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- Α' Παιδικός Σταθμός : αντικατάσταση 
της στέγης, εγκατάσταση νέων 
φωτιστικών σωμάτων και νέου λέβητα.

- Β' Παιδικός Σταθμός : εγκατάσταση νέων 
κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης με θερμοδιακοπή, 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων 
και νέου λέβητα. 

- Κλειστό γυμναστήριο : εγκατάσταση 
νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης με θερμοδιακοπή, 
εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων 
και νέου λέβητα.



Κτήριο Επιφάνεια

Αρχική 
ενεργειακή 
κατάταξη 

ΚΕΝΑΚ

Ποσοστό 
μείωσης 
σε kwh

Ποσοστό 
μείωσης
CO2

Α' Παιδικός 
σταθμός

681,50 Η' 55,60% 57,87%

Β' Παιδικός 
σταθμός

443,20 Ε' 38,26% 38,26%

Κλειστό
Γυμναστήριο

1355 Γ' 28,23% 28,23%



 Στόχος του προγράμματος 
είναι η υποστήριξη του Δήμου 
Φαρσάλων στην εφαρμογή 
του Συμφώνου των Δημάρχων 
με εκπαιδευτικές δράσεις, 
ανταλλαγή εμπειριών, 
καθοδήγηση στην 
παρακολούθηση του Σχεδίου 
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας -
Σ.Δ.Α.Ε. και στην υλοποίηση  
δράσεων του Σ.Δ.Α.Ε.



 Διοργάνωση καλλιτεχνικού
διαγωνισμού με
τίτλο "Ζωγραφίζω τι κάνουμε
στην πόλη μας για να
καθαρίσουμε τον ουρανό της».

 Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές
των Δημοτικών Σχολείων του
Δήμου.

 Οι νικητές βραβεύθηκαν στην
Αθήνα σε ειδική εκδήλωση του
ΤΕΕ.



 Στις 14-12- 2016, πραγματοποιήθηκε
στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων η
εκδήλωση «Ημέρα Ενέργειας –
Φάρσαλα 2016»

 Συμμετείχαν τα δημοτικά σχολεία της
πόλης.

 Βιωματικό παιχνίδι, η «Κλιματόπολη»,
στον προαύλειο χώρο του Πολιτιστικού
Κέντρου και συμμετείχαν οι μαθητές
των σχολείων που έπρεπε να
απαντήσουν σε ερωτήσεις για την
κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο της
αστικής θερμικής νησίδας, σε θέματα
που είχαν ακούσει κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης.





Προβλήματα:
 Πολλές «σίγουρες» δράσεις δεν υλοποιήθηκαν λόγω έλλειψης

χρηματοδότησης, κυρίως από ΕΣΠΑ (Πράσινα Δώματα, Πράσινη
Κοινότητα).

 Μεγάλη δυσκολία στη συγκέντρωση στοιχείων κυρίως για τις
καταναλώσεις στον οδοφωτισμό.

 Μη ενεργοποίηση όλων των Υπηρεσιών του Δήμου (αδυναμία στελεχών
λόγω φόρτου εργασίας ).

 Παρατηρείται δυσκολία στην επίτευξη των επιμέρους στόχων μείωσης
εκπομπών CO2 στον οικιακό και τριτογενή τομέα. Η ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση των κατοίκων παρουσιάζει δυσκολίες λόγω της οικονομικής
κρίσης.



Κύριος στόχος η προσχώρηση στο νέο Σύμφωνο των 
Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.

• Ολοκλήρωση των δράσεων του Σ.Δ.Α.Ε. που είναι υπό εξέλιξη.
• Αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης για δράσεις που έχουν

σημαντικό κόστος υλοποίησης.
• Δημιουργία «Ενεργειακής Κοινότητας»
• Εκπόνηση μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση των

δημοτικών κτιρίων του Δήμου.
• Ενέργειες Ευαισθητοποίησης και αλλαγής συμπεριφοράς

κοινού για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, οι οποίες έχουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη και αποτελεσματικότητα



Εκπόνηση  Σ.Δ.Α.Ε.Κ. που θα περιλαμβάνει δράσεις για την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.
 Κύριες ομάδες –στόχοι :
Σχολική Κοινότητα (Μαθητές – Δάσκαλοι – Γονείς)
Νοικοκυριά
Οδηγοί
 Πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία.
 Συμμετοχή σε δίκτυα για την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας.




