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Περίληψη  
Ο ενεργειακός τοµέας αποτελεί µία σηµαντική παράµετρο για την επιδίωξη του στόχου της 
βιώσιµης ανάπτυξης, αφού συνδέεται στενά τόσο µε την περιβαλλοντική όσο και µε την 
κοινωνική και οικονοµική διάσταση του εν λόγω στόχου. Στο πλαίσιο αυτό, η ιδέα των 
Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων (ΕΒΚ), οι οποίες, µέσα από την ολοκληρωµένη 
αξιοποίηση των διαθέσιµων ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων και την εξοικονόµηση 
ενέργειας, επιδιώκουν τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιµα και τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών µεταβλητών τους, κερδίζει 
σταθερά έδαφος σε πάρα πολλές περιοχές του πλανήτη.  

Η παρούσα εργασία εµβαθύνει στη µεθοδολογική προσέγγιση που αφορά στο 
σχεδιασµό των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων για την ορθολογική αξιοποίηση των 
διαθέσιµων ενεργειακών πόρων και την εξοικονόµηση ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης, επιχειρεί: α) να φωτίσει µία σειρά από σχεδιαστικά ζητήµατα που αφορούν στη 
διαδικασία σχεδιασµού των ΕΒΚ και έχουν ιδιαίτερη αξία για την επίτευξη αυτού του 
σχεδιαστικού στόχου και β) να χαράξει ένα πλαίσιο πολιτικής που θα συµβάλλει στην 
προώθηση των ΕΒΚ. 

Η εργασία έχει την ακόλουθη δοµή: στην πρώτη ενότητα γίνεται µία εισαγωγή, στη 
δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η ιδέα των ΕΒΚ, τα πλεονεκτήµατά τους, η χωρική κλίµακα 
εφαρµογής κ.α., στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που 
ακολουθείται για το σχεδιασµό των ΕΒΚ, µε έµφαση στα ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από σχεδιαστική άποψη για τη δηµιουργία των κοινοτήτων αυτών, ενώ στην 
τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται το πλαίσιο πολιτικής για την προώθησή τους. Τέλος, στην 
τελευταία ενότητα εξετάζεται η προοπτική προώθησης της ιδέας των ΕΒΚ στην ορεινή 
Περιφέρεια της Ηπείρου, µέσα από µία πρώτη διερεύνηση των διαθέσιµων περιβαλλοντικών 
ενεργειακών πηγών της. 

 
Εισαγωγή 
Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, ως σχεδιαστικός στόχος των τελευταίων δύο δεκαετιών,  
αποτελεί µία στροφή στην προσέγγιση της αναπτυξιακής διαδικασίας, η οποία έχει ως 
αφετηρία την ανησυχία για το περιβάλλον και τις επιπτώσεις που έχει η υποβάθµισή του στην 
υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, αλλά και σε αυτή την ίδια την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη, καθώς και τη συνειδητοποίηση ότι οι φυσικοί πόροι, οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται από σπανιότητα, πρέπει να διατηρηθούν στην ποιότητα και την ποσότητα 
εκείνη, που θα δίνει τη δυνατότητα και στις επόµενες γενεές να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
τους (WCED 1987). Η πετρελαϊκή κρίση και η οικονοµική ύφεση της δεκαετίας του ’70 
έδωσαν το έναυσµα για τον προβληµατισµό και τη συζήτηση σχετικά µε τη δυνατότητα των 
οικονοµιών να µεγεθύνονται απεριόριστα, θέτοντας έτσι επί τάπητος το θέµα της 
σπανιότητας των πόρων.  

Η βιώσιµη ανάπτυξη, ως σχεδιαστικός στόχος, αποτελεί για πολλές χώρες σήµερα την 
κυρίαρχη αναπτυξιακή κατεύθυνση. Σηµαντική είναι η έµφαση που δίνεται για την επιδίωξη 
του εν λόγω στόχου στο τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια της Local Agenda 21, κινητοποιώντας 
ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την ανατροπή της καταστροφικής πορείας, στην οποία 
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οδηγεί η αλόγιστη εκµετάλλευση των φυσικών πόρων, αλλά και των επιπτώσεών της σε 
κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

Τα τελευταία χρόνια, η ενεργειακή διάσταση έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία ως µία 
σηµαντική µεταβλητή της βιώσιµης ανάπτυξης, για δύο κυρίως λόγους: ο πρώτος αφορά στη 
σπανιότητα των ορυκτών ενεργειακών πόρων και ο δεύτερος στις επιπτώσεις από την καύση 
των πόρων αυτών στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, σηµαντικά είναι τα ζητήµατα που αφορούν 
στην ασφάλεια της τροφοδοσίας, αλλά και την παραγωγή ενέργειας µε ένα ανταγωνιστικό 
κόστος, προς όφελος τόσο της οικονοµίας κάθε περιοχής όσο και του κοινωνικού συνόλου εν 
γένει. Στο πλαίσιο αυτό, καταγράφεται µία σηµαντική στροφή προς την προώθηση 
συστηµάτων παραγωγής ενέργειας, βασισµένων στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και τις καθαρότερες τεχνολογίες καυσίµων, την εξοικονόµηση και 
την ορθολογική χρήση της ενέργειας κ.λπ. Η συµβολή των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας 
και της εξοικονόµησης ενέργειας έχει θετικές επιπτώσεις όχι µόνο από περιβαλλοντική, αλλά 
και από οικονοµική και κοινωνική σκοπιά για κάθε τοπική κοινότητα. 

Σαν αποτέλεσµα της προώθησης της Local Agenda 21 και της έµφασης στον τοµέα της 
ενέργειας για την επίτευξη κοινωνικών, οικονοµικών και περιβαλλοντικών στόχων, η ιδέα 
των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων (ΕΒΚ) κερδίζει σταδιακά έδαφος σε πολλές περιοχές 
του πλανήτη. Οι κοινότητες αυτές επιδιώκουν, µέσα από την ολοκληρωµένη αξιοποίηση των 
τοπικά διαθέσιµων ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων και την εξοικονόµηση ενέργειας, τη 
σταδιακή απεξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιµα και την προώθηση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας για την επίτευξη περιβαλλοντικών, 
κοινωνικών και οικονοµικών στόχων.  

Η παρούσα εργασία εµβαθύνει στη µεθοδολογική προσέγγιση που αφορά στην 
ενσωµάτωση της ενεργειακής διάστασης στο σχεδιασµό σε τοπικό επίπεδο για την επιδίωξη 
αναπτυξιακών στόχων, µέσα από την προώθηση ενός αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο 
λαµβάνει υπόψη του τη διάσταση αυτή. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι ο σχεδιασµός µίας 
ΕΒΚ δεν είναι ανεξάρτητος από τον αναπτυξιακό σχεδιασµό της περιοχής που ενδιαφέρει, 
αφού το αναπτυξιακό πρότυπο που επιδιώκεται καθορίζει σε µεγάλο βαθµό και την 
ενεργειακή ζήτηση. Αυτό σηµαίνει ότι η επιδίωξη του στόχου της ΕΒΚ θα πρέπει να ιδωθεί 
υπό το πρίσµα των αναπτυξιακών επιλογών και της επιδιωκόµενης µελλοντικής ανάπτυξης 
κάθε περιοχής, έτσι ώστε να µπορεί να λάβει υπόψη τις ανάγκες ενεργειακής ζήτησης που 
ενδεχοµένως προκύπτουν από αυτές τις επιλογές. Ταυτόχρονα, η εργασία, στο πλαίσιο της 
µεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθείται, επιχειρεί να φωτίσει µία σειρά από 
σχεδιαστικές προκλήσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την επίτευξη του στόχου των 
ΕΒΚ στα πλαίσια του αναπτυξιακού τους σχεδιασµού. 

