
         

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 

 

Της από  27/12/2019  Τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 
 

Αριθ. Πρακτικού: 24/27-12-2019    Αριθ. Απόφασης:  965/2019 
 

Στη Ρόδο σήμερα την 27η Δεκεμβρίου του  2019  ημέρα  Παρασκευή και ώρα 
20.30 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου 
Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, 
παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 

Το Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70671/23.12.2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε νόμιμα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις  
των άρθρων 65,  67 του Ν.3852/2010  (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και  95  του 
Ν.3463/2006. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 27.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

 1. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 28.ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 2. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αντιδήμαρχος 29.ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 3. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.  

 4.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αντιδήμαρχος   

 5.ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ-Αντιδήμαρχος 31.ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 6.ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-  Αντιδήμαρχος  
 7.ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 32.ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

 8.ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  33.ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 9.ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ-
Αντιδήμαρχος 

34.ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

10.ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 35.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

11.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 36.ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

12.ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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13.ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 38.ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
14.ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- Αντιδήμαρχος  
15.ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 39.ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

Επικεφαλής παράταξης «ΡΟΔΟΣ 
ΑΞΙΩΝ»  

16.ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 40.ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- 
Γραμματέας Δ.Σ. 

17.ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 41.ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ- 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

18.ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-Πρόεδρος Δ.Σ.  

19.ΣΠΑΝΟΣ–ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος  
42.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΡΟΔΟΥ» 

 43.ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

20.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   
  21.ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

22.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

23.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

24.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
25.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ- 
Αντιδήμαρχος 

 

26.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ   

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –Αντιδήμαρχος 
(δικ/νος) 

4.ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (δικ/νος) 5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (δικ/νος) 

3.ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 6.ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 

Επίσης παρούσα στη Συνεδρίαση είναι η Γενική  Γραμματέας  Δήμου Ρόδου 
κα. Κυριακή Νικολαϊδου. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται οι σαράντα  τρεις  (43), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. 
Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κ.Σάββας Διακοσταματίου και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 

Αγαπητός Πάλλας απεχώρησαν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από το Δήμαρχο κ. 

Αντώνη Καμπουράκη και τους κ.κ.Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & 

Δημοτικούς Συμβούλους. 
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Θ Ε Μ Α 20ο:  Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου 
Ρόδου αρ.πρωτ. 2/69949/2019. 

 

Η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Κυριακή Νικολαϊδου  εισηγούμενη το θέμα, 
έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/69949/2019 εισήγηση της  Δ/σης 
Προγραμματισμού και Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής:   

 

Ο Δήμος Ρόδου προσχώρησε στο Σύμφωνο των Νησιών (ΣτΝ) στις 25/06/2015 
δεσμευόμενος να μειώσει τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου 
(ΑΦΘ) σε τοπικό επίπεδο πέρα από τους Ευρωπαϊκούς στόχους. Για επίτευξη αυτού 
του στόχου προβλεπόταν η εκπόνηση Νησιωτικού Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 
Ενέργειας (ΝΣΔΑΕ), εντός ενός χρόνου από την υπογραφή του ΣτΝ, στο οποίο 
καθορίζονται τα έργα, δράσεις και πολιτικές μέσω των οποίων ο Δήμος αναλαμβάνει 
δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επίσης, ο Δήμος Ρόδου είχε 
προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) στις 22/01/2010 και είχε, 
αντιστοίχως με το ΣτΝ, δεσμευτεί να αναπτύξει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 
(ΣΔΑΕ). 

Το 2016 αποφασίστηκε η εναρμόνιση της πρωτοβουλίας του ΣτΝ με την 
πρωτοβουλία του ΣτΔ. Αποτέλεσμα αυτής της εναρμόνισης είναι οι νησιωτικές αρχές, 
οι οποίες αναπτύσσουν ΝΣΔΑΕ να έχουν τη δυνατότητα, μέσω μετατροπής 
(πραγματοποιείται κάνοντας χρήση των εργαλείων που διατίθενται από το ΣτΔ.) του 
ΝΣΔΑΕ σε ΣΔΑΕ και αξιολόγησης αυτού από το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο (Joint 
Research Centre – JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να θεωρούνται παράλληλα και 
υπογράφοντες του ΣτΔ και να επωφελούνται από τα προνομία που ωφελούνται και 
οι υπογράφοντες του ΣτΔ.  Δήμοι με εγκεκριμένα ΣΔΑΕ ωφελούνται με κατά 
προτεραιότητα πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία (ELENA, 
Η2020, EEEF, ευνοϊκός δανεισμός EIB, κτλ.) καθώς και συμμετοχή τους σε 
Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό και όχι 
μόνο. 

Ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, στο οποίο και 
είναι μέλος, ανέπτυξε το ΝΣΔΑΕ και το μετέτρεψε σε ΣΔΑΕ προκειμένου να 
υποβληθεί στο ΣτΔ και να εγκριθεί από το JRC. Ο Δήμος Ρόδου με την ανάπτυξη του 
ΣΔΑΕ στοχεύει σε μείωση των εκπομπών ΑΦΘ τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030, 
υποστηρίζοντας και υπερβαίνοντας το στόχο της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών 
ΑΦΘ και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής. 

Το ΣΔΑΕ του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει: 

• Την απογραφή των εκπομπών ΑΦΘ στο έτος αναφοράς: 

Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2015 και αναζητήθηκαν / υπολογίστηκαν 
καταναλώσεις για τους εξής τομείς: 

o Οικιακός τομέας (θέρμανση, κλιματισμός, ζεστό νερό χρήσης, ηλεκτρικές 
συσκευές, φωτισμός) 
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o Πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, λατομική δραστηριότητα) 

o Δευτερογενής τομές (μεταποίηση, παροχή νερού, κατασκευές) 

o Τριτογενής τομέας (δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, 
δημοτικός δημόσιος φωτισμός καθώς και κτίρια, εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα - μη δημοτικά) 

o Μεταφορές (δημοτικός στόλος, δημόσιες μεταφορές, ιδιωτικές και 
εμπορικές μεταφορές) 

Για το 2015 η ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου Ρόδου ανέρχεται στις 1739 GWh, 
εκ των οποίων το 35,7% αφορά τον τριτογενή τομέα, το 29,4% τον τομέα των 
μεταφορών και ακολουθούν οι υπόλοιποι τομείς (οικιακός τομέας: 19,6%, 
πρωτογενής τομέας: 11,9%, δευτερογενής τομέας: 3,4%). Αναφορικά με τις πηγές 
ενέργειας, η μεγαλύτερη κατανάλωση είναι αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας με 45,7% 
και ακολουθεί το πετρέλαιο και η βενζίνη με 30,3% και 18,6% αντίστοιχα. 

• Τον ορισμό δράσεων και μέτρων για το 2030: 

Ο Δήμος Ρόδου έθεσε για το 2030 στόχο για μείωση των εκπομπών ΑΦΘ κατά 
40.18%. Η στρατηγική που καθορίστηκε για την επίτευξη της μείωσης των 
εκπομπών ΑΦΘ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τον αποδοτικότερο συνδυασμό των 
προτεινόμενων δράσεων, υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και 
προγράμματα σχετικά με την αειφόρο ενέργεια. Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύεται για την 
υλοποίηση έργων σε όλους τους τομείς του Δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε 
έργα: 

o ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 

o εξηλεκτρισμού των μεταφορών 

o ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού 

o ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης και άρδευσης 

o ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ζήτησης 

καθώς και στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών 
επιχειρηματιών και κατοίκων του νησιού στα έργα αυτά στοχεύοντας σε μια βιώσιμη 
τοπική ανάπτυξη. 

Προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να υποβάλλει στο ΣτΔ και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το ΣΔΑΕ, Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για 
την έγκριση του ΣΔΑΕ και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών αναφορικά με 
την υποβολή του. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

την έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ρόδου 

(ΣΔΑΕ) και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών αναφορικά με την υποβολή 

του. 
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Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια - 

Δήμος Ρόδου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία 06/12/2019 
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Σύνοψη 

Ο Δήμος Ρόδου προσχώρησε στο Σύμφωνο των Νησιών (ΣτΝ) στις 25/06/2015 δεσμευόμενος να εκπονήσει 

Νησιωτικό Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΝΣΔΑΕ) αναλαμβάνοντας δράση για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να διασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες του νησιού. Επίσης, ο 

Δήμος Ρόδου είχε προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων (ΣτΔ) στις 22/01/2010 και είχε δεσμευτεί να 

αναπτύξει Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). 

Το 2016 αποφασίστηκε η εναρμόνιση της πρωτοβουλίας του ΣτΝ με την πρωτοβουλία του ΣτΔ. Αποτέλεσμα αυτής 

της εναρμόνισης είναι οι νησιωτικές αρχές, οι οποίες έχουν αναπτύξει ΝΣΔΑΕ να έχουν τη δυνατότητα 

μετατροπής του ΝΣΔΑΕ σε ΣΔΑΕ. Η μετατροπή πραγματοποιείται κάνοντας χρήση των εργαλείων που διατίθενται 

από το ΣτΔ. 

Ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, μέλος του οποίου είναι ο Δήμος Ρόδου, 

ανέπτυξε το ΝΣΔΑΕ και το μετέτρεψε σε ΣΔΑΕ προκειμένου να υποβληθεί στο ΣτΔ και να εγκριθεί από το Κοινό 

Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δήμοι με εγκεκριμένα ΣΔΑΕ ωφελούνται με κατά προτεραιότητα 

πρόσβαση σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία (ELENA, Η2020, EEEF, ευνοϊκός δανεισμός EIB, κτλ.) 

καθώς και συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με τον αειφόρο ενεργειακό σχεδιασμό. 

Ο Δήμος Ρόδου με την ανάπτυξη του ΣΔΑΕ στοχεύει σε μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου του 

θερμοκηπίου (ΑΦΘ) τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030, υποστηρίζοντας και υπερβαίνοντας το στόχο της ΕΕ για 

τη μείωση των εκπομπών ΑΦΘ και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης για τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής. 

Το ΣΔΑΕ του Δήμου Ρόδου περιλαμβάνει: 

• Την απογραφή των εκπομπών ΑΦΘ στο έτος αναφοράς: 

Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2015 και αναζητήθηκαν / υπολογίστηκαν καταναλώσεις για τους εξής τομείς: 

− Οικιακός τομέας (θέρμανση, κλιματισμός, ζεστό νερό χρήσης, ηλεκτρικές συσκευές, φωτισμός) 

− Πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, λατομική δραστηριότητα) 

− Δευτερογενής τομές (μεταποίηση, παροχή νερού, κατασκευές) 

− Τριτογενής τομέας (δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις, δημοτικός δημόσιος φωτισμός 

καθώς και κτίρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα - μη δημοτικά) 

− Μεταφορές (δημοτικός στόλος, δημόσιες μεταφορές, ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές) 

Για το 2015 η ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου Ρόδου ανέρχεται στις 1739 GWh, εκ των οποίων το 35,7% 

αφορά τον τριτογενή τομέα, το 29,4% τον τομέα των μεταφορών και ακολουθούν οι υπόλοιποι τομείς (οικιακός 

τομέας: 19,6%, πρωτογενής τομέας: 11,9%, δευτερογενής τομέας: 3,4%). Αναφορικά με τις πηγές ενέργειας, η 

μεγαλύτερη κατανάλωση είναι αυτή της ηλεκτρικής ενέργειας με 45,7% και ακολουθεί το πετρέλαιο και η βενζίνη 

με 30,3% και 18,6% αντίστοιχα. 

• Τον ορισμό δράσεων και μέτρων για το 2030: 

Ο Δήμος Ρόδου έθεσε για το 2030 στόχο για μείωση των εκπομπών ΑΦΘ κατά 40.18%. Η στρατηγική που 

καθορίστηκε για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών ΑΦΘ έγινε λαμβάνοντας υπόψη τον αποδοτικότερο 

συνδυασμό των προτεινόμενων δράσεων, υπάρχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα 

σχετικά με την αειφόρο ενέργεια. Ο Δήμος Ρόδου δεσμεύεται για την υλοποίηση έργων σε όλους τους τομείς του 

Δήμου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε έργα: 
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− ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 

− εξηλεκτρισμού των μεταφορών 

− ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού 

− ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης και άρδευσης 

− ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ζήτησης 

καθώς και στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών επιχειρηματιών και κατοίκων του 

νησιού στα έργα αυτά στοχεύοντας σε μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 
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Γενικό Πλαίσιο 

Γεωγραφία και Κλιματικά Χαρακτηριστικά 

Ο Δήμος Ρόδου ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και δημιουργήθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από 

τη συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων του νησιού, δηλαδή των δήμων Ροδίων, Αρχαγγέλου, Ατταβύρου, 

Αφάντου, Ιαλυσού, Καλλιθέας, Καμείρου, Λινδίων, Νότιας Ρόδου και Πεταλούδων. Η πόλη της Ρόδου ορίστηκε 

έδρα του Δήμου, ο οποίος αποτελείται από δέκα δημοτικές ενότητες, δεκαέξι δημοτικές κοινότητες, είκοσι επτά 

τοπικές κοινότητες και δέκα οικισμούς. 

Η Ρόδος βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο σε απόσταση περίπου 350 χλμ νοτιοανατολικά από την Αθήνα και 

18 χλμ νοτιοδυτικά από τη Τουρκία. Με έκταση 1.400,684 χλμ
2
 είναι το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου και το 

τέταρτο σε σειρά ολόκληρης της χώρας και διαθέτει ακτογραμμή μήκους 253 χλμ. 

Το νησί της Ρόδου μπορεί να χαρακτηριστεί ημιορεινό με ψηλότερη κορυφή τον Αττάβυρο (1.215μ.) που 

βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του. Οι ορεινοί όγκοι του νησιού είναι ο Προφήτης Ηλίας (800μ.), ο Ακραμύτης 

(823μ.) που φαίνεται να αποτελεί τη φυσική συνέχεια του Αττάβυρου, η Κούμουλη, το Παραδείσι, η Φιλέρημος 

κ.τ.λ. Το βόρειο και ανατολικό τμήμα του νησιού χαρακτηρίζεται από ομαλή σχετικά μορφολογία και λοφώδες 

ανάγλυφο. 

Τα βουνά της Ρόδου είναι κατάφυτα από πεύκα και τα διασχίζουν πολλές πηγές. Μεγάλα ποτάμια και λίμνες δεν 

υπάρχουν στο νησί, υπάρχουν όμως πολλοί χείμαρροι και πηγαία νερά. 

Προς την παράκτια ζώνη υπάρχουν πεδιάδες με τις οποίες συνδέονται γραφικές κοιλάδες, που έχουν διανοιχθεί 

ανάμεσα στους ορεινούς όγκους, με νερά και πλούσια βλάστηση. Στο εσωτερικό του νησιού μικρά οροπέδια είναι 

κατάφυτα από ελαιώνες και οπωροφόρα δέντρα, ενώ στις κλιτύες των λόφων αναπτύσσονται ποικίλες 

καλλιέργειες. Τα πεδινά τμήματα του νησιού αποτελούν το 25% της συνολικής έκτασης. Η μορφολογία των ακτών 

του νησιού χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή σημαντικών κόλπων ή όρμων και ακρωτηρίων. 

Το κλίμα της Ρόδου είναι εύκρατο μεσογειακό, με ήπιους και βροχερούς χειμώνες και ξηρά, όχι ιδιαίτερα ζεστά, 

καλοκαίρια. Η υγρή περίοδος διαρκεί από τον Οκτώβριο έως και το Μάϊο. Στη διάρκεια της ξηρής περιόδου οι 

βροχοπτώσεις είναι σπάνιες και τείνουν να σημειώνονται στην αρχή και το τέλος της. Οι χιονοπτώσεις είναι 

σπανιότατο φαινόμενο και εκδηλώνονται μόνο στις υψηλές τοπογραφικά ζώνες του όρους Αττάβυρος. 

Η μέση ετήσια βροχόπτωση στη ΒΔ περιοχή της νήσου είναι 842 mm/έτος, στην κεντρική περιοχή 645 mm/έτος 

και στη νότια 530 mm/έτος. Οι ημέρες βροχής είναι κατά μέσο όρο 36 ημέρες/έτος. Η μέση ετήσια θερμοκρασία 

είναι 17,4 °C. Η μέγιστη μέση μηνιαία τιμή των 26,1 °C καταγράφεται τον Αύγουστο, ενώ η ελάχιστη των 9,7 °C το 

Φεβρουάριο. Η διάρκεια ηλιοφάνειας είναι κατά μέσο όρο 3.006 ώρες/έτος. Η μέση ετήσια σχετική υγρασία του 

αέρα είναι 65% με μικρές μόνο διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Τέλος, οι άνεμοι που επικρατούν στην 

περιοχή είναι συνήθως χαμηλής έντασης άνεμοι, 7-18 km/ώρα. 

Δημογραφικές Τάσεις 

Αναφορικά με το πληθυσμό της Ρόδου, τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί αύξηση στο πληθυσμό. Μόνο 

στην πιο πρόσφατη απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ. ΣΤΑΤ.) καταγράφθηκε μικρή μείωση 

1,3 %. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011, ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 115.490 κατοίκους, γεγονός 

που καθιστά τη Ρόδο το τρίτο πολυπληθέστερο ελληνικό νησί. 

