
 

 

Τίτλος 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ  

ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Φορέας 

Υλοποίησης 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

Προϋπολογισμός 128.660,85 € (με ΦΠΑ 24%) 

Διαρθρωτικό 

Ταμείο 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) 

Περιγραφή 

Με την ένταξή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και 
την Ενέργεια τον Μάρτιο του 2016, ο Δήμος Πρέβεζας δεσμεύτηκε να 
υλοποιήσει οικειοθελώς τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ για τον 
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την μείωση των εκπομπών CO2 
εντός των ορίων του κατά 40% έως το έτος 2030. Στα πλαίσια αυτής 
της συμφωνίας, ο Δήμος Πρέβεζας έχει ξεκινήσει την εκπόνηση ενός 
Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) προκειμένου να 
τεθούν σαφείς στόχοι για την βιώσιμη ανάπτυξη εντός της επικράτειάς 
του. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν δράσεις μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής οι οποίες θα αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας, την 
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την βελτίωση 
της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολίτων.  

Στόχοι 

Στόχοι του ΣΔΒΕ Δήμου Πρέβεζας είναι:  

➢ Ακριβής απογραφή των εκπομπών CO2 αλλά και των ήδη 
εγκατεστημένων ΑΠΕ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

➢ Η χάραξη ενός «οδικού χάρτη» για την μακροπρόθεσμη 
ενεργειακή στρατηγική του Δήμου Πρέβεζας, η οποία θα 
οδηγήσει αποτελεσματικά στη μείωση των εκπομπών CO2 και 
στην εξοικονόμηση ενέργειας.  

➢ Να τεθούν ορθές, τεκμηριωμένες και ιεραρχημένες δράσεις με 
στόχο τη βιώσιμη διαχείριση και τη μελλοντική ενεργειακή 
ασφάλεια εντός της επικράτειάς του.  

➢ Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών και 
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησής τους. 

➢ Αύξηση της ανθεκτικότητας του Δήμου στις επιπτώσεις του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. 

➢ Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

Αποτελέσματα 

Με την πραγματοποίηση του ΣΔΒΕ, ο Δήμος Πρέβεζας θα απολαμβάνει 
διεθνή αναγνώριση ως ενεργό μέλος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής 
οικογένειας τοπικών αρχών και θα έχει πρόσβαση σε καλύτερες ευκαιρίες 
χρηματοδότησης από την ΕΕ για την υλοποίηση των στόχων του. 
Επιπλέον, θα έχει την δυνατότητα να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας 
και πόρων, ενώ μέσω της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή θα 
συμβάλει στην αύξηση της ανθεκτικότητας. Παράλληλα, η υλοποίηση 
των δράσεων θα αποφέρει την ενεργειακή ανεξαρτησία του Δήμου 
μέσω τοπικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ καθώς και ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών. 

 

 