Η εργασία έχει την ακόλουθη δοµή: στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται η ιδέα των 
ΕΒΚ, τα πλεονεκτήµατά τους, η χωρική κλίµακα εφαρµογής κ.α., στην τρίτη ενότητα 
παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται και σχολιάζονται ζητήµατα 
που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, από σχεδιαστική άποψη, για την προώθηση των ενεργειακά 
βιώσιµων κοινοτήτων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού σχεδιασµού, ενώ στην τέταρτη ενότητα 
παρουσιάζεται το πλαίσιο πολιτικής για την προώθηση των τοπικών κοινωνιών προς την 
κατεύθυνση των ΕΒΚ. Τέλος, στην τελευταία ενότητα της εργασίας (Παράρτηµα Ι), γίνεται 
µία πρώτη διερεύνηση των προοπτικών της ορεινής Περιφέρειας της Ηπείρου προς την 
κατεύθυνση των ΕΒΚ, µέσα από τη διερεύνηση των διαθέσιµων περιβαλλοντικών 
ενεργειακών πηγών προς αξιοποίηση για το σκοπό αυτό. 
 
Η Έννοια των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων 
Η παρούσα ενότητα εστιάζει το ενδιαφέρον της στην έννοια των “Ενεργειακά Βιώσιµων 
Κοινοτήτων”, οι οποίες, µέσα από µία νέα οπτική θεώρηση της ενεργειακής διάστασης, 
µπορούν να συµβάλλουν στην προώθηση του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Στο επίκεντρο 
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της προσέγγισης των ΕΒΚ βρίσκεται η ενεργειακή διάσταση, µε τη µορφή αφενός µεν της 
προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε τοπική κλίµακα, αφετέρου δε της 
ορθολογικής αξιοποίησης / εξοικονόµησης της ενέργειας, µέσα από την ευαισθητοποίηση 
των τοπικών κοινωνιών και την αλλαγή συµπεριφοράς ως προς τα πρότυπα ενεργειακής 
κατανάλωσης. Τέτοιου είδους προσπάθειες κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος 
διεθνώς, αλλά και στη χώρα µας, µε σηµαντικές πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο. 

Το ζήτηµα της ενέργειας βρίσκεται σήµερα στην καρδιά του προβληµατισµού και της 
επιδίωξης του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι επιλογές σχετικά µε την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών µιας περιοχής επηρεάζουν όλες τις πλευρές της κοινωνικής και 
οικονοµικής πραγµατικότητας, αλλά και του φυσικού της περιβάλλοντος, όπως για 
παράδειγµα τη διαχείριση των υδατικών πόρων, την αγροτική ανάπτυξη, την υγεία του 
πληθυσµού, τις θέσεις εργασίας, την ποιότητα του δοµηµένου περιβάλλοντος, κ.λπ.  

Η ενεργειακή διάσταση, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί ένα σηµαντικό µέσο για την 
επίτευξη των τριών πυλώνων της βιώσιµης ανάπτυξης, την κοινωνική και οικονοµική 
ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Η επίτευξη του στόχου της βιώσιµης 
ανάπτυξης απαιτεί τον επαναπροσανατολισµό των τοπικών κοινωνιών στο ζήτηµα της 
κάλυψης των ενεργειακών τους αναγκών και τη στροφή τους προς τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας και την εξοικονόµηση / ορθολογική χρήση της ενέργειας, µέσα από την ανάπτυξη 
µίας νέας ενεργειακής κουλτούρας και την αλλαγή των προτύπων ενεργειακής κατανάλωσης.  

Καθώς το παραδοσιακό συγκεντρωτικό µοντέλο παραγωγής ενέργειας (µεγάλες 
µονάδες) αλλάζει στην Ευρώπη προς ένα αποκεντρωµένο σύστηµα παραγωγής, σηµαντική 
έµφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια προς την κατεύθυνση της προώθησης των ΑΠΕ και την 
εξοικονόµηση ενέργειας. ∆εδοµένης της τοπικής κλίµακας εφαρµογής των ΑΠΕ (διαθέσιµες 
σε τοπικό επίπεδο), η προσπάθεια διείσδυσής τους εστιάζει κύρια στην τοπική χωρική 
κλίµακα, όπου σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των 
επιχειρήσεων και η κινητοποίησή τους απέναντι στα περιβαλλοντικά ζητήµατα, αλλά και τα 
ζητήµατα της ανάπτυξης γενικότερα. Μία νέα προσέγγιση σχετικά µε την κάλυψη των 
ενεργειακών αναγκών σε τοπικό επίπεδο κερδίζει έδαφος σε πολλές τοπικές κοινωνίες, 
δίνοντας, µέσα από τη θεώρηση της ενεργειακής διάστασης, έµφαση στα θέµατα της 
βιωσιµότητας στο επίπεδο αυτό. Η δηµιουργία των “Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων” 
αποτελεί σήµερα µία πραγµατικότητα, µε πολλά επιτυχηµένα παραδείγµατα από τη διεθνή 
σκηνή, η οποία επιχειρεί να διευρύνει τη συνεισφορά του τοµέα της ενέργειας στο 
σχεδιαστικό στόχο της βιώσιµης ανάπτυξης, µέσα από την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών 
πηγών ενέργειας και την ταυτόχρονη αλλαγή των προτύπων κατανάλωσης της ενέργειας.   

Ως Ενεργειακά Βιώσιµες Κοινότητες µπορούν να χαρακτηριστούν οι κοινότητες 
εκείνες, οι οποίες υιοθετούν ένα σύνολο πολιτικών στον ενεργειακό τοµέα που προωθεί την 
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών και την εξοικονόµηση ενέργειας. Κύριο χαρακτηριστικό 
των κοινοτήτων αυτών είναι η ισχυρή συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών (πολιτών και 
επιχειρήσεων) στη διαδικασία σχεδιασµού και τη χάραξη πολιτικής για την εφαρµογή 
ανάλογων σχεδίων.  

Η αξιοποίηση των ΑΠΕ και η ορθολογική χρήση της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο 
συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές (π.χ. εισαγωγή 
ορυκτών καυσίµων), µέσα από την εξοικονόµηση της ενέργειας, αλλά και τη διαφοροποίηση 
του µίγµατος των ενεργειακών πηγών, αυξάνοντας σε αυτό τη συνεισφορά των ΑΠΕ.  

Ταυτόχρονα, δεδοµένου του “οριζόντιου ρόλου” της ενεργειακής διάστασης, οι ΕΒΚ 
εµφανίζουν µία σειρά από σηµαντικά πλεονεκτήµατα, τα οποία αγγίζουν πολλές διαφορετικές 
πτυχές της τοπικής κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής πραγµατικότητας. Πιο 
συγκεκριµένα, η προώθηση της ιδέας των ΕΒΚ έχει θετικές επιπτώσεις στις ακόλουθες 
διαστάσεις της τοπικής πραγµατικότητας: 
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- Την περιβαλλοντική διάσταση, µέσα από τη δυνατότητα µείωσης της ρύπανσης που 
παράγεται εξ αιτίας της καύσης των ορυκτών καυσίµων. Η αξιοποίηση των ΑΠΕ µε τη 
βοήθεια “καθαρών τεχνολογιών” δίνει τη δυνατότητα παραγωγής θερµότητας, ηλεκτρισµού 
και καυσίµων για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών µε έναν ασφαλή, αξιόπιστο, 
“καθαρό” και οικονοµικά αποτελεσµατικό τρόπο.  

