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Κατάρτιση Δημοτικού Σχεδίου
Μείωσης Εκπομπών (Δη.Σ.Μ.Ε.)
  Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου «ορίζονται ως ενδιάμεσοι κλιματικοί στόχοι για τα
έτη 2030 και 2040 η μείωση των καθαρών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά
τουλάχιστον πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) και ογδόντα τοις εκατό (80%), αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα
επίπεδα του έτους 1990.»
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  Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιείται ετησίως απογραφή εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου, η οποία θα επαληθεύεται από επίσημα διαπιστευμένο φορέα

επαλήθευσης. 

  Η επικαιροποίησή τους θα πρέπει να πραγματοποιείται ανά 5 χρόνια, ώστε να

αναπροσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται οι δράσεις που αφορούν τη μείωση

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

  Τα ΔηΣΜΕ αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιολόγηση προτάσεων του Δήμου και την
υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας και
της κλιματικής αλλαγής. 

   Η πρόοδος εφαρμογής των ΔηΣΜΕ θα παρακολουθείται ετησίως μέσω τεχνικής
έκθεσης προόδου έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους ώστε να επιβλέπεται η εξέλιξη των
δράσεων που περιλαμβάνονται στο αρχικό σχέδιο και να αξιολογείται ο αντίκτυπος
τους προς την επίτευξη των στόχων. 



την απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων που αφορούν τα κτίρια, τις κοινωφελείς εγκαταστάσεις
αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, τις δημοτικές εγκαταστάσεις
ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και τα δημοτικά οχήματα, θέτοντας ως έτος βάσης το 2019,
τη λήψη των απαραίτητων στοιχείων από τα Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΣΕΑΚ),
τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, που αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων
που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου, θέτοντας ως έτος βάσης το 2019,
τη θέσπιση στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 10% μέχρι το 2025
και κατά 30% μέχρι το 2030, με έτος βάσης το 2019,
την πιστοποίηση του συνόλου της διαδικασίας προς επαλήθευση των στοιχείων, από ανεξάρτητο
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
τη διερεύνηση, ιεράρχηση και καταγραφή τεκμηριωμένων μέτρων και δράσεων

Στο πλαίσιο του έργου  η εταιρεία μας αναλαμβάνει να αναπτύξει ολοκληρωμένη και
αξιόπιστη μεθοδολογική προσέγγιση με σκοπό:

      για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον Δήμο, όπως ορίζεται στο Άρθρο 16
      του Εθνικού Κλιματικού Νόμου (Ν. 4936/2022) για την κατάρτιση
      Δημοτικού Σχεδίου Μείωσης Εκπομπών (ΔηΣΜΕ).

Φάσεις Έργου
1η Φάση: Απογραφή Ενεργειακών Καταναλώσεων
                  Παραδοτέο Έργου: Έκθεση Απογραφή Ενεργειακών Καταναλώσεων
2η Φάση: Υπολογισμός & Απογραφή Ανθρακικού Αποτυπώματος
                   Παραδοτέο Έργου:  (α)  Έκθεση Υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος Δήμου  
                        (β) Πιστοποιητικό ISO 14064 από διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης με 3ετή διάρκεια ισχύος
3η Φάση: Διερεύνηση, Ιεράρχηση & Καταγραφή μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής
                   Παραδοτέο Έργου:  Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων,
ξεκινώντας με την υλοποίηση ενός σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών που παράγονται από τις
δραστηριότητές τους. Στο ‘Άρθρο 16: Δημοτικά Σχέδια Μείωσης Εκπομπών αναφέρεται ότι:
1. Έως την 31η Μαρτίου 2023, κάθε Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού καταρτίζει Δημοτικό Σχέδιο Μείωσης
Εκπομπών (ΔηΣΜΕ). Το ΔηΣΜΕ υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2, διερευνά, προσδιορίζει και
ιεραρχεί τεκμηριωμένα τα απαραίτητα μέτρα και τις δράσεις για τη μείωση των εκπομπών του οικείου Ο.Τ.Α., είναι συμβατό με τους
στόχους και τις πολιτικές του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), και αναθεωρείται ανά πενταετία τουλάχιστον.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει απογραφή και στόχους μείωσης εκπομπών για τα κτίρια, τον εξοπλισμό και τις υποδομές που
καταναλώνουν ενέργεια, που χρησιμοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από
αυτούς, ενώ δύναται να συμπεριλαμβάνει και απορροφήσεις.

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν 
το Δήμο σας, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

2. Το ΔηΣΜΕ:
α) Περιλαμβάνει αναλυτική απογραφή, με έτος βάσης το 2019, των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών για τα κτίρια, τις
κοινωφελείς εγκαταστάσεις, ιδίως για θέματα αθλητισμού, πολιτισμού, φωτισμού δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων, καθώς
και τις δημοτικές εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης και τα δημοτικά οχήματα.
β) Λαμβάνει υπόψη του το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων της παρ. 12 του άρθρου 7 του ν. 4342/2015 (Α’ 143).
γ) Θέτει στόχο μείωσης καθαρών εκπομπών κατ’ ελάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) για το έτος 2025 και τριάντα τοις εκατό (30%) για το
έτος 2030, σε σύγκριση με το έτος βάσης 2019. Για τον υπολογισμό του στόχου λαμβάνονται υπόψη και οι απορροφήσεις.