Πίνακας 1, Εξέλιξη πληθυσμού στο νησί της Ρόδου (ΕΛ. ΣΤΑΤ., Απογραφές πληθυσμού 1991-2011) 

Έτος απογραφής Πληθυσμός Ποσοστό μεταβολής 

1991 98.181 - 
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2001 117.007 19,17% 

2011 115.490 -1,30% 

 

Οικονομία 

Ο βασικότερος παραγωγικός τομέας της Ρόδου είναι ο τριτογενής (84%), ενώ ο πρωτογενής τομέας (3%) παίζει 

μικρό ρόλο στην τοπική οικονομία. Ο δευτερογενής τομέας (13%) ακολουθεί φθίνουσα πορεία και σχετίζεται με 

δραστηριότητες που κυρίως υποστηρίζουν την αγροτική παραγωγή και τη ζήτηση που δημιουργεί ο τουρισμός 

στη Ρόδο. 

Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει κυρίως ελαιοκαλλιέργεια, αμπελουργία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία 

και υδατοκαλλιέργειες. 

Ο δευτερογενής τομέας αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση των πρώτων υλών. Το 65% των 

μεταποιητικών / βιοτεχνικών μονάδων βρίσκεται εντός της δημοτικής ενότητας Ρόδου και πρόκειται για 

βιοτεχνίες, όπως αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργεία, οινοποιεία, γαλακτοβιομηχανίες, 

αλουμινοκατασκευές, παραγωγή αεριούχων ποτών. 

Στον τριτογενή τομέα οι δραστηριότητες που σχετίζονται με το εμπόριο, τον τουρισμό, τις δημόσιες και τις 

ιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. 

Πολιτικές και Διοικητικές Δομές 

Η Ρόδος διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Η πολιτική και διοικητική οργανωτική δομή της 

Ρόδου σχετικά με τον τομέα της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

Διάγραμμα 1, Πολιτική και διοικητική οργανωτική δομή Ρόδου σχετικά με την ενέργεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
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Συνολική Στρατηγική 

Υφιστάμενο Πλαίσιο και ‘Όραμα για το Μέλλον 

Η Ρόδος είναι ένα νησί που έχει παρουσιάσει αξιοσημείωτη δημογραφική (αλλά και οικονομική) ανάπτυξη από 

την ένταξή της στο Ελληνικό κράτος το 1947 και μετά. Ο πληθυσμός της αυξάνει συνεχώς και η αύξηση 

προβλέπεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το 2051. Το 2011, η Ρόδος αποτελούσε ένα από τα λιγότερο 

γερασμένα νησιά με ποσοστό γεροντικού πληθυσμού 14%,  τη στιγμή που ο πληθυσμός των ηλικιωμένων στην 

Ελλάδα αποτελούσε σχεδόν το 20% του συνολικού πληθυσμού. Η αύξηση του πληθυσμού σχετίζεται τόσο με την 

συνεχώς αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα όσο και με την διαθεσιμότητα βασικών υποδομών και 

υπηρεσιών συγκριτικά με τα υπόλοιπα νησιά του νομού Δωδεκανήσων. Ο μόνιμος πληθυσμός αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 10% έως το 2030 καταλήγοντας κατ’ επέκταση σε υψηλότερη ζήτηση ενέργειας και υψηλότερο 

αποτύπωμα εκπομπών για το νησί. 

Το νησί της Ρόδου ανήκει στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά. Ηλεκτροδοτείται από αυτόνομα ηλεκτρικά 

συστήματα με παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο από τοπικούς θερμικούς σταθμούς παραγωγής, 

οι οποίοι λειτουργούν με καύσιμο πετρέλαιο, βαρύ (μαζούτ) και ελαφρύ (ντίζελ), και σταθμούς ΑΠΕ, αιολικούς 

και φωτοβολταϊκούς. Το ηλεκτρικό σύστημα της Ρόδου περιλαμβάνει επίσης 2X5 MVA (15kV) υποβρύχιο 

καλώδιο, το οποίο τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια τη γειτονική Χάλκη. Αναλυτικότερα, ο επόμενος πίνακας 

παρουσιάζει την εγκατεστημένη ισχύ του αυτόνομου συστήματος της Ρόδου. 

Πίνακας 2, Εγκατεστημένη ισχύς αυτόνομου ηλεκτρικού συστήματος Ρόδου 

Θερμικές 

Μονάδες(MW) 
ΑΠ (MW) ΦΒ (MW) 

ΦΒ 

στέγης(MW) 

ΦΒ net 

metering(MW) 

358,23 48,55 18,16 1,21 0,19 

Επιπλέον της ηλεκτροπαραγωγής, μεγάλα ποσά ορυκτών καυσίμων εισάγονται στο νησί μέσω θαλάσσιων 

μεταφορών για την κάλυψη της ζήτησης στους τομείς μεταφορών και θέρμανσης. 

Υπό αυτή την έννοια ο Δήμος Ρόδου επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση του νησιού σε ορυκτά καύσιμα μέσω της 

προώθησης τοπικά παραγόμενης ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής και μεσαίας κλίμακας με 

την προσδοκία την κάλυψη σημαντικού ποσοστού της πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας του νησιού το 2030. 

Επιπρόσθετα, προκειμένου να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια του νησιού και να μειωθεί το κατά κεφαλή κόστος 

και το αποτύπωμα ενέργειας, θα προωθηθούν και θα εφαρμοσθούν δράσεις διαχείρισης  της ζήτησης  από τον 

Δήμο αποτελώντας παράδειγμα αποτελεσματικής εξοικονόμησης ενέργειας και αυξημένης ενεργειακής 

απόδοσης. 

Επιδιώξεις και Στόχοι 

Τον Μάιο του 2018 η ΕΕ ανανέωσε την ολοκληρωμένη πολιτική της για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, 

συμπεριλαμβάνοντας φιλόδοξους στόχους για το 2020 και το 2030. Προσδοκάται να τοποθετήσει την Ευρώπη στη 

σωστή πορεία, προς  ένα βιώσιμο μέλλον ενεργειακά αποδοτικής οικονομίας χαμηλού άνθρακα: 

• περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 21% μέχρι το 2020 

• περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 43% μέχρι το 2030 

Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της ΕΕ οφείλει να συμμορφώνεται με την πολιτική της ΕΕ. Οι στόχοι σε εθνικό 

επίπεδο μεταφράζονται σε 16% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 

2005. 
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Ο Δήμος Ρόδου υπογράφοντας το Σύμφωνο των Νησιών και το Σύμφωνο των Δημάρχων και αναπτύσσοντας ένα 

συγκεκριμένο ΝΣΔΑΕ / ΣΔΑΕ δεσμεύεται να αναλάβει δράση σε τοπικό επίπεδο στην κατεύθυνση της αειφορίας. 

Οι επιδιώξεις ορισμένες για το 2030 επικεντρώνονται: 

1. Στην αύξηση της ασφαλούς παροχής ενέργειας 

2. Στην μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ποσά ενέργειας 

3. Στην μείωση του αποτυπώματος ενέργειας και εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου του νησιού 

Οι στόχοι που ορίστηκαν για το 2030 επικεντρώνονται στην μείωση των εκπομπών αερίων φαινομένου 

θερμοκηπίου του νησιού κατά 40,18% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2015 (έτος βάσης, βλ. παρακάτω). 

Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΝΣΔΑΕ / ΣΔΑΕ για την επίτευξη των επιδιώξεων και στόχων όπως ορίστηκαν από 

το Δήμο Ρόδου μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

• ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων 

• εξηλεκτρισμού των μεταφορών 

• ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού 

• ενεργειακής αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης και άρδευσης 

• ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ζήτησης 

καθώς και στην ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών επιχειρηματιών και κατοίκων του 

νησιού στα έργα αυτά στοχεύοντας σε μια βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 

Οργανωτικοί και Χρηματοοικονομικοί Μηχανισμοί 

Η επιτυχία του ΝΣΔΑΕ - ΣΔΑΕ, εκτός από τον καλό σχεδιασμό και την εκτίμηση των διαθέσιμων πόρων βασίζεται 

σε μεγάλο βαθμό στους οργανωτικούς και χρηματοοικονομικούς μηχανισμούς. Συγκεκριμένες δομές συντονισμού 

και οργάνωσης θα σχηματισθούν και θα στελεχωθούν από προσωπικό το οποίο θα αναλάβει την ολοκλήρωση 

των διαφόρων σταδίων της υλοποίησης και παρακολούθησης του ΝΣΔΑΕ - ΣΔΑΕ. Οι πολίτες και φορείς μέσω της 

εμπλοκής τους στην διαδικασία ανάπτυξης του ΝΣΔΑΕ - ΣΔΑΕ θα αποτελέσουν έναν πολύτιμο οργανωτικό 

μηχανισμό, κρίσιμο για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. 

