
• Έχει υπογράψει προγραµµατική σύµβαση για την δηµιουργία γραµµής προαστιακού 

σιδηρόδροµου City Train που θα βελτιώσει και θα ενισχύσει το δίκτυο των Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς που εξυπηρετεί τον ∆ήµο. Επίσης προχωράει σε συστηµατικές 
µονοδροµήσεις και πεζοδροµήσεις δρόµων, µειώνοντας τις ανάγκες για την χρήση 
του Ι.Χ. και κατ’ επέκταση τις εκποµπές ρύπων.  

• Με το νέο ΓΠΣ της ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης έχει περιορίσει την χρήση της 
βαριάς βιοµηχανίας στην περιοχή.  

Όπως αναφέρεται και στον Στρατηγικό Σχεδιασµό του ∆ήµου, η γενική κατεύθυνση 
της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία διαµορφώνει και το αναπτυξιακό όραµα της περιοχής 

                                                      
1 ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης (2011) Μελέτη Ανάπλασης της οδού Μοναστηρίου. 
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του νέου ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, για την περίοδο 2011-2014, µε βάση τις 
ευρωπαϊκές εθνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις επιδιώξεις και δεσµεύσεις της 
∆ηµοτικής Αρχής αλλά και το υφιστάµενο κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο, εντός του οποίου ο 
∆ήµος λειτουργεί, αφορά:  

«τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού, οικονοµικά βιώσιµου, φιλικού προς 
τον πολίτη ∆ήµου που θα αξιοποιεί τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και θα πρωτοπορεί σ’ 
όλα τα επίπεδα, τοποθετώντας στο επίκεντρο της δράσης του καινοτόµες πρωτοβουλίες και 
πολιτικές 

• για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος του νέου 
∆ήµου, 

• για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, και 

• για την αναβάθµιση των υποδοµών παιδείας, υγείας, πολιτισµού και αθλητισµού και 
για την στήριξη της τοπικής οικονοµίας, 

µε απώτερο σκοπό την πολύπλευρη οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ανάπτυξη του νέου 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης.»1 

Επίσης, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, στα πλαίσια του Σχεδίου Βιώσιµης Αστικής 
Κινητικότητας έχει διατυπώσει το εξής όραµα: 

«να δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον προσπελάσιµο από όλους τους πολίτες µε 
συνθήκες ασφάλειας και συνέχειας, να ενοποιηθεί ο δηµόσιος χώρος, να αναβαθµιστεί το 
αστικό περιβάλλον και η ποιότητα ζωής των πολιτών µε σκοπό να αµβλυνθεί ο κοινωνικός 
διαχωρισµός και να τονωθεί η ζωτικότητα της κεντρικής περιοχής.»2 

Συγκεκριµένα, στα πλαίσια του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης έχει ως όραµα  

‘            ’ 
4.2 Στόχοι  

 

Η σχεδίαση για την υλοποίηση του οράµατος, όπως αυτό έχει οριστεί από το 
Στρατηγικό Σχέδιο του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, προσεγγίζεται µέσα από τέσσερις 
άξονες: 

                                                      
1 Συνοπτικό Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασµού ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης  2011-2014 
2 Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 

να συµβάλει στη Βιώσιµη και Αειφόρο 
Ανάπτυξη µέσω της ελαχιστοποίησης της 
κατανάλωσης ενέργειας και φυσικών 
πόρων, της σηµαντικής µείωσης της  
περιβαλλοντικής ρύπανσης και της 
προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή 
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Τα µέτρα για την εκπλήρωση
την βελτίωση του περιβάλλοντος

Μέτρο 1.1 

Φυσικό 

περιβάλλον 

 

Στόχος

Μέτρο 1.2 

Οικιστικό 

περιβάλλον  

 

Στόχος
αστικού
Στόχος
Στόχος
Αλεξάνδρου
Στόχος
δηµόσιων
Στόχος
πολυκατοικιών
Στόχος
υποβαθµισµένες
 

Μέτρο 1.3  

Καθαρή Πόλη  

 

Στόχος
Στόχος
Απορριµµάτων
Στόχος
Στόχος
 

Μέτρο 1.4   

∆ίκτυα και 

Υποδοµές  

 

Στόχος
Στόχος
Στόχος
συγκοινωνιακού
Στόχος
του οδικού
Στόχος
υποδοµών
 

Μέτρο 1.5 

Πολιτική 

Προστασία  

Στόχος
φυσικά και

 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό
συνάφεια µε το περιεχόµενο του

                                        
1 Βλ. 14 

1. Περιβάλλον 
και ποιότητα 

ζωής

Μενεµένης  

εκπλήρωση της στρατηγικής αναφορικά µε τον 1ο άξονα που
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής φαίνονται στον ακόλουθο

Στόχος 1ος: Περιβαλλοντική αναβάθµιση του θαλάσσιου

Στόχος1ος: Αύξηση συντήρηση και βελτίωση της ποιότητας
αστικού πρασίνου. 
Στόχος 2ος: ∆ηµιουργία ενεργειακά αυτόνοµων δηµόσιων
Στόχος 3ος: Αξιοποίηση της έκτασης του πρώην στρατοπέδου
Αλεξάνδρου  
όχος 4ος: Αναβάθµιση των πλατειών, των παιδικών χωρών

δηµόσιων χώρων  κοινής χρήσης 
Στόχος 5ος: Αναβάθµιση των κτηριακών υποδοµών και των
πολυκατοικιών 
Στόχος 6ος: Αναβάθµιση της λειτουργικότητας και ποιότητας
υποβαθµισµένες περιοχές του ∆ήµου 

Στόχος 1ος: Καθαριότητα Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων
Στόχος 2ος: Μείωση Αστικών απορριµµάτων - ∆ιαχείριση
Απορριµµάτων 
Στόχος 3ος: Ανακύκλωση 
Στόχος 4ος: Μείωση της Ρύπανσης 

Στόχος 1ος: Βελτίωση των υφιστάµενων δικτύων κοινής ωφέλεια
Στόχος 2ος: Ευρυζωνικότητα 
Στόχος 3ος: Βελτιστοποίηση της Λειτουργικότητας του οδικού
συγκοινωνιακού δικτύου 
Στόχος 4ος: ∆ηµιουργία νέων και βελτίωση υφιστάµενων υποδοµών
του οδικού δικτύου 
Στόχος 5ος : ∆ηµιουργία νέων και βελτίωση δηµόσιων κτηριακών
υποδοµών   

Στόχος 1ος: Ανάπτυξη µηχανισµών αντιµετώπισης κινδύνων
φυσικά και τεχνολογικά αίτια 

αντιληπτό ότι ο Στρατηγικός Σχεδιασµός του ∆ήµου είναι
περιεχόµενο του Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας. 

                                                      

2. Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία, 

Παιδεία, 
Πολιτισµός και 
Αθλητισµός

3. Τοπική 
Οικονοµία και 
Απασχόληση

4. Βελτίωση
∆ιοικητικής

Ικανότητας
της Οικονοµικής
Κατάστασης

 

άξονα που σχετίζεται µε 
ακόλουθο πίνακα1: 

θαλάσσιου µετώπου 

ποιότητας του 

δηµόσιων κτηρίων.  
στρατοπέδου Μεγ. 

παιδικών χωρών και των 

και των 

ποιότητας ζωής σε 

Χώρων  
∆ιαχείριση Ογκωδών 

κοινής ωφέλεια 

του οδικού και 

υφιστάµενων υποδοµών 

δηµόσιων κτηριακών 

κινδύνων  από 

∆ήµου είναι σε απόλυτη 

4. Βελτίωση 
∆ιοικητικής 

Ικανότητας και 
της Οικονοµικής 
Κατάστασης του 

∆ήµου
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4.3 Συνολικός Στόχος Μείωσης CO2 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, έχοντας πραγµατοποιήσει µια συνολική 
απογραφή των καταναλώσεων σε όλα τα δηµοτικά κτίρια, στον τριτογενή τοµέα, τις κατοικίες, 
το δηµοτικό φωτισµό, τις µεταφορές (δηµοτικός στόλος, δηµόσιες, ιδιωτικές και εµπορικές), 
την τοπική παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, και έχοντας σχεδιάσει µια σειρά µέτρων µείωσης 
της κατανάλωσης ενέργειας, µε το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας που καταρτίζεται, θέτει 
ως στόχο τη µείωση κατά 21,97% των εκποµπών CO2 από τα επίπεδα του έτους 2010, 
έως το έτος 2020, µέσω ενεργειών εντός των ορίων του ∆ήµου. 

Στο Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας περιγράφεται αναλυτικά η υφιστάµενη 
κατάσταση στο ∆ήµο κατά το έτος απογραφής (2010) και όλες εκείνες οι δράσεις και 
πρωτοβουλίες οι οποίες βάσει των δεδοµένων δυνατοτήτων µπορούν να τεθούν σε 
διαδικασία προγραµµατισµού και υλοποίησης µέχρι το έτος 2020, ώστε ο ∆ήµος να επιτύχει 
το ζητούµενο στόχο µείωσης των εκποµπών CO2, συµβάλλοντας έτσι στο γενικότερο στόχο 
της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Στο Σ∆ΑΕ επιπλέον αναφέρονται οι δοµές του ∆ήµου που έχουν αναλάβει το 
σχεδιασµό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση των προβλεποµένων δράσεων, οι 
πιθανές πηγές χρηµατοδότησης, το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης καθώς και οι 
τρόποι παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των επιθυµητών αποτελεσµάτων. 

5 ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης: Συνοπτική 

Παρουσίαση 

5.1 Βασικά Χαρακτηριστικά, Χωροταξική Ένταξη και 

∆ιοικητική Οργάνωση του ∆ήµου 

5.1.1 Περιγραφή 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε έδρα τους Αµπελόκηπους, αποτελούµενος 
από τους δήµους Αµπελοκήπων και Μενεµένης οι οποίοι καταργήθηκαν, δηµιουργήθηκε την 
01.01.2011, µε το Ν.3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης”. Οι 
καταργηθέντες ∆ήµοι Αµπελοκήπων-Μενεµένης αποτελούν πλέον της δύο δηµοτικές ενότητες 
του νέου δήµου. 

Πίνακας 5.1 Βασικά χαρακτηριστικά ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 

∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

∆ηµοτικές Ενότητες 1. Αµπελοκήπων, 2. Μενεµένης 
Περιφερειακή Ενότητα  Θεσσαλονίκη 
Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία 
Έδρα Αµπελόκηποι 

 



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

 

Εικόνα 2 Η θέση του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 
Θεσσαλονίκης (Πηγή χάρτη: επεξεργασία από GoogleMapBuildr) 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης µε έδρα τους Αµπελόκηπους, προήλθε από τη 
συνένωση των ∆ήµων α. Αµπελοκήπων, β. Μενεµένης. Γεωγραφικά, ανήκει στο Νοµό 
Θεσσαλονίκης και καταλαµβάνει τη βορειοδυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 
Θεσσαλονίκης, συνορεύει δε µε τους ∆ήµους: ∆έλτα (∆υτικά), Κορδελιού – Εύοσµου 
(Βορειοδυτικά), Παύλου Μελά (Βόρεια), Νεάπολης – Συκεών (Ανατολικά), Θεσσαλονίκης 
(Νοτιοανατολικά) και νότια βρέχεται από τον Θερµαϊκό Κόλπο. Η περιοχή της δηµοτικής 
κοινότητας Μενεµένης, λόγω της διέλευσης των κύριων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων 
εισόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται από περιορισµένη οικιστική ανάπτυξη, 
και σε σχέση µε τους υπόλοιπους δυτικούς ∆ήµους συγκεντρώνει ένα µικρό τµήµα αστικών 
περιοχών κατοικίας. Η αστική περιοχή αυτή, συνδέεται µε τη δηµοτική κοινότητα 
Αµπελοκήπων, που έχει αναπτυχθεί πλήρως οικιστικά. Οι κάτοικοι απασχολούνται κυρίως 
στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Τα διοικητικά όρια του ∆ήµου περικλείουν έκταση 7.285 
στρεµµάτων σύµφωνα µε στοιχεία κατανοµής εκτάσεων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ). Οι εκτάσεις κατανέµονται ανά δηµοτική κοινότητα, όπως φαίνονται παρακάτω: 

∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων: 1.608 στρ., σε  22,07%  επί του συνόλου του 
∆ήµου. 

∆ηµοτική Κοινότητα Μενεµένης: 5.677 στρ., σε 77,93%   επί του συνόλου του ∆ήµου. 
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5.1.2 Χωροταξική Ένταξη 

Από την αξιολόγηση της υφισταµένης κατάστασης που έγινε στα πλαίσια του 
Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού & Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) για το 
οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και του νοµού Θεσσαλονίκης, 
φαίνεται ότι κυριαρχεί η µητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και το αντίστοιχο 
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα. O ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης δεν µπορεί να καταταχθεί 
ανεξάρτητα στην ιεραρχία του οικιστικού δικτύου, καθώς αποτελεί µέρος του ΠΣΘ στο οποίο 
ανήκει. Υπό αυτή την έννοια εντάσσεται στην ανώτερη βαθµίδα του οικιστικού δικτύου, αν και 
τα τυπικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζουν έναν οικισµό, που µάλλον ανήκει σε 
επόµενη οικιστική βαθµίδα, δηλαδή στα αστικά κέντρα 2ου επιπέδου λειτουργικών 
εξυπηρετήσεων. 

Σε ότι αφορά τη λειτουργική δοµή του ∆ήµου, η επαφή του µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης 
έχει άµεσες επιπτώσεις, καθώς υπάρχει άµεση εξάρτηση από την πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Αφορά εξυπηρετήσεις ανώτερου και ανώτατου βαθµού σε τοµείς όπως είναι η υγεία, οι 
υπηρεσίες, η ψυχαγωγία, οι µεταφορές. Η θέση του ∆ήµου ως προς τα συγκοινωνιακά δίκτυα 
είναι αρκετά καλή. Από το ∆ήµο διέρχονται σηµαντικοί οδικοί άξονες που εξυπηρετούν το 
ΠΣΘ και τους όµορους νοµούς όπως η λεωφόρος ∆ενδροποτάµου, η οδός Μοναστηρίου, 
Βενιζέλου, Γιαννιτσών. Επίσης, ο ∆ήµος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το λιµάνι και το 
σιδηροδροµικό σταθµό της Θεσσαλονίκης και στα όρια του ∆ήµου βρίσκεται ο τερµατικός 
σταθµός των ΚΤΕΛ. Η πρόσβαση στο αεροδρόµιο «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ», που βρίσκεται πιο 
µακριά, γίνεται ευκολότερα µέσω της περιφερειακής οδού. Τέλος, ο ∆ήµος βρίσκεται επί των 
µελλοντικών επεκτάσεων του µετρό. 

5.1.3 ∆ηµογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά του ∆ήµου 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης  αυξήθηκε κατά 2.844 κατοίκους κατά τη 
δεκαετία 1991 - 2001  ενώ παρουσίασε µείωση κατά 3.742 κατοίκους κατά την επόµενη 
δεκαετία (Πίνακας 5.2). Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της απογραφής του 2011 η παραγωγική 
ηλικία 15 έως 64 παρουσιάζει τη µεγαλύτερη  ηλικιακή συγκέντρωση σε ποσοστό 69,25%.  

 

Πίνακας 5.2 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 1991, 2001α, 2011) 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Έκταση (Ha) 728,
5 

(7.285 km2) 

Έκταση εντός σχεδίου πόλεως 
(Ha) 

265.2   

 1991 2001 2011 

Πραγµατικός Πληθυσµός 53.025 55.869 52.127 

Πυκνότητα Πληθυσµού 
(κάτοικοι/Ha, κάτοικοι/km2)  

199,9  
(1.999/km2) 

210,6 
(2.106/km2) 

195,5 
(1.955/km 2) 

Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2011) 

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

52.127 2.376 4.650 6.374 11.254 11.799 6.671 6.916 2.087 

∆ηµογραφικοί δείκτες (2001)  

∆είκτης Γήρανσης 2,39 

∆είκτης Εξάρτησης 0,5 

∆είκτης Αντικατάστασης 1,65 
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Γράφηµα 5.1 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου (ΕΛ.ΣΤΑΤ, 1991, 2001α, 2011) 
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Γράφηµα 5.2 Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

Γράφηµα 5.3 Μόνιµος Πληθυσµός, κατά φύλο και κατάσταση ασχολίας (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

Πίνακας 5.3 Απασχολούµενοι κατά επάγγελµα στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
(ΕΛΣΤΑΤ 2011) 
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Γράφηµα 5.4 Απασχολούµενοι κατά επάγγελµα στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
(ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Ανά δηµοτική κοινότητα τα ∆ηµογραφικά Χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής 
(σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφών έως το 2011):  

 

5.1.3.1 Αµπελόκηποι 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των απογραφών της ΕΛΣΤΑΤ, η δηµοτική κοινότητα 
Αµπελοκήπων χαρακτηρίζεται από έναν ιδιαίτερο δηµογραφικό δυναµισµό στη διάρκεια της 
τριακονταετίας 1951-1981. Οι µεταβολές κατά τις προηγούµενες δεκαετίες 1951-1961, 1961-
1971 και 1971-1981 ήταν αύξουσες και αντίστοιχα 44,5%, 59,4% και 60,8%. Παρόλα αυτά ο 
πληθυσµός της ∆.Κ. Αµπελοκήπων µειώθηκε την δεκαετία 2001-11 κατά 3.985 άτοµα ή 
9,72%. Αποτελεί την µεγαλύτερη σε πληθυσµό δηµοτική κοινότητα από τις δύο του ∆ήµου, µε 
πυκνότητα πληθυσµού 230,9 κατ./Ha και Συντελεστές ∆όµησης 2,4 που αγγίζουν ανά 
οικοδοµικό τετράγωνο το 80-90% του επιτρεποµένου.  

 

Πίνακας 5.4 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά της δηµοτικής κοινότητας Αµπελοκήπων 
(ΕΛΣΤΑΤ, στοιχεία απογραφής πληθυσµού 1991, 2001, 2011) 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

Έκταση (Ha)  160,8 (1.608 km2) 
Έκταση εντός σχεδίου πόλεως 
(Ha) 

144,8 (1.448 
km2) 

  

 
1991 2001 2011 

Πραγµατικός Πληθυσµός 40.093 40.959 36.974 
Πυκνότητα Πληθυσµού 
(πληθυσµός/ Ha) 

249,3 
(2.493/km2) 

282,8 
(2.828/km2) 

255,3 
(2.553/km 2) 

1. Ανώτερα διευθυντικά και 
διοικητικά στελέχη

2. Επαγγελµατίες

3. Τεχνικοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα

4. Υπάλληλοι γραφείου

5. Απασχολούµενοι στην παροχή 
υπηρεσιών και πωλητές

6. Ειδικευµένοι γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι και αλιείς
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Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2011) 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

36.974 1.514 3.155 4.407 8.022 8.523 4.849 5.309 1602 

∆ηµογραφικοί δείκτες (2001)  

∆είκτης Γήρανσης 2,75 

∆είκτης Εξάρτησης 0,51 

∆είκτης Αντικατάστασης 1,51 

Η κυρίαρχη εκτίµηση είναι ότι δεν θα υπάρξει σηµαντική αύξηση του πληθυσµού, αν 
και υπάρχουν ακόµη παλιά κτίσµατα στη περιοχή που, αν µελλοντικά ανοικοδοµηθούν µε τον 
υπάρχοντα Σ∆, τότε σίγουρα η πληθυσµιακή πυκνότητα θα αυξηθεί δραµατικά.  Η 
απασχόληση των κατοίκων είναι κυρίως στον ∆ευτερογενή και Τριτογενή τοµέα. 

5.1.3.2 Μενεµένη 

Κατά τη δεκαετία 1991-2001 υπήρξε αύξηση του πραγµατικού πληθυσµού κατά 1.978 
άτοµα (Πίνακας 5.5) ενώ κατά την δεκαετία 2001-11 ο πληθυσµός του ∆ήµου µειώθηκε κατά 
164 άτοµα. Η πληθυσµιακή εξέλιξη της δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης παρουσιάζει συνεχή 
αύξηση µε υψηλούς ρυθµούς τις δεκαετίες από το 1951 – 1981 και ποσοστά από (1951 – 
1961) 54,08%, (1961 – 1971) 49,95%, (1971 – 1981) 45,37% αντίστοιχα. Ο ρυθµός αύξησης 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 1991, µειώνεται απότοµα από τη δεκαετία 1981 – 1991 
και φτάνει σε ποσοστό το 6,51%. Αντιθέτως τα στοιχεία του 2001 εµφανίζουν αύξηση 20,3% 
ενώ µία µικρή µείωση της τάξης του 1,09% παρατηρείται κατά τη δεκαετία 2001-11.  

Πίνακας 5.5 ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά της δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης (Πηγή: 
Τροποποίηση ΓΠΓ ∆. Μενεµένης, 2010, ΕΛΣΤΑΤ στοιχεία απογραφής πληθυσµού 
1991, 2001, 2011) 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Έκταση (Ha):    567,7 (5.667 km2) 

Έκταση εντός σχεδίου πόλεως 
(Ha) 

104,4 (1.044 km2)    

 
1991 2001 2011 

Πραγµατικός Πληθυσµός 12.932 14.910 14.746 
Μεικτή Πυκνότητα Πληθυσµού 
(κάτοικοι/Ha, κάτοικοι/km2) 

123,8  
(1.238/km2) 

142,8 
(1.428/km2) 

141,3 
(1.413/km2) 

Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2011) 

Σύνολο 0-5 6-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ 

14.746 862 1.495 1.967 3.232 3.276 1.822 1.607 485 

∆ηµογραφικοί δείκτες (2001) 

∆είκτης Γήρανσης 1,63 

∆είκτης Εξάρτησης 0,47 

∆είκτης Αντικατάστασης 2,12 

 

Από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης1, έχει διαπιστωθεί ότι οι υπάρχουσες 
πληθυσµιακές πυκνότητες είναι υψηλές στα κεντρικά τµήµατα του οικισµού, όπου η 
κατάσταση είναι πλέον διαµορφωµένη και η δόµηση κορεσµένη. Επιπλέον, λόγω της ολοένα 
αυξηµένης ζήτησης για κατοικία διαπιστώνονται πολλές φορές συγκρούσεις χρήσεων γης 

                                                      
1 Α’ Στάδιο Μελέτης ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης (πρώην ∆ήµου Μενεµένης).  



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

κυρίως στις περιοχές που είναι θεσµοθετηµένες ως χώροι εγκατάστασης επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων1. 

Η απασχόληση των κατοίκων, όπως και στην δηµοτική κοινότητα Αµπελοκήπων, 
είναι κυρίως στον ∆ευτερογενή και Τριτογενή τοµέα2.  

5.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 

5.2.1 Χρήσεις Γης 

Οι χρήσεις γης στις δύο κοινότητες του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές (Εικόνα 3 Χάρτης Χρήσεων Γης ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης). 

5.2.1.1 Αµπελόκηποι 

Οι κύριες λειτουργίες της οικιστικής δοµής του ∆ήµου είναι οι εξής: κεντρικές 
λειτουργίες (εµπόριο, γραφεία, αναψυχή), κατοικία, βιοτεχνίες-χονδρεµπόριο, δηµόσιοι 
ελεύθεροι χώροι. Οι κεντρικές λειτουργίες είναι το εµπόριο, τα γραφεία και η αναψυχή που 
εκτείνονται κατά µήκος των βασικών οδικών αξόνων (οδοί Ελ. Βενιζέλου, Μεγ. Αλεξάνδρου, 
Γ. Χαλκίδη και Φιλιππουπόλεως) που συµβάλουν στην πλατεία Επταλόφου.  

Η κατοικία συναντάται µε τις εξής µορφές:  

• κατοικία σε ορόφους των περιοχών κεντρικών λειτουργιών (30%), 
• κατοικία σε µονώροφα, διώροφα ή τριώροφα αµιγούς κατοικίας 

ανοικοδόµησης πριν το   1970, 
• κατοικία σε οικοδοµές µε ηµιυπόγεια που στεγάζουν επαγγελµατικές χρήσεις, 

αποθήκες, βιοτεχνίες, επισκευές κ.λπ. (30%), 
• κατοικία µε πυλωτή (20%). 

Οι περιοχές αµιγούς κατοικίας ανέρχονται στο 50% του δοµηµένου όγκου, τόσο στο παλιό 
τµήµα της πόλης (περιοχές Σκεπάρνη και Ζ. Πηγής) όσο και στο νεότερο (πλατεία 
∆ηµοκρατίας). 

Οι χρήσεις βιοµηχανίας, βιοτεχνίας και χονδρεµπορίου που αναπτύσσονταν στην 
περιοχή µέχρι το 1960-70 ατόνησαν µε αποτέλεσµα την πλήρη εγκατάλειψή τους. Οι 
εγκαταλελειµµένοι χώροι αποτέλεσαν και αποτελούν τους µόνους διαθέσιµους χώρους 
ικανοποιητικού εµβαδού για την χωροθέτηση Κοινωφελών Χρήσεων στην κατά τα άλλα υπέρ-
πυκνοδοµηµένη περιοχή της κοινότητας. Οι λοιποί χώροι βιοτεχνίας είναι διάσπαρτοι στον 
ιστό, καταλαµβάνοντας ηµιυπόγεια οικοδοµών κατοικίας και είναι συνεργεία, ξυλουργεία και 
βιοτεχνίες ρούχων. 

Οι διαµορφωµένοι ελεύθεροι χώροι περιλαµβάνουν τοπικές πλατείες, τοπικά πάρκα, 
διαµορφώσεις υπαίθριων χώρων στάθµευσης σε ακάλυπτα ιδιωτικά οικόπεδα και αθλητικά 
γήπεδα. Σε αυτούς τους χώρους κυριαρχούν το χαµηλό πράσινο το οποίο συνδυάζεται µε 
φυτεύσεις δένδρων και µε στοιχειώδεις διαµορφώσεις µε σκληρές επιφάνειες. Οι χώροι αυτοί 
είναι ελάχιστοι και ο εξοπλισµός τους στοιχειώδης. Ελάχιστοι επίσης είναι και οι χώροι 
αµιγούς πρασίνου. Αξιόλογες εκτάσεις εντοπίζονται στην οδό Ακριτών, παρά τα συµµαχικά 
νεκροταφεία, Ε=5στρ., στην οδό Γεννηµατά, κατά µήκος των ορίων ΟΣΕ σε ζώνη πλάτους 
15-25µ. και Ε=10στρ., καθώς και στο στρατόπεδο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

                                                      
1 Τροποποίηση ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης (πρώην ∆ήµου Μενεµένης), ∆ήµου 

Αµπελοκήπων – Μενεµένης Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Πρόταση Β2 Στάδιο. 
2 Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ήµου Μενεµένης, 2007. 
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Εκτός από το οργανωµένο πράσινο στο συγκρότηµα των εργατικών κατοικιών του 
Αξιού και της ενάτης γειτονιάς του ∆ήµου (Εργατικές κατοικίες), η παρουσία πράσινου στη 
λοιπή έκταση του είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Καθώς οι Αµπελόκηποι έχουν οικοδοµηθεί σε 
βαθµό, που κατά περιοχές πλησιάζει την απόλυτη κάλυψη, είναι δυσχερής η εξεύρεση 
ακάλυπτων και αδιαµόρφωτων εκτάσεων, ενώ οι δείκτες επάρκειας πρασίνου κυµαίνονται σε 
πολύ χαµηλά επίπεδα.  

Τέλος στη δηµοτική κοινότητα αµπελοκήπων συναντώνται και ειδικές χρήσεις γης: 

α) νεκροταφεία: Καθολικό νεκροταφείο του Αγίου Βικεντίου και Παύλου το οποίο 
ακολουθεί παραδοσιακή διάταξη και περιλαµβάνει αξιόλογα δείγµατα ταφικής τέχνης, 
αγάλµατα και ανάγλυφα. Ορθόδοξο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο δεν ανήκει 
διοικητικά στο ∆ήµο Αµπελοκήπων αλλά συνορεύει µε αυτόν καθώς και µε το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, και παραµένει ανενεργό. Το Συµµαχικό Νεκροταφείο του Ζεϊτενλίκ, στη 
διασταύρωση των οδών Λαγκαδά και Ακριτών.  

β) στρατόπεδα: Στρατόπεδο Μεγ. Αλεξάνδρου, µε επιφάνεια 23,2 εκτάρια. Από το 
στρατόπεδο έχει αποδοθεί στο ∆ήµο έκταση 141 στρεµµάτων για αθλητικές και εκπαιδευτικές 
λειτουργίες. Έχει κατασκευασθεί ήδη ένα στάδιο σε έκταση 34 στρ. περίπου. Ο χώρος του 
στρατοπέδου περιλαµβάνει παλιά κτίσµατα τα οποία ενδέχεται να παρουσιάζουν ιστορικό και 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.  