- Την κοινωνική διάσταση: η πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες αποτελεί µία διάσταση σε 
τοπικό επίπεδο, η οποία επηρεάζει σηµαντικά την ποιότητα ζωής, ενώ συµβάλλει στη 
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, ενισχύοντας έτσι το εισόδηµα και την κοινωνική συνοχή 
σε τοπικό επίπεδο.  

- Την οικονοµική διάσταση: αναφέρεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στηρίζονται 
στην  αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων (περιβαλλοντική ενέργεια διαθέσιµη σε τοπικό 
επίπεδο), τη δηµιουργία αγοράς για ΑΠΕ και εξοικονόµηση ενέργειας, την 
ανταγωνιστικότερη προσφορά ενέργειας µε θετικές επιπτώσεις στις υπόλοιπες οικονοµικές 
δραστηριότητες και τα νοικοκυριά, τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και την 
απεξάρτηση από άλλες, µη ανανεώσιµες, πηγές ενέργειας. 

- Την τεχνολογική διάσταση: αφορά στην αξιοποίηση υπαρχόντων τεχνολογιών και την 
ανάπτυξη καινοτοµιών σε τεχνολογίες ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας, που είναι 
ζωτικής σηµασίας για τη στήριξη της ενεργειακής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.  

- Την αναπτυξιακή διάσταση: αναφέρεται στην πρόσβαση των δραστηριοτήτων και των 
νοικοκυριών σε ένα διευρυµένο µίγµα ενεργειακών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, που 
µειώνουν τον κίνδυνο εξάρτησής τους από εξωτερικές ενεργειακές πηγές. Το ζήτηµα αυτό 
αποκτά σήµερα ιδιαίτερα σηµαντική υπόσταση σε πολλές περιοχές, όπου καταγράφονται 
σηµαντικές αναπτυξιακές ανισότητες στη βάση της διαφοροποίησης της πρόσβασης των 
περιοχών σε ένα φάσµα ανταγωνιστικών ενεργειακών προϊόντων, τα οποία µπορούν να 
συµβάλλουν στον περιορισµό της ‘έκθεσής’ τους σε εξωτερικούς κινδύνους (π.χ. υψηλές 
τιµές πετρελαίου) και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονοµίας. 

 
Η µελέτη της υπάρχουσας εµπειρίας από περιοχές, οι οποίες επιδιώκουν την ανάπτυξή 

τους ως ΕΒΚ (EC 2004), οδηγεί στην καταγραφή µίας σειράς σταδίων για την επιτυχή 
εφαρµογή της προσέγγισης αυτής (EREC 2005), που περιγράφονται συνοπτικά στον Πίνακα 
1 που ακολουθεί. 
 
 
Πίνακας 1. Στάδια ανάπτυξης ενεργειακά βιώσιµων κοινοτήτων. 
Table .: Stages for the development of energy sustainable communities. 

ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΑ∆ΙΟΥ 
ΣΤΑ∆ΙΟ 1: 
Εξασφάλιση 
πολιτικής 
δέσµευσης 

Αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ΕΒΚ. Η πολιτική 
δέσµευση είναι συνήθως ισχυρή, εφόσον τα πλεονεκτήµατα που 
προκύπτουν για την τοπική κοινότητα είναι ισχυρά, όπως δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, περιβαλλοντική αναβάθµιση κ.λπ.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 2: 
∆ηµιουργία 
οµάδας 
εργασίας 

Η οµάδα αυτή, υπό τον συντονισµό των τοπικών αρχών, καθοδηγεί τα 
βήµατα και τη στρατηγική της τοπικής κοινότητας για την επιδίωξη του 
στόχου των ΕΒΚ και παρακολουθεί, σε επόµενο στάδιο, την πρόοδο της 
υλοποίησής του.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 3: 
Αξιολόγηση της 

τοπικής 
ενεργειακής 
ζήτησης 

 

Η ανάπτυξη µιας ΕΒΚ προϋποθέτει τον ενεργειακό σχεδιασµό σε 
τοπικό επίπεδο. Απαιτείται η αποτύπωση της ενεργειακής ζήτησης και η 
εκτίµηση των αναγκών σε µία µελλοντική χρονική στιγµή, στη βάση 
του αναπτυξιακού προτύπου που επιδιώκει η περιοχή. Επίσης 
απαιτείται η διερεύνηση των διαθέσιµων περιβαλλοντικών ενεργειακών 
πηγών και της απαιτούµενης τεχνολογίας για την αξιοποίησή τους.  
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ΣΤΑ∆ΙΟ 4: 
Ανάπτυξη ενός 
«ενεργειακού 
οράµατος» 

 

Η προώθηση και προβολή σε τοπικό επίπεδο ενός “οράµατος” για τη 
βιωσιµότητα µιας περιοχής στη βάση, µεταξύ άλλων, και της 
ενεργειακής διάστασης, αποτελεί σηµαντικό στάδιο για την προώθηση 
κατάλληλων στρατηγικών στην τοπική κοινωνία. Ένα τέτοιο όραµα θα 
πρέπει να ανταποκρίνεται στις ενεργειακές και άλλες ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας, στις αξίες, την παράδοσή της, κ.λπ.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 5: 
Χάραξη 

στρατηγικής 

Στο στάδιο αυτό καταγράφονται τα µέτρα πολιτικής που µπορούν να 
συµβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.  

ΣΤΑ∆ΙΟ 6: 
Ανάπτυξη  

σχεδίου δράσης 
- Εφαρµογή  

 

Σηµαντικός παράγοντας επιτυχίας αποτελεί η ικανότητα των τοπικών 
αρχών να καθοδηγήσουν εκείνο το σχέδιο δράσης, που θα οδηγήσει 
στην επίτευξη του επιθυµητού στόχου. Ιδιαίτερη αξία έχουν επίσης η 
αποτελεσµατική επικοινωνία του σχεδίου, των στόχων του και των 
µέσων για την υλοποίησή του στην τοπική κοινωνία, η εµπλοκή 
διαφόρων τοπικών παραγόντων στο σχεδιασµό και την υλοποίηση του 
σχεδίου δράσης, κ.λπ. Τα επιτυχηµένα παραδείγµατα ανάπτυξης 
ενεργειακά βιώσιµων κοινοτήτων δείχνουν ότι είναι απαραίτητη η 
εστίαση τόσο στις τεχνικές, όσο και στις πολιτικές, κοινωνικές και 
οικονοµικές διαστάσεις του θέµατος. 

 
Οι παρακάτω παράγοντες µπορούν να καταγραφούν ως ‘εµπόδια’ για την ανάπτυξη ΕΒΚ 
(EREC 2005): 
- Έλλειψη εθνικής πολιτικής στήριξης και χάραξης µακροπρόθεσµης στρατηγικής. 
- Έλλειψη δοµών υποστήριξης σε τοπικό επίπεδο. 
- Έλλειψη τεχνογνωσίας, εµπειρίας και ανθρώπινων πόρων, κατάλληλων να χειριστούν 
τέτοιου τύπου εγχειρήµατα σε τοπικό επίπεδο.  

- Αδυναµία εξεύρεσης πόρων για την εφαρµογή των σχετικών σχεδίων.  
- Έλλειψη σχεδιασµού για την επανεπένδυση των οικονοµικών ωφελειών που µπορεί να 
προκύψουν από την προώθηση περιοχών ως ΕΒΚ σε δράσεις και παρεµβάσεις π.χ. 
περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ,  περιβαλλοντικής αναβάθµισης κ.λπ., που θα αποτελέσουν 
επιπλέον κίνητρο για την περαιτέρω εµπέδωση της ιδέας των ΕΒΚ και των ωφελειών από 
αυτές στην τοπική κοινωνία. 

- Έλλειψη γνώσης και ευαισθητοποίησης των τοπικών κοινωνιών σχετικά µε την ενεργειακή 
διάσταση της βιώσιµης ανάπτυξης. 