Παρόλα αυτά, για να ευοδωθούν όλες αυτές οι προσπάθειες συγκεκριμένα κονδύλια θα πρέπει να 

διασφαλιστούν εκμεταλλευόμενοι όλες τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης. Η διασφάλιση των αναγκαίων πόρων 

και μηχανισμών χρηματοδότησης για την επιτυχή υλοποίηση του ΝΣΔΑΕ θα είναι μια από τις μεγαλύτερες 

προκλήσεις για το Δήμο. Στην παρακάτω λίστα παρουσιάζονται μερικές από της αναμενόμενες πηγές 

χρηματοδότησης: 

− Κατανομή δημοτικού προϋπολογισμού 

− Κατανομή περιφερειακού προϋπολογισμού 

− Δάνεια 

− Ανακυκλούμενα κεφάλαια 

− ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) 

− Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

− Ιδιωτικές επενδύσεις 

− Συνεταιρισμοί πολιτών 

− Χρηματοδότηση από τρίτους 

− Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) 

Τα εργαλεία παρακολούθησης της ενέργειας και των εκπομπών αερίων φαινομένου θερμοκηπίου αλλά και του 

ΝΣΔΑΕ – ΣΔΑΕ, που παρέχονται από το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ, θα χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με ενεργειακούς 
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ελέγχους και ερωτηματολόγια, ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής παρακολούθηση της υλοποίησης του ΝΣΔΑΕ – 

ΣΔΑΕ και του ενεργειακού προφίλ της Ρόδου. 
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Ισοζύγιο Ενέργειας και Καταγραφή Εκπομπών στο Έτος Βάσης 

Κατάσταση στο έτος βάσης 

Το έτος 2015 έχει επιλεγεί ως έτος βάσης και υιοθετήθηκε υπολογιστική προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω 

αξιοποιώντας τα διαθέσιμα υπολογιστικά εργαλεία, για να προσδιοριστεί το ενεργειακό προφίλ του νησιού. 

Πληθώρα δεδομένων εισόδου χρησιμοποιήθηκαν είτε ως απευθείας πληροφορία ποσών ενέργειας (δηλ. τελική 

ζήτηση ενέργειας των κατηγοριών που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο, μείγμα καυσίμων για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού, κτλ.) είτε ως έμμεση στατιστική και γενική πληροφορία που παρέχεται στα εργαλεία 

μοντελοποίησης (δηλ. προφίλ ζήτησης ενέργειας διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, τυπικές τιμές ενεργειακής 

απόδοσης χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, κτλ.). 

Ενεργειακά δεδομένα που αφορούν αποκλειστικά τον Δήμο (δημοτικά κτήρια, δημοτικός φωτισμός, δημοτικές 

εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, κτλ.) συλλέχθηκαν με συντονισμένο τρόπο από λογαριασμούς αγοράς ενέργειας 

(ηλεκτρισμού, καυσίμων, κτλ.) διαθέσιμων στα αρχεία του Δήμου, δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων για 

τα περασμένα χρόνια, ξεκινώντας από το έτος 2015. Με αυτή την διαδικασία μπήκαν τα θεμέλια για την εκκίνηση 

της διαδικασίας παρακολούθησης του δημοτικού ενεργειακού προφίλ, παρέχοντας έτσι στον Δήμο μια 

ουσιαστική εικόνα της έως τώρα ζήτησης και κόστους ενέργειας. 

Οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν στην παρούσα φάση προβλήθηκαν στο έτος 2015 λαμβάνοντας υπόψη τους 

καταγεγραμμένους ρυθμούς αύξησης των τελευταίων ετών. Παρ’ όλα αυτά, σε πολλές περιπτώσεις ενεργειακά 

δεδομένα που απεικονίζουν τις τιμές του 2015 ήταν άμεσα διαθέσιμα. 

Τελική ζήτηση ενέργειας 

Οικιακός Τομέας 

Στον παρακάτω πίνακα τα αποτελέσματα της ενεργειακής μοντελοποίησης του έτους βάσης παρουσιάζονται για 

τον οικιακό τομέα. Οι πλέον καταναλισκόμενοι ενεργειακοί φορείς στον οικιακό τομέα είναι ο ηλεκτρισμός και το 

πετρέλαιο με το τελευταίο να καλύπτει κυρίως ανάγκες θέρμανσης χώρου των κατοικιών. Το υγραέριο 

χρησιμοποιείται κυρίως για θέρμανση και μαγείρεμα, παρομοίως και η βιομάζα, η οποία αφορά κυρίως την 

κατανάλωση καυσόξυλων, τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις καίγονται σε ανοιχτά τζάκια. Τέλος, η ηλιακή 

ενέργεια αξιοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω των ηλιακών θερμοσιφώνων. 

Πίνακας 3, Τελική ζήτηση ενέργειας του οικιακού τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh] 

 Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Υγραέριο 
Ηλιακή 

ενέργεια 
Βιομάζα Σύνολο 

Οικιακός Τομέας 251,202 38,666 4,393 36,987 9,884 341,131 

Ζεστό νερό 

χρήσης 

35,959 4,623 0 36,987 0 77,569 

Θέρμανση και 

ψύξη 

84,064 34,042 0 0 6,808 124,915 

Φωτισμός 31,434 0 0 0 0 31,434 
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Μαγείρεμα 40,518 0 4,393 0 3,075 47,987 

Ψυγεία και 

καταψύκτες 

30,832 0 0 0 0 30,832 

Πλυντήρια και 

στεγνωτήρια 

1,830 0 0 0 0 1,830 

Πλυντήρια 

πιάτων 

2,562 0 0 0 0 2,562 

Τηλεοράσεις 2,441 0 0 0 0 2,441 

Άλλες ηλεκτρικές 

συσκευές 

21,561 0 0 0 0 21,561 

Στα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του οικιακού τομέα στους 

διάφορους υποτομείς και ενεργειακούς φορείς. Οι τομείς θέρμανσης και ψύξης αποτελούν τους πλέον 

ενεργοβόρους τομείς ακολουθούμενη από το ζεστό νερό χρήσης. 

  



 

  

 18 

 

 

 

Διάγραμμα 2, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του οικιακού τομέα στους ενεργειακούς φορείς 

 

Διάγραμμα 3, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του οικιακού τομέα στους υποτομείς 

Πρωτογενής τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος βάσης για τον 

πρωτογενή τομέα αντικατοπτρίζοντας κυρίως την λατομική δραστηριότητα, αλλά και τις γεωργικές και μερικώς 

τις αλιευτικές δραστηριότητες. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι το πετρέλαιο και ο 

ηλεκτρισμός καλύπτοντας ως επί τα πλείστον ενεργειακές ανάγκες του τομέα. 
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Πίνακας 4, Τελική ζήτηση ενέργειας του πρωτογενή τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh] 

 Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Βενζίνη Βιομάζα Σύνολο 

Πρωτογενής 

Τομέας 

6,609 198,702 483 1,640 207,435 

Γεωργία, 

δασοκομία και 

αλιεία 

6,400 43,232  1,640 51,272 

Ορυχεία και 

λατομεία 

210 155,470 483  156,163 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του πρωτογενούς τομέα 

στους επιμέρους ενεργειακούς φορείς. 

 

Διάγραμμα 4, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του πρωτογενούς τομέα στους ενεργειακούς φορείς 

Δευτερογενής τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος 

βάσης για τον δευτερογενή τομέα. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι ο 

ηλεκτρισμός, το πετρέλαιο και το μαζούτ. 
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Πίνακας 5, Τελική ζήτηση ενέργειας του δευτερογενή τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh] 

 
Ηλεκτρισμός Μαζούτ Πετρέλαιο Υγραέριο 

Ηλιακή 

ενέργεια 
Βιομάζα Σύνολο 

Δευτερογενής 

Τομέας 

35,000 9,933 10,382 838 472 2,133 58,757 

Μεταποίηση 10,666 5,960 6,229 838 472 2,133 26,298 

Παροχή νερού, 

επεξεργασία 

λυμάτων, 

διαχείριση 

αποβλήτων και 

δραστηριότητες 

εξυγίανσης 

17,223 0 0 0 0 0 17,223 

Κατασκευές 7,111 3,973 4,153 0 0 0 15,236 

 

Οι υποτομείς μεταποίησης και κατασκευών είναι οι πλέον ενεργοβόροι του δευτερογενή τομέα. Στα επόμενα 

διαγράμματα παρουσιάζεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του δευτερογενούς τομέα στους επιμέρους 

ενεργειακού φορείς. 
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Διάγραμμα 5, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του δευτερογενή τομέα στους υποτομείς 

 

Διάγραμμα 6, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του δευτερογενή τομέα στους ενεργειακούς φορείς 

Τριτογενής τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος βάσης για τον 

τριτογενή τομέα. Οι πλέον χρησιμοποιούμενοι ενεργειακοί φορείς είναι ο ηλεκτρισμός και το πετρέλαιο. Το 