 

Εικόνα 3 Χάρτης Χρήσεων Γης ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 



 

5.2.1.2 Μενεµένη 

Η δηµοτική κοινότητα Μενεµένης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη σηµαντικού 
ποσοστού χρήσεων που διαφέρουν της οικιστικής, όπως είναι οι βιοτεχνίες, οι εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης και χονδρεµπορίου, επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, πετρελαιοειδών κλπ.1. 
Ακόµα, δέχεται σηµαντική διερχόµενη κυκλοφορία µε υψηλό ποσοστό βαρέων οχηµάτων, 
ιδιαίτερα στο τµήµα της ∆υτικής Εισόδου αλλά και στην Είσοδο από βορειοδυτικά επί της 
οδού Μοναστηρίου. Επιπρόσθετα, έντονος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος σε σηµαντικούς 
οδικούς άξονες οι οποίοι εξυπηρετούν ολόκληρο το ΠΣΘ (λεωφόρος ∆ενδροποτάµου, οδοί 
Μοναστηρίου, Βενιζέλου, Γιαννιτσών), ενώ η παρουσία του σταθµού υπεραστικών 
λεωφορείων (ΚΤΕΛ), του εµπορικού κέντρου ONE SALONICA και της κεντρικής 
λαχαναγοράς, µαζί µε τα προσκωλύµατα που δηµιουργεί η παρουσία των σιδηροδροµικών 
γραµµών, επιτείνουν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα. Η αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου 
στις βασικές αρτηρίες σχετίζεται άµεσα και µε τη διαρκή ανάπτυξη δραστηριοτήτων του 
τριτογενή τοµέα και κεντρικών λειτουργιών (εµπόριο, υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις αστικού 
πληθυσµού, αναψυχή, ξενοδοχεία κλπ) που συγκεντρώνονται σταδιακά στην ευρύτερη 
περιοχή των Λαχανόκηπων και του δυτικού παραλιακού τµήµατος της πόλης2. 

Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα κορεσµένη περιοχή τόσο σε επίπεδο οικιστικό όσο και σε 
επίπεδο τριτογενή τοµέα.  Οικιστικά, εµφανίζει συγκέντρωση των περιοχών κατοικίας στην 
εντός σχεδίου περιοχή του, ενώ η υπόλοιπη περιοχή συγκεντρώνει κυρίως χρήσεις 
διαµετακόµισης και αποθήκευσης, σε συνδυασµό µε κάποιες  χρήσεις του δευτερογενούς 
τοµέα.3. 

Η περιοχή της δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης συγκεντρώνει στην έκταση της 
αστικές και περιαστικές λειτουργίες του Π.Σ.Θ. Όπως προαναφέρεται, καθοριστικό 
παράγοντα για την ανάπτυξη της αποτέλεσε και αποτελεί η διέλευση των κύριων οδικών και 
σιδηροδροµικών αξόνων εισόδου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.  Το αποτέλεσµα είναι ότι 
µικρό µόνο τµήµα της συνολικής έκτασης εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου έχει 
αναπτυχθεί οικιστικά, ενώ πολλές βιοµηχανικές και εµπορικές εγκαταστάσεις και 
εξυπηρετήσεις βρίσκονται χωροθετηµένες σε εγγύτητα µε τους µεταφορικούς άξονες και τη 
θάλασσα. Η απουσία σαφούς χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού επέτεινε τη 
σύγχυση χρήσεων και δραστηριοτήτων. 

Η συγκέντρωση οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων αποτελεί και το ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό της δηµοτικής ενότητας Μενεµένης, αφού στην ουσία, στην έκταση αυτή 
συγκεντρώνεται µικρό µόνο τµήµα των δυτικών αστικών περιοχών κατοικίας του Π.Σ.Θ. 
Αντίθετα, συγκεντρώνεται µεγάλο µέρος εµπορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων 
εξυπηρέτησης του Π.Σ.Θ. λόγω ακριβώς  της διέλευσης των παραπάνω αξόνων και της 
στρατηγικής θέσης του ∆ήµου στην ευρύτερη περιοχή. Όλα τα παραπάνω συνεπάγονται τη 
στενότητα περιθωρίων για οικιστική ανάπτυξη, την ασυµβατότητα χρήσεων και 
δραστηριοτήτων τόσο στις κυρίως αστικές ζώνες όσο και στις ζώνες οικονοµικής 
δραστηριότητας, την ικανότητα προσέλκυσης οικονοµικών εγκαταστάσεων (παραγωγικών και 
εµπορικών) µικρής και µεγάλης κλίµακας, την ασυνέχεια του αστικού ιστού και τη δυσκολία 
επικοινωνίας των διαφόρων περιοχών κατοικίας µεταξύ τους, καθώς και τη δηµιουργία 
προϋποθέσεων για τη χωροθέτηση λειτουργιών και εγκαταστάσεων επιπέδου Π.Σ.Θ. 

Στην ευρύτερη περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης λειτουργούν η κεντρική 
λαχαναγορά και κρεαταγορά της Θεσσαλονίκης, οι οποίες δηµιουργούν κυκλοφοριακά και 

                                                      
1 Τροποποίηση ΓΠΣ ∆ηµοτικής Ενότητας Μενεµένης (πρώην ∆ήµου Μενεµένης), ∆ήµου 

Αµπελοκήπων – Μενεµένης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, A’ Στάδιο.  
2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 2014-2019 
3 Τροποποίηση ΓΠΣ ∆ήµου Μενεµένης, Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. – Ο.Ρ.ΘΕ., Α’ Φάση: Ανάλυση – 

∆ιάγνωση – Προοπτικές, Β’ Φάση: Πρόταση, Σεπτέµβριος 2007, σελ. 18.  
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άλλα προβλήµατα τα οποία θα πρέπει να αντιµετωπιστούν στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
σχεδιασµού. Παρόµοια προβλήµατα κυκλοφοριακού φόρτου δηµιουργεί η ∆ιεύθυνση 
Συγκοινωνιών/Μεταφορών, καθώς και ο νέος επιβατικός σταθµός των ΚΤΕΛ. Στο σύνολο 
της ευρύτερης περιοχής εκτός από τις εγκατεστηµένες βιοµηχανικές χρήσεις λειτουργούν και 
πλήθος µεταφορικών εταιρειών που επιβαρύνουν κυκλοφοριακά την περιοχή µε τη συνεχή 
κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων. Αντίστοιχα στο ίδιο σηµείο υπάρχει µεγάλος αριθµός 
αποθηκών και γραφείων µεταφορών. Το τµήµα λοιπόν αυτό που οριοθετείται από την εθνική 
οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών αντιµετωπίζει και θα αντιµετωπίσει µελλοντικά µεγάλο φόρτο 
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ο οποίος κινείται στο εσωτερικό του µε κατεύθυνση την 
εσωτερική περιφερειακή και την εθνική οδό. 

5.2.2 Ποιότητα ∆οµηµένου Περιβάλλοντος 

Το δοµηµένο περιβάλλον του δήµου (ο δηµόσιος χώρος, τα ιδιωτικά κτίρια και τα 
φυσικά στοιχεία), παρά την εµφανή βελτίωση των νέων ιδιωτικών οικοδοµών, εµφανίζει την 
εντύπωση µιας συνοικίας χαµηλής ποιότητας και υποβαθµισµένης αισθητικής. Έντονο 
πρόβληµα υποβάθµισης µε κακής ποιότητας κτιριακές υποδοµές παρουσιάζεται στις 
συστάδες κατοικιών στην περιφέρεια του καθολικού και συµµαχικού νεκροταφείου, στην 
περιοχή που συνορεύει µε τις σιδηροδροµικές γραµµές και στις Εργατικές κατοικίες του 
∆ήµου, αν και η τελεταία περιοχή έχει τη µεγαλύτερη αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο. 

Ειδικότερα για τη σιδηροδροµική γραµµή που διατρέχει το δήµο, διακόπτει τον αστικό 
ιστό και προκαλεί αλυσιδωτές επιδράσεις υποβάθµισης της περιοχής. Ο θόρυβος των 
διερχόµενων αµαξοστοιχιών, η µικρή απόσταση των σιδηροτροχιών από τα µέτωπα των 
κατοικιών χωρίς µέριµνα κάποιου είδους φράγµατος, η απουσία διαµόρφωσης και 
συντήρησης των εκτάσεων του ΟΣΕ, καθώς και η εγκατάσταση λειτουργιών ασύµβατων µε 
την κατοικία, καθιστούν τη ζώνη του σιδηροδροµικού δικτύου και τις εγκαταστάσεις εµπόδιο, 
στοιχείο ασυνέχειας και τελικά παράγοντα υποβάθµισης της περιοχής κατοικίας1. 

Οι ασυµβατότητες και συγκρούσεις µεταξύ των χρήσεων γης, για τη δηµοτική 
κοινότητα Αµπελοκήπων, δε θεωρούνται ιδιαιτέρως σηµαντικές. Στην περιοχή εντοπίζεται 
µόνο η συνύπαρξη κατοικίας και επαγγελµατικών χώρων στα ισόγεια και ηµιυπόγεια των 
οικοδοµών ( µικρές βιοτεχνίες ρούχων, ξυλουργεία, επισκευές, συνεργεία αυτοκινήτων, χώροι 
αναψυχής). Οι λειτουργίες αυτές, αν υπόκεινται σε έλεγχο, βοηθούν να διατηρηθεί ο ενεργός 
πληθυσµός της περιοχής στον τόπο κατοικίας του και διασφαλίζουν µια ζωντανή και ασφαλή 
εικόνα όλο το εικοσιτετράωρο. Αντίθετα για την κοινότητα Μενεµένης, οι ασυµβατότητες 
µεταξύ των χρήσεων γης, είναι ακόµα ιδιαίτερα έντονες. 

5.2.3 Υλικά Επίστρωσης 

Το υλικό επίστρωσης των δρόµων είναι η άσφαλτος και των πεζοδροµίων οι 
τσιµεντόπλακες πάνω σε υπόστρωµα σκυροδέµατος. Οι αυλές των σχολείων, νηπιαγωγείων 
και όλων των ανοικτών χώρων (πάρκα πλατείες, ακάλυπτοι) είναι πλήρως επιστρωµένες είτε 
µε άσφαλτο είτε µε άλλα σκληρά υλικά τα οποία είναι µεγάλης θερµοχωρητικότητας και 
µηδενικής υδατοπερατότητας. Περιοχές όπως ο συγκεκριµένος ∆ήµος µε πυκνή δόµηση και 
εκτεθειµένες σκληρές επιφάνειες κτιρίων και δρόµων συµπεριφέρονται  σαν µια 
θερµοχωρητική µάζα, που εγκλωβίζει την θερµότητα προκαλώντας αύξηση της 
θερµοκρασίας. Όλα  αυτά τα τεχνητά υλικά σε συνδυασµό µε την έλλειψη του πράσινου και 
του χώµατος, οδηγούν συχνά σε υπερθερµάνσεις, οι οποίες εντείνονται και από άλλα 

                                                      
1 ∆υτικό Τόξο, σελ. 19-20 από Γωγάκου, ∆. (2006) Ο ρόλος των ανοιχτών χώρων στη βελτίωση 

των περιβαλλοντικών συνθηκών του αστικού ιστού: η συµβολή της δηµιουργίας δικτύου ανοιχτών χώρων 
στην περιβαλλοντική αναβάθµιση του ∆ήµου Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης. ∆ιπλωµατική Εργασία. 
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων. Ελληνικό  Ανοιχτό 
Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη. 
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ανθρωπογενή θερµικά απόβλητα και ρύπους, προκαλώντας το γνωστό φαινόµενο της 
«αστικής θερµικής νησίδας»1. 

5.2.4 Ύδρευση 

Το δίκτυο ύδρευσης του δήµου Αµπελοκήπων –Μενεµένης περιλαµβάνεται στο 1ο 
τµήµα της 1ης ζώνης ύδρευσης της πόλης και υδροδοτείται από τη δεξαµενή Καυκάσου, η 
οποία έχει Α.Σ.Υ. +79.80 και χωρητικότητα 5.000 m3. Όριο της ζώνης αποτελεί η τάφρος 
Ηλιούπολης  και ο Αγ. Νεκτάριος προς τα δυτικά. Όσον αφορά το υδάτινο δυναµικό που 
προκύπτει από την εκµετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων, η χρήση του περιορίζεται 
κυρίως για την άρδευση χώρων πρασίνου, καθώς και για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών 
του ∆ήµου (βυτιοφόρα, σάρωθρο, πλύσιµο οχηµάτων και µηχανηµάτων).  

5.2.5 Αποχέτευση 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης διαθέτει παντορροϊκό δίκτυο για την αποχέτευση 
των υγρών αστικών λυµάτων του. Οι αγωγοί του δικτύου παραλαµβάνουν το υγρό φορτίο και 
το µεταφέρουν στον Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό της ΕΥΑΘ, ο οποίος µε τη σειρά του 
οδηγεί τα απόβλητα στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισµού Θεσσαλονίκης. Τη 
ευθύνη συντήρησης και διαµόρφωσης του δικτύου αποχέτευσης έχει η ΕΥΑΘ Α.Ε..  

5.2.6 ∆ίκτυα ∆ιανοµής Ενέργειας 

Στις υποδοµές ενέργειας περιλαµβάνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και το 
δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου. Η ηλεκτροδότηση του ∆ήµου πραγµατοποιείται από το δίκτυο 
της ∆ΕΗ, από το οποίο δεν καταγράφονται προβλήµατα εξυπηρέτησης. Οι υποδοµές 
κυρίαρχα είναι υπέργειες, ωστόσο σηµαντικό τµήµα του δικτύου έχει υπογειοποιηθεί. 
Υπογειοποίηση έχει πραγµατοποιηθεί κατά µήκος του άξονα των οδών Γεννήµατα (από το 
ύψος της ∆αβάκη) – Χαλκίδη – Βενιζέλου, ενώ ανάλογο έργο έχει ολοκληρωθεί σε τµήµατα 
των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου, 28ης Οκτωβρίου, Φιλιππουπόλεως, Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου. 

Εκτεταµένο είναι και το δίκτυο του φυσικού αερίου, η εγκατάσταση του οποίου έχει 
ολοκληρωθεί στο σύνολο του ∆ήµου. Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία της Ε.Π.Α. 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.: 

1. Ποσοστό Κάλυψης οδών ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης µε δίκτυο φυσικού 
αερίου: 49,78%, 

2. Συνολικό Κατασκευασµένο δίκτυο στον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης: 65 
χιλιόµετρα, 

3. Αριθµός ∆ηµοτικών/∆ηµόσιων και του ευρύτερου ∆ηµοσίου κτιρίων που 
καταναλώνουν αέριο στον ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης :  76 εκ των οποίων: 39 Σχολεία, 
22 ∆ηµοτικά κτίρια και υπηρεσίες. 

5.2.7 Συγκοινωνία 

Εντός των ορίων του ∆ήµου βρίσκεται ο Σταθµός Υπεραστικών Λεωφορείων του 
ΚΤΕΛ «Μακεδονία». Η µετάβαση µπορεί να γίνει και µε τη χρήση αστικής συγκοινωνίας. Ως 
προς τις ενδοδηµοτικές και εξωδηµοτικές µετακινήσεις µε µέσα µαζικής µεταφοράς, το ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης εξυπηρετούν οι παρακάτω λεωφορειακές γραµµές του 
Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).: 

                                                      
1 Γωγάκου, ∆. (2006) Ο ρόλος των ανοιχτών χώρων στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 

συνθηκών του αστικού ιστού: η συµβολή της δηµιουργίας δικτύου ανοιχτών χώρων στην περιβαλλοντική 
αναβάθµιση του ∆ήµου Αµπελοκήπων Θεσσαλονίκης. ∆ιπλωµατική Εργασία. Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα 
Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων. Ελληνικό  Ανοιχτό Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη. 
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18: Ελευθέριο/Κορδελιό - Άγ. Ανάργυροι, 20: Μενεµένη – Ερµού, 21: Εύοσµος – Πλ. 
Αριστοτέλους, 32: Κάτω Ηλιούπολη – Πλ. Αριστοτέλους, 34: Άνω Ηλιούπολη - Πλ. 
Αριστοτέλους, 9: Ν.Σ. Σταθµός – Λαχαναγορά, 19: Ν.Σ. Σταθµός – Ελευθέριο Κορδελιό, 40: 
Ν.Σ. Σταθµός – Καλοχώρι, 51: Ν.Σ. Σταθµός – Σίνδος, 52: Ν.Σ. Σταθµός - Α’ Τ.Ε.Ι., 54: Ν.Σ. 
Σταθµός - Ιωνία 

Πέρα από την αστική συγκοινωνία του ΟΑΣΘ, οι δηµότες έχουν τη δυνατότητα να 
µετακινηθούν εντός των ορίων του ∆ήµου, µε τα δηµοτικά λεωφορεία που διατίθενται γι’ 
αυτόν το σκοπό. Ένα µίνι δηµοτικό λεωφορείο εκτελεί καθηµερινά 7 δροµολόγια, εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου. Ένα λεωφορείο µεγαλύτερης χωρητικότητας εξυπηρετεί τα 
Αθλητικά και Πολιτιστικά τµήµατα του ∆ήµου.  

 

Εικόνα 4 Χάρτης δροµολογίου της δηµοτικής συγκοινωνίας στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης 

5.3 Περιβαλλοντικά και Κλιµατολογικά Χαρακτηριστικά 

Το κλίµα της ευρύτερης περιοχής του ΠΣΘ ανήκει στην κλιµατική ζώνη Γ’. 
Χαρακτηρίζεται, σύµφωνα µε τον βιοκλιµατικό χάρτη της Ελλάδας, ως έντονο µέχρι ασθενές 
µέσο-µεσογειακό, µε υγρούς και ήπιους χειµώνες και ξηρά καλοκαιρία. Για την αναφορά των 
κλιµατολογικών χαρακτηριστικών αξιοποιήθηκαν στοιχεία και καταγραφές από τον 
πλησιέστερο στο ∆ήµο µετεωρολογικό σταθµό, αυτόν του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, τα οποία καλύπτουν την περίοδο 1983-2005, καθώς επίσης και στοιχεία από 
την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010. Στη 
διαµόρφωση του γενικού κλίµατος του ∆ήµου συµµετέχουν κυρίως δύο βασικοί κλιµατικοί 
παράγοντες, που είναι το ύψος βροχοπτώσεων και η θερµοκρασία του αέρα. Σηµαντική όµως 
είναι η επίδραση του ανάγλυφου για τη διαµόρφωση του µικροκλίµατος σε επιµέρους τοπία 
και γεωγραφικές υποενότητες εντός των ορίων του ∆ήµου. Το µέσο ετήσιο ύψος των 
βροχοπτώσεων είναι 413.6 mm και χαρακτηρίζεται ως από τα πιο χαµηλά στη Βόρεια 
Ελλάδα. Η εποχιακή κατανοµή στη διάρκεια του έτους παρουσιάζεται σχετικά οµαλή, µε κύρια 
µέγιστα την περίοδο µεταξύ φθινοπώρου και χειµώνα (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος µε 57 mm), 
χωρίς να είναι ευκαταφρόνητο το ύψος βροχής και κατά τη διάρκεια της άνοιξης (Mάιος µε 45 
mm). Το καλοκαίρι εµφανίζεται περισσότερο ή λιγότερο ξηροθερµικό (14 mm), µε έξαρση τον 
Αύγουστο. Ιδιαίτερα µεγάλος είναι ο αριθµός ηµερών καταιγίδας (36 ετησίως). 



                                           ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (Σ∆ΑΕ)                                                                                                                                                                                
                     
                                                                 

43 
 

5.3.1 Θερµοκρασία 

Η µέση ετήσια τιµή της θερµοκρασίας είναι 15,8°C. Η µέση µέγιστη θερµοκρασία, 
κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι 31,6°C ( Ιούλιος) και η µέση ελάχιστη, κατά τη διάρκεια 
του χειµώνα, 1,4°C ( Ιανουάριος).   

Πίνακας 5.6 ∆ιακύµανση θερµοκρασίας ανά µήνα στο Π.Σ.Θ. (Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-
3/2010) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία 24ώρου [°C] 

 5,3 6,8 9,8 14,3 19,7 24,5 26,8 26,2 21,9 16,3 11,1 6,9 

Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας [°C]  

 6,5 8,1 11,2 15,8 21,1 25,9 28,2 27,7 23,5 17,8 12,4 8,1 

Μέση Μέγιστη Μηνιαία Θερμοκρασία [°C] 

 9,3 11 14,3 19,2 24,5 29,3 31,6 31,3 27,2 21,3 15,4 10,9 

Μέση Ελάχιστη Μηνιαία Θερμοκρασία [°C] 

 1,4 2,3 4,6 7,6 12,3 16,5 18,8 18,6 15,1 11 6,9 3 

Γράφηµα 5.5 ∆ιακυµάνσεις θερµοκρασίας ανά µήνα στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα 
Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ, Πηγή: ΤΟΤΕΕ, 20701-3/2010) 

Πίνακας 5.7 Βαθµοηµέρες θέρµανσης DD και βαθµοώρες ψύξης CDH ανά µήνα στο 
Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Θεσσαλονίκης (Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Βαθμοημέρες θέρμανσης DD με θερμοκρασία αναφοράς 18°C 

 394 314 254 111 - - - - - 53 207 344 

Βαθμοώρες ψύξης CDH με θερμοκρασία αναφοράς 26°C 

 - - - - - 526 1211 1058 - - - - 
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Γράφηµα 5.6 Χρόνος χρήσης συστηµάτων ψύξης στο ΠΣΘ (Πηγή: ο.π.) 

 

Γράφηµα 5.7 Χρόνος χρήσης συστηµάτων θέρµανσης στο Π.Σ.Θ. (Πηγή: ο.π.) 

5.3.2 Άνεµοι 

Οι επικρατέστεροι άνεµοι είναι οι βορειοδυτικοί που υπερέχουν των άλλων ανέµων 
από τον Οκτώβριο έως το Μάρτιο και οφείλονται κυρίως στο Βαρδάρη, που είναι ισχυρός – 
ξηρός άνεµος (καθοδικός) και προκαλεί έντονη εξάτµιση και νεφοδιάλυση. Έχουν µεγάλη 
ένταση, η οποία έχει φτάσει έως και το όριο θυέλλης (8 Beaufort). Ακολουθούν οι βόρειοι, 
έντασης έως 9 Beaufort και οι νότιοι-νοτιοανατολικοί, µόνο κατά τη θερινή περίοδο.  
Μικρότερο ποσοστό παρουσιάζουν οι ανατολικοί άνεµοι, µε κύριο αυτόν που πνέει από το 
όρος Χορτιάτη. Αξιοσηµείωτο είναι το µεγάλο ποσοστό νηνεµιών (49% ετησίως), που σε 
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συνδυασµό µε τις υψηλές θερµοκρασίες (ιδιαίτερα της θερινής περιόδου) και την υψηλή 
σχετικά υγρασία (λόγω της παρουσίας του Θερµαϊκού Κόλπου), δηµιουργεί συνθήκες 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά και γενικότερης δυσφορίας στους κατοίκους. 

Πίνακας 5.8 Μέση ταχύτητα του ανέµου στο ΠΣΘ (Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-3/2010) 

Μέση ταχύτητα του ανέμου [m/s] 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

 3 3 2,8 2,8 2,6 3,1 3,3 2,9 2,8 2,5 2,6 2,8 

 

 

Γράφηµα 5.8 Μέση ταχύτητα του ανέµου ανά µήνα στο ΠΣΘ (Πηγή: ο.π.) 

5.3.3 Υγρασία και οµίχλη 

Η µέση ετήσια τιµή υγρασίας είναι 66,7%, παρουσιάζοντας το µέγιστο µέσο όρο 
(77,8%), ∆εκέµβριο και Ιανουάριο και τον ελάχιστο µέσο όρο (52,8%) τον Ιούλιο. Οι µέσες 
µηνιαίες τιµές σχετικής υγρασίας είναι υψηλές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους1. 

Οµίχλη παρατηρείται συνήθως τους χειµερινούς µήνες, από Νοέµβριο έως 
Φεβρουάριο, αλλά και κατά τη θερινή περίοδο όπου η παρουσία του Θερµαϊκού Κόλπου, 
στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου, βοηθά ώστε µεγάλες ποσότητες υδρατµών να 
µεταφέρονται µέσω της θαλάσσιας αύρας στα ηπειρωτικά τµήµατα, µεταξύ των οποίων και 
στο ∆ήµο Αµπελοκήπων –Μενεµένης2. 

Πίνακας 5.9 Μέση µηνιαία σχετική και ειδική υγρασία στο ΠΣΘ (Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-
3/2010) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μέση μηνιαία σχετική υγρασία [%] 

 76 72,6 71,6 67,5 63,6 55,4 52,8 55,1 61,9 70,1 76,4 77,8 

 

                                                      
1 Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010. Κλιµατικά 

δεδοµένα ελληνικών περιοχών. 
2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 2011-2014. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Μέση ταχύτητα του ανέµου [m/s]

Μέση ταχύτητα του ανέµου 
[m/s]



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

Μέση μηνιαία ειδική υγρασία [gr/kg] 

 4,2 4,4 5,3 6,8 9 10,5 11,5 11,6 10 8 6,2 4,8 

 

 

Γράφηµα 5.9 Μέσο ποσοστό υγρασίας ανά µήνα στο ΠΣΘ (Πηγή: ο.π.) 

5.3.4 Γεωµορφολογία – Γεωλογικά δεδοµένα 

Το σύνολο της έκτασης του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης χαρακτηρίζεται, 
σύµφωνα µε την ΕΣΥΕ, ως πεδινή, µε µέσο σταθµικό υψόµετρο 5 µ.  Το γεωµορφολογικό 
ανάγλυφο χαρακτηρίζεται ως ήπιο, οι κλίσεις είναι ελάχιστες και εµφανίζονται κατά τόπους, 
χωρίς να δηµιουργούνται ενδιαφέρουσες προοπτικές και θέες. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος 
Αµπελοκήπων- Μενεµένης  βρίσκεται σε χαµηλότερη στάθµη (υψόµετρο) σε σχέση µε τους 
όµορους  ∆ήµους, έχει ως συνέπεια, σε περίπτωση ισχυρών βροχοπτώσεων, να υπάρχει 
αυξηµένη συγκέντρωση όµβριων υδάτων σε ορισµένα τµήµατά του. 

5.3.5 Σεισµικότητα 

Στην περιοχή του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης έχουν καταγραφεί αρκετοί 
ισχυροί σεισµοί, οι περισσότεροι από τους οποίους χρονολογούνται στις αρχές του 
περασµένου αιώνα. Η πιο πρόσφατη σεισµική δόνηση, που έγινε αισθητή στην περιοχή, είναι 
αυτή του 1978, µε επίκεντρο το χωριό Στίβος στη λίµνη Βόλβη και µέγεθος 6,5. Όσον αφορά 
τη σεισµική επικινδυνότητα η περιοχή, όπως και η ευρύτερη περιοχή του ΠΣΘ, ανήκει στη 
Ζώνη Ι, όπως αυτή ορίζεται από τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000-2003) και 
αντιστοιχεί σε  µειωµένη σεισµική επικινδυνότητα. Σε γενικές γραµµές οι γεωλογικοί 
σχηµατισµοί της περιοχής του ∆ήµου παρουσιάζουν καλή γεωτεχνική συµπεριφορά1. 

5.3.6 Υδάτινο στοιχείο 

Στην έκταση του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης δεν εντοπίζονται πλέον 
επιφανειακά υδάτινα στοιχεία. Η περιοχή διαπερνάται µεν από χειµάρρους, οι οποίοι όµως 
ρέουν εντός κλειστών αγωγών που έχουν διαµορφωθεί κατάλληλα, κάτω από οδικούς άξονες. 
Η προσχωσιγενής προέλευση της παραλιακής ζώνης, σε συνδυασµό µε την δράση του 
θαλάσσιου κυµατισµού και των τοπικών ρευµάτων, κατάληξε στον σχηµατισµό µιας 
εκτεταµένης παράκτιας ζώνης ποτάµιων αποθέσεων. Οριοθετείται σήµερα από την κοίτη του 
∆ενδροπόταµου προς τα ανατολικά, και την τεχνητή περιµετρική τάφρο αποστράγγισης των 

                                                      
1 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 2011-2014. 
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εγκαταστάσεων των ΕΛ.ΠΕ και της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων προς τα δυτικά1. 
Η περιοχή διαθέτει και υπόγειο υδάτινο απόθεµα, το οποίο αξιοποιείται µόνο στην περίπτωση 
της άρδευσης χώρων πρασίνου και στην κάλυψη µερικών αναγκών των υπηρεσιών του 
∆ήµου (πχ. πλύσιµο οχηµάτων)12. 

5.3.7 Φυσικοί πόροι - Βιοποικιλότητα 

Η περιοχή της δηµοτικής κοινότητας Αµπελοκήπων είναι  αµιγώς αστική και 
ανεπτυγµένη πλήρως οικιστικά, η περιοχή της δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης, λόγω της 
διέλευσης των κύριων οδικών και σιδηροδροµικών αξόνων εισόδου στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζεται από περιορισµένη οικιστική ανάπτυξη, και σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους δυτικούς ∆ήµους συγκεντρώνει ένα µικρό τµήµα αστικών περιοχών κατοικίας. 
στα όρια του οποίου δεν περιλαµβάνονται δασικές εκτάσεις και γενικά δεν εντοπίζονται τοπία 
φυσικού κάλλους.  