- Συνθήκες κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης στην τοπική κοινότητα που εξετάζεται. 
 

Από την υπάρχουσα εµπειρία σε Ευρωπαϊκή κλίµακα καταγράφονται µία σειρά από 
παράγοντες, οι οποίοι είναι σηµαντικοί για την προώθηση των ΕΒΚ σε τοπικό επίπεδο. Αυτοί 
είναι (Hidson 2004):  
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- Καθορισµός ρεαλιστικών ενεργειακών προγραµµάτων µε ξεκάθαρους στόχους και 
χρονοδιάγραµµα επίτευξης αυτών, ως προϊόν του κατάλληλου σχεδιασµού. 

- Επιτυχηµένη καθοδήγηση του όλου εγχειρήµατος από έµπειρη και καταρτισµένη 
οµάδα, µε ξεκάθαρες αρµοδιότητες. 

- ∆ηµιουργία ευρέων συνεργασιών µε άλλους φορείς, την κεντρική εξουσία, 
ερευνητικά κέντρα, τοπικούς παράγοντες, οµάδες πολιτών κ.λπ. 

- Προώθηση συµµετοχικών προσεγγίσεων που αποσκοπούν στην επικοινωνία / 
πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας και την απόκτηση πληροφορίας από αυτή. 

- Αναζήτηση πόρων για την υλοποίηση του σχεδίου µέσα από περιφερειακά, εθνικά 
και Ευρωπαϊκά προγράµµατα, σχετικά µε τους στόχους του έργου. 

- Παρακολούθηση, αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσµάτων, προβάλλοντας τη 
θετική συµβολή στα κοινωνικά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα της 
περιοχής από την επιδίωξη του στόχου των ΕΒΚ. 

- Προβολή των επιµέρους επιτυχηµένων αποτελεσµάτων για την απόκτηση της 
εµπιστοσύνης των πολιτών και την ένταση των προσπαθειών, στη βάση των 
αποτελεσµάτων αυτών. 

 
 
 
Σχεδιασµός Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων – Μεθοδολογική Προσέγγιση  
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται οι προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο σχεδιαστής 
για την ενσωµάτωση της ενεργειακής διάστασης στο σχεδιασµό και την προώθηση της ιδέας 
των ΕΒΚ, φωτίζοντας, στα επιµέρους στάδια της διαδικασίας σχεδιασµού, τα σηµεία εκείνα 
που είναι σηµαντικά για την ανάπτυξη των ΕΒΚ. 

Τα στάδια της διαδικασίας σχεδιασµού παρουσιάζονται στο Σχήµα 1 (Γιαουτζή και 
Στρατηγέα 2005). Η ενεργειακή διάσταση εντάσσεται στη διαδικασία του σχεδιασµού, 
επιχειρώντας να δροµολογήσει εκείνο το πρότυπο παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και εκείνο 
το πρότυπο κατανάλωσης, τα οποία, σε συνδυασµό µε το επιδιωκόµενη αναπτυξιακή 
κατεύθυνση µιας περιοχής, οδηγούν στην απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιµα και τη 
µετατροπή της σε ΕΒΚ. Η ενσωµάτωση της ενεργειακής διάστασης στα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας του σχεδιασµού παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.   

Κατά την εφαρµογή της διαδικασίας σχεδιασµού για τη δηµιουργία ΕΒΚ, επιδιώκεται 
εκείνο το αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο, σε συνδυασµό µε την καλύτερη αξιοποίηση των 
τοπικά διαθέσιµων περιβαλλοντικών πηγών ενέργειας για την εξυπηρέτηση ενεργειακών 
στόχων και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, µπορεί να οδηγήσει προς την κατεύθυνση 
των ΕΒΚ. Στο πλαίσιο αυτό, το περιεχόµενο των επιµέρους σταδίων δίνει ιδιαίτερη έµφαση, 
µεταξύ άλλων, στην ενεργειακή διάσταση και διαµορφώνεται ως ακολούθως (βλ. Σχήµα 1): 
- Καθορισµός προβλήµατος: στο στάδιο αυτό καθορίζονται οι προτεραιότητες του 
σχεδιασµού, µέσα από τη συµµετοχή των κέντρων λήψης αποφάσεων, του σχεδιαστή και 
της τοπικής κοινωνίας (πολιτών και επιχειρήσεων) σε ένα διάλογο, ο οποίος αποσκοπεί 
στην απόκτηση πληροφορίας από το σχεδιαστή, αλλά και την ενηµέρωση και 
ευαισθητοποίηση των διαφόρων τοπικών παραγόντων σε σχέση µε τα προβλήµατα της 
περιοχής µελέτης. Έµφαση δίνεται στο πλαίσιο αυτό και στα ενεργειακά ζητήµατα της 
περιοχής, µε στόχο την ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων, αλλά και την εξαγωγή 
πληροφορίας σχετικής µε τις διαφορετικές αντιλήψεις – ανάγκες των συµµετεχόντων στη 
διαδικασία.  
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Σχήµα 1. Η ενσωµάτωση του στόχου των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων στη διαδικασία 
σχεδιασµού. 
Figure 1. The integration of the goal of Energy Sustainable Communities in the planning 
process.  
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υποστόχοι στον ενεργειακό τοµέα µπορούν να τεθούν, µεταξύ άλλων, ζητήµατα που 
αφορούν άµεσα στην παραγωγή ή την εξοικονόµηση ενέργειας, όπως χωροθέτηση αιολικού 
πάρκου, βιοκλιµατικός σχεδιασµός κ.λπ., αλλά και υποστόχοι οι οποίοι µπορούν έµµεσα να 
εξυπηρετήσουν ενεργειακούς στόχους, όπως χωρική οργάνωση παραγωγικών τοµέων 
(µείωση µετακινήσεων – εξοικονόµηση ενέργειας), ανάπτυξη αγροτικού τοµέα (παραγωγή 
βιοµάζας για ενεργειακούς σκοπούς), κ.λπ. 

- Μελέτη υπάρχουσας κατάστασης – δυναµική: στο στάδιο αυτό εξετάζεται η υπάρχουσα 
κατάσταση της περιοχής µελέτης και η δυναµική της. Σηµαντικό βάρος δίνεται, εκτός των 
άλλων, στην ανάλυση του υπάρχοντος ενεργειακού συστήµατος που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
της περιοχής, των εν δυνάµει περιβαλλοντικών ενεργειακών πηγών προς αξιοποίηση και 
του δυναµικού τους στην περιοχή µελέτης, καθώς και των προτύπων ενεργειακής 
κατανάλωσης και της δυναµικής τους. 

- ∆όµηση εναλλακτικών σεναρίων: εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης της 
περιοχής µελέτης, η δόµηση των οποίων ενσωµατώνει την αξιοποίηση των 
περιβαλλοντικών ενεργειακών πηγών και την εξοικονόµησης ενέργειας στην υπό µελέτη 
περιοχή, µε τρόπο ώστε να εξυπηρετεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό την ενεργειακή ζήτηση, η 
οποία προκύπτει από το επιδιωκόµενο αναπτυξιακό πρότυπο. 

- Αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων: τα σενάρια που διατυπώνονται στο προηγούµενο 
στάδιο αξιολογούνται στη βάση σειράς κριτηρίων αξιολόγησης, µε στόχο τον έλεγχο της 
απόδοσής τους σε σχέση µε την επίτευξη του στόχου και των υποστόχων. Η αξιολόγηση 
των προτεινόµενων εναλλακτικών σεναρίων αφορά και στην ενεργειακή διάσταση, µέσα 
από την επιδίωξη της επίτευξης και των ενεργειακών στόχων. Για το σκοπό αυτό 
ενσωµατώνονται τα κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία µπορεί να αφορούν τόσο 
σε ποσοτικά (π.χ. παραγόµενη ενέργεια σε κάθε σενάριο από περιβαλλοντικές πηγές) όσο 
και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά των εναλλακτικών σεναρίων (π.χ. επίπτωση κάθε σεναρίου 
στην περιβαλλοντική αναβάθµιση από την αξιοποίηση των ΑΠΕ). 