υγραέριο και η βιομάζα (στην μορφή κάρβουνου) χρησιμοποιούνται κυρίως στα εστιατόρια για μαγείρεμα, ενώ η 

ηλιακή ενέργεια αξιοποιείται κυρίως για την κάλυψη της ζήτησης ζεστού νερού χρήσης από τα ξενοδοχεία. 
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Πίνακας 6, Τελική ζήτηση ενέργειας του τριτογενή τομέα στο έτος βάσης 2015 [MWh] 

 
Ηλεκτρισμός Πετρέλαιο Υγραέριο 

Ηλιακή 

ενέργεια 
Βιομάζα Σύνολο 

Τριτογενής Τομέας 502,692 90,144 4,159 21,737 1,825 620,556 

Χονδρικό και 

λιανικό εμπόριο, 

επισκευή 

μηχανοκίνητων 

οχημάτων και 

μοτοσυκλετών 

68,021 4,490 0 665 0 73,177 

Δραστηριότητες 

υπηρεσιών 

παροχής 

καταλύματος και 

υπηρεσιών 

εστίασης 

275,563 57,064 4,159 20,070 1,825 358,680 

Γενική δημόσια 

διοίκηση και 

κοινωνική 

ασφάλιση 

19,099 4,206 0 0 0 23,305 

Εκπαίδευση 12,538 16,161 0 0 0 28,699 

Δραστηριότητες 

σχετικές με την 

ανθρώπινη υγεία 

και την κοινωνική 

μέριμνα 

3,228 1,458 0 0 0 4,686 

Άλλες υπηρεσίες 102,468 6,764 0 1,002 0 110,234 

Δημοτικός/δημόσο

ς φωτισμός 

21,775 0 0 0 0 21,775 

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του τριτογενούς τομέα στους 

επιμέρους υποτομείς και ενεργειακούς φορείς. 
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Διάγραμμα 7, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τριτογενή τομέα στους υποτομείς 

 

Διάγραμμα 8, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τριτογενή τομέα στους ενεργειακούς φορείς 

Τομέας Μεταφορών 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης στο έτος 

βάσης για τον τομέα μεταφορών. 
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Πίνακας 7, Τελική ζήτηση ενέργειας του τομέα μεταφορών στο έτος βάσης 2015 [MWh] 

 Πετρέλαιο Βενζίνη Σύνολο 

Μεταφορές 188,702 322,558 511,260 

Αστικές και προαστιακές 

χερσαίες μεταφορές 

επιβατών 

4,662 1,075 5,737 

Άλλες οδικές υπηρεσίες 

μεταφοράς επιβατών (ταξί, 

τουρισμός, σχολικά 

λεωφορεία, κλπ.) 

121,988 28,128 150,116 

Οδικές μεταφορές 

εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες μετακόμισης 

2,614 25,000 27,614 

Ιδιωτικές μεταφορές 59,438 268,355 327,793 

Στα επόμενα διαγράμματα φαίνεται η κατανομή της ζήτησης ενέργειας του τομέα μεταφορών στους 

επιμέρους υποτομείς και ενεργειακούς φορείς. 
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Διάγραμμα 9, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τομέα μεταφορών στους υποτομείς 

 

Διάγραμμα 10, Κατανομή της τελικής ζήτησης ενέργειας του τομέα μεταφορών στους ενεργειακούς φορείς 
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Μετατροπή ενέργειας 

Η Ρόδος ως ηλεκτρικά αυτόνομο νησί καλύπτει την πλειονότητα της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια από τους 

τοπικούς θερμικούς σταθμούς, στους οποίους χρησιμοποιείται κυρίως μαζούτ. Το 7% του ηλεκτρισμού παράγεται 

από εγκατεστημένα αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά. 

Δεν υπάρχουν δίκτυα διανομής θερμότητας ή ψύξης στο νησί. 

Στο επόμενο διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στους διάφορους 

ενεργειακούς φορείς. 

 

Διάγραμμα 11, Κατανομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στους διαφορετικούς ενεργειακούς φορείς 

Πρωτογενή ζήτηση ενέργειας 

Ένα ποσοστό της τάξης του 7% της πρωτογενούς ζήτησης ενέργειας καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και τα εναπομείναντα ποσά καλύπτονται από τοπική κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, με το πετρέλαιο 

να είναι το δεύτερο σημαντικό καύσιμο κυρίως λόγω της ζήτησης ενέργειας για θέρμανση. 

Μαζούτ

87%

Πετρέλαι

ο

6%

Αιολική 

ενέργεια

5%

Ηλιακή 

ενέργεια

2%
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Διάγραμμα 12, Κατανομή ζήτησης πρωτογενούς ενέργειας ανά ενεργειακό φορέα 

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 

Στον επόμενο πίνακα και τα επόμενα διαγράμματα παρουσιάζονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 

τοπικά καταναλισκόμενα ορυκτά καύσιμα. Για τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται οι προτεινόμενοι 

συντελεστές εκπομπών του IPCC. 

Πίνακας 8, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά τομέα (τόνοι) 

Τομέας Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση (τόνοι) 

Οικιακός Τομέας 186,444 

Πρωτογενής Τομέας 57,780 

Δευτερογενής Τομέας 30,136 

Τριτογενής Τομέας 375,400 

Τομέας Μεταφορών 130,700 

Σύνολο 780,339 

61%

21%

11%
0%

3%

3%
1%

Ζήτηση Πρωτογενούς Ενέργειας

Μαζούτ

Πετρέλαιο

Βενζίνη

Υγραέριο

Αιολική ενέργεια

Ηλιακή ενέργεια

Βιομάζα
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Διάγραμμα 13, Κατανομή συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  από τελική χρήση στους διάφορους τομείς 

 

Διάγραμμα 14, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον οικιακό τομέα 

24%

7%
4%

48%

17%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από 

τελική χρήση

Οικιακός Τομέας

Πρωτογενής Τομέας

Δευτερογενής Τομέας

Τριτογενής Τομέας

Τομέας Μεταφορών

14%

36%

12%

16%

11% 1% 1%
1%

8%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -

Οικιακός Τομέας
Ζεστό νερό χρήσης

Θέρμανση και ψύξη

Φωτισμός

Μαγείρεμα

Ψυγεία και 

καταψύκτες
Πλυντήρια και 

στεγνωτήρια
Πλυντήρια πιάτων

Τηλεοράσεις

Άλλες ηλεκτρικές 

συσκευές



 

  

 29 

 

 

Διάγραμμα 15, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον πρωτογενή τομέα 

 

Διάγραμμα 16, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον δευτερογενή τομέα 

28%

72%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -

Πρωτογενής

Τομέας

Γεωργία, δασοκομία 

και αλιεία

Ορυχεία και λατομεία

36%

40%

24%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα - Δευτερογενής

Τομέας

Μεταποίηση

Παροχή νερού, 

επεξεργασία λυμάτων, 

διαχείριση αποβλήτων και 

δραστηριότητες εξυγίανσης

Κατασκευές
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Διάγραμμα 17, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον τριτογενή τομέα 

13%

55%

4%

0%

3%

1%

20%

4%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -

Τριτογενής Τομέας
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 

επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών
Δραστηριότητες υπηρεσιών 

παροχής καταλύματος και 

υπηρεσιών εστίασης
Γενική δημόσια διοίκηση και 

κοινωνική ασφάλιση

Υπηρεσίες άμυνας και 

δικαιοσύνης, αστυνομία και 

πυσοσβεστικά σώματα
Εκπαίδευση

Δραστηριότητες σχετικές με την 

ανθρώπινη υγεία και την 

κοινωνική μέριμνα
Άλλες υπηρεσίες

Δημοτικός/δημόσος φωτισμός
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Διάγραμμα 18, Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τελική χρήση στον τομέα των μεταφορών 

1%

30%

6%

63%

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα -

Τομέας Μεταφορών

Αστικές και προαστιακές 

χερσαίες μεταφορές 

επιβατών

Άλλες οδικές υπηρεσίες 

μεταφοράς επιβατών (ταξί, 

τουρισμός, σχολικά 

λεωφορεία, κλπ.)

Οδικές μεταφορές 

εμπορευμάτων και 

υπηρεσίες μετακόμισης

Ιδιωτικές μεταφορές
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Έργα και Δράσεις έως το 2030 

Το ΝΣΔΑΕ - ΣΔΑΕ Ρόδου έχει αναπτυχθεί με σκοπό να διασφαλίσει την ενεργό συνεισφορά του Δήμου, των 

πολιτών και λοιπών φορέων στην επίτευξη των εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για την μείωση των εκπομπών 

αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου έως το 2030. Το μακροπρόθεσμό όραμα του Δήμου Ρόδου είναι να επιτύχει 

τον περιορισμό των ταχέως αυξανόμενων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του νησιού μέσω της υιοθέτησης 

τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς οικονομικής 

δραστηριότητας, αλλά και εισάγοντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην πλευρά της παραγωγής και της 

ζήτησης. 