Όµως, τα στοιχεία υγροτόπου που παρουσιάζει η παράκτια ζώνη της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μενεµένης την κάνει ελκυστική για την πτηνοπανίδα της περιοχής. Ουσιαστικά 
προσφέρεται σαν τόπος επίσκεψης και τροφοληψίας των πτηνών και όχι σαν τόπος 
φωλιάσµατος. Η εγγύτητα της υπόψη περιοχής προς τους γειτονικούς εκτεταµένους 
υγροβιότοπους της λιµνοθάλασσας Καλοχωρίου και των εκβολών του ποταµού Γαλλικού, 
κάνει την συγκεκριµένη περιοχή επισκέψιµη  από την πλούσια ποικιλία πτηνών που 
κατοικούν ή/και διέρχονται (κυρίως) από τους γειτονικούς  υγροβιότοπους. Παρόλα αυτά, Η 
οικολογική της αξία όµως είναι σαφώς υποδεέστερη των υπολοίπων υγροβιότοπων εξαιτίας 
των παρακάτω παραγόντων: 

• Περιορισµένο µέγεθος (800 m x 800 m), 
• Αµφίπλευρη οριοθέτηση από βιοµηχανίες σηµαντικού µεγέθους (Β.Φ.Λ. Α.Ε, 

Α.Γ.Ε.Τ, δεξαµενές καυσίµων), 
• Άµεση γειτνίαση µε εµπορικές δραστηριότητες,  
• Άµεση γειτνίαση µε Λιµενικές δραστηριότητες,  
• Ρύπανση επιφανειακών νερών µε βιοµηχανικούς ρύπους. 

Για τους λόγους αυτούς δεν συµπεριλήφθηκε στις προστατευόµενες περιοχές των 
παραπάνω υγροβιότοπων όπως καθορίστηκαν µε την Υπουργική Απόφαση(i) 
14874/3291/1998 (ΦΕΚ Β’687/6.7.1998)2. Σε γενικές γραµµές, η βιοποικιλότητα είναι 
περιορισµένη και δεν εντοπίζονται ιδιαίτερα είδη αυτοφυούς χλωρίδας στην περιοχή. 
Επιπλέον, δεν καταγράφονται αξιόλογα ενδιαιτήµατα πουλιών και ζώων12. 

5.3.8 Πιέσεις στο φυσικό περιβάλλον 

Το περιβάλλον του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης επιβαρύνεται σήµερα από µία 
σειρά ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Οι πηγές ρύπανσης µπορούν να διακριθούν σε δύο 
γενικές κατηγορίες: τις «Αστικές» και τις Ειδικές. Στην πρώτη («αστικές») ανήκουν 
εγκαταστάσεις και δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατοικία, την αναψυχή σε κλειστούς 
χώρους, τις συναλλαγές, τις υπηρεσίες και το λιανικό εµπόριο. Τυπικές µορφές ρύπανσης της 
κατηγορίας αυτής είναι τα οικιακά λύµατα, τα απορρίµµατα και τα καυσαέρια των συστηµάτων 
θέρµανσης κτηρίων. Οι επιβαρύνσεις αυτές είναι κοινές για κάθε περιοχή οργανωµένης 
δόµησης. Ειδικές πηγές ρύπανσης θεωρούνται εκείνες που προέρχονται από οποιαδήποτε 
άλλη αιτία και η οποίες εµφανίζονται τοπικά σε µία συγκεκριµένη περιοχή. Στην περίπτωση 
της Μενεµένης, η ευθύνη της διαχείρισης και αντιµετώπισης των µορφών αστικής ρύπανσης 
ανήκει σε ευρύτερους φορείς που υπερβαίνουν τα διοικητικά όρια του ∆ήµου. Έτσι, οι όποιες 
παρεµβάσεις στον τοµέα αυτό στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. αφορούν στη βελτίωση τοπικών 

                                                      
1 ΓΠΣ Μενεµένης, Α’ Στάδιο 
2 ΓΠΣ Μενεµένης, Α’ Στάδιο  
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εξυπηρετήσεων. Οι µορφές αστικής ρύπανσης είναι συγκριτικά αµελητέες σε σχέση µε τις 
«ειδικές» που απαντώνται στην υπόψη περιοχή και οι οποίες σχετίζονται µε συγκοινωνιακά 
δίκτυα υπερτοπικού χαρακτήρα καθώς και βιοµηχανικές και αποθηκευτικές µονάδες µεγάλης 
δυναµικότητας1. Καθώς το παρόν σχέδιο ∆ράσης αναφέρεται στις εκποµπές CO2 στην 
ατµόσφαιρα, παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικότερα η κατάσταση του αέρα στο ∆ήµο.  

5.3.8.1  Υποβάθµιση ποιότητας αέρα 

Από τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η περιοχή 
είναι η ατµοσφαιρική ρύπανση. Κύρια πηγή αυτής αποτελεί η έντονη χρήση των οδικών 
υποδοµών και συνεπώς η αυξηµένη χρήση του ΙΧ αυτοκινήτου. Γραµµικές πηγές τέτοιας 
ρύπανσης µπορούν να θεωρηθούν οι βασικοί οδικοί άξονες που διατρέχουν το ∆ήµο, καθώς 
αυτοί εκτός των άλλων εξυπηρετούν τα µεγάλα οχήµατα, ενώ δέχονται επιπλέον και 
υπερτοπική κυκλοφορία. Ιδιαίτερα ρυπογόνο δράση εις βάρος της ποιότητας αέρα του ∆ήµου 
έχει και η βιοµηχανική περιοχή που βρίσκεται στη δυτική είσοδο του ΠΣΘ και η ύπαρξη 
βιοµηχανικών µονάδων εθνικής κλίµακας (εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, διυλιστήρια και 
χηµικά ΕΛΠΕ, χηµικές βιοµηχανίες Β. Ελλάδας κλπ). Οι εκποµπές αερίων υψηλού 
ρυπαντικού φορτίου από τις βιοµηχανίες και βιοτεχνίες της συγκεκριµένης ζώνης, αποτελούν 
απειλή για το αέριο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής2.  Τέλος, δε θα πρέπει να 
παραλείπεται το γεγονός της επιβάρυνσης της ατµόσφαιρας από την κατασκευή και χρήση 
των κτιριακών υποδοµών. Πέρα από τη ρύπανση που προκαλεί η θέρµανση των κτιρίων µε 
συµβατικά καύσιµα (πετρέλαιο), εκποµπή αέριων ρύπων πραγµατοποιείται και από τα υλικά 
κατασκευής και επίπλωσής τους13. 

 

  

                                                      
1 ΓΠΣ Μενεµένης Α’ Στάδιο 
2 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 2014-2019. 
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6 Μεθοδολογία απογραφής εκποµπών αναφοράς 

Ως έτος αναφοράς για την «Απογραφή Εκποµπών» του ∆ήµου Αµπελοκήπων-
Μενεµένης επιλέχθηκε το έτος 2010 και ως µονάδα αναφοράς οι «εκποµπές CO2». 

Για τον υπολογισµό των εκποµπών CO2 χρησιµοποιήθηκαν οι πρότυποι συντελεστές 
εκποµπών (standard emission factors) σύµφωνα µε τις αρχές της IPCC (∆ιακυβερνητική 
Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή). Οι πρότυποι συντελεστές εκποµπών βασίζονται στην 
περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε καυσίµου και ακολουθούν τη µεθοδολογία που 
χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου στα πλαίσια της 
Σύµβασης Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC) και του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο.  

Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, το CO2 θεωρείται το σηµαντικότερο αέριο του 
θερµοκηπίου και ο υπολογισµός των εκποµπών CH4 και N2O είναι δυνατόν να παραλειφθεί. 
Επιπλέον, οι εκποµπές CO2 από τη χρήση ενέργειας και καυσίµων από ανανεώσιµες πηγές 
θεωρούνται µηδενικές. 

Οι πρότυποι συντελεστές εκποµπών CO2, που αντιστοιχούν στα καύσιµα και στις 
µορφές ενέργειας που καταναλώθηκαν στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, παρατίθενται 
στον Πίνακα 5.1. 

Πίνακας 6.1 Πρότυποι συντελεστές εκποµπών CO2  

Πρότυποι συντελεστές εκποµπών (IPCC, 2006) (ton CO2/MWh) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 1,149 

Πετρέλαιο Θέρµανσης / Κίνησης 0,267 

Βενζίνη 0,249 

LPG 0,227 

Βιοµάζα / Καυσόξυλα 0 

Ηλιακή Ενέργεια 0 

Βιοντίζελ 0 

 

Ο πρότυπος συντελεστής εκποµπών για τα καυσόξυλα θεωρήθηκε µηδενικός, καθώς 
τα καυσόξυλα αυτά προέρχονται από υλοτοµικές εργασίες που υλοποιούνται στα ελληνικά 
δάση βάσει των υπαρχόντων διαχειριστικών σχεδίων. Με άλλα λόγια προέρχονται από δάση 
που τελούν βιώσιµης διαχείρισης.  

Επιπλέον, ο τοπικός συντελεστής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε, βάσει της 
παρακάτω συνάρτησης, ίσος µε τον εθνικό συντελεστή, καθώς η τοπική ηλεκτροπαραγωγή 
ήταν πολύ περιορισµένη. 

Τύπος 1 Υπολογισµός Τοπικού συντελεστή ηλεκτρικής ενέργειας 

EFE = [(TCE - LPE - GEP) x NEEFE + CO2LPE + CO2GEP]  / (TCE ) 

όπου  

EFE = τοπικός συντελεστής εκποµπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t/MWh]  
TCE = συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ο.Τ.Α. [MWh] 
LPE = τοπική ηλεκτροπαραγωγή [MWh] 
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GEP = αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον Ο.Τ.Α. [MWh]  
NEEFE = εθνικός η ευρωπαϊκός συντελεστής εκποµπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t/MWh]  
CO2PE = εκποµπές CO2 από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας [t]  
CO2GEP = εκποµπές CO2 από την παραγωγή πιστοποιηµένης πράσινης ηλεκτρικής 
ενέργειας [t] 
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7 Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας: κτίρια και 

εγκαταστάσεις, δηµοτικός φωτισµός, µεταφορές  

7.1 Κτίρια και εγκαταστάσεις 

7.1.1 Γενική Προσέγγιση 

Η θέσπιση του «Κανονισµού Θερµοµόνωσης» το 1979 (ΦΕΚ 362/04-07-79) αποτελεί 
την πρώτη προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ελληνικών κτιρίων, που 
ως τότε δε διέθεταν καµία µόνωση. Παρά τα προβλήµατα κατά την πρώτη δεκαετία 
εφαρµογής του1, ο Κανονισµός µε κάποιες ελάχιστες βελτιώσεις διατηρήθηκε για 30 χρόνια 
και αντικαταστάθηκε µόλις το 2010 από τον «ΚΕΝΑΚ - Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης 
των Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/09-04-2010). Ο ΚΕΝΑΚ θεσµοθέτησε τον ολοκληρωµένο ενεργειακό 
σχεδιασµό των κτιρίων και έθεσε ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασµό τους, το 
κτιριακό τους κέλυφος και τις ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις του.  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων καθορίζεται σε µεγάλο 
βαθµό από τους ισχύοντες κανονισµούς κατά το έτος κατασκευής τους και ότι το 2000 
αποτελεί το τελευταίο έτος για το οποίο διαθέτουµε στοιχεία για το εθνικό κτιριακό απόθεµα 
(απογραφή οικοδοµών & κτιρίων ΕΛ.ΣΤΑΤ.), µπορούµε να διαχωρίσουµε τα κτίρια στις 
παρακάτω τέσσερις (4) κατηγορίες:  

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα κτίρια που έχουν κτισθεί πριν το 1980, 
δηλαδή πριν την εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης. Τα κτίρια αυτά δεν έχουν 
θερµοµόνωση, έχουν χαµηλή ενεργειακή απόδοση και στην συντριπτική πλειοψηφία τους 
διαθέτουν παλιά ηλεκτροµηχανολογικά συστήµατα.  

Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µετά την 
εφαρµογή του Κανονισµού Θερµοµόνωσης και πριν την τελευταία απογραφή κτιρίων της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ, δηλαδή την περίοδο 1980-2000. Η πλειοψηφία όχι όµως και το σύνολο των κτιρίων 
αυτής της κατηγορίας θεωρούνται µονωµένα, καθώς όπως ήδη αναφέρθηκε η εφαρµογή του 
Κανονισµού Θερµοµόνωσης την πρώτη τουλάχιστον δεκαετία υπήρξε προβληµατική και µόνο 
πρόσφατα τα νέα κτίρια διαθέτουν επαρκή θερµοµόνωση στον φέροντα οργανισµό και διπλά 
υαλοστάσια στα κουφώµατα1.  

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µετά την τελευταία 
απογραφή κτιρίων της ΕΛ.ΣΤΑΤ και πριν την εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ, δηλαδή την περίοδο 
2001-2010. Τα κτίρια αυτής της κατηγορίας θεωρούνται πλήρως µονωµένα.  

Τέλος, στην τέταρτη κατηγορία εντάσσονται τα κτίρια που κατασκευάστηκαν µετά το 
2010 και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Η κατηγορία αυτή δεν αποτελεί 
αντικείµενο µελέτης στην παρούσα φάση, καθώς ως έτος βάσης για την «Απογραφή 
Εκποµπών CO2» του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης έχει τεθεί το έτος 2010.  

7.1.1.1 Το κτιριακό απόθεµα του ∆ήµου 

Σύµφωνα µε την απογραφή οικοδοµών-κτιρίων του έτους 20002 το κτιριακό απόθεµα 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης (το 2011) αριθµούσε 5.115 κτίρια, 3360 εκ των 

                                                      
1 Balaras C.A., Gaglia A.G., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis G., Lals D.P. (2007). 

European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy 
consumption, emissions, and potential energy savings, Building and Environment, (42), p. 1298-1314. 

2  Για τη συγγραφή της παρούσας ενότητας χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από την Απογραφή 
Κτιρίων  2011 της  ΕΛΣΤΑΤ. 
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οποίων είχαν κατασκευαστεί πριν το 1980 και συνεπώς δεν διέθεταν µόνωση. Τα 
ενεργειακά χαρακτηριστικά του αποθέµατος αναβαθµίστηκαν ελαφρώς την τελευταία 
δεκαετία, καθώς κτίστηκαν 398 νέες οικοδοµές και έγιναν προσθήκες νέων ορόφων σε 55 
υπάρχουσες, ενώ παράλληλα δόθηκαν 191 άδειες κατεδαφίσεως και 137 άδειες επισκευών. 
Με σχετική βεβαιότητα µπορούµε να θεωρήσουµε ότι οι άδειες κατεδαφίσεως αφορούν 
αποκλειστικά κτίρια πριν το 1980, ενώ αντίθετα δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν οι 
επισκευαστικές εργασίες είχαν ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτισµάτων.  

 

Γράφηµα 7.1 Κατανοµή κτιρίων στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 
2011) 

Το Γράφηµα 7.2 απεικονίζει την κατανοµή των κτιρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης το έτος 2011, βάσει της χρονικής περιόδου κατασκευής τους και αποκαλύπτει ότι 
παρά την ανανέωση του κτιριακού αποθέµατος, παραπάνω από τα µισά κτίρια δε 
διαθέτουν µόνωση (κατασκευής προ 1980). 

Η κατοικία αποτελεί τη βασική αποκλειστική ή κύρια χρήση του κτιριακού αποθέµατος 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης σύµφωνα µε την απογραφή των κτιρίων του έτους 
2011. Από τις υπόλοιπες χρήσεις η πιο σηµαντική ήταν τα καταστήµατα και γραφεία που 
αποτελούσαν την αποκλειστική ή κύρια χρήση για το 6% των κτιρίων. Τέλος, υπήρχαν και 
άλλες χρήσεις όπως σχολικά κτίρια, εργοστάσια & εργαστήρια, νοσοκοµεία & κλινικές, 
εκκλησίες, ξενοδοχεία, σταθµοί αυτοκινήτων κτλ που αντιστοιχούσαν µόλις στο 5% των 
κτιρίων (Γράφηµα 7.3).  
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Γράφηµα 7.2 Κατανοµή κτιρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2011, βάσει 
του έτους κατασκευής τους (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

Γράφηµα 7.3 Κατανοµή κτιρίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010, ανά 
χρήση ή προορισµό χρήσης (ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 
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Γράφηµα 7.4 Κτίρια κατά βασικό υλικό κατασκευής τους στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

Γράφηµα 7.5 Κτίρια κατά είδος οροφής του κτιρίου και κύριο υλικό επικάλυψης της 
κεκλιµένης στέγης (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

7.1.2 ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης είναι υπεύθυνος για την ενεργειακή διαχείριση 84 
κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός των ορίων του. Πιο συγκεκριµένα είναι υπεύθυνος για τη 
διαχείριση: 

• κτιρίων και εγκαταστάσεων διοίκησης, 
• αθλητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, 
• κτιρίων κοινωνικής πολιτικής, 
• κτιρίων πολλαπλών χρήσεων, 
• παιδικών σταθµών, 
• κτιρίων και εγκαταστάσεων πολιτισµού, 
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• σχολείων. 

Σηµαντικός αριθµός δηµοτικών κτιρίων παρουσιάζουν σηµαντική ενεργειακή 
κατανάλωση για θέρµανση και ψύξη. Το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στις ελλιπείς 
θερµοµονωτικές ιδιότητες του κελύφους των κτιρίων. Κτίρια κατασκευασµένα προ της 
εφαρµογής του κανονισµού θερµοµόνωσης δεν έχουν θερµοµόνωση και θερµοµονωτικά 
κουφώµατα. Κτίρια κατασκευασµένα τη δεκαετία του 1980, παρά την ισχύ του κανονισµού 
θερµοµόνωσης, παρουσιάζουν σηµαντικές ελλείψεις στις θερµοµονωτικές ιδιότητες του 
κελύφους είτε λόγω ελλιπούς κατασκευής της θερµοµόνωσης (µικρό πάχος θερµοµόνωσης, 
χρήση θερµοµονωτικών υλικών ευαίσθητων στην υγρασία χωρίς µέριµνα στεγανοποίησης 
κ.α.), είτε από φυσιολογική φθορά µε την πάροδο του χρόνου (π.χ. κουφώµατα 20-25 ετών). 

Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα στον κτιριακό τοµέα αφορά την απόδοση των 
συστηµάτων θέρµανσης. Το πρόβληµα κυρίως εντοπίζεται στην παραγωγή θερµότητας και 
ειδικότερα στο βαθµό απόδοσης των λεβήτων. Με την χρήση φυσικού αερίου στα κτίρια του 
∆ήµου έγιναν αντικαταστάσεις µόνο των καυστήρων κυρίως λόγω έλλειψης κονδυλίων. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια βελτίωσης του βαθµού 
απόδοσης των συστηµάτων θέρµανσης µε αντικατάσταση των λεβήτων1. 

Συνολικά, η κατανάλωση ενέργειας και οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα από τα 
δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις φαίνονται στους παρακάτω πίνακες και γραφήµατα. 

Πίνακας 7.1 Κατανάλωση ενέργειας (MWh) στα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις του 
∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 

 Κατανάλωση Ενέργειας 

(MWh) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 2.763,22 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 165,00 

Φυσικό Αέριο 4.251,75 

ΣΥΝΟΛΟ 7.179,97 

 

                                                      
1 ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης. Ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για το πρόγραµµα 

Εξοικονοµώ 2009-2015. 
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7.6 Κατανάλωση ενέργειας (MWh) στα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις του ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 

 

7.7 Εκποµπές CO2 από τα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις του ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 
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Πίνακας 7.2 Εκποµπές CO2 από τα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις του ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 

 Συντελεστής Εκποµπών 
(ton CO 2/MWh) (E.C.,2010) 

Εκποµπές CO2 (ton)  

Ηλεκτρική Ενέργεια 1,149 3.174,94 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 0,267 44,59 

Φυσικό Αέριο 0,202 858,85 
ΣΥΝΟΛΟ 4.078,38 

7.1.3 Κτίρια Τριτογενή Τοµέα 

Στην παρούσα κατηγορία υπάγονται τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις, εντός των ορίων 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, που είτε χρησιµοποιούνται για εµπορικές 
δραστηριότητες είτε στεγάζουν δηµόσιες υπηρεσίες (πλην δηµοτικών υπηρεσιών). Σύµφωνα 
µε την απογραφή του 2011, συνολικά 485 κτίρια εντός του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
είχαν ως κύρια ή αποκλειστική τους χρήση δραστηριότητες του τριτογενή τοµέα (εκτός 
δηµοτικών υπηρεσιών). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις που βασίζονται στο Εθνικό Ενεργειακό 
Ισοζύγιο η συνολική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του τριτογενή τοµέα (εκτός δηµοτικών 
κτιρίων) εκτιµάται πως ανέρχονταν το έτος 2010 σε 180.624,86 MWh.  

 Κατανάλωση ενέργειας 
(MWh) 

Εκποµπές CO2 (ton)  

Ηλεκτρική Ενέργεια 140.524,82 161.463,01 
Πετρέλαιο 
Θέρµανσης 

33.218,2 8.869,26 

Φυσικό Αέριο 6.881,84 1.390,13 
ΣΥΝΟΛΟ 180.624,86 171.722,4 

 

 

Γράφηµα 7.8 Κατανάλωση ενέργειας (MWh) στα κτίρια του τριτογενή τοµέα του ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 
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Γράφηµα 7.9 Εκποµπές CO2 από τα κτίρια του τριτογενή τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 

7.1.4 Κατοικίες 

Σύµφωνα µε την απογραφή κατοικιών του έτους 2011 το κτιριακό απόθεµα του 
∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης αριθµούσε 25.798 κατοικίες, 64% των οποίων είχαν 
κατασκευαστεί πριν το 1980 και συνεπώς δεν διέθεταν µόνωση. Η απογραφή κατοικιών του 
έτους 2011 µπορεί να µας δώσει µια ικανοποιητική εικόνα της ηλικιακής κατανοµής των 
κατοικιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το έτος 2010 (Παράρτηµα 4Α - Κ). Το 
Γράφηµα 7.11 απεικονίζει την κατανοµή των κατοικιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης το έτος 2011, βάσει της χρονικής περιόδου κατασκευής τους.  

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα του ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το έτος 2010 εκτιµάται σε 335.462,31 MWh. 87.502,31 ΜWh της συνολικά 
καταναλισκόµενης ενέργειας αντιστοιχούν σε ηλεκτρική ενέργεια και 80.855 ΜWh σε φυσικό 
αέριο. Επιπλέον, η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης υπολογίζεται σε 155.370 ΜWh, η 
κατανάλωση βιοµάζας είναι µηδενική (ή αµελητέα), ενώ η ηλιακή ενέργεια εκτιµάται ότι 
συνεισφέρει 11.735 ΜWh για θέρµανση ζεστού νερού χρήσης (Πίνακας 7.3). Η µεθοδολογία 
υπολογισµού των ενεργειακών καταναλώσεων του οικιακού τοµέα αναλύεται στο Παράρτηµα 
4Α - Κ. Η κατανάλωση αυτή ενέργειας είχε σαν αποτέλεσµα την έκλυση 158.357,15 τόνων 
CO2.  
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Γράφηµα 7.10 Kανονικές κατοικίες κατά κατάσταση κατοικίας στο ∆ήµο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης το 2011 (ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

Το πετρέλαιο θέρµανσης ήταν η σηµαντικότερη πηγή ενέργειας, καθώς 
αντιπροσώπευε το 47,5% του ενεργειακού ισοζυγίου. Η σηµαντικότερη πηγή CO2 ήταν η 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και  η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης. Πράγµατι, 
όπως φαίνεται στα Γράφηµα 7.12 Γράφηµα 7.13, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αν και 
αντιστοιχεί στο 24% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας είναι υπεύθυνη για το 61% των 
εκποµπών CO2. 

 

Γράφηµα 7.11 Κατανοµή κατοικιών του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2011, 
βάσει του έτους κατασκευής  
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Πίνακας 7.3 Κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2 από τις κατοικίες του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το έτος 2010 

  Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) Εκπομπές CO2 (ton) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 87.502,31 100.540,15 

Φυσικό Αέριο 80.855 16.333 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 155.370 41.484 

Ηλιακή Ενέργεια 11.735 0 

Σύνολο 335.462,31 158.357,15 

 

Γράφηµα 7.12 Κατανάλωση ενέργειας στις κατοικίες του ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 

 

Γράφηµα 7.13 Εκποµπές CO2 στις κατοικίες του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 
2010 

 

 

26%

24%

46%

4%

Κατανάλωση Ενέργειας (MWh)

Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσικό Αέριο

Πετρέλαιο 
Θέρµανσης

Ηλιακή Ενέργεια

64%10%

26%

0%

Εκποµπές CO2 (tn)

Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσικό Αέριο

Πετρέλαιο Θέρµανσης

Ηλιακή Ενέργεια



                                           ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (Σ∆ΑΕ)                                                                                                                                                                                
                     
                                                                 

63 
 

7.2 ∆ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων - Μενεµένης έχει αναπτύξει ιδιόκτητο δίκτυο 
ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών (Φ.Ο.Π.) µε σύγχρονα φωτιστικά σώµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας. Το σύνολο της κατοικηµένης έκτασης του ∆ήµου καλύπτεται από 
269 δηµοτικές γραµµές ηλεκτροφωτισµού, κατά το πλείστον ιδιόκτητες. 

7.2.1 Λαµπτήρες Φωτισµού Οδών και Πλατειών (ΦΟΠ) 

Σύµφωνα µε την Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 
στο δηµοτικό δίκτυο φωτισµού οδών και πλατειών είναι εγκατεστηµένοι συνολικά 6.907 
λαµπτήρες. Το 71% αυτών είναι λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης δηλ 4.835 τεµ., το 
15% ατµών υδραργύρου HQ δηλ. 1.036 τεµ.  και το 14% δηλ. 967 τεµ. ηλεκτρικοί οικονοµίας 
SL (Γράφηµα 7.14). 

 

Γράφηµα 7.14 Κατανοµή λαµπτήρων ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών (ΦΟΠ), του 
∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το έτος 2010, ανά τύπο και ισχύ 

7.2.2 Κατανάλωση Ενέργειας και Εκποµπές CO2 από το ∆ηµοτικό ∆ηµόσιο 

Φωτισµό 

Αναλυτικά τα στοιχεία για τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του  
ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών  προκύπτουν από τις καταστάσεις κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ. Συγκεκριµένα η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 
ΦΟΠ στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αµπελοκήπων ανήλθε στις 737,63 MWh και στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Μενεµένης 631,42 MWh, συνολικά δε 1.369,05 MWh. 

Η κατανάλωση αυτή της ενέργειας είχε σαν αποτέλεσµα την έκλυση 1.573,04 τόνων 
CO2. σύµφωνα µε τον παρακάτω Γράφηµα 7.22 
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Πίνακας 7.4 Κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2 ανά δηµοτική κοινότητα από το 
δηµοτικό φωτισµό το 2010 

 Ενέργεια (MWh) Εκποµπές CO2 (ton)  

∆.Κ. Αµπελοκήπων 737,63 847,54 

∆.Κ. Μενεµένης 631,42 725,50 

Σύνολο 1.369,05 1.573,04 

 

Γράφηµα 7.15 Κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2 ανά δηµοτική κοινότητα από 
το δηµοτικό φωτισµό το 2010 

Αναλυτικά τα στοιχεία για τη συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Α – ∆.. 

7.3 Μεταφορές 

7.3.1 Γενικά 

Για την παρούσα απογραφή εκποµπών CO2 υπολογίστηκε η κατανάλωση ενέργειας 
και οι εκποµπές CO2 για τρεις κατηγορίες µεταφορών: 

• ∆ηµοτικός στόλος 
• ∆ηµόσιες µεταφορές 
• Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές 

Ο δηµοτικός στόλος το 2011 αριθµούσε 85 οχήµατα, 47 εκ των οποίων ήταν 
ντιζελοκίνητα, ενώ τα υπόλοιπα 38 βενζινοκίνητα.  

Οι δηµόσιες µεταφορές, το 2010, αποτελούνταν αποκλειστικά από τις λεωφορειακές 
γραµµές του Οργανισµού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ). Οι λεωφορειακές 
γραµµές οι οποίες συνέδεαν τον ∆ήµο µε τις υπόλοιπες περιοχές της Θεσσαλονίκης ή 
διέρχονταν διαµπερώς από τον ∆ήµο είναι οι: 01, 01Α, 09, 09Α, 09Β, 09Ε, 12, 18, 19, 19Α, 
20, 21, 21Α, 27, 27Α, 27Β, 29, 29Α, 31, 32, 32Α, 34, 38, 40, 40Α, 40Κ, 42Α, 42Β, 45, 45Α, 
45Β, 51, 52, 54, 54Α, 56, 56Α, 80, 80Α, 80Β, 80Ε, 81, 81Α, 81Β, 81Ε, 81Κ, 82Α, 82Β, 82Ε, 
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82Κ, 83, 83Α, 83Β, 83Μ, 83Τ, 83Χ, 89Α, 89Β, 89Ε, 89Κ, 89Ν. Το σύνολο των λεωφορείων 
του ΟΑΣΘ ήταν ντιζελοκίνητα. 

