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Ο στόχος που θέτει το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας –
Σ.Δ.Α.Ε. είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου, κατά 20% έως το
2020 από τα επίπεδα του έτους αναφοράς 2011.

 Ο στόχος που θα θέτει το Σ.Δ.Α.Ε.Κ. είναι η μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2), από τις δραστηριότητες εντός των
ορίων του Δήμου από τα επίπεδα του έτους αναφοράς 2017.

Στάδιο : συλλογής δεδομένων και καταναλώσεων του Δήμου
Φαρσάλων.



Ο Δήμος Φαρσάλων :

 Λαμβάνει τεχνική υποστήριξη για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την

Ενέργεια και το Κλίμα για το 2050.

 Διερευνά πιθανές προτάσεις χρηματοδότησης δράσεων για την βελτίωση

της ενεργειακής απόδοσης και την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας.

 Συμμετείχε σε δυο εκδηλώσεις που διοργανωθήκαν για την ανάπτυξη

ικανοτήτων των δήμων.



 Υποστηρίζει πέντε Ελληνικούς Δήμους.

 Χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU),
στο πλαίσιο του προγράμματος European Climate Initiative (EUKI).

 Μέσω κοινών δράσεων μάθησης, δικτύωσης και προσαρμοσμένων
συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι εκπρόσωποι των Δήμων θα αποκτήσουν
τεχνικές και διαδικαστικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να
αναπτύξουν, να βελτιώσουν και να εφαρμόσουν μέτρα στον τομέα της
οικονομίας χαμηλών εκπομπών.



Παρεμβάσεις : 

 Εγκατάσταση Φ/Β Συστημάτων σε Δώματα Κτιρίων & Αξιοποίηση Ενεργειακού 

Συμψηφισμού στην Κοινότητα Φαρσάλων.

 Εγκατάσταση Συστημάτων Θερμομόνωσης στα Δώματα των Δημοτικών 

Κτιρίων της Κοινότητας Φαρσάλων.

 Εγκατάσταση Κεντρικών Συστημάτων Ψύξης -Θέρμανσης με Γεωθερμικές 

Αντλίες Θερμότητας στα Δημοτικά Κτίρια στην Κοινότητα Φαρσάλων.

 Εγκατάσταση Συστημάτων Αυτοματισμού των Συστημάτων Φωτισμού, 

Θέρμανσης –Ψύξης στα Δημοτικά Κτίρια της Κοινότητας Φαρσάλων.

 Εγκατάσταση Φωτιστικών Σύγχρονης Τεχνολογίας LED στην Κοινότητα 

Φαρσάλων.



Με παρεμβάσεις κόστους 1 εκατ. Ευρώ , η ενεργειακή κοινότητα μπορεί να
εξοικονομήσει το 60% της καταναλισκόμενης ενέργειας.
Η εκτιμώμενη ενεργειακή εξοικονόμηση μετά παρεμβάσεων είναι 2.000.000
kwh => όφελος 200.000 €/ ετησίως.
Ανάδειξη του Δήμου ως κεντρικού φορέα διαχείρισης ενέργειας στην περιοχή
των Φαρσάλων.
Δυνατότητα για πραγματικό ενεργειακό σχεδιασμό με τα οφέλη να
μετακυλίονται στους δημότες.
Στήριξη της τοπικής οικονομίας με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
προσέλκυση νέων επενδύσεων.
Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρονται στους
δημότες.