- Λήψη απόφασης: επιλέγεται το σενάριο µε την καλύτερη απόδοση, το οποίο 
συµπεριλαµβάνει και την κατάλληλη διάρθρωση των ενεργειακών πηγών για την 
εξυπηρέτηση των ενεργειακών στόχων προς την κατεύθυνση των ΕΒΚ. 

- Εφαρµογή: προώθηση µέτρων πολιτικής και έργων που υλοποιούν το επιλεχθέν σενάριο. 
Στο παρόν στάδιο προωθούνται µέτρα πολιτικής και έργα, που αφορούν στην υλοποίηση 
των στόχων του σχεδιασµού και µεταξύ αυτών και των ενεργειακών στόχων. 

 
Για το σχεδιασµό και την επιδίωξη του στόχου των ΕΒΚ στα πλαίσια της διαδικασίας 
σχεδιασµού εµφανίζονται µία σειρά από σηµαντικές προκλήσεις, οι οποίες αφορούν: 
- Στο σχεδιαστή, ο οποίος στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασµού αναλαµβάνει µία σειρά 
από ρόλους, η επιτυχής έκβαση των οποίων είναι σηµαντική για την επιτυχία του όλου 
εγχειρήµατος. 

- Στην ολοκλήρωση του στόχου των ΕΒΚ µε άλλους σχεδιαστικούς στόχους για την εκάστοτε 
περιοχή µελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασµός µιας ΕΒΚ µπορεί να αποτελεί είτε µία 
τοµεακή διαδικασία σχεδιασµού, που οδηγεί στη δηµιουργία και προώθηση ενός 
ενεργειακού σχεδίου-πλατφόρµας ως υπόβαθρο για κάθε άλλη άσκηση σχεδιασµού, είτε να 
είναι ενταγµένος στον αναπτυξιακό σχεδιασµό µιας περιοχής, έτσι ώστε η οποιαδήποτε 
αναπτυξιακή κατεύθυνση της περιοχής, ως προϊόν του σχεδιασµού, να ενσωµατώνει σε 
αυτή την ενεργειακή διάσταση. 

- Στη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας και όλων των ενδιαφεροµένων οµάδων σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας σχεδιασµού. 

- Στην κινητοποίηση του τοπικού επιπέδου (αυτοδιοίκηση, τοπικοί φορείς κ.λπ.) για την 
ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση του σχεδιασµού και της χάραξης πολιτικής 
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για την υλοποίηση του στόχου των ΕΒΚ, σε συνδυασµό µε τη χάραξη κατάλληλης 
αναπτυξιακής πολιτικής και σε άλλους τοµείς. 

- Στη συνεργασία µεταξύ τοπικού και κεντρικού επιπέδου λήψης αποφάσεων, όπου το 
κεντρικό επίπεδο, µέσα από πολιτικές που προωθεί σε σχέση µε τα ενεργειακά ζητήµατα, 
µπορεί να συµβάλλει αποφασιστικά στη υλοποίηση των στόχων του τοπικού επιπέδου. 

- Στη συνεργασία και το συντονισµό δράσης µεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων σε τοπικό 
επίπεδο. 

 
Ο ρόλος του σχεδιαστή 
Στα πλαίσια του σχεδιασµού των ΕΒΚ, όπου οι διαστάσεις της αξιοποίησης της 
περιβαλλοντικής ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας είναι κυρίαρχες, οι 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει ο σχεδιαστής είναι πολλαπλές και αναφέρονται: 
- Στην ολοκλήρωση: α) της ενεργειακής διάστασης στη διαδικασία του σχεδιασµού, µέσα 
από τη συστεµική προσέγγιση της περιοχής µελέτης και την ολοκληρωµένη θεώρηση των 
φυσικών, κοινωνικών και οικονοµικών µεταβλητών της, β) µεταξύ του ενεργειακού τοµέα 
και των υπόλοιπων παραγωγικών τοµέων (διατοµεακή ολοκλήρωση), γ) των υποδοµών 
ΑΠΕ µε τις υπόλοιπες παραγωγικές υποδοµές και χρήσεις γης (χωρική ολοκλήρωση), δ) 
της ενεργειακής µε τις υπόλοιπες διαστάσεις ενός σχεδίου, όπως χρήσεις γης, µεταφορές 
κ.λπ., που συµβάλλουν στην εξοικονόµηση και την ορθολογική χρήση ενέργειας, ε) µεταξύ 
των διαφορετικών επιπέδων λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικής (τοπικό – υπερτοπικό 
επίπεδο), ζ) των αξιών σε τοπικό επίπεδο και των στόχων του σχεδιασµού των ΕΒΚ, η) της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων και της εφαρµογής. 

- Στη διαχείριση των συγκρούσεων στην τοπική κοινωνία, που µπορεί να προκύψουν από 
αντικρουόµενους στόχους µεταξύ των διαφορετικών τοπικών οµάδων σε σχέση µε την 
επιδίωξη του στόχου των ΕΒΚ, π.χ. συγκρούσεις σχετικά µε τη χωροθέτηση υποδοµών 
ΑΠΕ. 

- Στην προσαρµογή των επιµέρους διαστάσεων των παραγόµενων σχεδίων στα φυσικά, 
γεωγραφικά, κοινωνικά, οικονοµικά και πολιτισµικά δεδοµένα της περιοχής µελέτης, στη 
βάση των περιορισµών που αυτά µπορεί να επιβάλλουν. 

- Στην προώθηση της ενεργού συµµετοχής των τοπικών παραγόντων (πολιτών και 
επιχειρήσεων), µέσα από την αξιοποίηση των κατάλληλων συµµετοχικών προσεγγίσεων, µε 
στόχο αφενός µεν τον εµπλουτισµό της πληροφορίας που απαιτείται για την αντιµετώπιση 
των σχεδιαστικών προβληµάτων στον τοµέα της ενέργειας στην περιοχή µελέτης, όπως 
κρατούσες αντιλήψεις, παράδοση, διαφορετικές απόψεις, επιθυµητές πολιτικές κ.λπ., 
αφετέρου δε τη διασφάλιση της διαφάνειας και την επίτευξη της ευρύτερης δυνατής 
συναίνεσης στη λήψη αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής.  

- Στον εµπλουτισµό της γνώσης των τοπικών κοινωνιών και την ευαισθητοποίησή τους, µέσα 
από την πλατιά ενηµέρωση των διαφόρων οµάδων σε σχέση µε τα πλεονεκτήµατα από την 
αξιοποίηση της περιβαλλοντικής ενέργειας και την ορθολογική χρήση της ενέργειας, την 
επισήµανση των διαθέσιµων επιλογών σε σχέση µε την αξιοποίηση εναλλακτικών µορφών 
παραγωγής ενέργειας και των επιπτώσεων των αποφάσεων αυτών στην τοπική οικονοµία 
και ανταγωνιστικότητα, την προστασία των φυσικών πόρων, την ποιότητα ζωής, κ.λπ. 

- Στην προώθηση εκείνων των ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών, οι οποίες, µε βάση τα 
τοπικά δεδοµένα (διαθέσιµες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ενεργειακές ανάγκες και 
δυναµική τους, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονοµικά δεδοµένα, πολιτισµός), 
προσαρµόζονται και εξυπηρετούν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις τοπικές ανάγκες. 

