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Η Μελέτη για την Πράσινη Ζώνη με μία 
ματιά

1. Στρατηγικές Προτεραιότητες

2. Μεθοδολογική Προσέγγιση

3. Άξονες και Οριζόντιος Χαρακτήρας της Μελέτης

4. Πρότυπη Δράση: Ενεργειακή Κοινότητα

5. Διασύνδεση με Μεταρρυθμίσεις και Δράσεις/ Έργα Φωτοδότες

6. Επόμενα βήματα μελέτης 



Υφιστάμενη 
Κατάσταση

Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης του επιπέδου 
και του είδους καινοτομίας της περιοχής δράσης: 
• Stakeholder Analysis 
• SWOT Analysis

Στάδια και οργάνωση υλοποίησης 
της Μελέτης

Διαμόρφωση Ενδεικτικού καταλόγου έργων 
και δράσεων

Μεθοδολογία

Έργα & Δράσεις

Άξονας δράσης στην 1η φάση του έργου

Πρώτη εξειδίκευση της ΣτρατηγικήςΣτρατηγική



(1) Υφιστάμενη κατάσταση



Υφιστάμενη Κατάσταση 

► Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης στην Β. Εύβοια

► Υφιστάμενα προγράμματα και δράσεις 

► Υποδομές

► SWOT ανάλυση



(2) Στρατηγική



Στρατηγικές Προτεραιότητες μελέτης 
«Πράσινη Ζώνη»

Βιώσιμες πολιτικές για τους πληγέντες δήμους με σκοπό την:

► Υποστήριξη της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης 

► Ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση

► Προώθηση της ενεργειακής και κλιματικής δικαιοσύνης

► Στήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας 



(3) Μεθοδολογική Προσέγγιση

1. Διερεύνηση Υφιστάμενης Κατάστασης 

1. Βιβλιογραφική έρευνα – έρευνα βέλτιστων πρακτικών

2. Επιτόπου επισκέψεις / συναντήσεις με πρόσωπα και φορείς

3. Συγκέντρωση και καταγραφή αναγκών

4. SWOT Ανάλυση

2. Υπο-μελέτες διασύνδεσης

1. Οριζόντια εφαρμογή και διασύνδεση με τις άλλες μελέτες Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας

2. Διασύνδεση με τον Φορέα Νέου Δάσους

3. Διασύνδεση με μελέτες Ψηφιακού Κύματος και Καινοτομίας/ Επιχειρηματικότητας 

3. Πρώτο στρατηγικό σχέδιο

4. Μελέτη Ενεργειακής Κοινότητας 

5. Τελική Μελέτη

1. Τελική Στρατηγική

2. Οριζόντια ενεργειακή αποτίμηση έργων

3. Σύνδεση με τέσσερις μεταρρυθμίσεις (ιδίως τον Φορέα Νέου Δάσους)

4. Σύνδεση με Δράσεις / Έργα Φωτοδότες 

5. Ενεργειακή Κοινότητα 



(4) Έργα και Δράσεις Ι: Άξονες και 
Οριζόντιος Χαρακτήρας Μελέτης



Άξονες μελέτης «Πράσινη Ζώνη»

Ανθεκτικότητα Ουδετερότητα Δικαιοσύνη

Τα έργα και οι δράσεις του προγράμματος πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε τουλάχιστον έναν από τους τρεις 
κλιματικούς άξονες



Ενδεικτικός Κατάλογος Πράσινων Δράσεων* του 
προγράμματος

* Οι δράσεις αυτές θα προκύψουν από τη διαβούλευση με όλες τις θεματικές μελέτες



Κατάλογος  Πράσινων Δράσεων του προγράμματος 

Παραδείγματα Πράσινων Δράσεων για κάθε άξονα προτεραιότητας (Ανθεκτικότητα, 
Ουδετερότητα, Δικαιοσύνη)



Ολιστική Προσέγγιση για την αξιολόγηση Δράσεων

Γιατί το πράσινο έχει πολλές αποχρώσεις…

► Αξιολόγηση των δράσεων ανά άξονα Ανθεκτικότητα / Ουδετερότητα / 
Δικαιοσύνη με βάση διεθνή πρότυπα και δείκτες

► Επιλογή των KPI’s μέσα από τους διαθέσιμους στόχους των SDG’s και 
κατάταξη σε ενιαία κλίμακα

► Θέσπιση άνω και κάτω ορίων (Ecological Ceiling/Social Foundation), 
στη λογική του «ασφαλούς και δίκαιου χώρου για την ανθρωπότητα», 
των Doughnut Economics

Δράση 1 Δράση 3Δράση 2 Δράση 5Δράση 4



Ολιστική Προσέγγιση για την αξιολόγηση 
Δράσεων



(5) Έργα και Δράσεις ΙΙ: Ενεργειακή 
Κοινότητα



Η τοπική κοινωνία μπροστά

Τι είναι η ενεργειακή κοινότητα?

Αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός αποκλειστικού σκοπού (Ν. 4513/2018), που 
αποτελείται κατ’ ελάχιστον από 3 Μέλη (εφόσον τα δύο είναι ΟΤΑ, ειδάλλως 5 μέλη) 
με απώτερο στόχο την:

Προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας ενεργειακής οικονομίας

Καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας

Προαγωγή της Ενεργειακής Αειφορίας και ανθεκτικότητας

Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας

Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Προτείνεται η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ώστε να δημιουργηθεί 
Ενεργειακή Κοινότητα Νέας Γενιάς, για την προώθηση στοχευμένων δράσεων, 
ώστε η τοπική κοινωνία να έχει τον κεντρικό ρόλο στην υλοποίηση του 
οράματος του Νέου Δάσους.