7.3.2 ∆ηµοτικός Στόλος 

Το 2011 ο στόλος του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης αριθµούσε 85 οχήµατα, 
πάνω από τα 46% εκ των οποίων έχει ηλικία µεγαλύτερη των 10 ετών, δηλαδή πριν τεθεί σε 
ισχύ το πρότυπο EURO 3, και προκαλούν σηµαντική επιβάρυνση στο περιβάλλον λόγω 
υψηλών έως πολύ υψηλών εκποµπών ρύπων. 

Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τα οικονοµικά αρχεία του ∆ήµου και 
των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων, προκύπτει ότι η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην 
κατηγορία «∆ηµοτικός Στόλος» για το έτος 2011 ανερχόταν σε 2.091,54 MWh και 
αντιστοιχούσε σε εκποµπές 524,47 ton CO 2. 

Η ενέργεια αυτή προέκυψε από κατανάλωση 211.028 lt  καυσίµου, εκ των οποίων 
199.597 lt  ήταν καθαρό ντίζελ, 12.974 lt  ήταν βιοντίζελ και 11.431 lt  ήταν βενζίνη. 

 

Γράφηµα 7.16 Κατανάλωση ανά είδος καυσίµου από τα οχήµατα του δηµοτικού 
στόλου το έτος 2011 

7.3.3 ∆ηµόσιες Μεταφορές 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι δηµόσιες µεταφορές, το 2010, αποτελούνταν 
αποκλειστικά από τις λεωφορειακές γραµµές του ΟΑΣΘ, αναλυτικά στοιχεία για τις οποίες 
παρουσιάζονται στο Παράρτηµα 2Β. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις που έγιναν και παρουσιάζονται στο ίδιο Παράρτηµα 2β, η 
συνολική κατανάλωση καυσίµου, εντός των γεωγραφικών και διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης, από τον τοµέα «δηµόσιων µεταφορών» το έτος 2010, ανήλθε σε 
1.225.580 lt , εκ των οποίων 1.145.917 lt  ήταν καθαρό ντίζελ και 79.663 lt  βιοντίζελ. 
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Γράφηµα 7.17 Ποσοστό κατανάλωσης ανά είδος καυσίµου από τα οχήµατα των 
δηµόσιων µεταφορών (2010) 

Η κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε κατανάλωση 12.192,07 MWh ενέργειας και έκλυση 
3.059,60 ton CO 2. 

7.3.4 Ιδιωτικές και Εµπορικές Μεταφορές 

Σύµφωνα µε την προσέγγιση που περιγράφεται στο Παράρτηµα 3Β, η κατανάλωση 
καυσίµου εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, για το 2010 
ανέρχεται σε 4.134.123 lt  καυσίµου, εκ των οποίων τα 496.020 lt  ήταν ντίζελ, τα 34.483 lt  
ήταν βιοντίζελ και τα 3.603.620 lt  ήταν βενζίνη. Οι ποσότητες αυτές αντιστοιχούν σε 
κατανάλωση ενέργειας 38.432,81 MWh και έκλυση 9.579,54 ton CO 2. 

 

Γράφηµα 7.18 Κατανάλωση ανά είδος καυσίµου στις ιδιωτικές/εµπορικές µεταφορές  
το έτος 2010 

7.3.5 Συγκεντρωτικά 

Εποµένως, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης, το έτος 2010, εκτιµάται σε 52.716,42 MWh. Το 63% της 
συνολικά καταναλισκόµενης ενέργειας προέκυψε από την κατανάλωση βενζίνης, το 35% από 
ντίζελ, το 2% από βιοντίζελ, ενώ η κατανάλωση LPG ήταν αµελητέα (  Γράφηµα 7.20). Η 
παραπάνω κατανάλωση ενέργειας είχε σαν αποτέλεσµα την έκλυση 13.163,61 ton CO 2. Τo 
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63% προήλθε από την κατανάλωση βενζίνης, το 37% από την κατανάλωση ντίζελ, ενώ η 
κατανάλωση βιοντίζελ έχει µηδενικές εκποµπές CO2 και η κατανάλωση LPG αµελητέα 
(Γράφηµα 7.21). 

 

Γράφηµα 7.19 Κατανάλωση ενέργειας και εκποµπές CO2 στον τοµέα των µεταφορών 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το έτος 2010 

Όπως αναµενόταν, το µεγαλύτερο ποσοστό των εκποµπών CO2 οφείλεται στις 
«ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές», ενώ δευτερευόντως στις «δηµόσιες µεταφορές». 
Συγκεκριµένα οι «ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές» είναι υπεύθυνες για 73% των 
εκποµπών CO2, οι «δηµόσιες µεταφορές» για το 23% των εκποµπών CO2 και οι «δηµοτικές 
µεταφορές» για το 4% των εκποµπών CO2 (Γράφηµα 7.22). 
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  Γράφηµα 7.20 Ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010, ανά είδος καυσίµου 

 

Γράφηµα 7.21 Ποσοστά εκποµπών CO2 στις µεταφορές του ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010, ανά είδος καυσίµου 
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Γράφηµα 7.22 Ποσοστά κατανάλωσης ενέργειας στις µεταφορές του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010, ανά κατηγορία µεταφορών 

7.4 Τοπική παραγωγή ενέργειας 

Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆ιαχειριστή Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (∆Ε∆∆ΗΕ), έως το 2010 δεν υπήρχε καµία µονάδα φωτοβολταϊκών συστηµάτων ή 
άλλης τεχνολογίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός των γεωγραφικών ορίων του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης.  Εποµένως, η τοπική ηλεκτροπαραγωγή στην περιοχή 
του ∆ήµου, το 2010, ήταν µηδενική. 
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7.5 Συνολική κατανάλωση ενέργειας 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στο δήµο για το έτος αναφοράς 2010 είναι 
577.352,30 MWh µε τους αντίστοιχους ρύπους να ανέρχονται σε 348.894,43 ton CO2. 

Η κατανοµή της καταναλισκόµενης ενέργειας παρουσιάζεται στον Πίνακας 7.5. 

Πίνακας 7.5 Συνολική κατανάλωση ενέργειας και εκποµπή ρύπων CO2 στο ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης το έτος απογραφής 2010 

 

Γράφηµα 7.23 Συνολική κατανάλωση ενέργειας και εκποµπή ρύπων CO2 στο ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης το έτος απογραφής 2010 
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ΤΟΜΕΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Κατανάλωση Ενέργειας (MWh)  Εκποµπές CO2 (ton)  

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 7.179,97 4.078,38 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 180.624,86 171.722,40 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 335.462 158.357 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1.369,05 1.573,04 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ 2.091,54 524,47 

∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 12.192,07 3.059,60 

Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 38.432.81 9.579.54 

ΣΥΝΟΛΟ 577.352,30 348.894,43 
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Γράφηµα 7.24 Συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά κατηγορία στο ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης το έτος απογραφής 2010 

 

Γράφηµα 7.25 Συνολική κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα ανά είδος κτιρίου 
στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης το έτος απογραφής 2010 

Γράφηµα 7.26 Συνολική κατανάλωση ενέργειας στον τοµέα µεταφορών στο ∆ήµο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης το έτος απογραφής 2010
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∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

 

Γράφηµα 7.27 Εκποµπές CO2 ανά τοµέα το έτος 2010 

 

Πίνακας 7.6 Εκποµπές CO2 και τελική κατανάλωση ενέργειας ανά άτοµο το 2010 
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Γράφηµα 7.28 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τοµέα το 2010 

 

Γράφηµα 7.29 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά ενεργειακό φορέα το 2010 
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∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  
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8 Προτάσεις µέτρων για το Σ∆ΑΕ 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα συγκεκριµένα µέτρα αειφόρου ενέργειας 
και µείωσης των εκποµπών ρύπων CO2 στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης. Τα µέτρα 
χωρίζονται σε βραχυπρόθεσµα (που είναι ήδη σε διαδικασία εφαρµογής), µεσοπρόθεσµα (µε 
ορίζοντα εφαρµογής µεταξύ 2016-2018) και µακροπρόθεσµα µε ορίζοντα εφαρµογής το 2020. 
Σε όσα ήταν δυνατό υπολογίστηκε τόσο το κόστος όσο και η αποδοτικότητα. Σε όσα δεν 
στάθηκε δυνατό να γίνει η εκτίµηση αυτή, δεν συµπεριλήφθηκαν στον ποσοτικό υπολογισµό 
της συνολικής µείωσης των ρύπων CO2 στον ∆ήµο. Τα προτεινόµενα µέτρα 
κατηγοριοποιήθηκαν µε βάση την προτεινόµενη δοµή από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων σε: 

• ∆ηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, 
• Κτίρια και εγκαταστάσεις του τριτογενούς τοµέα (µη δηµοτικά), 
• Κατοικίες, 
• ∆ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός, 
• Μεταφορές, και 
• Τοπική παραγωγή ΑΠΕ. 

8.1 Κτίρια & Εγκαταστάσεις 

Συνολικά για την ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων και εγκαταστάσεων αναφέρονται ως 
προτάσεις τα παρακάτω: 

• Ενεργειακή Αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους: 
-Προσθήκη Θερµοµόνωσης, 
-Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών και κουφωµάτων, 
-Φύτευση δωµάτων/στεγών, 
-Χρήση ειδικών επιχρισµάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις, 
-Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων, 
-Φυσικός/Νυχτερινός Αερισµός, 
-Εγκατάσταση/Ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων. 

• Ενεργειακή Αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων: 
-Αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης, 
-Αναβάθµιση συστήµατος κλιµατισµού, 
-Αναβάθµιση στους κυκλοφορητές-κινητήρες, 
-Μηχανικός Αερισµός, 
-Υβριδικός Αερισµός µε ανεµιστήρες οροφής. 

• Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού: 
-Φυσικός Φωτισµός, 
-Τεχνητός Φωτισµός. 

• Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης BEMS. 

8.1.1 Ενεργειακή αναβάθµιση δηµοτικών  κτιρίων  

Αποτελεί βραχυπρόθεσµο/µεσοπρόθεσµο µέτρο. Σκοπός του µέτρου είναι η µελέτη 
και εφαρµογή παρεµβάσεων σε δηµοτικά κτίρια που στοχεύουν στην ενεργειακή τους 
αναβάθµιση. Στρατηγική του ∆ήµου αποτελεί η βελτίωση των θερµοµονωτικών ιδιοτήτων του 
κελύφους των δηµοτικών κτιρίων καθώς επίσης και η αναβάθµιση των συστηµάτων 
θέρµανσης αυτών. Στόχος και στρατηγική του ∆ήµου είναι η εφαρµογή ολοκληρωµένων 
παρεµβάσεων σε κτίρια και έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρµογή κάποιων πιλοτικών 
παρεµβάσεων σε σχολεία όπως φαίνεται παρακάτω στην παρούσα ενότητα. Η εφαρµογή 
αυτή έχει οδηγήσει στην απόκτηση τεχνογνωσίας και επιδεικτικό χαρακτήρα για τους 
εργαζόµενους και τους πολίτες του ∆ήµου στον τοµέα των δυνατοτήτων ενεργειακής 
αναβάθµισης υφιστάµενων κτιρίων.  



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

Οι µελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί επικεντρώθηκαν στην επιδιόρθωση και 
αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους , των συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης και του 
ηλιασµού και αερισµού των κτιρίων. Συγκεκριµένα, οι µελέτες έχουν προτείνει όλα ή κάποια 
από τα παρακάτω µέτρα: 

• Αντικατάσταση κουφωµάτων (µε νέα, ανοιγόµενα, διπλού υαλοπίνακα) σε όσα έχουν 
µονό υαλοπίνακα, 

• Ολοκλήρωση αντικατάστασης λαµπτήρων όλων των κτιρίων µε νέους, εξοικονόµησης 
ενέργειας, 

• Αντικαταστάσεις ή παρεµβάσεις στα συστήµατα θέρµανσης και ψύξης µε στόχο να 
αυξηθεί ο συντελεστής απόδοσής τους,  

• Εγκατάσταση παθητικών συστηµάτων αερισµού, ηλιασµού και σκίασης µε στόχο τη 
µείωση της ανάγκης για θέρµανση και ψύξη και άρα της κατανάλωσης ενέργειας, 

• Εγκατάσταση αυτοµατισµού σε κτίρια µεγάλης χρήσης ή υψηλής επισκεψιµότητας. 

Από τις επεµβάσεις στα παρακάτω δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις ο ∆ήµος 
στοχεύει να µειώσει τις εκποµπές τους σε ρύπους CO2 κατά 438tn. Ο συνολικός 
προϋπολογισµός ανέρχεται στα 1.189.780 €. 

• Κλειστό Κολυµβητήριο Αµπελοκήπων 
• Σχολικό Γυµναστήριο Μενεµένης 
• Γυµναστήριο Πανταζόπουλου 
• ∆ηµαρχείο Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
• Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (πρώην ∆ηµαρχείο 

Μενεµένης)  

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Έναρξη-Λήξη 2015-2020 
Προϋπολογισµός (€) 1.189.780 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 381,2 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 438 

 

8.1.1.1 Σχολικά κτίρια 

Αποτελεί βραχυπρόθεσµο αλλά και µεσοπρόθεσµο µέτρο. Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης έχει ήδη ξεκινήσει να εκτελεί εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης σε αρκετά 
σχολικά κτίρια της περιοχής. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 4.093.050 €,  ενώ 
µετά την ολοκλήρωσή τους οι παρεµβάσεις αναµένεται να συνεισφέρουν συνολικά στη 
µείωση των εκποµπών CO2 εντός των ορίων του ∆ήµου κατά 874,3 tn. 

 Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης έχει ήδη προχωρήσει στα πλαίσια της υπ’ αρ. 
οικ. 166355/Π97/2.3.20111 πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) στην εκπόνηση µελετών για την ενεργειακή αναβάθµιση 8 
σχολικών κτιρίων. Συνολικά όµως, τα κτίρια για τα οποία έχουν εκπονηθεί  µελέτες και έχουν 
αναβαθµιστεί (ή πρόκειται να αναβαθµιστούν) είναι τα παρακάτω: 

• 1ο Γυµνάσιο Μενεµένης, 
• 2ο Γυµνάσιο Μενεµένης, 

                                                      
1 «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και 

∆ράσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµόσια σχολικά κτίρια  πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». 
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• 3ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο Μενεµένης, 
• 1ο Λύκειο Μενεµένης, 
• 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων, 
• 1ο Γυµνάσιο – 1ο ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων, 
• 2ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο Αµπελοκήπων, 
• 4ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων. 
• 14ο Νηπιαγωγείο Αµπελοκήπων, 
• 1ο – 6ο Νηπιαγωγείο Αµπελοκήπων, 
• 5ο – 9ο Νηπιαγωγείο Αµπελοκήπων,  
• 5ο ∆ηµοτικό – 1ο Λύκειο Αµπελοκήπων, 
• 7ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων, 
• 1ο – 4ο Νηπιαγωγείο Μενεµένης,  
• 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μενεµένης. 

Από αυτές, οι 6 µελέτες έχουν ήδη προχωρήσει στο στάδιο της εφαρµογής, ενώ 
αναλυτικά η εξέλιξη των µελετών και των έργων, ο προϋπολογισµός τους και η εκτιµώµενη 
µείωση των εκποµπών ρύπων CO2 φαίνονται στον Πίνακας 8.1. Σε γενικές γραµµές, στις 
µελέτες για τα παραπάνω σχολικά κτίρια προτείνονται κάθε φορά κάποιες –ή όλες- από τις 
παρακάτω παρεµβάσεις: 

• Αντικατάσταση υπαρχόντων κουφωµάτων µε νέα, 
• Προσθήκη θερµοµόνωσης στην στέγη ή δώµα, 
• Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων µε αντίστοιχα εξοικονόµησης ενέργειας, 
• Τοποθέτηση συστήµατος αντιστάθµισης στη θέρµανση, 
• Αντικατάσταση λέβητα µε καυστήρα φυσικού αερίου. 
• Αντικατάσταση κουφωµάτων (µε νέα, διπλού υαλοπίνακα) σε όσα κτίρια έχουν 

κουφώµατα µονού υαλοπίνακα, 
• Ολοκλήρωση αντικατάστασης λαµπτήρων όλων των κτιρίων µε εξοικονόµησης 

ενέργειας, 
• Εγκατάσταση παθητικών συστηµάτων αερισµού και σκίασης, 
• Φύτευση δώµατος 
• Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

Από τις µελέτες που εφαρµόστηκαν υπολογίζεται πως οι εκποµπές ρύπων CO2 
έχουν ήδη µειωθεί κατά 390 τόνους. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Έναρξη-Λήξη 2010-2020 
Προϋπολογισµός (€) 4.093.050 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 760,92 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 874,3 

 

 

 

 

 



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

Πίνακας 8.1 Προγραµµατισµός δράσεων για δηµοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις 

∆ράση Εκτιµώµενο 
κόστος Χρηµατοδότηση 

Εκτιµώµενος 
χρόνος 
υλοποίησης 

Εκτιµώµενη 
µείωση 
εκποµπών 
CO2 (t/yr) 

1ο – 4ο Νηπιαγωγείο 
Μενεµένης 200.000€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2016-2018 70 

4ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Μενεµένης 410.592€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 103 

1ο Γυµνάσιο 
Μενεµένης  265.062,00€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2012-2015 110 

2ο Γυµνάσιο 
Μενεµένης 87.508,00€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2013-2015 10 

3ο Γυµνάσιο – 2ο 
Λύκειο Μενεµένης 436.217€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2012-2015 110 

1ο Λύκειο Μενεµένης 128.002€  
 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2013-2015 20 

13ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Αµπελοκήπων, 

500.000€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2016-2018 40,7 

7ο ∆ηµοτικό Σχολείο 
Αµπελοκήπων 367.392€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 92 

1ο Γυµνάσιο – 1ο 
ΕΠΑΛ 
Αµπελοκήπων, 

450.000€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2014-2018 42,6 

2ο Γυµνάσιο – 2ο 

Λύκειο 
Αµπελοκήπων 

368.223€ Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2012-2015 70 

4ο Γυµνάσιο 
Αµπελοκήπων 261.654€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2013-2015 70 

14ο Νηπιαγωγείο 
Αµπελοκήπων 30.000€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 10 

1ο – 6ο Νηπιαγωγείο 
Αµπελοκήπων 62.000€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 16 

5ο – 9ο Νηπιαγωγείο 
Αµπελοκήπων 30.000€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 10 

5ο ∆ηµοτικό – 1ο 
Λύκειο 
Αµπελοκήπων 

396.400€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 100 

Κλειστό 
κολυµβητήριο 
Αµπελοκήπων 

400.000€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 160 

Σχολικό 
γυµναστήριο 
Μενεµένης 

155.000€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 54 

Γυµναστήριο 
Πανταζοπούλου 82.280€ 

Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 31 

∆ηµαρχείο 
Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης 

430.000€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 150 

Κτίριο Τεχνικής 
Υπηρεσίας ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης 

122.500€ 
Συγχρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα 

2017-2020 43 
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8.1.1.2 Πράσινα ∆ώµατα 

Πρόκειται για µεσοπρόθεσµη δράση. Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης στοχεύει 
στην εγκατάσταση φυτεµένων δωµάτων σε 2 δηµοτικά κτίρια µε σκοπό τόσο την ενεργειακή 
αναβάθµισή τους όσο και τη γενικότερη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Γι’ αυτό το 
σκοπό ο ∆ήµος έχει υποβάλει αίτηση στο πρόγραµµα Life - Climate Change Adaptation 2016 
σε συνεργασία µε άλλους ∆ήµους, πανεπιστήµια και εταιρείες της Ελλάδας και της Ιταλίας και 
τίτλο έργου “Green roofs for climate change adaptation, biodiversity conservation and life 
quality in the Mediterranean Basin”. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί πως τα φυτεµένα δώµατα 
αυτόχθονης βλάστησης που θα υλοποιηθούν, θα καταδείξουν την αποτελεσµατικότητά τους 
στο µετριασµό του αστικού κλίµατος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Στα πλαίσια του 
έργου, θα διερευνηθούν και θα ποσοτικοποιηθούν όχι µόνο τα περιβαλλοντικά, αλλά και τα 
οικονοµικά και κοινωνικά οφέλη της τεχνολογίας των φυτεµένων δωµάτων σε ∆ήµους στην 
Ιταλία και την Ελλάδα, αναλύοντας την ανταπόκριση των δηµοτών και των φορέων λήψης 
αποφάσεων, εµπλέκοντάς τους σε διάφορες πρωτοβουλίες, προκειµένου να ανακαλύψουν τα 
δυνητικά αποτελέσµατα των φυτεµένων δωµάτων στην καθηµερινή τους ζωή.  

Από τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία προβλέπονται –µεταξύ άλλων- η επίτευξη των 
παρακάτω:  

• Ο καθορισµός τυποποιηµένων τεχνικών λύσεων για αποτελεσµατική χρήση 
της τεχνολογίας φυτεµένων δωµάτων, που θα περιλαµβάνει και καταλόγους 
ενδηµικών ειδών φυτών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διαφορετικές 
οικολογικές συνθήκες, 

• Η αυξανόµενη ευαισθητοποίηση ως προς τα πλεονεκτήµατα της τεχνολογίας 
φυτεµένων δωµάτων, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, 

• Ο υπολογισµός των επιφανειών στις οποίες υπάρχει η δυνατότητα 
εφαρµογής των φυτεµένων δωµάτων στους δήµους που συµµετέχουν και 
των αντίστοιχων δυνητικών κλιµατικών, οικονοµικών και κοινωνικών 
ωφελειών, µε αξιολόγηση διαφορετικών σεναρίων, 

• Οι συµβουλευτικές προτάσεις για το δυνητικό περιορισµό του φαινοµένου της 
αστικής θερµικής νησίδας στους συµµετέχοντες δήµους, ως συνάρτηση της 
επέκτασης της χρήσης των φυτεµένων δωµάτων. 

Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των δράσεων που απευθύνονται στους δηµότες και 
τους φορείς λήψης αποφάσεων θα περιλαµβάνουν: 

• ∆εδοµένα σχετικά µε τις προσδοκίες, τις αντιλήψεις και τις τάσεις για 
επενδύσεις σε φυτεµένα δώµατα, 

• Κατευθυντήριες γραµµές για κοινοποίηση σχετικά µε τα ιδιωτικά και δηµόσια 
οφέλη από τις εφαρµογές της τεχνολογίας των φυτεµένων δωµάτων στις 
πόλεις. 

Τέλος, τα οφέλη για το ∆ήµο αναµένεται να είναι:  

• Αισθητική αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη γειτονιά των φυτεµένων 
δωµάτων. 

• Εκπόνηση µελετών για µελλοντική κατασκευή πρόσθετων φυτεµένων 
δωµάτων. 

• Εντοπισµός κατάλληλων θέσεων για κατασκευή φυτεµένων δωµάτων.  
• Απόκτηση τεχνογνωσίας από το προσωπικό των ∆ήµων.  
• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.  
• Προβολή των συµµετεχόντων ∆ήµων στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ∆υνατότητα ανάπτυξης νέων συνεργασιών. 
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Πίνακας 8.2 Προγραµµατισµός εγκατάστασης φυτεµένου δώµατος σε δηµοτικά κτίρια 

∆ράση Αναµενόµενα 
οφέλη 

Εκτιµώµενο 
κόστος Χρηµατοδότηση 

Εκτιµώµενος 
χρόνος 

υλοποίησης 

Εκτιµώµενη 
µείωση 

εκποµπών 
CO2 (tn/yr) 

4ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
Μενεµένης 

Εξοικονόµηση 
ενέργειας/µείωση 
εκποµπών CO2 

268.977,47€ ΕΣΠΑ 2012-2015 34 

      
 

Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι παρεµβάσεις αναµένεται να συνεισφέρουν συνολικά 
στη µείωση των εκποµπών CO2 εντός των ορίων του ∆ήµου κατά 342 tn.  

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Έναρξη-Λήξη 2012-2015 
Προϋπολογισµός (€) 268.977,47 € 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 0,88 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 342 

 

8.1.1.3 Ενεργειακή αναβάθµιση κοινόχρηστων χώρων 

Για την βελτίωση της ποιότητας ζωής, του αστικού περιβάλλοντος και του 
µικροκλίµατος στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης, προτείνεται επίσης η εφαρµογή σειράς 
µέτρων που αφορούν κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόµια, πλατείες, περιβάλλων χώρος 
δηµοτικών εγκαταστάσεων και κτιρίων κ.ο.κ.). Ενδεικτικά, σε γενικές γραµµές τέτοιες 
παρεµβάσεις µπορούν να συµπεριλαµβάνουν: 

• Αύξηση – Βελτίωση Πρασίνου, 
• ∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων µε κατάλληλα υδατοπερατά υλικά και φύτευση , 
• Συστήµατα σκίασης, 
• Οπτική άνεση (Υπογείωση δικτύου ∆ΕΗ – ∆ηµοτικού Φωτισµού, 
• Βιοκλιµατικό σχεδιασµό πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων.  

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης έχει ήδη εκπονήσει σειρά µελετών για 
δηµόσιους χώρους που θα µπορούσαν, εάν αναθεωρηθούν για να ενσωµατώσουν δράσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας και τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού εν γένει,  να συµβάλουν 
σηµαντικά στη µείωση των ρύπων εντός των ορίων του αν εφαρµοστούν. Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι παρακάτω: 

• Βιοκλιµατική αναβάθµιση οδού Μοναστηρίου, 
• Ανάπλαση οδών Φιλιππουπόλεως-∆αβάκη-Βενιζέλου, 
• Αναβάθµιση ζώνης πρασίνου, άθλησης και αναψυχής περιοχής ∆αβάκη, και  
• Πολεοδοµική µελέτη Στρατοπέδου «Μέγας Αλέξανδρος». 

8.1.2 Καθολική ενεργειακή αναβάθµιση των δηµοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων 

Αποτελεί µακροπρόθεσµο όραµα του ∆ήµου. Ο ∆ήµος, παρακολουθώντας τις τάσεις 
της Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για την ενεργειακή πιστοποίηση των δηµόσιων κτιρίων και την 
ανέγερση ή σταδιακή µετατροπή των κτιρίων σε κτίρια σχεδόν µηδενικής ενέργειας και 
εκποµπών CO2, στοχεύει στην εφαρµογή προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και 
ανάπτυξης συστηµάτων ΑΠΕ για την επίτευξη της εν λόγω µείωσης. Παράλληλα, η 
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κατεύθυνση αυτής τη δράσης θα λειτουργήσει ως ένα πρότυπο για την ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση και  υιοθέτηση των πολιτικών και πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης από 
τους πολίτες. 

Στόχος του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης σχετικά µε τα δηµοτικά κτίρια είναι η 
µείωση των ρύπων CO2 κατά τουλάχιστον 50% µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 
συµπεριφοράς των κτιρίων και την απόδοση συνθηκών θερµικής  άνεσης για τους χρήστες 
τους. ∆ηλαδή, να µειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση των δηµοτικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων κατά 3.589.985 kWh ετησίως πράγµα που θα επιφέρει µείωση των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα 2.039,19 τόνους CO2. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Έναρξη-Λήξη 2010-2020 
Προϋπολογισµός (€) - 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 3.589,98 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 2.039,19 

8.1.3 Κτίρια και εγκαταστάσεις τριτογενούς τοµέα (µη δηµοτικά) 

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται σε κτίρια και εγκαταστάσεις που δε χρησιµοποιούνται 
ως κατοικίες και δεν ανήκουν στο ∆ήµο. Ο ∆ήµος εκτιµά πως υπάρχει η δυνατότητα 
σηµαντικής ενεργειακής αναβάθµισης αυτών των κτιρίων µε στόχο τόσο την εξοικονόµηση 
ενέργειας όσο και την εγκατάσταση και χρήση ΑΠΕ που θα µπορούσε να συµβάλει στην 
επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα που έχει θέσει ο ∆ήµος 
για το 2020. Όµως, για τη βέλτιστη επέµβαση σε αυτά τα κτίρια κρίνεται απαραίτητη η καλή 
συνεργασία µεταξύ κράτους, ∆ήµου, τοπικών φορέων, επιχειρηµατιών και ιδιωτών. 
Ενδεικτικά, για την εκτέλεση των παρεµβάσεων µπορούν να αξιοποιηθούν προγράµµατα και 
εργαλεία όπως τα παρακάτω:  

• Το πρόγραµµα ολοκληρωµένων παρεµβάσεων ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
• Η εγκατάσταση θερµικών ηλιακών συστηµάτων όπου αυτό είναι εφικτό και χρήσιµο, 
• Η αντικατάσταση λαµπτήρων µε νέους, εξοικονόµησης ενέργειας, 
• Τα µικρά συστήµατα συµπαραγωγής,  
• Η αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου, 
• Η αντικατάσταση παλαιών κλιµατιστικών µε νέας τεχνολογίας µε inverter υψηλής 

ενεργειακής κλάσης, 
• Η αντικατάσταση εξοπλισµού γραφείου µε εξοπλισµό νέας τεχνολογίας υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, 
• Η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των χρηστών, και 
• Εθελοντικές συµφωνίες µε µεγάλους καταναλωτές για παρεµβάσεις στα κτίρια.  