 
Ο ρόλος του σχεδιαστή στην προώθηση µιας περιοχής ως ΕΒΚ είναι καθοριστικός, µέσα από 
τη δυνατότητα παρέµβασης που έχει στο φυσικό και δοµηµένο χώρο και την αλληλεπίδρασή 
του µε ένα σηµαντικό τµήµα της τοπικής κοινωνίας (φορείς, οµάδες πολιτών, αυτοδιοίκηση, 
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επαγγελµατικές οµάδες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, κ.λπ. της περιοχής µελέτης), στα 
πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του.  
Ο σχεδιαστής καλείται να πρωταγωνιστήσει σε µία σειρά από διαφορετικούς ρόλους στα 
πλαίσια της διαδικασίας σχεδιασµού (Briassoulis 1999). Έτσι, για το σχεδιασµό των ΕΒΚ, ο 
σχεδιαστής αποτελεί (Σχήµα 2): 
- Το σύµβουλο των τοπικών αρχών στην προσπάθεια του σχεδιασµού των ΕΒΚ. 
- Τον καταλύτη (McHarg 1979) για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά µε τα οφέλη για τις 
τοπικές κοινωνίες από την προώθησή τους ως ΕΒΚ, µέσα από την αξιοποίηση των 
κατάλληλων συµµετοχικών προσεγγίσεων στο σχεδιασµό. 

- Το διαµεσολαβητή (mediator) για τη διαχείριση των συγκρούσεων µεταξύ των αντικρουό-
µενων συµφερόντων διαφορετικών οµάδων (Susskind και Ozawa 1984, Forester 1989). 

- Τον ‘εκπαιδευτή’ σε νέες µορφές συµµετοχής, συνεργασίας και κοινωνικής µάθησης 
(Bruggeman 2008). 

- Το συντονιστή µιας διεπιστηµονικής οµάδας για την ενσωµάτωση στη διαδικασία 
σχεδιασµού των ΕΒΚ όλης της απαραίτητης γνώσης, της προερχόµενης από διαφορετικά 
γνωστικά πεδία, για το σχεδιασµό των κατάλληλων παρεµβάσεων.  

 
Σχήµα 2. Ο ρόλος του σχεδιαστή στο σχεδιασµό των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων. 
Figure 2. The role of planner in planning Energy Sustainable Communities. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ολοκλήρωση του στόχου των ΕΒΚ µε άλλους σχεδιαστικούς στόχους  
Η ολοκλήρωση του στόχου των ΕΒΚ µε άλλους σχεδιαστικούς στόχους για την εκάστοτε 
περιοχή µελέτης είναι πολύ σηµαντική. Ο στόχος της ανάπτυξης περιοχών ως ΕΒΚ µπορεί να 
ενταχθεί στο πλαίσιο ενός µακροπρόθεσµου, προληπτικού (proactive) ενεργειακού 
σχεδιασµού, αποτελώντας το υπόβαθρο πάνω στο οποίο λαµβάνει χώρα κάθε σχεδιαστική 
παρέµβαση στην εκάστοτε περιοχή µελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε τοµεακή ή άλλη 
παρέµβαση, ως προϊόν του κατάλληλου σχεδιασµού, εντάσσεται στο γενικότερο ενεργειακό 
σχεδιασµό των ΕΒΚ και συµβάλλει µε τον τρόπο της προς την κατεύθυνση αυτή. Για 
παράδειγµα, ο σχεδιασµός των χρήσεων γης θα πρέπει να συµβάλλει στην κατεύθυνση της 
εξοικονόµησης ενέργειας, µέσα από τον περιορισµό των µετακινήσεων. Η διαχείριση των 
απορριµµάτων θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τη δυνατότητα παραγωγής ανανεώσιµης 
ενέργειας από την παραγόµενη βιοµάζα. Η αναβάθµιση της κτιριακής υποδοµής θα πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη της τις αρχές του βιοκλιµατικού σχεδιασµού για τη µείωση της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων κ.λπ.  
Ο ρόλος της συµµετοχής της τοπικής κοινωνίας 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 
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Η συµµετοχική προσέγγιση στο σχεδιασµό και τη λήψη απόφασης διασφαλίζει (Στρατηγέα 
2009):  
- Τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των σχεδιαστικών παρεµβάσεων, µέσα από την 
ενσωµάτωση σε αυτές των διαφορετικών απόψεων, αναγκών, αξιών, κ.λπ.  

- Την εκπλήρωση της επιθυµίας του κοινού να συµµετέχει και να συνδιαµορφώνει τις 
αποφάσεις που το αφορούν.  

- Τη διαχείριση των συγκρούσεων σε τοπικό επίπεδο, µέσα από µία διαδικασία 
διαπραγµάτευσης και δηµιουργίας συναίνεσης στη θεώρηση των προβληµάτων και την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.  

- Τον εµπλουτισµό της γνώσης του κοινού στο υπό εξέταση σχεδιαστικό πρόβληµα, που 
συµβάλλει στη δηµιουργία  ενός ευαισθητοποιηµένου κοινού, στοιχείο που δρα θετικά στο 
στάδιο της υλοποίησης του όποιου σχεδίου και της προώθησης των σχετικών πολιτικών.  

- Τη δυνατότητα ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τους περιορισµούς που απορρέουν από 
διεθνείς – εθνικές συµφωνίες, νοµοθεσία, κανονισµούς, εθνικούς και περιφερειακούς 
στόχους, κ.λπ. 

- Την εγκυρότητα των αποφάσεων, ως το προϊόν µιας πλουραλιστικής διαδικασίας, µέσα από 
την οποία εκπροσωπούνται οι απόψεις όλων των εµπλεκοµένων οµάδων.  

 
Η συµµετοχική προσέγγιση µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά σε όλα τα στάδια της 
διαδικασίας σχεδιασµού, µέσα από την αξιοποίηση των κατάλληλων συµµετοχικών 
εργαλείων. Ανταποκρίνεται στην ιδέα του σχεδιασµού “… από την κοινωνία, … µε την 
κοινωνία, … για την κοινωνία” (Renn και άλλοι 1993), ενισχύοντας το αίσθηµα της 
συνευθύνης των πολιτών και της δέσµευσης στις αποφάσεις, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί µια 
πλατφόρµα ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησής τους, µέσα από την παροχή της κατάλληλης 
πληροφορίας (Στρατηγέα 2009). Ταυτόχρονα, ενισχύει τη διαφάνεια και την εµβάθυνση της 
δηµοκρατικής προσέγγισης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (van Asselt και Rijkens-
Klomp 2002).  

Το πρώτο βήµα στην προσπάθεια προώθησης των ΕΒΚ είναι η παροχή πληροφορίας 
και η ενηµέρωση / ευαισθητοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο. Η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σε σχέση µε τα ζητήµατα της ενέργειας µπορεί να γίνει µέσα από την 
οργάνωση δηµόσιων συζητήσεων, εκστρατειών ενηµέρωσης σε σχέση µε τα ενεργειακά 
ζητήµατα, δράσεων επίδειξης επιτυχηµένων παραδειγµάτων αξιοποίησης των ΑΠΕ και 
εξοικονόµησης ενέργειας, κ.λπ. Ο στόχος των παραπάνω είναι η αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, της συνειδητοποίησης της συνεισφοράς τους στο πρόβληµα 
(π.χ. ρύπανση από την αλόγιστη χρήση των ενεργειακών πόρων) και της δέσµευσής τους 
απέναντι στην αναβάθµιση της προτεραιότητας της ενεργειακής διάστασης και την 
ενσωµάτωσή της σε κάθε αναπτυξιακό σχεδιασµό στην περιοχή µελέτης. Σηµαντική, για το 
σκοπό αυτό, µπορεί να είναι η συµβολή των ερευνητικών ιδρυµάτων στην ενηµέρωση και την 
εµπεριστατωµένη επίδειξη επιτυχηµένων εµπειριών, τεχνολογιών κ.λπ. 