Ένα ευρύ φάσμα δράσεων συμπεριλαμβάνεται στο σχέδιο δράσης καλύπτοντας όλους τους βασικούς τομείς 

δραστηριότητας του νησιού. Η επιλογή των δράσεων πραγματοποιήθηκε αφού λήφθηκαν υπόψη διάφορα 

εναλλακτικά σενάρια με σκοπό την μεγιστοποίηση του στόχου μείωσης των εκπομπών με το ελάχιστο κόστος 

δεδομένου παράλληλα του διαθέσιμου χρονικού πλαισίου αλλά και των προσφάτως διαμορφωμένων εθνικών 

και τοπικών οικονομικών συνθηκών. 

Για τους τομείς που σχετίζονται με το Δημόσιο, ο Δήμος θα λειτουργήσει ως παράδειγμα για το υπόλοιπο νησί, 

εφαρμόζοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης. Για τους υπόλοιπους τομείς 

δραστηριότητας, ο Δήμος θα προωθήσει αντίστοιχες οριζόντιες δράσεις, ενώ για την παραγωγή ηλεκτρισμού ο 

στόχος είναι η μεγιστοποίηση της τοπικά παραγομένης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

εισαγωγή ορυκτών καυσίμων. 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται περιληπτικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέσω της υλοποίησης του 

ΝΣΔΑΕ - ΣΔΑΕ όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή από ΑΠΕ και την μείωση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις ακριβείς δράσεις ανά τομέα δραστηριότητας 

παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. 

Πίνακας 9, Αναμενόμενα αποτελέσματα ΝΣΔΑΕ - ΣΔΑΕ το 2030 για κάθε τομέα δραστηριότητας 

Τομείς 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση παραγωγής 

από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση εκπομπών 

διοξειδίου του 

άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Οικιακός 56,798 5,070 17,178 

Πρωτογενής 2,945 - 776 

Δευτερογενής 5,680 - 1,543 

Τριτογενής 118,796 7,322 34,911 

Μεταφορές 9,346 - 1,943 

Δευτερογενής 

παραγωγή 

ενέργειας 

16,236 8,254 6,811 

Σύνολο 2,307,817 225,064 694,781 
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Οικιακός Τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον οικιακό τομέα. Οι 

δράσεις επικεντρώνονται κυρίως στην προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση 

στην καθημερινή ενεργειακή συμπεριφορά των πολιτών αλλά και στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας για την θέρμανση χώρων και νερού. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις προωθείται η υποκατάσταση 

κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων από ηλεκτρισμό λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι παράλληλα θα προωθηθεί 

η τοπικά παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. 

Πίνακας 10, Λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον οικιακό τομέα 

Τομείς και 

πεδία 

δράσης 

Δράσεις 
Υπεύθυνος για 

την εφαρμογή 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση 

παραγωγής από 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση 

εκπομπών 

διοξειδίου 

του άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Οικιακός Τομέας 

Ζεστό νερό 

χρήσης 
Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για ζεστό νερό κατά 30% με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 318 -77 80 

 Αύξηση έως 90% της συνολικής ενεργειακής 

ζήτησης ζεστού νερού από ηλιακή θερμική 

ενέργεια μέχρι το 2030 

Δήμος Ρόδου 9,169 4,693 3,852 

Θέρμανση και 
ψύξη 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για θέρμανση χώρων κατά 30% με επεμβάσεις 

στο κτιριακό κέλυφος των κατοικιών και 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 2,386 -54 645 

 Αύξηση κατά 50% της συνολικής ζήτησης 

ενέργειας για θέρμανση χώρων παρεχόμενη από 

βιομάζα μέχρι το 2030 

Δήμος Ρόδου 20,331 771 5,851 

 Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για ψύξη χώρων κατά 30% με επεμβάσεις στο 

κτιριακό κέλυφος των κατοικιών και προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 2,815 -64 645 

 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 

συστημάτων κλιματισμού κατά 30% μέχρι το 

2030 μέσω της προώθησης κλιματιστικών με 

inverter ενεργειακής κλάσης Α 

Δήμος Ρόδου 2,386 -54 762 

Φωτισμός Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για φωτισμό κατά 30% με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

Δήμος Ρόδου 544  151 
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από τους καταναλωτές 

 Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των 

συστημάτων φωτισμού κατά 30% μέχρι το 2030 

μέσω της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών 

λαμπτήρων 

Δήμος Ρόδου 3,838  1,067 

Μαγείρεμα Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για μαγείρεμα κατά 30% με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 848 -20 229 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των συσκευών μαγειρέματος μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποδοτικές ενεργειακής κλάσης Α 

Δήμος Ρόδου 5,346 -124 1,443 

Ψυγεία και 

καταψύκτες 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

των ηλεκτρικών συσκευών κατά 30% με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 640  178 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου 3,950  1,098 

Πλυντήρια και 

στεγνωτήρια 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

των ηλεκτρικών συσκευών κατά 30% με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 38  11 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου 234  65 

Πλυντήρια 

πιάτων 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

των ηλεκτρικών συσκευών κατά 30% με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 53  15 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου 328  91 

Τηλεοράσεις Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

των ηλεκτρικών συσκευών κατά 30% με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 51  14 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης Δήμος Ρόδου 313  87 
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των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάσταης παλαιών συσκευών με πιο 

αποδοτικά 

Άλλες 

ηλεκτρικές 
συσκευές 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

των ηλεκτρικών συσκευών κατά 30% με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 448  125 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάσταης παλαιών συσκευών με πιο 

αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου 2,762  768 

 

Πρωτογενής Τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον πρωτογενή τομέα. Οι 

δράσεις επικεντρώνονται στον γεωργικό τομέα με στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από τους 

επαγγελματίες του χώρου και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 

Πίνακας 11, Συγκεντρωτικός πίνακας των σχεδιασμένων δράσεων για τον πρωτογενή τομέα 

Τομείς και 

πεδία 

δράσης 

Δράσεις 
Υπεύθυνος για 

την εφαρμογή 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση 

παραγωγής από 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση 

εκπομπών 

διοξειδίου 

του άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Πρωτογενής Τομέας 

Γεωργία, 

δασοκομία και 

αλιεία 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για  τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία 

κατά 20%, με την προώθηση καθημερινών 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας από τους 

επαγγελματίες 

Δήμος Ρόδου – 

Τοπικοί 

συνεραιρισμοί 

319 -8 84 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των γεωργικών συστημάτων άρδευσης μέχρι το 

2030 μέσω της αντικατάστασης παλαιών 

αρδευτικών συστημάτων με νέα πιο αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου – 

Τοπικοί 

συνεραιρισμοί 

2,626 -67 692 

 

Δευτερογενής Τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον δευτερογενή τομέα. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συνεργασία μεταξύ του Δήμου και τοπικών οργανώσεων ώστε να επιτευχθεί η 

δέσμευση των τοπικών επιχειρήσεων στον ορισμό αρχικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των εξοπλισμών και υπηρεσιών. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας 

στους δημοτικούς τομείς παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων σχεδιάστηκαν 

δράσεις για την μείωσή της, ενώ την υλοποίηση και χρηματοδότηση των δράσεων θα αναλάβει ο Δήμος με ίδιους 

πόρους. 
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Πίνακας 12, Λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον δευτερογενή τομέα 

Τομείς και 

πεδία 

δράσης 

Δράσεις 
Υπεύθυνος για 

την εφαρμογή 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση 

παραγωγής από 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση 

εκπομπών 

διοξειδίου 

του άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Δευτερογενής Τομέας 

Μεταποίηση Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για μεταποίηση κατά 20% με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

182 -10 47 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των τεχνολογιών παραγωγής μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συστημάτων με νέα 

πιο αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

1,868 -100 487 

Παροχή 

νερού, 
επεξεργασία 

λυμάτων, 

διαχείριση 

αποβλήτων 

και 

δραστηριότητε
ς εξυγίανσης 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για  παροχή νερού, διαχείριση αποβλήτων και 

δραστηριότητες εξυγίανσης κατά 20%, με την 

προώθηση προώθηση καθημερινών μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας από τους καταναλωτές 

Δήμος Ρόδου 208  58 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των αντλιοστασίων που λειτουργούν για την 

υποστήριξη του τομέα μέχρι το 2030 με την 

εισαγωγή  μετατροπέων για τους υφιστάμενους 

σταθμούς άντλησης ή αντικατάσταση των παλιών 

σταθμών με νέες αποδοτικές 

Δήμος Ρόδου 2,137  594 

Κατασκευές Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για  τις κατασκευές κατά 20%, με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους επαγγελματίες 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

114  32 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των τεχνολογιών κατασκευής μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συστημάτων με νέα 

πιο αποδοτικά 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

1,171  324 

 

Τριτογενής Τομέας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον τριτογενή τομέα. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην συνεργασία του Δήμου με ενώσεις τοπικών επιχειρήσεων ώστε να επιτευχθεί η 

δέσμευση των τοπικών επιχειρήσεων στον ορισμό αρχικών στόχων για την εξοικονόμηση ενέργειας και την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των εξοπλισμών και υπηρεσιών. 
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Ειδικά για τον τομέα παροχής καταλύματος και εστίασης, λαμβάνοντας υπόψη την σημαντικότητα του τουρισμού 

για το νησί, ένα ευρύ φάσμα δράσεων σχεδιάζονται αποσκοπώντας στην μείωση της εποχιακά αυξημένης 

εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα κατά την τουριστική περίοδο. 