Ο στόχος µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα από τα παραπάνω µέτρα 
σε κτίρια του τριτογενή τοµέα και στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης του ∆ήµου 
ανέρχεται στο 15%, που αντιστοιχεί σε  27.093,72 MWh και µείωση των εκποµπών διοξειδίου 
του άνθρακα κατά 25.758,36 τόνους CO2 ετησίως. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία Ιδιώτες 

Έναρξη-Λήξη 2015-2020 
Προϋπολογισµός (€) ∆εν έχει υπολογισθεί 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 27.093,72 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 25.758,36 
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8.1.4 Κατοικίες 

Ενδεικτικά, για την εκτέλεση των παρεµβάσεων µπορούν να αξιοποιηθούν εργαλεία 
όπως τα παρακάτω:  

• Η ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών, 
• Η αντικατάσταση παλαιών καυστήρων/λεβήτων πετρελαίου µε νέους υψηλότερης 

απόδοσης, 
• Η αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε καυστήρες φυσικού αερίου, 
• Η αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου µε βιοµάζας, 
• Η προώθηση της χρήσης ηλιοθερµικών συστηµάτων, 
• Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,  
• Η αντικατάσταση συµβατικών λαµπτήρων µε νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, 
• Η αντικατάσταση παλαιών κλιµατιστικών µε νέας τεχνολογίας µε inverter υψηλής 

ενεργειακής κλάσης, 
• Η αντικατάσταση παλαιών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών & εξοπλισµού 

πληροφορικής µε νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης και 
• Η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των χρηστών. 

Για το σκοπό αυτό µπορούν να αξιοποιηθούν προγράµµατα όπως το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ» και το «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» των οποίων η 
απορρόφηση µέσα στα όρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης είναι –σύµφωνα µε 
εκτιµήσεις – εξαιρετικά χαµηλή. Έτσι, προσεγγιστικά εκτιµάται πως η κατανάλωση ενέργειας 
από κατοικίες θα µπορούσε να φτάσει το 30% ή τις 100.638,6 MWh µειώνοντας τους ρύπους 
CO2 κατά 47.507,1 tn . 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία Ιδιώτες 

Έναρξη-Λήξη 2010-2020 
Προϋπολογισµός (€) ∆εν έχει υπολογισθεί 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 100.638,6 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 47.507,1 

 

8.1.4.1 Εξοικονόµηση ενέργειας µε ορθολογική ενεργειακή συµπεριφορά 

µέσω της ενηµέρωσης των κατοίκων του ∆ήµου 

Η εκπαίδευση και ενηµέρωση των πολιτών του ∆ήµου πάνω σε ζητήµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας θεωρείται εξαιρετικής σηµασίας καθώς µπορεί να συµβάλει 
σηµαντικά στη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στο ∆ήµο. Οι δράσεις µε τις 
οποίες ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης σκοπεύει να προσεγγίσει τους πολίτες 
περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 8.5. 

8.2 ∆ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 

Το υφιστάµενο σύστηµα δηµοτικού φωτισµού παρουσιάζει, όπως φάνηκε στην 
ενότητα 7.2,  υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Στην Ελλάδα, έχει αναπτυχθεί πλέον ένα 
ολοκληρωµένο θεσµικό πλαίσιο αναφορικά µε τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 
την τελική χρήση και την επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας. 

Ειδικότερα: 

 Νόµος 3855/2010, Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, 
ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις 
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 Νόµος 3851/2010, Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας για την 
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής 

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε αναβάθµιση σε σύστηµα δηµοτικού φωτισµού θα πρέπει 
να τηρεί κατ’ ελάχιστο τους κάτωθι όρους: 

1)    Τήρηση των κανονισµών φωτισµού όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνή 
πρότυπα (ΕΛΟΤ ΕΝ 13201/2004). 

2)    Μικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας µε επίτευξη εξοικονόµησης 
καταναλισκόµενης ενέργειας σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση. 

3)    Ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του συστήµατος 
δηµοτικού φωτισµού. 

4)    Βιωσιµότητα των επενδύσεων που θα εξασφαλίζεται µέσω της εξοικονόµησης 
πόρων από την εγκατάσταση και λειτουργία του νέου συστήµατος δηµοτικού φωτισµού1. 

8.2.1 Πιλοτικές παρεµβάσεις 

Στόχος και στρατηγική του ∆ήµου είναι η εφαρµογή πιλοτικών τεχνολογιών στον 
τοµέα των φωτιστικών και των λαµπτήρων σε τµήµα του δικτύου φωτισµού. Στρατηγική του 
∆ήµου αποτελεί η επέκταση των πιλοτικών µέτρων στο σύνολο του δικτύου φωτισµού εφόσον 
αυτά αποδειχτούν ενεργειακά αποδοτικά και ταυτόχρονα τύχουν της αποδοχής των πολιτών. 
Στόχος είναι η εφαρµογή των αρχικών πιλοτικών παρεµβάσεων στο δηµοτικό φωτισµό να 
λάβει χώρα σε κεντρικά σηµεία του ∆ήµου, ώστε να έχουν και επιδεικτικό χαρακτήρα προς 
τους πολίτες.  

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης έχει εκπονήσει µελέτη εξοικονόµησης ενέργειας 
στο δηµοτικό φωτισµό για τις οδούς: Παναγόπουλου -Θρασύβουλου – Θεµιστοκλέους- 
Ζωοδόχου Πηγής – ∆ίλζα – Ξανθόπουλου – Επτανήσου – Κων/πόλεως – Πάτροκλου – 
Αρήτης – Βαινδηρίου - Ρ. Φεραίου – Λιγδών - Ασηµάκη Φωτήλα- Εθνικής Αντίστασης - Αγίας 
Παρασκευής - Κιλκίς -Κρήτης – Αγ. Παντελεήµονα- Πάροδος Εθν.  Αντίστασης- Χαλκοκονδύλη 
- Κουτηφάρη – ∆αµουλάκη - Μεσοχωριού – Καµέλιας – Κατσάνου -Χατζηφράγκου – 
Καµπάνη- Μενελάου- Λ. Καλλιθέας - Πυργιού – Ευξεινου - Ράπτη –Σπαρτιάτου – Μουσχουντή 
- Σκεπάρνη- Κανάκη- Κολοκοτρώνη - Ναυσικάς - Καραϊσκάκη - Λ. Καλλιθέας - Φαναριού - 
Ελευθερίας - Ειδοµένης- ∆ηµοσθένους - Ζαρίφη - Αµπελώνων - Φιλιππουπόλεως - 28 
Οκτώβριου – Χατζίκου – Κυριακίδη – Αγίας Παρασκευής – Αιµιλιανού - Βότση. Το έργο αυτό 
έχει προϋπολογισµό 300.000€ και προβλέπεται να µειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 
250 MWh, αντιστοιχώντας σε µείωση των ρύπων διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 
287,25 τόνων ετησίως. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία Τεχνική υπηρεσία 

Έναρξη-Λήξη 2017-2018 
Προϋπολογισµός (€) 300.000 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 250 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 287,25 

 

                                                      
1 Πηγή: ΠΕΤΑ Α.Ε. http://www.info-peta.gr/new/programmata-gia-tin-chrimatodotisi-

tis-orimansis-ike-tis-ilopiisis-ergon-exikonomisis-energias/ 
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8.2.2 Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις µεσαίας και µεγάλης κλίµακας 

Πρόκειται για µακροπρόθεσµο µέτρο. Προτείνεται η εγκατάσταση συστήµατος 
ελέγχου για την ενεργειακή διαχείριση του δικτύου δηµοτικού φωτισµού του ∆ήµου και 
κατάταξη οδών βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 13201 µε καθορισµό ελάχιστων 
απαιτήσεων φωτισµού και ειδικές παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας. Επίσης προτείνεται, 
όπου αυτό κριθεί εφικτό, η αντικατάσταση των λαµπτήρων του ∆ήµου µε νέους, σύµφωνα µε 
τα πιο πρόσφατα πρότυπα όπως αυτά διαµορφώνονται από την Ε.Ε.1 Εκτιµάται ότι το 
δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας στο ∆ηµοτικό φωτισµό αγγίζει το ποσοστό του 35% 
τουλάχιστον, και συνεπώς ανέρχεται σε 479,17 ΜWh, αντιστοιχώντας σε µείωση των ρύπων 
διοξειδίου του άνθρακα της τάξης των 550,56 τόνων ετησίως. Το έργο αυτό έχει 
προϋπολογισµό 1.000.000€. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία Τεχνική υπηρεσία 

Έναρξη-Λήξη 2015-2020 
Προϋπολογισµός (€) 1.000.000 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 479,17 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 550,56 

 

8.3 Μεταφορές 

Σε γενικές γραµµές, ως καλές πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας στον τοµέα των 
µεταφορών παρουσιάζονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ 

• Μετατροπή βαρέων οχηµάτων για χρήση υψηλών µιγµάτων βιοκαυσίµου και 
εγκατάσταση Diesel Particle Filter (DPF), 

• Εγκατάσταση Diesel Particle Filter (DPF) σε οχήµατα δηµοτικών στόλων κατασκευής 
µετά το 1995, 

• Μετατροπή βενζινοκίνητων οχηµάτων δηµοτικών στόλων σε οχήµατα LPG, 
• Μετατροπή βενζινοκίνητων οχηµάτων δηµοτικών στόλων σε οχήµατα διπλού 

καυσίµου µε φυσικό αέριο, 
• Επανασχεδιασµός δροµολογίων συλλογής απορριµµάτων-βελτίωση χωροθέτησης 

προσωρινών µέσων αποθήκευσης απορριµµάτων-χαρτογράφηση, 
• Εκπαίδευση των οδηγών του δηµοτικού στόλου στην οικολογική οδήγηση  
• Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίµων, 
• Βελτίωση και αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων οχηµάτων. 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

• Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίµων. 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

• Αντικατάσταση παλαιών οχηµάτων µε νέα χαµηλότερης κατανάλωσης καυσίµου και 
εκποµπών CO2, 

• Αύξηση της χρήσης βιοκαυσίµων, 
• Προώθηση της οικολογικής οδήγησης, 

                                                      
1 Βλ. European Commission (2013) Lighting the Cities: Accelerating the Deployment 

of Innovative Lighting in European Cities  
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• Βελτίωση προσβασιµότητας ΜΜΜ, 
• Βελτίωση πεζοδροµίων, 
• Βελτίωση στάθµευσης. 

8.3.1 Ενεργειακά αποδοτικά δηµοτικά οχήµατα 

Στόχος του ∆ήµου είναι η εφαρµογή πιλοτικών δράσεων στον τοµέα των µεταφορών 
και ειδικότερα στην µετατροπή µικρού αριθµού βενζινοκίνητων δηµοτικών οχηµάτων σε 
οχήµατα LPG. Η ανάγκη για αντικατάσταση ρυπογόνων οχηµάτων είναι επιτακτική ώστε ο 
∆ήµος να είναι πρότυπο προς τους πολίτες αλλά και να δείξει την µεγάλη ευαισθησία του 
προς την βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή. Στρατηγική του ∆ήµου αποτελεί η 
επέκταση των πιλοτικών µέτρων και στα υπόλοιπα βενζινοκίνητα οχήµατα του ∆ήµου, 
εφόσον αυτά αποδειχτούν ενεργειακά αποδοτικά. Η επιλογή της παραπάνω δράσης γίνεται 
και µε κριτήριο τον επιδεικτικό χαρακτήρα και την δυνατότητα άµεσης εφαρµογής από τους 
πολίτες καθώς η πλειοψηφία των οχηµάτων τους είναι βενζινοκίνητα.  

Επίσης, ήδη ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης αντικατέστησε, το 2014, 14 
δηµοτικά οχήµατα µε νέα. Συγκεκριµένα, στα πλαίσια του προγράµµατος «Προστασία 
Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος – Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας» του Ε.Π. Μακεδονία – Θράκη 2007-2013, o ∆ήµος προµηθεύτηκε νέα οχήµατα 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO-6.  

• Συγκεκριµένα τα νέα οχήµατα είναι: 
• εννέα (9) απορριµµατοφόρα 
• ένα (1) αναρροφητικό Σάρωθρο 
• ένα (1) όχηµα πλύσης κάδων 
• ένα(1) καλαθοφόρο  όχηµα και  
• δύο (2) φορτωτές εκσκαφείς 

Οι Τεχνικές Προδιαγραφές λαµβάνουν υπόψη  τις επιπτώσεις της λειτουργικής 
κατανάλωσης ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του οχήµατος και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις οι οποίες περιλαµβάνουν τουλάχιστον την ενεργειακή κατανάλωση, τις εκποµπές 
CO2 και τις εκποµπές ρύπων, µεταξύ άλλων NOx, NMHC, και αιωρούµενα σωµατίδια. Αυτό 
γίνεται περιλαµβάνοντας απαιτήσεις σχετικά µε ενεργειακές και περιβαλλοντικές επιδόσεις σε 
καθεµία από τις εξεταζόµενες επιπτώσεις (ως ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ή ως κριτήρια 
ανάθεσης). Προσπαθώντας  να εφαρµοστεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις 
«Πράσινες ∆ηµόσιες Συµβάσεις»,  περιλαµβάνουν απαιτήσεις σχετικά µε ενεργειακές και 
περιβαλλοντικές επιδόσεις ως τεχνικές προδιαγραφές και/ή κριτήρια ανάθεσης. Επίσης 
λαµβάνεται υπόψη ο  πρόσφατα εγκριθέν κανονισµός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκποµπές από τα 
καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης προσέγγισης της 
Κοινότητας για τη µείωση των εκποµπών CO2 από ελαφρά οχήµατα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στην προµήθεια οχηµάτων, όπως αυτά 
προδιαγράφονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή, που συνοδεύει τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Η συνολική δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε 2.119.593,51€ .1 Η 
χρηµατοδότηση της προµήθειας πραγµατοποιείται από το Ταµείο Συνοχής 

Ο δηµοτικός στόλος αριθµούσε το 2011 85 οχήµατα εκ των οποίων τα 37 ήταν 
βενζινοκίνητα και τα 47 ντιζελοκίνητα. Αναµένεται σταδιακά, µέχρι το 2020 η αντικατάσταση 
του 23,5% του δηµοτικού στόλου από οχήµατα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. 
Αυτό θα µειώσει την κατανάλωση καυσίµων κατά 34% και συνεπώς και τις αντίστοιχες 

                                                      
1 Τεχνική έκθεση για το έργο «Προµήθεια Οχηµάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων 

στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης». 
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εκποµπές CO2. Συγκεκριµένα η κατανάλωση ενέργειας θα µειωθεί κατά 438,56 MWh Και οι 
εκποµπές CO2 κατά 117,09 ton.  

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση Περιβάλλοντος 

Έναρξη-Λήξη 2013-2020 
Προϋπολογισµός (€) 3.000.000 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) 438,56 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 117,09 

8.3.2 Συγκοινωνιακό ∆ίκτυο – Συγκοινωνιακές µελέτες 

Αποτελεί µακροπρόθεσµο µέτρο. Ο ∆ήµος αυτή την περίοδο εκπονεί σε συνεργασία 
µε την ερευνητική οµάδα του εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τµήµατος Πολ. 
Μηχανικών του Α.Π.Θ.  Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας. Η 
χρηµατοδότηση της εκπόνησης του Σχεδίου γίνεται από το Πράσινο Ταµείο. Ανάµεσα στα 
άλλα το Σχέδιο στοχεύει και στην µείωση της ρύπανσης, των εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου και της κατανάλωσης ενέργειας. Συνεπώς η εφαρµογή του θα συµβάλει στην 
επίτευξη και των στόχων του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης.  

Στόχος του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης είναι η διερεύνηση και υλοποίηση 
δράσεων για την αύξηση χρήσης των δηµόσιων συγκοινωνιών και των εναλλακτικών µέσων 
µεταφοράς. Για το σκοπό αυτό, προτείνονται ενδεικτικά τα παρακάτω:  

• ∆ηµιουργία περιοχής εγκαταστάσεων υπερτοπικής χρήσης, όπου δε θα επιτρέπεται η 
κίνηση αυτοκινήτων, µε πρόβλεψη στάθµευσης περιφερειακά 

• ∆ηµιουργία δικτύου κίνησης ποδηλάτων που θα συνδέει τους βασικούς άξονες του 
δήµου και το εµπορικό κέντρο του δήµου, 

• Αναβάθµιση της δηµοτικής συγκοινωνίας ώστε να προσφέρει υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης, 

• Εγκατάσταση και χρήση υποδοµών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών µοτοποδηλάτων για 
τους κατοίκους και επισκέπτες του δήµου (ενθάρρυνση χρήσης ποδηλάτων και 
µείωση χρήσης αυτοκινήτων και δίκυκλων), 

• Έλεγχος της στάθµευσης και δηµιουργία σταθµών στάθµευσης σε  οριοθετηµένες 
ζώνες της περιοχής όπου θα απαγορεύεται το αυτοκίνητο. 

Επίσης, η ολοκλήρωση της κατασκευής το 2021 της κεντρικής γραµµής του Μετρό 
Θεσσαλονίκης που θα συνδέει την ∆.Κ. Αµπελοκήπων µε το κέντρο της πόλης, καθώς και η 
µετέπειτα προβλεπόµενη επέκτασή του προς Εύοσµο και Κορδελιό, αναµένεται να µειώσουν 
σηµαντικά τη χρήση του Ι.Χ. στα όρια του ∆ήµου και συνεπώς και τις εκποµπές διοξειδίου του 
άνθρακα.  
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Εικόνα 5 Σχέδιο ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης (Πηγή: www.ametro.gr ) 

 

8.4 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 

8.4.1 Φωτοβολταϊκά 

8.4.1.1 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες δηµοτικών 

κτιρίων 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης προγραµµατίζει να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά 
στις στέγες 7 σχολικών κτιρίων (1ο Γυµνάσιο Μενεµένης , 4ο Γυµνάσιο Αµπελοκήπων και 2ο 
Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο Αµπελοκήπων, 4ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων, 5ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Μενεµένης, 13ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων, 1ο ΕΠΑΛ) στα πλαίσια του 
προγράµµατος  ενεργειακής αναβάθµισης σχολικών κτιρίων που περιγράφηκε παραπάνω. 
Από τα παραπάνω συστήµατα εκτιµάται πως παράγονται 90,41 MWh ετησίως. Επίσης, 
αναµένεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά σε ακόµη 5 κτίρια τα οποία θα παράγουν 64,57 
MWh ετησίως. Συνολικά αναµένεται να εξοικονοµούνται 155 MWh ετησίως ενώ οι εκποµπές 
CO2 θα µειωθούν κατά 178,07 ton . 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

Έναρξη-Λήξη 2014-2020 
Προϋπολογισµός (€) - 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) - 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) 155 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 178,07 

 

8.4.1.2 Ειδικό πρόγραµµα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε στέγες ιδιωτικών 

κτιρίων και κατοικιών 

Το Ειδικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων µέχρι 10 kWp, 
έχει εφαρµογή σε κτηριακές εγκαταστάσεις, που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή στέγαση 
πολύ µικρών επιχειρήσεων. Το Πρόγραµµα θα ισχύει µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2019 και 
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εφαρµόζεται σε όλη την Επικράτεια. Ως µέγιστη ισχύς των Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων ανά 
εγκατάσταση στο πλαίσιο του Προγράµµατος ορίζεται: 

• για την ηπειρωτική χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα µε το Σύστηµα νησιά και την Κρήτη τα 
10kWp, 

• για τα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 5kWp. 

Το πρόγραµµα αφορά σε Φωτοβολταϊκά Συστήµατα για παραγωγή ενέργειας που 
εγχέεται στο ∆ίκτυο, τα οποία εγκαθίστανται στο δώµα ή τη στέγη κτηρίου, 
συµπεριλαµβανοµένων στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και 
βοηθητικών χώρων του κτηρίου όπως αποθήκες και χώροι στάθµευσης, όπως αυτά ορίζονται 
στον Γ.Ο.Κ. 

∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν φυσικά πρόσωπα µη επιτηδευµατίες και 
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα επιτηδευµατίες που κατατάσσονται στις πολύ µικρές επιχειρήσεις, 
τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό 
Σύστηµα. Στην περίπτωση Φωτοβολταϊκού Συστήµατος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο 
κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός και µόνο συστήµατος, µετά την σύµφωνη γνώµη των 
συνδιοκτητών. ∆ικαίωµα ένταξης στο Πρόγραµµα έχουν επίσης τα Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν στην κυριότητα τους το χώρο στον οποίο 
εγκαθίσταται το Φωτοβολταϊκό Σύστηµα. Το δικαίωµα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού 
Συστήµατος σε κτίριο ιδιοκτησίας Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), τη χρήση 
του οποίου έχει αναλάβει διαχειριστής (π.χ. σχολική επιτροπή), παρέχεται στο διαχειριστή, 
µετά από συναίνεση του κυρίου του κτηρίου. 

Προϋποθέσεις για την ένταξη φωτοβολταϊκού συστήµατος στο Πρόγραµµα είναι: 

1. η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος στο όνοµα του 
κυρίου του φωτοβολταϊκού στο κτίριο όπου το σύστηµα εγκαθίσταται, 

2. µέρος των θερµικών αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κυρίου του 
φωτοβολταϊκού, εφόσον αυτή χρησιµοποιείται για κατοικία, πρέπει να καλύπτεται µε 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ενδεικτικά ηλιοθερµικά, ηλιακοί 
θερµοσίφωνες, 

3. η µη ύπαρξη δηµόσιας ενίσχυσης στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού − Επενδυτικού 
νόµου, όπως κάθε φορά ισχύει, των συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση δράσεων χρηµατοδότησης (πχ. στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ) και γενικότερα 
οποιουδήποτε άλλου προγράµµατος χρηµατοδότησης1. 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης θα επιδιώξει τη βέλτιστη ενηµέρωση των 
πολιτών και των επιχειρηµατιών σχετικά µε το παραπάνω πρόγραµµα µε στόχο την 
µεγέθυνση των ωφελειών από την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ εντός των ορίων του 
∆ήµου. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία Ιδιώτες 

Έναρξη-Λήξη 2015-2020 
Προϋπολογισµός (€) ∆εν έχει υπολογισθεί 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) - 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) 516,62 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) 593,6 

  

                                                      
1 ΥΠΕΝ, ΕΙ∆ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=541  
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8.5 Ενηµέρωση κατοίκων και φορέων 

Στόχος του ∆ήµου είναι η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέµατα 
εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, που θα έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη 
ενεργειακού, περιβαλλοντικού και οικονοµικού οφέλους στην τοπική κοινωνία. Στρατηγική του 
∆ήµου αποτελεί η εφαρµογή των δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης που θα 
αφορούν τόσο τους εµπλεκόµενους φορείς, όσο και τους πολίτες και τους εργαζόµενους του 
∆ήµου. Οι δράσεις ενηµέρωσης των εργαζοµένων του ∆ήµου θα είναι στοχευµένες στο 
επαγγελµατικό τους αντικείµενο και θα έχουν συνέργεια µε επεµβάσεις σε άλλους άξονες, 
όπως για παράδειγµα δράσεις ενηµέρωσης για ορθολογική χρήση κτιρίων και για οικολογική 
οδήγηση. Οι δράσεις ενηµέρωσης προς τους πολίτες θα αφορούν γενικά αποδεδειγµένα 
καλές πρακτικές, την προβολή των πιλοτικών και των άλλων δράσεων µείωσης των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή του ∆ήµου και 
την ενηµέρωσή τους για πιθανές δυνατότητες χρηµατοδότησης και/η τεχνικής υποστήριξης 
παρεµβάσεων ενεργειακής αναβάθµισης στην κατοικία ή την επιχείρησή τους.  

Ενδεικτικά, ως καλές πρακτικές για να επιτευχθεί ο στόχος της βέλτιστης ενηµέρωσης 
και κινητοποίησης των υπαλλήλων και των κατοίκων του ∆ήµου παρουσιάζονται ενδεικτικά οι 
παρακάτω: 

∆ΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ 
∆ΗΜΩΝ 

• ∆ικτύωση, ενηµέρωση, κατάρτιση ενεργειακών υπευθύνων ∆ήµων, 
• Ενηµέρωση δηµοτικών υπαλλήλων- εκµάθηση της ορθολογικής χρήσης   κτιρίων, 
• ∆ικτύωση και ενηµέρωση οδηγών δηµοτικών στόλων- εκµάθηση της οικολογικής 

οδήγησης. 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

• Ενηµερωτικές δράσεις αλλαγής της ενεργειακής συµπεριφοράς δηµοτών στα θέµατα 
της ορθολογικής χρήσης ενέργειας στα κτίρια, 

• Αλλαγή Συµπεριφοράς οδήγησης- Οικονοµική, οικολογική, ασφαλής οδήγηση- Eco-
Driving (ενηµερωτική δράση για την ευαισθητοποίηση δηµοτών), 

• ∆ράσεις Ενίσχυσης εθελοντικών συµφωνιών σε επίπεδο ∆ήµου στο πλαίσιο της 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης εταιρειών και οργανισµών, 

• Παροχή πληροφοριών και συµβουλευτικών υπηρεσιών από τα Κ.Ε.Π. και το 
ενεργειακό γραφείο, 

• ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής ενηµερωτικής πλατφόρµας, 
• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης για την προσχολική/σχολική ηλικία, 
• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης των δηµοτών, 
• ∆ράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων τριτογενούς τοµέα. 

Αρµόδια υπηρεσία, άτοµο ή εταιρεία ∆/νση τεχνικών 

υπηρεσιών/οµάδα 

επικοινωνίας 

Έναρξη-Λήξη 2015-2020 
Προϋπολογισµός (€) ∆εν έχει υπολογισθεί 
Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας (MWh) - 
Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ (MWh) - 
Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 (ton) - 

 



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

8.5.1 Τοπικά φόρουµ ενέργειας 

Η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα προχωρήσει στη σύσταση µίας οµάδας διαβούλευσης 
για την ενέργεια, προκειµένου όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς να ανταλλάσσουν απόψεις και 
ιδέες για την υλοποίηση και τα αποτελέσµατα του Σχεδίου ∆ράσης. Στόχος της οµάδας 
διαβούλευσης είναι η συµµετοχή των φορέων της τοπικής κοινωνίας στη διαµόρφωση, 
υλοποίηση και παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης του ∆ήµου για την Αειφόρο Ενέργεια. Ο 
ρόλος του ∆ήµου θα είναι να ενηµερώσει όσο πιο αναλυτικά και να εξασφαλίσει τη σχετική 
συναίνεση της τοπικής κοινωνίας, για την εφαρµογή του Σ∆ΑΕ. Είναι σηµαντικό να υπάρχει 
εκπροσώπηση όλων των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Η ακριβής οργάνωση και λειτουργία 
της οµάδας διαβούλευσης θα προσδιοριστεί από την κατευθυντήρια επιτροπή σε δεύτερο 
στάδιο.  

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης έχει ήδη διοργανώσει ένα τοπικό φόρουµ 
ενέργειας στα πλαίσια του έργου Energy for Mayors και του Συµφώνου των ∆ηµάρχων σε 
συνεργασία µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία αποτελεί τη δοµή στήριξης 7 
∆ήµων  της ΠΚΜ. Στην ηµερίδα προσκλήθηκαν και συµµετείχαν επιστηµονικοί φορείς της 
πόλης, εκπρόσωποι δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων, εργαζόµενοι του ∆ήµου, εκπρόσωποι 
ΜΚΟ, κ.ά. Τέλος, η ηµερίδα έκλεισε µε µία συζήτηση κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 
προτάσεις, παρατηρήσεις και σχόλια από φορείς και δηµότες για το Σχέδιο ∆ράσης του 
∆ήµου.  

8.5.2 Εκπαίδευση/ενηµέρωση υπαλλήλων του ∆ήµου 

Κρίνεται απαραίτητο να διοργανωθούν δράσεις ενηµέρωσης των εργαζοµένων και 
λοιπών στελεχών του ∆ήµου που θα στοχεύουν στο να υιοθετήσουν τις αρχές εξοικονόµησης 
ενέργειας στην καθηµερινότητά τους. Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί ενηµέρωση και 
εκπαίδευση του ενεργειακού υπευθύνου του ∆ήµου.  
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8.6 Συγκεντρωτικοί πίνακες προτεινόµενων δράσεων  

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των δράσεων που θα 
πραγµατοποιήσει ο ∆ήµος στα πλαίσια εφαρµογής του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης, η 
αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας και συνακόλουθη µείωση των εκποµπών CO2 καθώς 
και η παραγωγή ΑΠΕ ανά τοµέα έως το 2020. 