Η συµµετοχή του κοινού από τα πρώτα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασµού για την 
ανάπτυξη ΕΒΚ είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα εντοπισµού των 
διαφορετικών (και ενδεχοµένως αντιτιθέµενων προς τους στόχους) απόψεων και των πιθανών 
συγκρούσεων σε σχέση µε τα θέµατα που αφορούν π.χ. στη χωροθέτηση εγκαταστάσεων 
ΑΠΕ. Ο εντοπισµός των αντιδράσεων στα πρώτα στάδια του σχεδιασµού παρέχει στο 
σχεδιαστή όλη εκείνη την απαραίτητη γνώση και πληροφορία (ποιες οµάδες της τοπικής 
κοινωνίας αντιδρούν, ποιοι είναι οι στόχοι τους, η δυνατότητα επιρροής τους, ο βαθµός 
απόκλισης από τους στόχους του σχεδιασµού κ.λπ.), η οποία είναι χρήσιµη για τη λήψη 
αποφάσεων σε σχέση µε τον τύπο των ΑΠΕ που εξυπηρετούν τις τοπικές ανάγκες, µε βάση 
τους διαθέσιµους πόρους και είναι αποδεκτές από το κοινωνικό σύνολο, τις εναλλακτικές 
θέσεις χωροθέτησής τους, κ.λπ. Ταυτόχρονα, δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της 
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διαδικασίας ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των διαφορετικών οµάδων και ζύµωσης των 
ζητηµάτων αυτών στις τοπικές κοινωνίες, καθώς και της κατανόησης των ωφελειών για το 
κοινωνικό σύνολο, που µπορεί να προκύψουν από συγκεκριµένες αναπτυξιακές επιλογές 
στον τοµέα της παραγωγής φιλικής ενέργειας.  

Σηµαντική είναι η εµπλοκή του κοινού και των ενδιαφεροµένων οµάδων (Σχήµα 3) σε 
όλα τα στάδια του σχεδιασµού προς µία ΕΒΚ. Ο λόγος για αυτό έγκειται στη µεγαλύτερη 
δυνατότητα εµβάθυνσης στα οφέλη που προκύπτουν από την επιδίωξη αυτού του στόχου, την 
ενσωµάτωση όλων των διαφορετικών απόψεων στη διαδικασία του σχεδιασµού, τη δέσµευση 
όλων των κοινωνικών και επαγγελµατικών οµάδων στις πολιτικές υλοποίησης του σχεδίου 
που επιλέγεται, τη δηµιουργία µίας νέας ‘ενεργειακής κουλτούρας’ στην περιοχή µελέτης 
µέσα από την ενηµέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αλληλεπίδραση µε άλλες οµάδες. 
Ακόµη, µέσα από την εµβάθυνση στις διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για την αξιοποίηση 
των διαθέσιµων στην περιοχή ΑΠΕ και την εξοικονόµηση ενέργειας, αλλά και την 
αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στο φυσικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον της 
περιοχής µελέτης, διευκολύνεται η εφαρµογή της λύσης που επιλέγεται στο στάδιο της 
αξιολόγησης, αφού οι συµµετοχικές (και συναινετικές) διαδικασίες “καλλιεργούν” το έδαφος 
για το σκοπό αυτό και αµβλύνουν τις κοινωνικές αντιδράσεις. Τέλος, η εµπλοκή του κοινού 
(πολίτες, επιχειρήσεις του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, οµάδες δράσης, κ.λπ.), στα πλαίσια 
της διαδικασίας σχεδιασµού, συµβάλλει στη συνεισφορά των διαφορετικών οµάδων, ανάλογα 
µε την εξειδίκευση και τα ενδιαφέροντά τους, σηµαντικής για το σχεδιασµό πληροφορίας, 
που µπορεί να αφορά σε τεχνικά ζητήµατα, τεχνογνωσία, πολιτικές προώθησης κ.λπ., η οποία 
εµπλουτίζει περαιτέρω µε πληροφορία τα διάφορα στάδια της διαδικασίας του σχεδιασµού. 
 
Σχήµα 3. Συµµετέχοντες στο σχεδιασµό Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων (Hidson 2004). 
Figure 3. Stakeholders in planning Energy Sustainable Communities (Hidson 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η σηµασία του τοπικού επιπέδου για την ανάληψη πρωτοβουλιών προς µία ΕΒΚ 
Η σηµασία του τοπικού επιπέδου (αυτοδιοίκηση, τοπικοί φορείς κ.λπ.) στην επιδίωξη του 
στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης έχει ιδιαίτερα τονιστεί στα πλαίσια της Local Agenda 21. 
Ένα σηµαντικό στοιχείο για την επιδίωξη του στόχου της βιώσιµης ανάπτυξης είναι η πλατιά 
κινητοποίηση των κοινωνικών οµάδων σε µία κοινή προσπάθεια, η οποία απαιτεί νέες µορφές 
συµµετοχής, συνεργασίας και κοινωνικής µάθησης για την υιοθέτηση εκείνων των 
συµπεριφορών, οι οποίες θα µειώσουν τις συγκρούσεις ανάµεσα στο περιβάλλον και την 
ανάπτυξη. Σε αυτή την προσπάθεια, σηµαντικός είναι ο ρόλος που αποδίδεται από τη Local 
Agenda 21 (Κεφάλαιο 28) στις τοπικές αρχές. Πιο συγκεκριµένα, η Local Agenda 21 ορίζει: 
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ΕΒΚ 

Πλατφόρµα διαλόγου 
– αλληλεπίδρασης σε 

τοπικό επίπεδο 
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“ ∆εδοµένου ότι πολλά από τα προβλήµατα που θέτει η Local Agenda 21, αλλά και οι 
λύσεις τους έχουν τις ρίζες τους σε δραστηριότητες τοπικού χαρακτήρα, η συµµετοχή και 
η συνεργασία των τοπικών αρχών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιδίωξη 
των στόχων της. Οι τοπικές αρχές κατασκευάζουν, λειτουργούν και συντηρούν 
κοινωνικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές υποδοµές, εποπτεύουν τη διαδικασία 
σχεδιασµού, προωθούν περιβαλλοντικές πολιτικές τοπικού ενδιαφέροντος και 
συµβάλλουν στην εφαρµογή εθνικών περιβαλλοντικών πολιτικών. Οι τοπικές αρχές, ως 
το πλησιέστερο στους πολίτες επίπεδο διοίκησης, έχουν σηµαντικό ρόλο στην 
εκπαίδευση και κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για την προώθηση του στόχου 
της βιώσιµης ανάπτυξης” (United Nations 1993, Agenda 21, Section 28.1). 

 
Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικές αρχές αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες για την εισαγωγή, 

ερµηνεία, εξειδίκευση και ενδεχοµένως εφαρµογή εκείνων των πλευρών της Local Agenda 
21, που είναι κατάλληλες για τις τοπικές κοινωνίες. Αναλαµβάνουν δηλαδή το ρόλο της 
προώθησης των αρχών της Local Agenda 21, µέσα από µία διαδικασία, η οποία, µεταξύ 
άλλων, προωθεί την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών, την 
ερµηνεία και προσαρµογή των στόχων της Agenda 21 στα τοπικά δεδοµένα και προβλήµατα, 
τη χάραξη προτεραιοτήτων και την προώθηση τοπικών προγραµµάτων για την εξυπηρέτηση 
γενικών και ειδικών στόχων, την αναθεώρηση στόχων, σχεδίων και πρωτοβουλιών κ.α. 
(Lafferty και Eckerberg 1998). 