Τοπικό Πλαίσιο

✔ Αξιόλογο Δυναμικό Ανανεώσιμης Ενέργειας και Εξοικονόμησης

✔ Τοπική οικονομία που βασίζεται διαχρονικά στην ανθεκτικότητα και αποδοτικότητα των φυσικών πόρων της 
περιοχής

✔ Παραδοσιακή Απασχόληση σε Γεωργία-Δασοκομία με το Δάσος να βρίσκεται στο κέντρο της ζωής και της 
οικονομίας 

✔ Το Φορέα Νέου Δάσους και τον ρόλο του ως θερμοκοιτίδα κι επιταχυντή της καινοτομίας

✔ Υψηλής αισθητικής φυσικό τοπίο

✔ Τουριστικές υποδομές και o νέος Διαδημοτικός DMO

Μη επαρκής αξιοποίηση τοπικών ενεργειακών πόρων

Καταστροφή μέρους του τοπικού παραγωγικού συστήματος

Καταστροφή των φυσικών πόρων και διαταραχή του οικοσυστήματος

Μείωση εισοδημάτων

Δημογραφική συρρίκνωση

Η Ενεργειακή κοινότητα θα σχεδιαστεί μέσα από κοινωνική διαβούλευση και 
συμμετοχικό σχεδιασμό με γνώμονα την διπλή βιωσιμότητα της Β. Εύβοιας:

...ώστε να ξεπεραστούν οι προκλήσεις:



Βιομάζα για 
παραγωγή 
καθαρής 
ενέργειας

Δεδομένων των τοπικών χαρακτηριστικών, αναγκών και 
δυνατοτήτων, την διαχρονική σύνδεση της τοπικής παραγωγής 
με την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του πλήθους των 
διαθέσιμων τοπικά πηγών Βιομάζας, προκρίνεται ως κεντρική 
δράση της ενεργειακής κοινότητας, η αξιοποίηση της τοπικά 
παραγόμενης βιομάζας για την:

❑ Παραγωγή ενέργειας με την καύση Βιοαερίου

❑ Παραγωγή καύσιμης βιομάζας για θέρμανση

❑ Διάθεση παραγώγων για εμπλουτισμό και λίπανση εδάφους

Ο συνδυασμός της Ενεργειακής Κοινότητας Νέας Γενιάς με την 
αξιοποίηση της Βιομάζας θα μπορέσει να υποστηρίξει την:

Βιώσιμη διαχείριση Νέου Δάσους και την υποστήριξη του 
Φορέα Νέου Δάσους

Εφαρμογή Κυκλικής οικονομίας στην πράξη

Αύξηση της Απασχολησιμότητας

Δημιουργία νέων εισοδημάτων



Ενεργειακή 
κοινότητα Ν.
Γ. και 
Βιομάζα - 
Όχημα 
Ανάπτυξης

Η τοπική βιομάζα (διαχείριση δάσους, καμένοι κορμοί, γεωργία, 
κτηνοτροφία, οργανικά απόβλητα κ.α.) αξιοποιείται για την:

► Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

► Παραγωγή θερμικής ενέργειας 

► Αντιμετώπιση Ενεργειακής φτώχειας

► Ενίσχυση κυκλικής οικονομίας

► Διευκόλυνση διαχείρισης του Νέου Δάσους

► Επαναφορά χαμένων θέσεων εργασίας στο

►  Δάσος και την Γεωργία



Ενεργειακή κοινότητα και Μικροδίκτυα 
– προστασία του «Νέου Δάσους»

► Μικροδίκτυα (microgrids), βασιζόμενα στην τοπικά παραγόμενη καθαρή 
ενέργεια, με την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων αποθήκευσης και 
ελέγχου, ως εναλλακτική λύση σταθερής τροφοδοσίας. Κεντρικό ρόλο 
θα διαδραματίσουν εδώ οι ψηφιακές υποδομές και η σύνδεση με έργα 
φωτοδότες.

► Με την ανάπτυξη και εγκατάσταση τους διασφαλίζεται η τοπική 
αυτοπαραγωγή και σταθερότητα του δικτύου, ειδικά στις κρίσιμες 
υποδομές (πχ αντλιοστάσια), ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του Νέου 
Δάσους.



(5) Επόμενα Βήματα της μελέτης

Κατάρτιση του καταλόγου δράσεων και διασύνδεση με Μεταρρυθμίσεις και Δράσεις/ Έργα Φωτοδότες

Διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών (KPI’s) για την αξιολόγηση των δράσεων

Περαιτέρω διερεύνηση και εξειδίκευση τελικών στόχων και αναγκών, χρηματοδοτικού πλαισίου, συμμετεχόντων 
και ωφελούμενων ενεργειακής κοινότητας στο πλαίσιο του Φορέα Νέου Δάσους και των άλλων Μεταρρυθμίσεων

Εξειδίκευση διασύνδεσης οριζόντιων δράσεων και ενεργειακής κοινότητας με τον Φορέα Νέου Δάσους, τις άλλες 
μεταρρυθμίσεις και τις δράσεις / έργα φωτοδότες  

Διαβούλευση με φορείς και θεσμούς προκειμένου να 
συγκεντρωθούν επιπλέον δεδομένα για την επιλογή και 
αξιολόγηση των δράσεων !



Ευχαριστώ
Δρ. Χ. Δούκας

Αν. Καθηγητής ΕΜΠ

Email: h_doukas@epu.ntua.gr 
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