Για τους υποτομείς που σχετίζονται άμεσα με τον Δήμο (γενική δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, κέντρα υγείας και 

δημοτικός φωτισμός) οι δράσεις που σχεδιάζονται όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση των αντίστοιχων 

κτιρίων (δημαρχείο, σχολεία, κέντρο υγείας, φωτισμός δρόμων, κτλ.) και συστημάτων θα υλοποιηθούν στις 

περισσότερες περιπτώσεις από το προσωπικό του Δήμου και με δημοτική χρηματοδότηση. 

Πίνακας 13, Συγκεντρωτικός πίνακας των σχεδιασμένων δράσεων για τον τριτογενή τομέα 

Τομείς και 

πεδία 

δράσης 

Δράσεις 
Υπεύθυνος για 

την εφαρμογή 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση 

παραγωγής από 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση 

εκπομπών 

διοξειδίου 

του άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Τριτογενής Τομέας 

Χονδρικό και 
λιανικό 

εμπόριο, 

επισκευή 

μηχανοκίνητω

ν οχημάτων 

και 
μοτοσυκλετών 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κατά 30%, 

με την προώθηση καθημερινών μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας από τους επαγγελματίες 

 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

1,800 -6 499 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των συστημάτων κλιματισμού μέχρι το 2030 

μέσω της προώθησης κλιματιστικών με inverter 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποτελεσματικές 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

6,956 -22 1,927 

 Αύξηση κατά 20% της συνολικής ζήτησης 

ενέργειας για θέρμανση χώρων παρεχόμενη  από
αντλίες θερμότητας μέχρι το 2030 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

363  99 

Δραστηριότητ
ες υπηρεσιών 

παροχής 

καταλύματος 
και υπηρεσιών 

εστίασης 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 
για δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και 

διαμονής κατά 30%, με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
από το προσωπικό, τους ιδιοκτήτες και τους 

επισκέπτες 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

7,306 -172 1,978 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

- Αύξηση κατά 40% της ενεργειακής απόδοσης 

των συστημάτων κλιματισμού μέχρι το 2030 

μέσω της προώθησης των κλιματιστικών με 

inverter και αισθητήρων απενεργοποίησης κατά 

το άνοιγμα των θυρών 

- Αύξηση κατά 40% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποτελεσματικές και την  προώθηση της κάρτας-

κλειδί προς απενεργοποίηση των ηλεκτρικών 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

27,737 -652 7,507 
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συσκευών 

 Αύξηση κατά 50% της συνολικής ζήτησης για 

θέρμανση παρεχόμενη από βιομάζα μέχρι το 

2030 στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος 

Αύξηση κατά 89% της συνολικής ενεργειακής 

ζήτησης ζεστού νερού από ηλιακή ενέργεια μέχρι 
το 2030 στις υπηρεσίες παροχής καταλύματος 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

5,418 6,620 3,301 

 Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για τις επιχειρήσεις εστίασης κατά 30%, με την 
προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τους ιδιοκτήτες και το προσωπικό 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

7,306 -172 1,978 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
- Αύξηση κατά 40% της ενεργειακής απόδοσης 

των συστημάτων κλιματισμού μέχρι το 2030 

μέσω της προώθησης των κλιματιστικών με 
inverter 

- Αύξηση κατά 40% την ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποτελεσματικές και την προώθηση αισθητήρων 

κίνησης για το φωτισμό στην τουαλέτα 

- Αύξηση κατά 40% της ενεργειακής απόδοσης 

των συσκευών μαγειρέματος μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 
αποτελεσματικές 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

36,590 -860 9,904 

 Αύξηση κατά 20% της συνολικής ζήτησης για 

θέρμανση παρεχόμενη από αντλίες θερμότητας 
μέχρι το 2030 στις υπηρεσίες εστίασης 

Αύξηση κατά 89% της συνολικής ενεργειακής 

ζήτησης ζεστού νερού από ηλιακή ενέργεια μέχρι 
το 2030 στις υπηρεσίες εστίασης 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

3,304 1,474 1,322 

Γενική 

δημόσια 

διοίκηση και 

κοινωνική 

ασφάλιση 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για τη δημόσια διοίκηση και κοινωνική ασφάλιση 

κατά 30%, με την εισαγωγή ενεργειακών 

υπεύθυνων στα αντίστοιχα κτίρια και προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους εργαζόμενους 

Δήμος Ρόδου 369  102 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης 

των συστημάτων κλιματισμού μέχρι το 2030 με 

την εισαγωγή των κλιματιστικών με inverter 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης των παλαιών συσκευών με 

πιο αποδοτικές (πράσινες δημόσιες συμβάσεις) 

και την προώθηση αισθητήρων κίνησης για το 

φωτισμό στην τουαλέτα 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των συστημάτων θέρμανσης έως το 2030 με την 

αντικατάσταση των παλαιών παραθύρων και 

κουφωμάτων των δημόσιων κτιρίων με πιο 

αποτελεσματικά 

Δήμος Ρόδου 2,330  646 

 Αύξηση έως 50% της συνολικής ζήτηση Δήμος Ρόδου -432  -125 
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ενέργειας για θέρμανση χώρων  από αντλίες 

θερμότητας μέχρι το 2030 

Εκπαίδευση Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας
για την εκπαίδευση κατά 30%, με την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους καθηγητές και τους μαθητές 

Δήμος Ρόδου - 

Σχολικές Επιτροπές 

353  97 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης των παλαιών συσκευών με 
πιο αποδοτικές (πράσινες δημόσιες συμβάσεις) 

και την προώθηση αισθητήρων κίνησης για το 

φωτισμό στην τουαλέτα 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των συστημάτων θέρμανσης έως το 2030 με την 

αντικατάσταση των παλαιών παραθύρων και 
κουφωμάτων των δημόσιων κτιρίων με πιο 

αποτελεσματικά 

Δήμος Ρόδου - 

Σχολικές Επιτροπές 

1,717  472 

 Αύξηση έως 50% της συνολικής ζήτηση 

ενέργειας για θέρμανση χώρων  από βιομάζα 

μέχρι το 2030 

Δήμος Ρόδου - 

Σχολικές Επιτροπές 

107 1,067 314 

Δραστηριότητ
ες σχετικές με 

την ανθρώπινη 

υγεία και την 
κοινωνική 

μέριμνα 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας
για τις δραστηριότητες σχετικές με την 

ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα κατά 

30%, με εισαγωγή ενεργειακών υπεύθυνων στα 

αντίστοιχα κτίρια και την προώθηση 

καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

από τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες 

Δήμος Ρόδου - 

Κέντρα Υγείας - 

Νοσοκομείο 

98  27 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης 

των συστημάτων κλιματισμού μέχρι το 2030 με 
την εισαγωγή των κλιματιστικών με inverter 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης των παλαιών συσκευών με 

πιο αποδοτικές (πράσινες δημόσιες συμβάσεις) 

και την προώθηση αισθητήρων κίνησης για το 

φωτισμό στην τουαλέτα 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των συστημάτων θέρμανσης έως το 2030 με την 
αντικατάσταση των παλαιών παραθύρων και 

κουφωμάτων των δημόσιων κτιρίων με πιο 

αποτελεσματικά 

Δήμος Ρόδου - 

Κέντρα Υγείας - 

Νοσοκομείο 

384  106 

 Αύξηση κατά 50% της συνολικής ζήτησης για 

θέρμανση παρεχόμενη από αντλίες θερμότητας 

μέχρι το 2030 

- Αύξηση κατά 90% της συνολικής ενεργειακής 

ζήτησης ζεστού νερού από ηλιακή ενέργεια μέχρι 

το 2030 

Δήμος Ρόδου - 

Κέντρα Υγείας - 

Νοσοκομείο 

-29 85 14 

Άλλες 

υπηρεσίες 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας

για τις άλλες υπηρεσίες κατά 30%, με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 
ενέργειας από τους επαγγελματίες 

Municipality of 

Rhodes - Local 

association 

2,711 -8 751 

 Μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης 
των συστημάτων κλιματισμού μέχρι το 2030 

μέσω της προώθησης των κλιματιστικών με 

inverter 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

10,479 -32 2,903 
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- Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ηλεκτρικών συσκευών μέχρι το 2030 μέσω 

της αντικατάστασης παλαιών συσκευών με πιο 

αποτελεσματικές 

 Αύξηση έως 20% της συνολικής ζήτηση 
ενέργειας για θέρμανση χώρων  από αντλίες 

θερμότητας μέχρι το 2030 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί 

συνεταιρισμοί 

451  123 

Δημοτικός / 

δημόσιος 

φωτισμός 

Μείωση του ετήσιου ρυθμού ζήτησης ενέργειας 

για το δημόσιο φωτισμό κατά 30%, με την 

προώθηση καθημερινών μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας από τις τοπικές αρχές 

Δήμος Ρόδου - ΔΕΗ 562  156 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακή απόδοσης των 

δημόσιων συστημάτων φωτισμού έως το 2030 με 

τη χωρική και την τεχνική βελτιστοποίηση του 

δικτύου φωτισμού. 