Πίνακας 8.3 Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας, παραγωγή ΑΠΕ και µείωση 
εκποµπών CO2 στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης από τις δράσεις στα 
κτίρια/εγκαταστάσεις και το δηµοτικό φωτισµό 

Βασικές 
δράσεις/µέτρα ανά 
πεδίο δράσης 

Περίοδος 
υλοποίησης 

Εκτιµώµενες 
δαπάνες (€) 

Αναµενόµενη 
εξοικονόµηση 
ενέργειας 
(MWh/έτος) 

Αναµενόµενη 
παραγωγή 
ενέργειας 
από ΑΠΕ 
(MWh/έτος) 

Αναµενόµενη 
µείωση CO2 

(t/έτος) 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ενεργειακή 
Αναβάθµιση 
σχολικών κτιρίων 

2012-2018 4.093.050 760,92 110 874,3 

Ενεργειακή 
αναβάθµιση 5 
δηµοτικών κτιρίων 

2017-2020 1.189.780 381,2 45 438 

Πράσινα δώµατα σε 
δηµοτικά κτίρια 

2012-2015 268.977,47 0,88 - 342 

Ενεργειακή 
αναβάθµιση 
ελεύθερων χώρων 

2017-2020 - - - - 

Καθολική 
ενεργειακή 
αναβάθµιση 
δηµοτικών κτιρίων 

2010-2020 - 3.598,98 - 2.039,19 

ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ 
(ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναβάθµισης) 

2013-2020 - 27.093,72 - 25.758,36 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 
(ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναβάθµισης) 

2012-2020 - 100.638,6  - 47.507,1  

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
– ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

2017-2018 300.000 250 - 287,25 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
(ολοκληρωµένο πρόγραµµα 
αναβάθµισης) 

2017-2020 1.000.000 479,17 - 550,56 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΤΙΡΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΣ 131810,47 155 79548,7 
 

 

 

 

 

 



∆ήµος Αµπελοκήπων –  Μενεµένης  

Πίνακας 8.4 Αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση εκποµπών CO2 στο 
∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης από τις δράσεις στις µεταφορές 

Βασικές 
δράσεις/µέτρα 
ανά πεδίο 
δράσης 

Περίοδος 
υλοποίησης 

Εκτιµώµενες 
δαπάνες (€) 

Αναµενόµενη 
εξοικονόµηση 
ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναµενόµενη 
µείωση CO2 

(t/έτος) 

Ενεργειακά 
αποδοτικά 
δηµοτικά 
οχήµατα 

2013-2018 3.000.000 438,56 117,09 

Πρόγραµµα 
παρεµβάσεων 
στο 
συγκοινωνιακό 
δίκτυο  

2016-2020 - - - 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   
 

Πίνακας 8.5 Αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και µείωση εκποµπών CO2 
στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια 

Βασικές 
δράσεις/µέτρα 
ανά πεδίο 
δράσης 

Περίοδος 
υλοποίησης 

Εκτιµώµενες 
δαπάνες (€) 

Αναµενόµενη 
εξοικονόµηση 
ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναµενόµενη 
µείωση CO2 

(t/έτος) 

Φωτοβολταϊκά 
στις στέγες 
δηµοτικών 
κτιρίων 

2012-2019 - 155 178,09 

Φωτοβολταϊκά 
στις στέγες 
ιδιωτικών 
κτιρίων 

2010-2020 - 516,62 593,6 

ΣΥΝΟΛΟ 671,62 771,69 
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9 Συνολική εξοικονόµηση ενέργειας και µείωση 

εκποµπών CO2 στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – 

Μενεµένης 

Η συνολική εκτιµούµενη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα από την εφαρµογή του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης (για τα οποία 
υπάρχει ποσοτική εκτίµηση του οφέλους) παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. Σε αυτό το 
σηµείο πρέπει να επισηµανθεί πως υπάρχουν µέτρα που θα εφαρµοστούν αλλά για τα οποία 
δεν υπάρχει η σχετική εκτίµηση και τα οποία θα λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µε τα άλλα.  

9.1 Συνολική εξοικονόµηση ενέργειας, παραγόµενη ενέργεια από ΑΠΕ και µείωση των 
εκποµπών CO2 στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης 

ΤΟΜΕΑΣ 

Συνολική 
εξοικονόµηση 
ενέργειας 
(MWh) 

Ποσοστό 
εξοικονόµησης 
ενέργειας  

Συνολική 
µείωση 
εκποµπών 
(tCO2) 

Ποσοστό 
µείωσης 
εκποµπών 

∆ηµοτικά κτίρια/ 
εγκαταστάσεις 3.589,98 0,62% 2.039,19 0,58% 

Κτίρια, εξοπλισµός/ 
εγκαταστάσεις 
τριτογενούς τοµέα (µη 
δηµοτικά) 

27.093,72 4,69% 25.758,36 7,38% 

Κατοικία 100.658,6 17,43% 47.507,1 13,61% 
∆ηµοτικός φωτισµός 479,17 0,08% 550,56 0,16% 
∆ηµοτικός στόλος 438,56 0,08% 117,09 0,03% 
∆ηµόσιες µεταφορές - - - - 
Ιδιωτικές µεταφορές - - - - 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΟΥ 132.260,03 22,9% 75.969,3 21,76% 

Εγκαταστάσεις ΦΒ 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 
παραγόµενη 
από ΑΠΕ 
(ΜWh/έτος) 

 

Συνολική 
µείωση 
εκποµπών 
(tCO2) 

Ποσοστό 
µείωσης 
εκποµπών 

∆ηµοτικές 
εγκαταστάσεις 155 0,03% 178,07 0,05% 

Ιδιωτικές 
εγκαταστάσεις 516,62 0,09% 539,6 0,15% 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕ (ΦΒ ΜΟΝΟ) 671,62 0,12% 717,67 0,2% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ CO2 ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ 76.686,97 21,96% 
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Γράφηµα 9.1 Εκτιµούµενη µείωση εκποµπών CO2 ανά τοµέα µέχρι το 2020 

 

Γράφηµα 9.2 Αναµενόµενη µείωση εκποµπών CO2 µέχρι το 2020 
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10 Παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου 

∆ράσης 

10.1 Εφαρµογή Σ∆ΑΕ σε βάθος χρόνου 

Σκοπός του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης είναι να αποτελέσει: 

• Ένα λειτουργικό εργαλείο που θα διευκολύνει την διαδικασία εφαρµογής του, 
• Ένα εργαλείο που θα αποτελέσει τη βάση της διαβούλευσης µε τους εµπλεκόµενους 

φορείς και τους κατοίκους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 
• Ένα τεκµήριο της συµφωνίας σε πολιτικό επίπεδο µεταξύ των διαφόρων υπευθύνων 

µερών στο εσωτερικό του ∆ήµου.  

Με βάση τα παραπάνω θα παρακολουθείται και η πορεία εφαρµογής του Σχεδίου. 

10.2 ∆οµές του ∆ήµου για την παρακολούθηση του Σ∆ΑΕ 

Στο παρόν Σχέδιο ∆ράσης ορίστηκαν στην ενότητα 1.1 οι οργανωτικές δοµές του 
∆ήµου που δηµιουργήθηκαν ή θα δηµιουργηθούν µε σκοπό να συµβάλουν στην οµαλή 
εφαρµογή του. Ανάλογα µε τις επιµέρους αρµοδιότητές τους οι δοµές αυτές θα αναλάβουν 
τόσο την εφαρµογή του Σχεδίου όσο και την αναζήτηση των αναγκαίων µέσων και 
χρηµατοδοτικών εργαλείων για την βέλτιστη εφαρµογή του.  

Ειδικά όµως για την παρακολούθηση της εφαρµογής του Σχεδίου κρίνεται αναγκαία η 
ύπαρξη µιας µόνιµης οµάδας παρακολούθησης η οποία θα αποτελείται από µέλη της 
οµάδας σύνταξης, της κατευθυντήριας επιτροπής και εκπροσώπους φορέων της τοπικής 
κοινωνίας. Οι τελευταίοι θα επιλεγούν κατά την διεξαγωγή του 2ου Φόρουµ Ενέργειας. 
Σηµαντικό είναι να καθοριστούν όχι µόνο οι αρµοδιότητες του/της συντονιστή/στριας αλλά και 
των µελών της (π.χ. υπεύθυνος/η συλλογής νέων δεδοµένων και ενηµέρωσης Σχεδίου, 
υπεύθυνος/η ενηµέρωσης φορέων και κατοίκων, υπεύθυνος/η οργάνωσης έργων και project  
στα πλαίσια του Σχεδίου, κ.τ.λ.). Είναι σηµαντικό σε αυτή την οµάδα να εντάσσεται και 
πολιτικός εκπρόσωπος του ∆ήµου (π.χ. αρµόδιος Αντιδήµαρχος ή εντεταλµένος ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος), ο/η οποίος/α θα έχει και άµεση σχέση µε την Κατευθυντήρια Επιτροπή, η οποία 
θέτει τις βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του ∆ήµου και θα παρέχει την 
απαραίτητη πολιτική στήριξη στη διαδικασία.  

10.3 Υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης της προόδου 

του Σ∆ΑΕ 

Από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων προβλέπεται, µετά την πρώτη υποβολή του Σχεδίου 
∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, η παρακολούθηση της εξέλιξής του και η υποβολή 
έκθεσης πεπραγµένων ανά διετία. Η έκθεση γίνεται για λόγους παρακολούθησης και 
εξακρίβωσης τόσο των µέτρων αλλά και των αποτελεσµάτων. 

Στην έκθεση αυτή θα πρέπει να αναφέρονται ξεκάθαρα οι δράσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν σε συνδυασµό µε την ποσοτική και ποιοτική αποτίµηση και αξιολόγησή 
τους.  

Στη δεύτερη έκθεση πεπραγµένων θα πρέπει να περιλαµβάνεται νέα απογραφή 
εκποµπών  η οποία θα συγκρίνεται µε την αρχική απογραφή εκποµπών αναφοράς για τον 
εντοπισµό των αποτελεσµάτων του Σχεδίου. Αναλυτικές οδηγίες Υποβολής Αναφοράς  
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Υλοποίησης για το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας1 και την Παρακολούθησή του 
παρέχονται από την ιστοσελίδα του Συµφώνου των ∆ηµάρχων. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      
1 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/642692727_EL_Reporting_Guidelines_SEAP_and
_Monitoring.pdf  
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11 Παράρτηµα 1Α - Κτίρια 

Σύµφωνα µε την απογραφή οικοδοµών & κτιρίων του 2011 ο ∆. Αµπελοκήπων-
Μενεµένης διέθετε συνολικά 5.115 κτίρια, εκ των οποίων 3.360  είχαν κατασκευαστεί πριν το 
1980 και τα υπόλοιπα 1755 κτίρια, συµπεριλαµβανοµένων των «υπό κατασκευή» κτιρίων, την 
περίοδο 1981-2011 (Πίνακας 11.1).  

Πίνακας 11.1 Κατανοµή κτιρίων του ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης βάσει της χρονικής 
περιόδου κατασκευής τους (Απογραφή Κτιρίων ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 

Πίνακας 11.2 Κατανοµή κτιρίων ανά χρήση ή προορισµό χρήσης (αποκλειστική και 
κύρια), (Πηγή: Απογραφή Κτιρίων ΕΛΣΤΑΤ 2011) 
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Κτίρια 

Αποκλειστική 

Χρήση 

Αµπελόκηποι 1.599 3 0 1 16 51 2 0 15 1.687 

Μενεµένη 1.281 4 2 113 13 220 3 0 47 1.683 

Κτίρια 

Μικτής 

Χρήσης 

(Κύρια 

Χρήση)  

Αµπελόκηποι 1.344 0 0 0 4 35 0 0 9 1.392 

Μενεµένη 322 0 1 3 2 23 0 1 1 353 

∆. Αµπελοκήπων-

Μενεµένης  

4.546 7 3 117 35 329 5 1 72 5.115 
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Αµπελόκηποι 2 35 448 722 1.101 274 209 141 119 125 70 9 3.079 

Μενεµένη 0 44 272 423 313 222 148 78 78 107 78 23 2.036 

∆.Αµπελοκήπων-

Μενεµένης 

2 79 720 1.145 1.414 496 357 293 197 232 148 32 5.115 
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12 Παράρτηµα 2Α – ∆ηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 

Στοιχεία σχετικά µε τις ετήσιες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου 
και πετρελαίου των δηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων ανακτήθηκαν από τα αντίστοιχα 
τιµολόγια, που διατηρούνται από την οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου και τις σχολικές 
επιτροπές. Επιπλέον, για κάποια κτίρια και εγκαταστάσεις, στοιχεία ζητήθηκαν από τη ∆.Ε.Η. 
και την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης.Η κατανάλωση ενέργειας (ΜWh) στα δηµοτικά κτίρια και 
εγκαταστάσεις του ∆.Αµπελοκήπων-Μενεµένης, ανά µορφή ενέργειας δίνεται αναλυτικά στον 
Πίνακας 7.1 
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7.6 Κατανάλωση ενέργειας (MWh) στα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις του ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 

 

7.7 Εκποµπές CO2 από τα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις του ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 

Πίνακας 7.2 
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Οι συνολικές εκποµπές CO2 από τα δηµοτικά κτίρια &εγκαταστάσεις υπολογίζονται 
σύµφωνα µε τη συνάρτηση:  

ΕΑ(ton) = ΣΕΑ (ton CO2/MWh) χ ΚΑ (MWh), όπου:  

Α = µορφή ενέργειας, π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο  

EΑ = Εκποµπές CO2 από τη µορφή ενέργειας Α  

ΣΕΑ = Συντελεστής Εκποµπών της µορφής ενέργειας Α βάσει IPCC Standards 
Emission Factors   

ΚΑ = Κατανάλωση ενέργειας Α  



 

Πίνακας 12.1 Πίνακας υπολογισµού δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας στα δηµοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις 
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13 Παράρτηµα 3Α – Κτίρια τριτογενή τοµέα 

Ο ηλεκτρισµός, το πετρέλαιο θέρµανσης και  το φυσικό αέριο αποτελούν τις τρεις 
βασικές πηγές ενέργειας του τριτογενή τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης.  

13.1 Ενεργειακό µίγµα τριτογενή τοµέα 

13.1.1 Ηλεκτρική Ενέργεια 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 20101 η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον τριτογενή τοµέα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 
2.993.506 MWh. Μετά από τις κατάλληλες αναγωγές µε βάση τον πληθυσµό του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων του ανήλθε 
το 2010 σε 140.524,82 MWh. Αφαιρώντας από αυτήν την κατανάλωση ηλ. Ενέργειας από τα 
δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις προκύπτει η τελική κατανάλωση ηλ. Ενέργειας του 2010. 

Τύπος 2 Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τοµέα 

ΗEτριτ (MWh)= Ε(MWh) - ∆Κ(MWh) 

όπου,  

ΗEτριτ = Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τοµέα  
Ε = Συνολική Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τοµέα 
∆Κ = Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα ∆ηµοτικά Κτίρια & Εγκαταστάσεις  

Βάσει των παραπάνω, εκτιµάται ότι η συνολική κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 
στον τριτογενή τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης το 2010 ήταν 137.761,6 MWh.  

13.1.2 Φυσικό Αέριο 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που χορηγήθηκαν από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης η 
κατανάλωση στα κτίρια του τριτογενή τοµέα αναλύεται στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 13.1 Συνολική κατανάλωση ενέργειας από χρήση φυσικού αερίου στον 
τριτογενή τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης (εµπόριο & δηµόσιες υπηρεσίες) το 
2010 

 Κατανάλωση ενέργειας από ΦΑ 
(MWh) 

Εµπορικός τοµέας 5.416,84 
∆ηµόσια κτίρια 1.465,00 
Σύνολο 6.881,84 

 

13.1.3 Πετρέλαιο Θέρµανσης 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 20102 η κατανάλωση πετρελαίου 
θέρµανσης από τον τριτογενή τοµέα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 
337.321 µετρικούς τόνους. Μετά από τις κατάλληλες αναγωγές µε βάση τον πληθυσµό του 

                                                      
1 ΕΛΣΤΑΤ (2011) Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά µεγάλη γεωγραφική 

περιοχή, περιφέρεια, νοµό και κατά κατηγορία χρήσης: 2010 
 
2 ΕΛΣΤΑΤ (2011) Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά µεγάλη γεωγραφική 

περιοχή, περιφέρεια, νοµό και κατά κατηγορία χρήσης: 2010 
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∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης και την κατανοµή των χρήσεων γης εντός του, η 
κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης εντός των ορίων του ανήλθε το 2010 σε 15.835 ton ή 
188.753,2 MWh. Αφαιρώντας από αυτήν την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης από τα 
δηµοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις και τις κατοικίες προκύπτει η τελική κατανάλωση του 2010 
που ανέρχεται σε 33.218,2 MWh. 
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14 Παράρτηµα 4Α - Κατοικίες 

Ο ηλεκτρισµός, το πετρέλαιο θέρµανσης και το φυσικό αέριο, αποτελούν τις τρεις 
βασικές πηγές ενέργειας του οικιακού τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης. Λόγω έλλειψης 
στοιχείων σχετικά µε την ποσότητα πετρελαίου θέρµανσης, που καταναλώνεται στην περιοχή 
και προκειµένου να υπολογίσουµε τη συνεισφορά κάθε πηγής ενέργειας στο τοπικό οικιακό 
ενεργειακό µίγµα, είναι απαραίτητο να υπολογίσουµε τη συνολική κατανάλωση θερµικής 
ενέργειας στον οικιακό τοµέα.  

14.1 Συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας στον 

οικιακό τοµέα 

 
Η κατανάλωση θερµικής ενέργειας ανά τετραγωνικό µέτρο εξαρτάται από την 

κλιµατική ζώνη, τη θερµοµόνωση του κελύφους (κατ’ επέκταση από το έτος κατασκευής) και 
τον τύπο του κτιρίου (µονώροφη ή πολυώροφη οικοδοµή). Για κατοικίες της κλιµατικής ζώνης 
Γ στην οποία ανήκει και ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, η ετήσια κατανάλωση θερµικής 
ενέργειας κυµαίνεται από 90,4 KWh/m2 έως 159,4 KWh/m2 (Πίνακας 14.1)1.  

Πίνακας 14.1 Μέση ετήσια κατανάλωση θερµικής ενέργειας (kWh/m 2) ανά χρονική 
περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου, σε κατοικίες της Γ' Κλιµατικής ζώνης

28 

Τύπος κτιρίου Έτος κατασκευής 

Έως 1980 1980-2001 2002-2010 

Μονοκατοικίες & 

∆ιπλοκατοικίες 

159,4 KWh/m2 145,1 KWh/m2 107,7 KWh/m2 

Πολυκατοικίες 110,8 KWh/m2 109,0 KWh/m2 90,4 KWh/m2 

 

Συνεπώς για να υπολογίσουµε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη των 
θερµικών αναγκών των κατοικιών του ∆ήµου αρκεί να υπολογίσουµε το σύνολο της κτισµένης 
επιφάνειας (m2) που αντιστοιχεί σε κάθε µία από τις έξι κατηγορίες του Πίνακας 14.1:  

Τύπος 3 Ετήσια κατανάλωση Θερµικής Ενέργειας 

ΕKE (MWh) = MΚE (MWh/m 2) x Ε (m2) 

Όπου: ΕKΕ = Ετήσια Κατανάλωση Θερµικής Ενέργειας 
ΜΚΕ = Μέση ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας  
Ε = Συνολική Επιφάνεια  

Σύµφωνα µε την απογραφή κατοικιών του 2011 ο ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
διέθετε 25.798 κατοικίες κανονικές κατοικίες. Η κατανοµή κατοικιών κατά τύπο κτιρίου, 
χρονική περίοδο κατασκευής και επιφάνεια δίνεται στον Πίνακας 14.2. Για να υπολογίσουµε 
τη συνολική κτισµένη επιφάνεια (m2) ανά τύπο κτιρίου (µονοκατοικίες / διπλοκατοικίες & 
πολυκατοικίες) και για τις περιόδους «πριν το 1980» και «1981-2001», αρκεί να 
πολλαπλασιάσουµε σε κάθε κελί του Πίνακας 14.6 τον αριθµό κατοικιών µε την αντίστοιχη 
µέση επιφάνεια.  

                                                      
1 Balaras C.A., Gaglia A.G., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis G., Lals D.P. 

(2007). European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building 
stock, energy consumption, emissions, and potential energy savings, Building and 
Environment, (42), p. 1298-1314. 
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Τύπος 4 Συνολική Επιφάνεια Κατοικιών σε κτίρια τύπου Χ και περιόδου κατασκευής Y 

Εxy (m 2) = ΜΕ (m2/κατοικία) x Κ (αριθµός κατοικιών) 

Όπου: Ε = Συνολική Επιφάνεια Κατοικιών σε κτίρια τύπου Χ και περιόδου κατασκευής Υ 
ΜΕ = Μέση Επιφάνεια ανά κατοικία σε κτίρια τύπου Χ και περιόδου κατασκευής Υ  
Κ = Αριθµός κατοικιών σε κτίρια τύπου Χ και περιόδου κατασκευής Υ  

Πίνακας 14.2 Κατοικίες ανά επιφάνεια, χρονική περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου, 
σύµφωνα µε την απογραφή κτιρίων 2001 (Βάση Στατιστικών Στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ και 
ιδία επεξεργασία) 

  Επιφάνεια (m
2
) -49 50-74 75-99 100-124 125-149 150-174 175-199 200-224 225-249 250-274 275-299 300+ Σύνολο 

Δ
. 

Α
μ

π
ε

λ
ο

κ
ή

π
ω

ν
 

Έως 1980 

Μονοκατοικίες 174 524 349 100 14 8 0 0 0 0 0 0 1.169 

Άλλος τύπος
1
 1.005  5.376 4.788 829 73 16 5 0 0 0 0 3 12.095 

1980-2001 

Μονοκατοικίες  18 54 41 25 0 0 1 0 0 0 0 0 138 

Άλλος τύπος 225 1.432 2.074 591 65 11 5 2 0 2 0 0 4.407 

Δ
. 

Μ
ε

ν
ε

μ
έ

ν
η

ς 

Έως 1980 

Μονοκατοικίες  213 688 448 133 14 10 9 4 0 1 0 0 1.520 

Άλλος τύπος 123 877 1.121 184 11 2 0 0 0 0 0 1 2.319 

1980-2001 

Μονοκατοικίες  18 75 77 28 2 3 0 0 0 1 0 0 204 

Άλλος τύπος 88 530 646 115 6 5 1 0 1 0 0 0 1.392 

 

Πίνακας 14.3 Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011. Κανονικές κατοικίες κατά τύπο 
κτιρίου (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 Μονοκατοικίες  Άλλος τύπος 
∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης 

1.125 24.673 

Σύνολο 25.798 
 

 

 

 

 

 

                                                      
1 ∆ιπλοκατοικία , πολυκατοικία, κτίριο που η κύρια χρήση του δεν είναι κατοικία. 
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Πίνακας 14.4 Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικιών 2011. Κανονικές κατοικίες κατά 
περίοδο κατασκευής (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2011) 

 Σύνολο Πριν 
από το 
1945 

1946 - 
1960 

1961 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1990 

1991 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 και 
µετά 

∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

25.798 95 1.104 5.177 10.295 3.582 2.366 2.016 1.163 

 

Πίνακας 14.5 Απογραφή Πληθυσµού-Κατοικών 2011. Κανονικές κατοικίες κατά 
επιφάνεια (m2, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 Σύνολο Κάτω 
από 40 

40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 90 - 99 100 - 
109 

110 - 
119 

120+

∆ΗΜΟΣ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

25.798 745 1.847 2.888 4.800 6.123 4.710 2.502 1.203 439 541 

 

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τον Πίνακας 14.2, 5.376 κατοικίες σε κτίρια «τύπου 
πολυκατοικίας» και κατασκευής «προ του 1980» έχουν επιφάνεια 50-74 m2  στον παλαιό ∆. 
Αµπελοκήπων. Εποµένως σύµφωνα µε τον Τύπος 4: 

Επ1980 = [(50+74)/2] m2/κατοικία x 5.376 κατοικίες = 333.312 m2  

Αντίστοιχα συµπληρώνεται και ο υπόλοιπος Πίνακας 14.6 και έτσι υπολογίζεται το σύνολο της 
κτισµένης επιφάνειας (m2) που αντιστοιχεί σε µονοκατοικίες/διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες 
που έχουν κατασκευαστεί «πριν το 1980» και την περίοδο «1980-2001».  

Πίνακας 14.6 Συνολική επιφάνια (m2) ανά χρονική περίοδο κατασκευής και τύπο 
κτιρίου, σύµφωνα µε την απογραφή κτιρίων του 2001 

  Επιφάνεια (m
2
) -49 50-74 75-99 100-124 125-149 150-174 175-199 200-224 225-249 250-274 275-299 300+ Σύνολο 

Μ.Ο. Επιφανείας 

 (m
2
) 

24,5 62 87 112 137 162 187 212 237 262 287 325  

Δ
. 

Α
μ

π
ε

λ
ο

κ
ή

π
ω

ν
 

Έως 1980 

Μονοκατοικίες 

&διπλοκατοικίες 

4.263 32.488 30.363 11.200 1.918 1.296 0 0 0 0 0 0 81.528 

πολυκατοικίες 24.623 333.312 416.556 92.848 10.001 2.592 935 0 0 0 0 975 881.842 

1980-2001 

Μονοκατοικίες 

&διπλοκατοικίες 

441 3.348 3.567 2.800 0 0 187 0 0 0 0 0 10.343 

πολυκατοικίες 5.513 88.784 180.438 66.192 8.905 1.782 935 424 0 524 0 0 353.497 

Δ
. 

Μ
ε

ν
ε

μ
έ

ν
η

ς 

Έως 1980 

Μονοκατοικίες 

&διπλοκατοικίες 

5.219 42.656 38.976 14.896 1.918 1.620 1.683 848 0 262 0 0 108.078 

πολυκατοικίες 3.014 54.374 97.527 20.608 1.507 324 0 0 0 0 0 325 177.679 

1980-2001 

Μονοκατοικίες 

&διπλοκατοικίες 

441 4.650 6.699 3.136 274 486 0 0 0 262 0 0 15.948 

πολυκατοικίες 2.156 32.860 56.202 12.880 822 810 187 0 237 0 0 0 106.154 
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Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ την περίοδο 2002-2010 εκδόθηκαν 332 
(Αµπελόκηποι 158, Μενεµένη 174) άδειες για την κατασκευή νέων οικοδοµών, µε αποτέλεσµα 
την κατασκευή 1.375 ορόφων (Αµπελόκηποι 799, Μενεµένη 576) συνολικής επιφάνειας 
307.731 m2 (Αµπελόκηποι 100.452, Μενεµένη 207.279), (Πίνακας 14.6). Αν θεωρήσουµε ότι:  

• Η χρήση των νέο-ανεγερθέντων κτιρίων είναι παρόµοια µε των υπαρχόντων κτιρίων 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ, 2000c), δηλαδή το 96% των νέων κτιρίων στην ∆.Κ. Αµπελοκήπων 
συνεπώς και 96% των νέων ορόφων έχει την κατοικία ως αποκλειστική ή κύρια 
χρήση. Αντίστοιχα την κατοικία ως αποκλειστική ή κύρια χρήση έχει το 69.7% των 
νέων κτιρίων και ορόφων της ∆.Κ. Μενεµένης.  

• Οι 332 (Αµπελόκηποι 158, Μενεµένη 174) άδειες κατασκευής νέων οικοδοµών 
αντιστοιχούν στην ανέγερση 363 (Αµπελόκηποι 161, Μενεµένη 202) νέων κτιρίων. 
(Σύµφωνα µε την απογραφή οικοδοµών & κτιρίων του 2000 η αναλογία οικοδοµών - 
κτιρίων στον ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης είναι: Αµπελόκηποι 100:102, Μενεµένη 
100:116).  

Πίνακας 14.7 Νέες οικοδοµές, προσθήκες νέων ορόφων και αριθµός νέων κατοικιών 
στον ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης τη χρονική περίοδο 2002-2010 (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 

 

• Το 44,8% των νέων κτιρίων της ∆.Κ. Αµπελοκήπων (71 κτίρια), το 14,5% της ∆.Κ. 
Μενεµένης (26 κτίρια), έχουν ως κύρια χρήση την κατοικία και διαθέτουν το ισόγειο 

Έτος  Δ. Κοινότητα Νέες οικοδομές Προσθήκες Αριθμός 

Κατοικιών 
Αριθμός Όροφοι Επιφάνεια (m

2
) Αριθμός Όροφοι Επιφάνεια (m

2
) 

2002 Αμπελόκηποι 21 103 12.750 6 7 567 154 

Μενεμένη 18 43 19.358 6 4 2.245 45 

2003 Αμπελόκηποι 24 114 14.099 4 4 315 168 

Μενεμένη 28 84 32.928 5 2 6.446 148 

2004 Αμπελόκηποι 23 118 14.312 5 7 596 178 

Μενεμένη 23 67 10.404 8 7 1.434 101 

2005 Αμπελόκηποι 38 198 25.418 1 1 88 302 

Μενεμένη 42 205 68.036 12 9 8.205 647 

2006 Αμπελόκηποι 20 103 13.014 1 1 113 158 

Μενεμένη 23 71 19.304 9 8 1.691 175 

2007 Αμπελόκηποι 12 63 6.474 3 2 191 76 

Μενεμένη 12 37 26.525 7 2 6.306 140 

2008 Αμπελόκηποι 10 54 7.819 2 2 84 83 

Μενεμένη 15 42 15.753 2 3 278 59 

2009 Αμπελόκηποι 8 37 5.607 1 1 75 50 

Μενεμένη 8 16 12.575 3 1 1.464 23 

2010 Αμπελόκηποι 2 9 959 1 1 77 11 

Μενεμένη 5 11 2.396 2 1 246 4 

Σύνολο Αμπελόκηποι 158 799 100.452 24 26 2.106 1.180 

Μενεμένη 174 576 207.279 54 37 28.315 1.342 

Σύνολο 332 1.375 307.731 78 63 30.421 2.522 
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τους για δευτερεύουσες χρήσεις. (Σύµφωνα µε την απογραφή οικοδοµών & κτιρίων 
του 2000 το 44,8% των κτιρίων της ∆.Κ. Αµπελοκήπων, το 14,5% της ∆.Κ. 
Μενεµένης είχαν µικτή χρήση µε κύρια χρήση την κατοικία).  

Συνεπώς, στην ∆.Κ. Αµπελοκήπων για κατοικία χρησιµοποιείται το 96% των νέο-
ανεγερθέντων ορόφων πλην 71 ορόφων (ισογείων) που χρησιµοποιούνται για δευτερεύουσες 
χρήσεις. Αντίστοιχα στην ∆.Κ. Μενεµένης χρησιµοποιείται το 69.7% των νέο-ανεγερθέντων 
ορόφων πλην 26 ορόφων (ισογείων) των νέο-ανεγερθέντων ορόφων. Με άλλα λόγια: 

(0,96 x 799 όροφοι – 71 όροφοι) + (0,697 x 576 όροφοι – 26 όροφοι) = 696 όροφοι + 
375 όροφοι = 1.071 όροφοι  

Επιπροσθέτως, αν θεωρήσουµε ότι:  

• Η µέση επιφάνεια ορόφου στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων είναι 126 m2 και στη ∆.Κ. 
Μενεµένης είναι 360 m2. 

(Αµπελόκηποι = 100.452 m2 / 799 όροφοι = 125 m2 / όροφο, Μενεµένη = 207.279m2 / 
576 όροφοι = 360 m2/όροφο, Βλέπε Πίνακας 14.7)  

• Η κατανοµή της συνολικής επιφάνειας των κατοικιών ανά τύπο κτιρίου είναι 
αντίστοιχη µε αυτή των κατοικιών της χρονικής περιόδου 1980-2000. Συνεπώς, το 
8,8% της συνολικής επιφάνειας στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων αντιστοιχεί σε 
µονοκατοικίες/διπλοκατοικίες και το 91,2% σε πολυκατοικίες, το 39,6% της συνολικής 
επιφάνειας στη ∆.Κ. Μενεµένης αντιστοιχεί σε µονοκατοικίες/διπλοκατοικίες και το 
60,4% σε πολυκατοικίες. (Πίνακας 14.2).  

Προκύπτει ότι η συνολική επιφάνεια των κατοικιών σε νέο-ανεγειρόµενες οικοδοµές της 
περιόδου 2002-2010 είναι: 

• ∆.Κ. Αµπελοκήπων = 696 όροφοι x 126 m2/όροφο = 87.696 m2 
• ∆.Κ. Μενεµένης  = 375 όροφοι x 360 m2/όροφο = 135.000 m2 

εκ των οποίων: 

• Στην ∆.Κ. Αµπελοκήπων 79.979 m2 (91,2%) αντιστοιχούν σε πολυκατοικίες και το 
7.717 m2 (8,8%) σε µονοκατοικίες/διπλοκατοικίες. 

• Στην ∆.Κ. Μενεµένης 81.540 m2 (60,4%) αντιστοιχούν σε πολυκατοικίες και το 53.460 
m2 (39,6%) σε µονοκατοικίες/διπλοκατοικίες. 

Συνεπώς, η συνολική επιφάνεια των κατοικιών σε νέο-ανεγειρόµενες οικοδοµές της 
περιόδου 2002- 2010, στο σύνολο του ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης ήταν 222.696 m2, εκ των 
οποίων 161.519 m2 αντιστοιχούν σε πολυκατοικίες και 61.177 m2 
µονοκατοικίες/διπλοκατοικίες.  

Στη συνολική επιφάνεια των κατοικιών, της περιόδου 2002-2010, θα πρέπει να 
προστεθούν και 30.421m2 από προσθήκες ορόφων σε υπάρχουσες οικοδοµές (Πίνακας 
14.7Πίνακας 14.9).  
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Πίνακας 14.8 Συνολικός αριθµός κατοικιών στο ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010, 
ανά χρονική περίοδο κατασκευής (εκτιµήσεις) 

Πηγή 

 

Δ.Κ. Έως 1980 1981-2001 2002-2010 Σύνολο 

Απογραφή κατοικιών 2001 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Αμπελόκηποι 13.264 4.545 0  17.809 

Μενεμένη 3.839 1.596 0 5.435 

Σύνολο 17.103 6.141 0 23.244 

Κατοικίες σε νέες οικοδομές 

και προσθήκες 2002-2010 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

Αμπελόκηποι 0 0 1.180  1.180 

Μενεμένη 0 0 1.342  1.342 

Σύνολο 0 0 2.522  2.522 

Κατεδαφίσεις κατοικιών 2002-

2010 

Αμπελόκηποι 140 0 0  140 

Μενεμένη 51 0 0  51 

Σύνολο 191 0 0  191 

Κατ' εκτίμηση απογραφή 

κατοικιών 2010 

Αμπελόκηποι 13.124 4.545 1.180 18.849 

Μενεμένη 3.788 1.596 1.342 6.726 

Σύνολο 16.912 6.141 2.522  25.575 

 

Πίνακας 14.9 Συνολική επιφάνεια κατοικιών στο ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010, 
ανά χρονική περίοδο κατασκευής και τύπο κτιρίου (εκτιµήσεις) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Δ.Κ. Έως 1980 1980-2001 2002-2010 

Μονοκατοικίες 

& 

Διπλοκατοικίες 

Πολυκατοικίες Μονοκατοικίες 

& 

Διπλοκατοικίες 

Πολυκατοικίες Μονοκατοικίες 

& 

Διπλοκατοικίες 

Πολυκατοικίες 

Απογραφή 

κατοικιών 

2001 

Αμπελόκηποι 81.528 881.842  10.343  353.497 - - 

Μενεμένη 108.078 177.679  15.948  106.154  -  - 

Σύνολο 189.603 1.059.521 26.291   459.651 - - 

Κατοικίες σε 

νέες 

οικοδομές 

2002-2010 

Αμπελόκηποι - - - -  7.717  79.979 

Μενεμένη  -  -  -  -  53.460  81.540 

Σύνολο - - - -  61.177  161.519 

Προσθήκες 

ορόφων / 

κατοικιών 

2002-2010 

Αμπελόκηποι - - - - - 2.106 

Μενεμένη  -  -  -  -  - 28.315 

Σύνολο - - - - -  30.421 

Κατεδαφίσεις 

κατοικιών 

2002-2010 

Αμπελόκηποι  4.673  50.551 - - - - 

Μενεμένη  2.572  4.228  -  -  -  - 

Σύνολο  7.245  54.779 - - - - 

Κατ' εκτίμηση απογραφή 

επιφάνειας κατοικιών 2010 

182.358  1.004.742  26.291  459.651   61.177   191.940 

 

Τέλος, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ την περίοδο 2002-2010 εκδόθηκαν στη 
∆.Κ. Αµπελοκήπων 135 άδειες για κατεδάφιση, στη ∆.Κ. Μενεµένης 45 (Παράρτηµα 1Α - Κ). 
Οι αριθµοί αυτοί αντιστοιχούν στο 5,7% των κτιρίων της ∆.Κ. Αµπελοκήπων που 
κατασκευάστηκαν πριν το 1980, στο 2,4% των προ 1980 κτιρίων της ∆.Κ. Μενεµένης 
(θεωρούµε ότι κάθε άδεια κατεδάφισης αντιστοιχεί στην κατεδάφιση 1 µόνο κτιρίου, που 
κατασκευάστηκε πριν το 1980). Επιπλέον, αν υποθέσουµε ότι το ποσοστό κατεδάφισης είναι 
το ίδιο για κάθε τύπο κτιρίου, τότε προκύπτει ότι το έτος 2010 ο συνολικός αριθµός, συνεπώς 
και η επιφάνεια (m2), των κατοικιών σε µονοκατοικίες, διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες 
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ελαττώθηκε αντίστοιχα κατά 5,7% στη ∆.Κ. Αµπελοκήπων, 2,4% στη ∆.Κ. Μενεµένης 
(Πίνακας 14.9).  

Βάσει των παραπάνω εκτιµήσεων, υπολογίζεται στον Πίνακας 14.9 η συνολική 
επιφάνεια κατοικιών για δύο τύπους κτιρίων (µονοκατοικιών/διπλοκατοικιών και 
πολυκατοικιών) και τρεις χρονικές περιόδους κατασκευής (προ 1980, 1980-2001, 2002-2010). 

Γνωρίζοντας τη συνολική κτισµένη επιφάνεια (m2) και τη µέση ετήσια κατανάλωση 
ενέργειας (MWh/m2) ανά τύπο κτιρίου και περίοδο κατασκευής, υπολογίζουµε στον Πίνακας 
14.10 τη συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα, η οποία για το 2010 
εκτιµάται σε 218.250 MWh.  

Πίνακας 14.10 Συνολική κατανάλωση θερµικής ενέργειας στον οικιακό τοµέα του ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 

Τύπος κτιρίου 
Έτος κατασκευής Σύνολο 

Έως 1980 1980-2001 2001-2010  

Μονοκατοικίες & 

Διπλοκατοικίες 
29.068 MWh 3.815 MWh 6.589 MWh 39.472 MWh 

Πολυκατοικίες 111.325 MWh 50.102 MWh 17.351 MWh 178.778 MWh 

Σύνολο 140.393 MWh 53.917 MWh 23.940 MWh 218.250 MWh 

 

14.2  Ενεργειακό µείγµα οικιακού τοµέα 

14.2.1 Ηλεκτρική Ενέργεια 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το έτος 20101 η κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας από τον οικιακό τοµέα στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ανήλθε σε 
1.864.003 MWh. Μετά από τις κατάλληλες αναγωγές µε βάση τον πληθυσµό του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης η καtανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός των ορίων του ανήλθε 
το 2010 σε 87.502,31 MWh.   

14.2.2 Φυσικό Αέριο  

Η Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. αποτελεί τη µοναδική εταιρεία παροχής αερίου στο 
Ν. Θεσσ/νίκης. Σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων της 
εταιρείας, η κατανάλωση φυσικού αερίου στον οικιακό τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων-
Μενεµένης, το 2010, ανήλθε σε 80.855 ΜWh.  

Πίνακας 14.11 Κατανάλωση φυσικού αερίου για οικιακή χρήση στο ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 (Πηγή: Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης, ∆/νση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων) 

Δημοτική Κοινότητα Κατανάλωση  φυσικού αερίου (MWh) 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 60.470 

ΜΕΝΕΜΕΝΗ 20.385 

ΣΥΝΟΛΟ 80.855 

 

                                                      
1 ΕΛΣΤΑΤ (2011) Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά µεγάλη γεωγραφική 

περιοχή, περιφέρεια, νοµό και κατά κατηγορία χρήσης: 2010 
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14.2.3 Πετρέλαιο  

Η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στον οικιακό τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης µπορεί να υπολογιστεί έµµεσα, ως διαφορά της συνολικής κατανάλωσης θερµικής 
ενέργειας στον οικιακό τοµέα µείον την κατανάλωση φυσικού αερίου.  

ΠΘ (MWh) = [ΕKE (MWh) – ΦΑ (MWh) x (1/ΣΦΑ)] x ΣΠΘ 

Τύπος 5 Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στον οικιακό τοµέα 

όπου,  

ΠΘ = Ετήσια κατανάλωση Πετρελαίου Θέρµανσης  
ΕKΕ = Ετήσια Κατανάλωση Θερµικής Ενέργειας  (Τύπος 3)   
ΦΑ = Ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου  
ΣΦΑ = Συντελεστής µετατροπής τελικής κατανάλωσης Φ/Α σε πρωτογενή ενέργεια  
ΣΠΘ = Συντελεστής µετατροπής τελικής κατανάλωσης πετρελαίου σε πρωτογενή ενέργεια  

Πίνακας 14.12 Συντελεστές µετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του 
κτιρίου σε πρωτογενή ενέργεια (ΚΕΝΑΚ, 2010) 

Πηγή ενέργειας Συντελεστής µετατροπής σε 

πρωτογενή ενέργεια 

Φυσικό αέριο ΣΦΑ 1,05 

Πετρέλαιο Θέρµανσης ΣΠΘ 1,10 

Ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΛ 2,90 

Βιοµάζα ΣΒ 1.00 

 

Οι τιµές των συντελεστών µετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου 
σε πρωτογενή ενέργεια, σύµφωνα µε τον «ΚΕΝΑΚ - Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης των 
Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/09-04-2010) δίνονται στον Πίνακας 14.12.  

Βάσει του Τύπος 5 προκύπτει ότι η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στον ∆. 
Αµπελοκήπων-Μενεµένης, το 2010, ανήλθε σε 155.370 ΜWh (Πίνακας 14.13).  

Πίνακας 14.13 Κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης για οικιακή χρήση στο ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης (Εκτιµήσεις βάσει Τύπος 5) 

 Κατανάλωση (MWh) 

ΕΚΕ 218.250 

ΦΑ 80.855 

ΠΘ 155.370 

 

14.2.4 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

14.2.5 Ηλιακή 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Ένωσης Βιοµηχανιών Ηλιακής Ενέργειας1 στο σύνολο της 
χώρας είναι εγκατεστηµένοι 1.300.000 θερµοσίφωνες, µε 4.200.000 m2 επιφάνεια ηλιακών 

                                                      
1 Παραδεισιάσης Ι. (2011). Εφαρµογές Θερµικών Ηλιακών σε Κτίρια. Επιστηµονικό 

Τριήµερο «Κτίριο και Ενέργεια», 20-12 Οκτωβρίου 2011, ΤΕΕ Λάρισας. 
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συλλεκτών. Εποµένως, κάθε θερµοσιφωνικό σύστηµα έχει κατά µέσον όρο 3,2 m2 ηλιακού 
συλλέκτη.  

Το ποσοστό διείσδυσης των ηλιοθερµικών συστηµάτων στον οικιακό τοµέα διαφέρει 
ανάλογα µε τη χρονική περίοδο κατασκευής του κτιριακού αποθέµατος. Πιο συγκεκριµένα, 
µόνο το 20% των κτιρίων που έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 διαθέτουν ηλιοθερµικά 
συστήµατα1, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνει σε 36% για κτίρια της περιόδου 1981-2001 και σε 
50% για κτίρια της περιόδου 2002-2010. Αν θεωρήσουµε ότι το ποσοστό διείσδυσης των 
ηλιοθερµικών συστηµάτων στις κατοικίες κάθε χρονικής περιόδου είναι το ίδιο µε το ποσοστό 
διείσδυσης στα κτίρια της ίδιας περιόδου, καθώς και ότι σε κάθε κατοικία διαθέτει το πολύ ένα 
ηλιοθερµικό σύστηµα, προκύπτει ότι στον ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης, το 2010, ήταν 
εγκατεστηµένα συνολικά 6.791 ηλιοθερµικά συστήµατα µε συνολική επιφάνεια συλλεκτών 
21.731 m2 (Πίνακας 14.14).  

Στην Κεντρική Μακεδονία η µέση ετήσια απόδοση ενός θερµοσιφωνικού ηλιοθερµικού 
συστήµατος, είναι περίπου 540 KW/m2 συλλέκτη (HELIONAL, 2011). Συνεπώς, τα 
ηλιοθερµικά συστήµατα του ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης το 2010 συνεισέφεραν 11.735 
MWh για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Πίνακας 14.14). 

Πίνακας 14.14 Χρήση ηλιακής ενέργειας για θέρµανση ΖΝΧ στον ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 (εκτιµήσεις) 

Έτος Έως 1980 1981-2001 2002-2010 Σύνολο 

Αριθμός Κατοικιών   8.656  10.549 2.522  21.727 

Ποσοστό διείσδυσης Η/Θ
2
  20% 36% 50%   

Αριθμός Κατοικιών που διαθέτουν 

Η/Θ 

 1.732 3.798  1.261 6.791 

Συνολική Επιφάνεια Η/Θ (m
2
)  5.542  12.154  4.035 21.731 

Συνεισφορά ηλιακής ενέργειας 

για θέρμανση ΖΝΧ 

 2.993  6.563  2.179  11.735 

 

14.2.6 Βιοµάζα  

Μέχρι πρόσφατα (Νοέµβριος 2011) υπήρχε απαγόρευση στο Νοµό Θεσσ/νίκης 
σχετικά µε τη χρήση βιοµάζας για θέρµανση χώρων. Η χρήση της στον ∆ήµο Αµπελοκήπων-
Μενεµένης θεωρούµε ότι περιοριζόταν στη χρήση καυσόξυλων µε κύριο στόχο όχι τη 
θέρµανση του χώρου, αλλά τη θαλπωρή και τη δηµιουργία ατµόσφαιρας (τουλάχιστον πριν 
την οικονοµική κρίση και την εµφάνιση των ενεργειακών τζακιών τα τελευταία χρόνια). Οπότε 
η συνολική ποσότητα σε ενέργεια δεν προσµετράται στις συνολικές ανάγκες θερµικής 
ενέργειας των κατοικιών γιατί θεωρείται µηδαµινή. 

 

 

 

                                                      
1 Balaras C.A., Gaglia A.G., Georgopoulou E., Mirasgedis S., Sarafidis G., Lals D.P. 

(2007). European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building 
stock, energy consumption, emissions, and potential energy savings, Building and 
Environment, (42), p. 1298-1314. 
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14.2.7 Συνολικά αποτελέσµατα 

Το συνολικό ενεργειακό µείγµα του οικιακού τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης 
το 2010 δίνεται στον Πίνακας 14.15. 

Πίνακας 14.15 Ενεργειακό µείγµα στον οικιακό τοµέα του ∆. Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το 2010 (εκτιµήσεις) 

  Κατανάλωση Ενέργειας (MWh) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 87.502,31 

Φυσικό Αέριο 80.855 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 155.370 

Ηλιακή Ενέργεια 11.735 

Σύνολο 335.462,31 

 

14.3 Εκποµπές CO2 από τον οικιακό τοµέα 

Οι συνολικές εκποµπές CO2 του οικιακού τοµέα δίνονται στον Πίνακας 14.16 και 
υπολογίζονται βάσει του Πίνακας 14.15 και σύµφωνα µε τον παρακάτω τύπο:  

Τύπος 6 Εκποµπές CO2 
από την µορφή ενέργειας Α 

ΕΑ (ton) = ΣΕΑ (ton CO 2/MWh) x ΚΑ (MWh) 

όπου,  

Α = µορφή ενέργειας, π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο θέρµανσης, φυσικό αέριο  
EΑ = Εκποµπές CO2 από την µορφή ενέργειας Α  
ΣΕΑ = Συντελεστής Εκποµπών της µορφής ενέργειας Α βάσει IPCC Standards Emission 
Factors  
ΚΑ= Κατανάλωση ενέργειας Α (Πίνακας 14.15)  

 

Πίνακας 14.16 Εκποµπές CO2 ανά πηγή ενέργειας από τον οικιακό τοµέα του ∆. 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης (εκτιµήσεις) 

  ΣΕΑ (t CO2/MWh) Εκπομπές CO2 (t) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 1,149 100.540,15 

Φυσικό αέριο 0,202 16.333 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 0,267 41.484 

Ηλιακή Ενέργεια 0 0 

Σύνολο   158.357,15 
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15 Παράρτηµα 1Β – ∆ηµοτικός στόλος 

 

Ο στόλος του ∆. Αµπελοκήπων-Μενεµένης αριθµούσε το 2011 συνολικά 85 οχήµατα. 
Αναλυτική λίστα των οχηµάτων του στόλου παρατίθεται στον Πίνακας 15.1.  Στοιχεία σχετικά 
µε την ετήσια κατανάλωση ενέργειας στα οχήµατα του δηµοτικού στόλου, ανακτήθηκαν από τ’ 
αντίστοιχα τιµολόγια, που διατηρούνται στα αρχεία του Γραφείου Κίνησης του ∆ήµου.  

Έως το τέλος του 2011 η βενζίνη και το ντίζελ κίνησης αποτελούσαν τα µοναδικά 
καύσιµα, που χρησιµοποιούνταν από το δηµοτικό στόλο. Το χρησιµοποιούµενο ντίζελ δεν 
ήταν αυτούσιο, αλλά όπως όλες ανεξαιρέτως οι ποσότητες του διατιθέµενου στη χώρα ντίζελ 
κίνησης, είχε σε κάποιο βαθµό προ-αναµεµειγµένο ένα µικρό ποσοστό βιοντίζελ. Σύµφωνα µε 
στοιχεία του ΥΠΕΚΑ από τις αρχές του 2010 το ποσοστό αυτό έχει ανέλθει στο 6,5 % κατ’ 
όγκο1 και θεωρούµε ότι το ποσοστό είναι ίδιο και το 2011.  

Στον Πίνακας 15.2 η συνολική κατανάλωση βενζίνης και µίγµατος ντίζελ Β6,5 για το 
έτος 2011 υπολογίστηκε σε 11.431 lit  και 199.597 lit  αντίστοιχα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
τα 199.597 lit  µίγµατος ντίζελ Β6,5 στην πραγµατικότητα αντιστοιχούν στην κατανάλωση 
186.623 lit  αυτούσιου ντίζελ και 12.974 lit  βιοντίζελ (Πίνακας 15.3).  

Για τον υπολογισµό της θερµικής ενέργειας σε MWh, που αντιστοιχεί στις 
καταναλωθείσες ποσότητες βενζίνης και ντίζελ (Πίνακας 15.1) λήφθηκε υπόψη ότι η 
θερµογόνος δύναµη της βενζίνης είναι ίση µε 9,2 kWh/lit, του πετρελαίου κίνησης ίση µε 10 
kWh/lit και του βιοντίζελ ίσο µε 9,26 kWh/lit (Πίνακας 15.4).  

Οι εκποµπές CO2 του δηµοτικού στόλου δίνονται στον Πίνακας 15.5 και 
υπολογίζονται βάσει της παρακάτω συνάρτησης:  

Τύπος 7 Εκποµπές CO2 από τη µορφή ενέργειας Α 

ΕΑ(ton) = ΣΕΑ (ton CO2/MWh) x Κ Α(MWh), 

όπου  

Α= µορφή ενέργειας/είδος καυσίµου, (Β) βενζίνη ή (Ν) ντίζελ κίνησης  
EΑ = Εκποµπές CO2 από τη µορφή ενέργειας Α  
ΣΕΑ = Συντελεστής Εκποµπών της µορφής ενέργειας Α βάσει IPCC Standards Emission 
Factors    
ΚΑ= Κατανάλωση ενέργειας Α (Πίνακας 15.1)  

Πίνακας 15.1 Στόλος οχηµάτων ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης το έτος 2011 

A/A 
Αριθµός  
κυκλοφορίας  
οχήµατος 

Τύπος οχήµατος Έτος πρώτης 
κυκλοφορίας 

Συνολικά  
λίτρα καυσίµου 

Είδος  
καυσίµου 

1 ΚΗΗ 2002 Απορριµµατοφόρο 2009 7299 Ντίζελ 

2 ΚΗΗ 2014 Φορτηγό 2010 855 Ντίζελ 

3 KHH 2056 Φορτηγό 2010 4678 Ντίζελ 

4 ΚΗΙ 4454 Απορριµµατοφόρο 2005 11646 Ντίζελ 

5 ΚΗΙ 4455 Ηµιφορτηγό 2003 530 Βενζίνη 

                                                      
1 ΥΠΕΚΑ. (2011b). Ενέργεια – Πετρελαιοειδή –Βιοκαύσιµα. Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Κλιµατικής Αλλαγής. 10 Οκτωβρίου 2011, από: 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR  
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A/A 
Αριθµός  
κυκλοφορίας  
οχήµατος 

Τύπος οχήµατος Έτος πρώτης 
κυκλοφορίας 

Συνολικά  
λίτρα καυσίµου 

Είδος  
καυσίµου 

6 ΚΗΙ 4458 Απορριµµατοφόρο 2005 11681 Ντίζελ 

7 ΚΗΙ 4752 Ηµιφορτηγό 2000 736 Βενζίνη 

8 ΚΗΙ 4799 Ηµιφορτηγό 1998 869 Βενζίνη 

9 ΚΗΙ 6848 Ε.Ι.Χ 1999 957 Ντίζελ 

10 ΚΗΙ 6879 Φορτηγό 2005 1177 Ντίζελ 

11 ΚΗΙ 6883 Φορτηγό 2005 1164 Ντίζελ 

12 ΚΗΙ 7164 Απορριµµατοφόρο 1984 10767 Ντίζελ 

13 ΚΗΙ 7187 Ηµιφορτηγό 2003 564 Βενζίνη 

14 ΚΗΙ 7224 Φορτηγό 2005 2234 Ντίζελ 

15 ΚΗΙ 7773     0 Βενζίνη 

16 ΚΗΙ 7804 Ε.Ι.Χ 2006 511 Βενζίνη 

17 ΚΗΙ 7877     5 Βενζίνη 

18 ΚΟΗ 7649 Απορριµµατοφόρο 1981 8848 Ντίζελ 

19 ΚΗΟ 7666 Απορριµµατοφόρο 1981 12818 Ντίζελ 

20 ΚΗΟ 7648 Απορριµµατοφόρο 1984 2218 Ντίζελ 

21 ΚΗΟ 7650 Απορριµµατοφόρο 1980 10360 Ντίζελ 

22 KHO 7675 Φορτηγό 1981 451 Ντίζελ 

23 ΚΗΟ 7686 Πλυντήριο κάδων 1985 100 Ντίζελ 

24 ΚΗΟ 7689 Φορτηγό 1979 318 Ντίζελ 

25 ΚΗΟ 7734 Πλυντήριο κάδων 1987 1171 Ντίζελ 

26 ΚΗΟ 7798 Πλυντήριο κάδων 1990 997 Ντίζελ 

27 ΚΗΟ 8047 Απορριµµατοφόρο 1993 8059 Ντίζελ 

28 ΚΗΟ 8175 Απορριµµατοφόρο 1993 1415 Ντίζελ 

29 ΚΗΟ 8271 Απορριµµατοφόρο 1994 1790 Ντίζελ 

30 ΚΗΟ 8284 Ηµιφορτηγό 1994 556 Βενζίνη 

31 ΚΗΟ 8323 Απορριµµατοφόρο 1994 7730 Ντίζελ 

32 ΚΗΟ 8375 Ηµιφορτηγό 1995 1444 Βενζίνη 

33 ΚΗΟ 8381 Απορριµµατοφόρο 1995 11135 Ντίζελ 

34 ΚΗΟ 8426 Ε.Ι.Χ 1996 241 Βενζίνη 

35 ΚΗΟ 8427 Ε.Ι.Χ 1996 629 Βενζίνη 

36 ΚΗΟ 8428 Ε.Ι.Χ 1996 472 Βενζίνη 

37 ΚΗΟ 8463 Ηµιφορτηγό 1996 865 Βενζίνη 

38 ΚΗΟ 8474 Πλυντήριο κάδων 1996 135 Ντίζελ 

39 ΚΗΟ 8475 Ηµιφορτηγό 1991 650 Βενζίνη 

40 ΚΗΟ 8519 Λεωφορείο 1997 70 Ντίζελ 

41 ΚΗΟ 8698 Ηµιφορτηγό 1999 903 Ντίζελ 

42 ΚΗΟ 8704 Απορριµµατοφόρο 1999 6324 Ντίζελ 

43 ΚΗΟ 8710     65 Βενζίνη 

44 ΚΗΟ 8711     98 Βενζίνη 

45 ΚΗΟ 8792     17801 Ντίζελ 

46 ΚΗΟ 8832 Ε.Ι.Χ 2000 1079 Βενζίνη 

47 ΚΗΟ 8938 Λεωφορείο 2001 49 Ντίζελ 
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A/A 
Αριθµός  
κυκλοφορίας  
οχήµατος 

Τύπος οχήµατος Έτος πρώτης 
κυκλοφορίας 

Συνολικά  
λίτρα καυσίµου 

Είδος  
καυσίµου 

48 ΜΕ 103510 Σάρωθρο 2008 9536 Ντίζελ 

49 ΜΕ 115654 Σάρωθρο 2010 5112 Ντίζελ 

50 ΜΕ 26146 Καλαθοφόρο 1969 368 Ντίζελ 

51 ME 41949 Φορτωτής GCB 1991 3902 Ντίζελ 

52 ΜΕ 49193     5827 Ντίζελ 

53 ΜΕ 53164 Καλαθοφόρο 1993 65 Ντίζελ 

54 ΜΕ 53182 Φορτωτής GCB 1994 1802 Ντίζελ 

55 ΜΕ 57945 Φορτωτής GCB 1999 3124 Ντίζελ 

56 ΜΕ 81783 Σάρωθρο 2004 3876 Ντίζελ 

57 ΜΕ 85372 Σάρωθρο 2005 305 Ντίζελ 

58 ΜΕ 85472 Καλαθοφόρο 2005 878 Ντίζελ 

59 ΝΕΜ 7298     1028 Ντίζελ 

60 ΝΕΡ 366 Τρίκυκλο 1998 41 Βενζίνη 

61 ΝΚΗ 0067 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2007 30 Βενζίνη 

62 ΝΚΗ 0068 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2007 7 Βενζίνη 

63 ΝΜΗ 0339 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2008 104 Βενζίνη 