Δήμος Ρόδου - ΔΕΗ 2,914  810 

 

Τομέας Μεταφορών 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον τομέα μεταφορών. 

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προώθηση τεχνικών οικολογικής οδήγησης από τους αντίστοιχους οδηγούς και 

στην εισαγωγή ηλεκτρικών οχημάτων στον νησιωτικό στόλο σε συνεργασία με εταιρίες σχετικές με κάθε 

υποτομέα (λεωφορεία, ταξί, κτλ.) αλλά και με τους κατοίκους. Η αύξηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης μέσω της 

χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων προωθείται με το δεδομένο ότι παράλληλα προωθείται και η τοπική παραγωγή 

ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. 

Ο Δήμος θα λειτουργήσει ως παράδειγμα αποτελώντας τον πρωτοπόρο στην εφαρμογή τον προτεινόμενων 

δράσεων για τον δημοτικό στόλο. 

Πίνακας 14, Λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για τον τομέα μεταφορών 

Τομείς και 

πεδία 

δράσης 

Δράσεις 
Υπεύθυνος για 

την εφαρμογή 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση 

παραγωγής από 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση 

εκπομπών 

διοξειδίου 

του άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Τομέας Μεταφορών 

Αστικές και 

προαστιακές 

χερσαίες 
μεταφορές 

επιβατών 

Αύξηση κατά 150%  της ζήτησης ενέργειας  των 

ασικών και προαστιακών μεταφορών υπέρ των 

δημόσιων μεταφορών έως το 2030 με την 

εξασφάλιση της ποιότητας που προσφέρουν οι 

δημόσιες μεταφορές και την προώθηση 

κατασκευής και χρήσης ποδηλατοδρόμων. 

Δήμος Ρόδου - 

Ροδιακός Οργανισμός 

Δημοτικών 

Αυτοκινήτων 

(Ρ.Ο.Δ.Α.) 

-121  -32 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των οδικών μεταφορών επιβατών έως το 2030 με 

την προώθηση της οικολογικής οδήγησης 

Δήμος Ρόδου - 

Μεταφορικές εταιρίες 

- Ταξί 

218  58 
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 Αύξηση κατά 10% της ζήτησης ενέργειας 

μεταφοράς επιβατών που παρέχεται από 

ηλεκτρισμό έως το 2030 με την προώθηση 

υβριδικών - ηλεκτρικών λεωφορείων 

Δήμος Ρόδου -146  -42 

Άλλες οδικές 
υπηρεσίες 

μεταφοράς 

επιβατών 
(ταξί, σχολικά 

λεωφορεία, 

κτλ.) 

Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των άλλων οδικών υπηρεσιών μέχρι το 2030 

μέσω της προώθησης της οικολογικής οδήγησης 

Δήμος Ρόδου 5,710  1,505 

 Αύξηση κατά 10% της ζήτησης ενέργειας των 

άλλων οδικών υπηρεσιών που παρέχεται από 

ηλεκτρισμό έως το 2030 με την προώθηση των 

υβριδικών - ηλεκτρικών οχημάτων. 

Δήμος Ρόδου -3,841  -1,095 

Οδικές 
μεταφορές 

εμπορευμάτων 

και υπηρεσίες 
μεταποίησης 

Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των οδικών μεταφορών και υπηρεσιών 

μετακόμισης μέχρι το 2030 μέσω της προώθησης 

της οικολογικής οδήγησης 

Δήμος Ρόδου 1,050  263 

 Αύξηση κατά 10% της ζήτησης ενέργειας των 

οδικών μεταφορών και υπηρεσιών μετακόμισης 

που παρέχεται από ηλεκτρισμό έως το 2030 με 

την προώθηση των υβριδικών - ηλεκτρικών 

οχημάτων. 

Δήμος Ρόδου -707  -206 

Ιδιωτικές 
μεταφορές 

Μείωση κατά 75% του ρυθμού αύξησης της 

ζήτησης ενέργειας των ιδιωτικών μεταφορών 

μέχρι το 2030 μέσω της προώθησης  βιώσιμης 

μεταφορών (δημόσιες συγκοινωνίες, ποδήλατο). 

Δήμος Ρόδου 3,100  782 

 Αύξηση κατά 30% της ενεργειακής απόδοσης 

των ιδιωτικών μεταφορών μέχρι το 2030 μέσω 

της προώθησης της οικολογικής οδήγησης 

Δήμος Ρόδου 12,469  3,146 

 Αύξηση κατά 10% της ζήτησης ενέργειας των 

ιδιωτικών μεταφορών που παρέχεται από 

ηλεκτρισμό έως το 2030 με την προώθηση των 

υβριδικών - ηλεκτρικών οχημάτων. 

Δήμος Ρόδου -8,387  -2,437 
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Δευτερογενής Παραγωγή Ενέργειας και Ροές Ενέργειας 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται λεπτομέρειες των σχεδιασμένων δράσεων για την δευτερογενή παραγωγή 

ενέργειας. Ο Δήμος θα επιδιώξει τη σύσταση ενεργειακής κοινότητες σε συνεργασία με τοπικούς φορείς με στόχο 

τη μείωση των ενεργειακών δαπανών και τη προώθηση καθαρής ενέργειας. ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

ειδικά αιολικών, φωτοβολταϊκών και σταθμών βιομάζας, θα προωθηθεί μέσω μικρών ή μεσαίων έργων 

εξασφαλίζοντας παράλληλα τον σεβασμό στην χωροταξία και στο τοπικό οικοσύστημα του νησιού. Ο Δήμος 

επίσης θα λειτουργήσει ως κόμβος ενημέρωσης και πιθανής συνεργασίας με επενδυτές για την χρηματοδότηση 

τέτοιων έργων. 

Πίνακας 15, Συγκεντρωτικός πίνακας των σχεδιασμένων δράσεων για τον τομέα δευτερογενούς παραγωγής ενέργειας 

Τομείς και 

πεδία 

δράσης 

Δράσεις 
Υπεύθυνος για 

την εφαρμογή 

Αναμενόμενη 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αύξηση 

παραγωγής από 

ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

(MWh/έτος) 

Αναμενόμενη 

μείωση 

εκπομπών 

διοξειδίου 

του άνθρακα 

(τόνοι/έτος) 

Δευτερογενής Παραγωγή Ενέργειας 

Αιολική 

ενέργεια 

Σύσταση ενεργειακής κοινότητας και προώθηση 

εγκατάστασης μικρών / μεσαίων 

ανεμογεννητριών 

Δήμος Ρόδου - 

Τοπικοί φορείς 

7,460 3,792 3,129 

Ηλιακή 

ενέργεια 

Προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο 

έδαφος και στις στέγες 

Ιδιοκτήτες κατοικιών 3,764 1,914 1,579 

Βιομάζα Αξιοποίηση της βιομάζας γεωργικών και αστικών 

υπολειμμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Τοπικοί φορείς 5,013 2,548 2,103 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  κ. Μ. Σοκορέλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει 
σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 

•  Την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης Δήμου 
Ρόδου, 

• Τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και του άρθρου 
93 του Ν.3463/2006  

• Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος ,ήτοι:  
Παρόντες: Σαράντα ένας (41) 

Απόντες: Δύο (2) 

«Υπέρ» : Ψήφισαν τριάντα εννέα (39) 
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Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» κ. Καλετός 
Πότσος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τσουρούτης, ψήφισαν 
«παρών»  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την έγκριση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ρόδου 

(ΣΔΑΕ) και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών αναφορικά με την υποβολή 

του, όπως ακριβώς αναφέρεται ανωτέρω. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                

 

 

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΙΩΣΗΦ                                     

 