64 ΝΜΚ 0318 ∆ίκυκλο Μοτ/το 110CC 2008 107 Βενζίνη 

65 ΝΜΚ 0319 ∆ίκυκλο Μοτ/το 110CC 2008 117 Βενζίνη 

66 ΚΗΗ 2001 Απορριµµατοφόρο 2009 8516 Ντίζελ 

67 ΚΗΗ 1937 Απορριµµατοφόρο 2009 5211 Ντίζελ 

68 ΚΗΟ 8551 Λεωφορείο 1997 520 Ντίζελ 

69 KHO 8923 Λεωφορείο 2001 279 Ντίζελ 

70 ΚΗΗ 2087 Ε.Ι.Χ 2011 316 Βενζίνη 

71 ΚΗΗ 1962 Ε.Ι.Χ 2009 379 Βενζίνη 

72 ΚΗΗ 2015 Ε.Ι.Χ 2006 340 Βενζίνη 

73 ΚΗΗ 1982 Ηµιφορτηγό 2009 463 Βενζίνη 

74 ΜΕ 49123 Σάρωθρο 1998 4098 Ντίζελ 

75 ΒΑΖ 5889 Τρίκυκλο 50CC 2004 32 Βενζίνη 

76 ΒΑΖ 5890 Τρίκυκλο 50CC 2004 24 Βενζίνη 

77 ΒΑΖ 5891 Τρίκυκλο 50CC 2004 28 Βενζίνη 

78 ΒΒΑ 4275 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 1996 13 Βενζίνη 

79 ΒΑΖ 6389 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2004 19 Βενζίνη 

80 ΒΒΑ 9807 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2000 17 Βενζίνη 

81 ΒΑΖ 6390 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2004 19 Βενζίνη 

82 ΟΕ 3609 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 1998 10 Βενζίνη 

83 ΒΑΖ 8813 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2007 14 Βενζίνη 

84 ΒΑΖ 8814 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2007 16 Βενζίνη 

85 ΒΑΖ 8815 ∆ίκυκλο Μοτ/το 50CC 2007 21 Βενζίνη 
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Πίνακας 15.2 Κατανάλωση καυσίµου (lt) ανά όχηµα του ∆ήµου Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης το έτος 2011 

2011 

Σύνολο Ντίζελ 186.623 lt 

Σύνολο βενζίνης 11.431 lt 

  

Πίνακας 15.3 Συνολική κατανάλωση αυτούσιου ντίζελ και βιοντίζελ (lt) στο στόλο του 
∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 

2011 

(Α) (Β)=93,5% x (Α) (Γ)=6,5% x (Α) 

Ντίζελ Β6,5 (lit) Ντίζελ (lit) Βιοντίζελ (lit) 

199.597 186.623 12.974 

 

Πίνακας 15.4 Ενεργειακό περιεχόµενο και συντελεστές εκποµπών καυσίµων κίνησης 
(EC 2010) 

 
Ενεργειακό Περιεχόµενο 
MWh/lit 

Συντελεστής Εκποµπών ton 
CO2/MWh 

Βενζίνη 0,0092 0,249 

Ντίζελ 0,01 0,267 

Βιοντίζελ 0,009261 0 

Πίνακας 15.5 Συνολική κατανάλωση ενέργειας (MWh) και εκποµπές CO2 (ton) από το 
στόλο του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης 

 2011  

(Lt) Ενέργεια (MWh) Εκποµπές CO2 (ton) 

Βενζίνη 11.431  105,17  26,19 

Ντίζελ 186.623  1.866,23  498,28 

Βιοντίζελ 12.974  120,14   0 

Σύνολο 211.028   2.091,54  524,47 

 

 

 

 

                                                      
1 Σύµφωνα µε την «6η Εθνική Έκθεση για την προώθηση της χρήσης των 

βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για µεταφορές στην Ελλάδα» το ενεργειακό 
περιεχόµενο του βιοντίζελ είναι 9.050 kcal/kg και το ειδικό βάρος του 0,88 kg/lt. Συνεπώς, το 
ενεργειακό του περιεχόµενο ισοδυναµεί µε 7.964kcal/lit = 9,26 kWh/lit (1kWh=860kcal)] 
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16 Παράρτηµα 2Β – ∆ηµόσιες µεταφορές 

Στοιχεία για τις αστικές συγκοινωνίες που εξυπηρετούν τους κατοίκους του ∆ήµου 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης συγκεντρώθηκαν από τον ΟΑΣΘ1 και παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 2.1β. Κάποιες από τις γραµµές αυτές συνδέουν τον ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
µε τους όµορους δήµους, ενώ κάποιες άλλες διέρχονται διαµπερώς από αυτόν. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακας 16.1, ότι το σύνολο των 
χιλιοµέτρων που διήνυσαν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ το 2010 υπολογίστηκε σε 4.197.191 km. 
Από τις οδηγίες του Συµφώνου των ∆ηµάρχων προκύπτει ότι η µέση κατανάλωση των 
λεωφορείων που χρησιµοποιούν ως καύσιµο πετρέλαιο κίνησης είναι 0,292 lit. Εποµένως, η 
συνολική κατανάλωση καυσίµου για τις δηµόσιες µεταφορές υπολογίζεται σε 1.225.580 lit. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το έτος 2010 τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ χρησιµοποιούσαν 
αποκλειστικά, ως καύσιµο κίνησης, ντίζελ (B6,5), το οποίο δεν ήταν αυτούσιο αλλά όπως όλες 
ανεξαιρέτως οι ποσότητες του διατιθέµενου στη χώρα ντίζελ κίνησης, είχε σε κάποιο βαθµό 
προαναµεµειγµένο ένα µικρό ποσοστό βιοντίζελ. Σύµφωνα µε στοιχεία του «Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής» από τις αρχές του 2010 το ποσοστό αυτό 
έχει ανέλθει στο 6,5 % κατ’ όγκο2 

Συνεπώς, τα 1.225.580 lt καυσίµου που καταναλώθηκαν εντός των γεωγραφικών 
ορίων του ∆. Αµπελοκήπων - Μενεµένης, στην πραγµατικότητα αντιστοιχούν στην 
κατανάλωση  

0,935 x 1.225.580 = 1.145.917,3 lt αυτούσιου ντίζελ και  

0,065 x 1.225.580 = 79.662,7 lt βιοντίζελ.  

Εποµένως, η κατανάλωση ενέργειας του τοµέα των «δηµόσιων µεταφορών» 
υπολογίζεται ως εξής:  

1.145.917,3 x 0,01 = 11.459,17 MWh από το ντίζελ και 

79.662,7 x 0,0092 = 732,90 MWh από το βιοντίζελ. 

και απελευθερώθηκαν 11.459,17 x 0,267 = 3.059,60 ton CO 2. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 16.1 Στοιχεία δροµολογίων ΟΑΣΘ που διέρχονται από το ∆ήµο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης έτους 2010 (πηγή: ιστοσελίδα ΟΑΣΘ) 

                                                      
1 www.oasth.gr  
2 ΥΠΕΚΑ. (2011). Ενέργεια – Πετρελαιοειδή – Βιοκαύσιµα. Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Κλιµατικής Αλλαγής. 10 Οκτωβρίου 2011, από: 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR   
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/Α Γραµµή 
Σύνολο 
∆ροµολογίων  
ανά Έτος 

Απόσταση Εντός 
Γεωγραφικών Ορίων ∆ήµου 
(km) 

Σύνολο ∆ιανυθείσας 
Απόστασης  
ανά Έτος (km) 

1: CARREFOUR – ΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΤΕΛ 23.400 3,48 81.432 

01Α: CARREFOUR – ΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΚΤΕΛ  2.520 3,48 8.770 

9: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 8.280 11,45 94.806 
09Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 1.800 11,70 21.060 

09Β: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 

2.340 8,95 20.943 

09Ε: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – 
ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 720 9,20 6.624 

12: ΚΤΕΛ – ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 92.520 2,80 259.056 
18: ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ – ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 21.600 3,75 81.000 
19: ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ – Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ 74.880 2,62 196.186 

0 19Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ 1.080 2,62 2.830 

1 20: ΜΕΝΕΜΕΝΗ – ΕΡΜΟΥ 86.400 4,62 399.168 

2 21: ΕΥΟΣΜΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  65.520 4,05 265.356 

3 21Α: ΕΥΟΜΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ  290 4,06 1.177 

4 
27: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 86.400 1,00 86.400 

5 
27Α: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ – 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  360 1,00 360 

6 29: ΠΟΛΙΧΝΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 77.400 1,00 77.400 

7 29Α: ΠΟΛΙΧΝΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1080 1,00 1.080 

8 
31: ΒΟΥΛΓΑΡΗ – ΚΤΕΛ 92.880 1,00 92.880 

9 32: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 69.120 3,00 207.360 

0 
32Α: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 

38.520 3,00 115.560 

1 
34: Α. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 79.200 2,49 197.208 

2 
38: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΝΕΑ 
ΕΥΚΑΡΠΙΑ 

54.720 1,00 54.720 

3 40: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ 37.440 4,78 178.963 

4 
40Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ 7.560 4,78 36.137 

5 40Κ: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΚΑΛΟΧΩΡΙ 3.240 5,27 17.075 

6 
42Α: ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
ΕΥΟΣΜΟΥ 720 2,56 1.843 

7 
42Β: ΚΟΡ∆ΕΛΙΟ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 
ΕΥΟΣΜΟΥ 110 10,47 1.152 

8 
45: ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΚΤΕΛ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ – ΚΟΣΜΟΣ 9.360 2,42 22.651 

9 
45Α: ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΚΤΕΛ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ – ΚΟΣΜΟΣ 1.440 2,42 3.485 

0 
45Β: ΚΤΕΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ – ΚΤΕΛ 
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ – ΚΟΣΜΟΣ 720 2,42 1.742 

1 51: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΣΙΝ∆ΟΣ 51.120 5,12 261.734 

2 52: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΑΤΕΙ 85.680 8,14 697.435 

3 54: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΙΩΝΙΑ 42.840 5,12 219.341 
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4 
54Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – ΙΩΝΙΑ 14.040 5,12 71.885 

5 
56: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 55.440 1,00 55.440 

6 
56Α: Ν.Σ. ΣΤΑΘΜΟΣ – 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

1.440 1,00 1.440 

7 80: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΛΓΑΡΑ 14.040 5,44 76.378 

8 
80Α: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΛΓΑΡΑ 6.120 5,44 33.293 

9 80Β: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΛΓΑΡΑ 5.760 5,44 31.334 

0 80Ε: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΜΑΛΓΑΡΑ 1.440 3,40 4.896 

1 81: ΚΤΕΛ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ 3.960 3,40 13.464 

2 
81Α: ΚΤΕΛ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 
ΚΟΥΦΑΛΙΑ 12.600 1,52 19.152 

3 
81Β: ΚΟΥΦΑΛΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
– ΚΤΕΛ 12.600 1,88 23.688 

4 81Ε: ΕΛΕΟΥΣΑ – ΚΟΥΦΑΛΙΑ 720 1,52 1.094 

5 81Κ: ΒΑΛΤΟΧΩΡΙ – ΚΤΕΛ 720 1,88 1.354 

6 
82Α: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α 3.960 3,40 13.464 

7 
82Β: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α 2.160 3,40 7.344 

8 
82Ε: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α 2.520 3,40 8.568 

9 
82Κ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 
ΝΕΟΧΩΡΟΥ∆Α 2.520 3,40 8.568 

0 83: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30.600 1,00 30.600 

1 83Α: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 360 1,00 360 

2 83Β: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12.240 1,00 12.240 

3 83Μ: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3.240 0,50 1.620 

4 83Τ: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1.800 1,00 1.800 

5 83Χ: ΛΑΓΚΑ∆ΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 360 0,50 180 

6 89Α: ΚΤΕΛ – ΞΗΡΟΧΩΡΙ 12.960 3,40 44.064 

7 89Β: ΚΤΕΛ – ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 2.520 1,52 3.830 

8 89Ε: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΚΤΕΛ 2.880 1,88 5.414 

9 
89Κ: ∆/ΣΗ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ – 
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 3.960 1,52 6.019 

0 
89Ν: ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΣ – ∆/ΣΗ 
ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ 3.600 1,88 6.768 

Σύνολο 1.335.820 - 4.197.191 
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Πίνακας 16.2 Ενεργειακό περιεχόµενο και συντελεστές εκποµπών καυσίµων κίνησης 
(EC 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καύσιµο Ενεργειακό Περιεχόµενο 
(MWh/lt) 

Συντελεστής Εκποµπών (ton 
CO2 / MWh) 

Ντίζελ 0,01 0,267 

Βιοντίζελ 0,00926 0,00 
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17 Παράρτηµα 3Β – Ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές 

Για τον υπολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας των οχηµάτων που κινούνται εντός 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης θεωρήθηκε ότι σε κάθε νοικοκυριό αντιστοιχεί ένα 
όχηµα, το οποίο διανύει καθηµερινά (εκτός Κυριακή) τουλάχιστον µια φορά τη µέγιστη 
απόσταση εντός του ∆ήµου όπου διαµένει και η οποία υπολογίστηκε µε την βοήθεια του 
Google Earth. 

Πίνακας 17.1 Σύνολο διανυθείσας απόστασης σε χιλιόµετρα από οχήµατα εντός του 
∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2011) 

 

Σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ (2011) το ποσοστό των βενζινοκίνητων οχηµάτων που 
κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα το 2010 είναι 83%, ενώ των πετρελαιοκίνητων είναι 17%. 

Επίσης, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ντίζελ κίνησης (Β6,5) που καταναλώνεται από 
τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα δεν είναι αυτούσιο. Αντίθετα, όλες οι ποσότητες διατιθέµενου στη 
χώρα ντίζελ κίνησης το 2010, είχε σε κάποιο βαθµό προ- 

αναµεµειγµένο ένα µικρό ποσοστό βιοντίζελ. Το ποσοστό αυτό, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία του «Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής» από τις αρχές 
του 2010, έχει ανέλθει στο 6,5% κατ’ όγκο1. 

Ακόµα, σύµφωνα µε την «6η Εθνική Έκθεση για την προώθηση της χρήσης των 
βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για µεταφορές στην Ελλάδα», το ενεργειακό  
περιεχόµενο του βιοντίζελ είναι 9.050 kcal/kg και το ειδικό βάρος του 0,88 kg/lt. Συνεπώς, το 
ενεργειακό του περιεχόµενο ισοδυναµεί µε 7.964 kcal/lt = 9,26 kWh/lit1. 

Έτσι, προκύπτει ότι η κατανάλωση ενέργειας από τις ιδιωτικές και εµπορικές 
µεταφορές είναι: 

1) για τα πετρελαιοκίνητα οχήµατα, θεωρώντας µέση κατανάλωση καυσίµου 0,069 lt/km: 
i) διανύθηκαν 45.226.152 x 0,17 = 7.688.446 km  
ii) καταναλώθηκαν 7.688.446 x 0,069 = 530.503 lt  

ή 530.503 x 0,935 x 0,01 = 4.960,20 MWh από το καθαρό ντίζελ και 530.503 x 0,065 
x 0,00926 = 319,31 MWh από το βιοντίζελ 

και εποµένως απελευθερώθηκαν 4.960,20 x 0,267 = 1.324,37 ton CO 2 (το βιοντίζελ έχει 
µηδενικό συντελεστή εκποµπών), 

• και για τα βενζινοκίνητα οχήµατα, θεωρώντας µέση κατανάλωση καυσίµου 0,096 
lt/km: 

διανύθηκαν 45.226.152 x 0,83 = 37.537.706 km 
                                                      
1 ΥΠΕΚΑ. (2011). Ενέργεια – Πετρελαιοειδή –Βιοκαύσιµα. Υπουργείο Περιβάλλοντος 

& Κλιµατικής Αλλαγής. 10 Οκτωβρίου 2011, από: 
http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=292&language=el-GR  

 Νοικοκυριά / 
Οχήµατα 

Μέγιστη 
απόσταση 
εντός του 
∆ήµου (km) 

Μέρες εκτός 
Κυριακής 

Σύνολο 
διανυθείσας 
απόστασης 
κατ’ έτος (Km) 

∆. Αµπελοκήπων-
Μενεµένης 

19.930 7,25 313 45.226.152 
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καταναλώθηκαν 37.537.706 x 0,096 = 3.603.620 lt 

ή 3.603.620 x 0,0092 = 33.153,30 MWh 

και εποµένως απελευθερώθηκαν 33.153,30 x 0,249 = 8.255,17 ton CO 2. 

 

Πίνακας 17.2 Ενεργειακό περιεχόµενο και συντελεστές εκποµπών καυσίµων κίνησης 
(E.C. 2010) 

 

 

 

 

 Πίνακας 17.3 Σύνολο κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών CO2 για τις ιδιωτικές και 
εµπορικές µεταφορές στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καύσιµο Ενεργειακό 
Περιεχόµενο (MWh/lt) 

Συντελεστής Εκποµπών 
(ton CO 2 / MWh) 

Βενζίνη 0,0092 0,249 
Ντίζελ 0,01 0,267 

Βιοντίζελ 0,00926 0,00 

 ∆ιανυθείσα 
Απόσταση 
(km) 

Κατανάλωση 
Καυσίµου (lt) 

Κατανάλωση 
Ενέργειας 
(MWh) 

Εκποµπές 
CO2 (ton) 

Ντιζελ / 
Βιοντίζελ 

7.688.446 530.503 5.279,51 1.324,37 

Βενζίνη 37.537.706 3.603.620 33.153,30 8.255,17 

Σύνολο 45.226.152 4.134.123 38.432,81 9.579,54 
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18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5Α – ∆ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 

Τα συνολικά στοιχεία για την  κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωση 

ενέργειας στις δηµοτικές γραµµές φωτισµού οδών και πλατειών, παρατίθενται στον 
παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 18.1 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτροφωτισµού οδών και πλατειών 
το 2010 και εκποµπές CO2 

 

Μια από τις σηµαντικότερες παρεµβάσεις στο ∆ηµοτικό Φωτισµό είναι η επιλογή και 
αντικατάσταση ενεργοβόρων και µη αποδοτικών λαµπτήρων από λαµπτήρες τεχνολογιών µε 
βελτιωµένα τεχνικά χαρακτηριστικά. Τα είδη των λαµπτήρων που είναι εγκατεστηµένοι στους 
οδικούς άξονες και τους χώρους πλατειών – πάρκων του ∆ήµου είναι τα εξής: 

• Λαµπτήρες Νατρίου Υψηλής Πίεσης (High Pressure Sodium-HPS) . Οι 
λαµπτήρες αυτοί αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια εκκένωσης τα οποία 
βρίσκονται σε ατµούς νατρίου υπό πίεση µερικών bar και περιβάλλονται από 
κεραµικό σωλήνα.  

• Λαµπτήρες Υδραργύρου (Mercury Vapor-MVL). Οι λαµπτήρες αυτοί 
αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται µέσα σε ατµούς 
υδραργύρου υπό πίεση 0,3 bar και περιβάλλονται από ελλειψοειδές γυαλί.  

• Λαµπτήρες Νατρίου Χαµηλής Πίεσης (Low Pressure Sodium-LPS). Οι 
λαµπτήρες αυτοί αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται 
µέσα σε ατµούς νατρίου υπό πίεση < 1bar σε ένα σωλήνα εκκένωσης.  

• Λαµπτήρες Αλογονιδίων Μετάλλου(Metal Halide–MHL ). Οι λαµπτήρες 
αυτοί αποτελούνται από δύο ηλεκτρόδια τα οποία βρίσκονται µέσα σε ατµούς 
αλογονιδίων µετάλλου(αργό, υδράργυρος κτλ.) υπό πίεση µερικών bar και 
περιβάλλονται από ελλειψοειδές γυαλί.  

Λόγω των διαφορετικών αερίων και των διαφορετικών πιέσεων στις οποίες αυτά 
βρίσκονται, κάθε λαµπτήρας παρουσιάζει διαφορετικές ιδιότητες και τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόδοση των λαµπτήρων (lumen/Watt), στην 
λαµπρότητα τους που αποτελεί σηµαντικό µέγεθος για τον οδικό φωτισµό κατά την νύχτα 
καθότι καθορίζει πόσο «λαµπρό» εµφανίζεται το οδόστρωµα στον οδηγό και µετριέται σε 
candela/cm2, στον χρόνο ζωής τους (hours), και στους δείκτες χρωµατικής απόδοσης (Color 
Rendering Index Ra). Συγκριτικό των παραπάνω λαµπτήρων για διάφορες ισχύεις 
παρατίθεται στους πίνακες που ακολουθούν. 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ MWH 2010 CO2 (ton) 

1 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 737,629 847,54 

2 ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 631,415 725,49 

ΣΥΝΟΛΟ 1.369,043 1.573,03 



                                                                                                                                           
                              ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  (Σ∆ΑΕ)       
                                                                 

131 
 

Πίνακας 18.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκριτικό διάγραµµα απόδοσης διαφόρων 
τύπων λαµπτήρων ισχύος 100-125 W 

Λαµπτήρας Νατρίου 
Υψηλής Πίεσης 
(HPS) 

Υδραργύρου 
(MVL) 

Νατρίου 
Χαµηλής Πίεσης 
(LPS) 

Αλογονιδίων 
Μετάλλου (MHL) 

Ισχύς Λαµπτήρα 
(W) 

100 125 90 100 

Φωτεινή Ροή (Lm) 10.700 6.300 13.500 8.500 

Απόδοση (Lm/W) 107 50 148 85 

∆είκτης 
Χρωµατικής 
Απόδοσης Ra 

<25 50 - 85 

∆ιάρκεια Ζωής (h) 28.000 20.000 16.000 9.000 

Θερµοκρασία 
Χρώµατος (K) 

2.000 4.200 - 3.000 

 

Πίνακας 18.3 Τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκριτικό διάγραµµα απόδοσης διαφόρων 
τύπων λαµπτήρων ισχύος 180-250 W 

Λαµπτήρας Νατρίου 
Υψηλής Πίεσης 
(HPS) 

Υδραργύρου 
(MVL) 

Νατρίου 
Χαµηλής Πίεσης 
(LPS) 

Αλογονιδίων 
Μετάλλου (MHL) 

Ισχύς Λαµπτήρα 
(W) 

250 250 180 250 

Φωτεινή Ροή (Lm) 33.200 13.000 32.000 19.000 

Απόδοση (Lm/W) 133 52 174 78 

∆είκτης 
Χρωµατικής 
Απόδοσης Ra 

<25 46 - 90 

∆ιάρκεια Ζωής (h) 32.000 20.000 16.000 12.000 

Θερµοκρασία 
Χρώµατος (K) 

2.000 4.000 - 5.200 

 

Πίνακας 18.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκριτικό διάγραµµα απόδοσης διαφόρων 
τύπων λαµπτήρων ισχύος 400 W 

Λαµπτήρας Νατρίου 
Υψηλής Πίεσης 
(HPS) 

Υδραργύρου 
(MVL) 

Νατρίου 
Χαµηλής Πίεσης 
(LPS) 

Αλογονιδίων 
Μετάλλου (MHL) 

Ισχύς Λαµπτήρα 
(W) 

400 400 - 400 

Φωτεινή Ροή (Lm) 55.500 22.000 - 34.000 

Απόδοση (Lm/W) 141 55 - 81 

∆είκτης 
Χρωµατικής 
Απόδοσης Ra 

<25 44 - 90 

∆ιάρκεια Ζωής (h) 32.000 20.000 - 12.000 

Θερµοκρασία 
Χρώµατος (K) 

2.000 4.000 - 3.000 

 

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνεται εύκολα ότι η απόδοση των λαµπτήρων 
νατρίου υψηλής πίεσης είναι µεγαλύτερη από αυτήν των λαµπτήρων αλογονιδίων µετάλλου 
και τουλάχιστον διπλάσια από αυτήν των λαµπτήρων υδραργύρου. Επιπρόσθετα η 
λαµπρότητα είναι σχεδόν διπλάσια για τους λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης συγκριτικά µε 
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αυτήν των λαµπτήρων υδραργύρου (βλέπε Πίνακας 18.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά και 
συγκριτικό διάγραµµα απόδοσης διαφόρων τύπων λαµπτήρων ισχύος 400 W). Αν και οι 
λαµπτήρες αλογονιδίων µετάλλου έχουν αποδόσεις που πλησιάζουν αυτές των λαµπτήρων 
νατρίου υψηλής πίεσης, έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το 
κόστος συντήρησης τους και να αποτελούν επιλογή δευτέρας διαλογής. Οι λαµπτήρες 
νατρίου χαµηλής πίεσης παρότι χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή απόδοση, έχουν 
µονοχρωµατικό φώς µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να πραγµατοποιηθεί διάκριση των 
χρωµάτων και για τον λόγο αυτό αποκλείονται από τις διαθέσιµες επιλογές παρέµβασης στον 
οδοφωτισµό. 

Για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας, η αντικατάσταση των 
λαµπτήρων υδραργύρου µε λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης αποτελεί αναγκαία και κρίσιµη 
παρέµβαση. Στο εµπόριο υπάρχουν διαθέσιµοι λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης που έχουν 
σχεδιαστεί ειδικά για τον παραπάνω λόγο. Προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την αλλαγή των 
λαµπτήρων υδραργύρου µε λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης, ώστε το µπάλαστ του 
φωτιστικού σώµατος να έχει κατάλληλες προδιαγραφές και να µπορεί να αντέχει τα λίγο 
µεγαλύτερα (περίπου 10%) ονοµαστικά ρεύµατα που απαιτεί ο λαµπτήρας νατρίου υψηλής 
πίεσης. Στον Πίνακας 18.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκριτικό διάγραµµα απόδοσης 
διαφόρων τύπων λαµπτήρων ισχύος 400 W  παρατίθεται µια σύγκριση µεταξύ των 
λαµπτήρων υδραργύρου και των λαµπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης µε τους οποίους θα 
αντικατασταθούν. 

Πίνακας 18.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά και συγκριτικό διάγραµµα απόδοσης διαφόρων 
τύπων λαµπτήρων ισχύος 400 W 

Λαµπτήρας Νατρίου 
Υψηλής 
Πίεσης 
(HPS) 

Υδραργύρου 
(MVL) 

Νατρίου 
Υψηλής 
Πίεσης 
(ΗPS) 

Υδραργύρου 
(MVL) 

Νατρίου 
Υψηλής 
Πιέσης 
(HPS) 

Υδραργύρο
υ (MVL) 

Ισχύς Λαµπτήρα 
(W) 

110 125 210 250 350 400 

Φωτεινή Ροή (Lm) 8.000 6.300 18.000 13.000 34.000 22.000 

Απόδοση (Lm/W) 73 50 86 52 97 55 

Λαµπρότητα 
(cd/cm 2) 

19 7 17 10 19 10,5 

∆είκτης 
Χρωµατικής 
Απόδοσης Ra 

<25 50 <25 46 <25 44 

∆ιάρκεια Ζωής (h) 14.000 20.000 14.000 20.000 14.000 20.000 

Θερµοκρασία 
Χρώµατος (K) 

2.000 4.200 2.000 4.000 2.000 4.000 

 

Το ποσοστό Εξοικονόµησης Ενέργειας – ΕΞ.Ε. (θεωρώντας ίδιες ώρες λειτουργίας 
µεταξύ της υφιστάµενης και της νέας κατάστασης) κατά την αντικατάσταση των ήδη 
υπαρχόντων λαµπτήρων υδραργύρου από λαµπτήρες νατρίου υψηλής πίεσης , προκύπτει 
από τον λόγο των ισχύων τους. Αναλυτικά: 

• Για την αλλαγή κάθε λαµπτήρα υδραργύρου ισχύος 125W µε λαµπτήρα 
νατρίου υψηλής πίεσης 110W, το ποσοστό εξοικονόµησης θα είναι:  

��. �. = �1 − 110125� × 100 = 12% 
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• Για την αλλαγή κάθε λαµπτήρα υδραργύρου ισχύος 250W µε λαµπτήρα 
νατρίου υψηλής πίεσης 210W, το ποσοστό εξοικονόµησης θα είναι: 

��. �. = �1 − 210250� × 100 = 16% 

• Για την αλλαγή κάθε λαµπτήρα υδραργύρου ισχύος 400W µε λαµπτήρα 
νατρίου υψηλής πίεσης 350W, το ποσοστό εξοικονόµησης θα είναι: 

��. �.= �1 − 350400� × 100 = 12,5% 

Από την παραπάνω ανάλυση διαπιστώνεται ότι η µέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται µε 
την εγκατάσταση λαµπτήρων Νατρίου Υψηλής Πίεσης (Na). 
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