Η ολοκλήρωση της ενεργειακής διάστασης της βιώσιµης ανάπτυξης στα προγράµµατα, 
τις δράσεις και το γενικότερο σχεδιασµό των τοπικών κοινοτήτων στηρίζεται κατά κύριο 
λόγο στις πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών. Ο ρόλος τους προς την κατεύθυνση της 
υλοποίησης του στόχου των ΕΒΚ είναι καθοριστικός, όπως δείχνει και η εµπειρία από τις 
σχετικές εφαρµογές σε παγκόσµιο επίπεδο (EC 2004, EREC 2005).   

Σηµαντική παράµετρος στην προσπάθεια των τοπικών αρχών για την προώθηση των 
ΕΒΚ είναι η δηµιουργία ενεργειακού ‘οράµατος’ στην τοπική κοινωνία και η αίσθηση της 
συµβολής στη διαµόρφωση και της συµµετοχής των πολιτών στη υλοποίηση αυτού του 
οράµατος. Η επιτυχής έκβαση των παραπάνω απαιτεί τη συνεπή και συστηµατική 
προσπάθεια των τοπικών αρχών και τη δέσµευση σε αυτή ανθρώπινων και υλικών πόρων. Η 
δηµιουργία των κατάλληλων οµάδων µέσα στις διοικητικές δοµές των τοπικών φορέων 
λήψης απόφασης και χάραξης πολιτικής αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην προσπάθεια 
προώθησης της ιδέας των ΕΒΚ. 
Η συνεργασία / συντονισµός µεταξύ τοπικού και κεντρικού επιπέδου λήψης αποφάσεων  
Σηµαντική είναι η συνεργασία του τοπικού επιπέδου µε το περιφερειακό / εθνικό επίπεδο 
λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής, το οποίο θέτει το γενικότερο πλαίσιο προώθησης 
των στόχων των ΑΠΕ, όπως αυτοί χαράσσονται σε εθνικό επίπεδο. Οι προσπάθειες σε τοπικό 
επίπεδο απαιτείται να στηρίζονται από την κεντρική εξουσία, µέσα από την προώθηση 
κεντρικών πολιτικών που συµβάλλουν στην ενίσχυση της τοπικής προσπάθειας, σε τοµείς οι 
οποίοι δεν άπτονται των αρµοδιοτήτων του τοπικού επιπέδου, όπως αναπτυξιακός νόµος και 
µηχανισµοί στήριξης επενδύσεων ΑΠΕ, προώθηση πολιτικών για βιοκλιµατικό σχεδιασµό 
και εξοικονόµηση ενέργειας σε επίπεδο κτιριακής υποδοµής, δηµιουργία σε κεντρικό επίπεδο 
δοµών στήριξης των τοπικών πρωτοβουλιών σε τεχνικά θέµατα (π.χ. τεχνολογίες ΑΠΕ και 
εξοικονόµησης ενέργειας), προβολή των επιτυχηµένων πρωτοβουλιών, κ.λπ. 
 
Συνεργασία / συντονισµός δράσης µεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων σε τοπικό επίπεδο  
Σηµαντικός παράγοντας για την επιτυχία της επιδίωξης του στόχου των ΕΒΚ είναι και η 
συνεργασία στο τοπικό επίπεδο, µεταξύ των διαφορετικών τοπικών κοινοτήτων. Η 
συνεργασία αυτή µπορεί να πάρει τις παρακάτω µορφές: 
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- ανταλλαγή επιτυχηµένης εµπειρίας: σηµαντική είναι η εµπειρία που µπορούν να 
αποκοµίσουν τοπικές κοινότητες από την επιτυχή προσπάθεια άλλων κοινοτήτων, µε 
ανάλογα µε αυτές χαρακτηριστικά.  Στο πλαίσιο αυτό, η δηµιουργία δικτύων συνεργασίας 
για την ανταλλαγή εµπειριών, τεχνογνωσίας κ.λπ. είναι σηµαντική για την επιτάχυνση των 
διαδικασιών, µε την προϋπόθεση της κατάλληλης προσαρµογής των όποιων επιλογών στα 
τοπικά δεδοµένα.  

- από κοινού αξιοποίηση διαθέσιµων πηγών περιβαλλοντικής ενέργειας: οι περιβαλλοντικές 
πηγές ενέργειας αποτελούν πολλές φορές αντικείµενο αξιοποίησης περισσοτέρων της µίας 
τοπικών κοινοτήτων π.χ. η περίπτωση αιολικού δυναµικού µιας περιοχής, η οποία 
εντάσσεται στα διοικητικά όρια περισσότερων της µιάς τοπικών κοινοτήτων. Στην 
περίπτωση αυτή είναι προς όφελος των εν λόγω κοινοτήτων, όπως δείχνει και η εµπειρία, η 
από κοινού αξιοποίηση του εν λόγω δυναµικού µέσα από τη συνεργασία, το συντονισµό 
των ενεργειών και των απαιτούµενων για το σκοπό αυτό σχετικών πόρων.   

- ανάπτυξη συνεργασιών µεταξύ διαφορετικών τοπικών κοινοτήτων: αποσκοπούν στην 
αξιοποίηση µορφών ΑΠΕ στη βάση συνεργειών και σχέσεων συµπληρωµατικότητας σε 
ανθρώπινους πόρους, τεχνογνωσία κ.λπ. που απαιτούνται για την προώθηση των ΕΒΚ. Στο 
πλαίσιο αυτό, µπορούν να δηµιουργούνται οµάδες-‘πυρήνες’ σε διαφορετικές κοινότητες 
για την ευρύτερη προώθηση της ιδέας και την αποτελεσµατικότερη προσέγγιση και 
υλοποίησή της, οι οποίες αξιοποιούν τις συνέργειες µεταξύ των διαφορετικών 
εξειδικεύσεων των εµπλεκοµένων µελών τους. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό 
στο πλαίσιο µικρών κοινοτήτων, οι οποίες δεν είναι αυτάρκεις σε σχέση µε τις ειδικότητες 
που απαιτούνται για το σχεδιασµό και την επιτυχή υλοποίηση του εγχειρήµατος των ΕΒΚ. 

 
Κατευθύνσεις Πολιτικής για την Προώθηση των Ενεργειακά Βιώσιµων Κοινοτήτων 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι κατευθύνσεις πολιτικής, οι οποίες αποσκοπούν στην 
προώθηση των ΕΒΚ σε τοπικό επίπεδο (Σχήµα 4). Οι κατευθύνσεις αυτές αφορούν στην 
προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόµησης ενέργειας. Μία ολοκληρωµένη θεώρηση των εν 
λόγω κατευθύνσεων αποτελεί τη βάση για την προώθηση της ιδέας των ΕΒΚ.  
Οι κατευθύνσεις πολιτικής για την επιδίωξη του στόχου των ΕΒΚ εστιάζουν κύρια στα 
νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα και τις µεταφορές. Στο 
πλαίσιο αυτό, τα µέτρα πολιτικής οµαδοποιούνται στη συνέχεια στις εξής ενότητες (Σχήµα 
4): 

- µέτρα πολιτικής που αφορούν στην τοπική κοινωνία (νοικοκυριά), 
- µέτρα πολιτικής για τις τοπικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, 
- πρότυπα χωρικής οργάνωσης για τη µείωση των µετακινήσεων (µεταφορές), και τέλος 
- µέτρα πολιτικής που αφορούν στην ενδυνάµωση των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης 
για τη στήριξη του όλου εγχειρήµατος. 

Τα παραπάνω περιγράφονται στη συνέχεια. 
 
Κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν στην τοπική κοινωνία  
- Πρότυπα κατανάλωσης: σηµαντική, στο πλαίσιο αυτό, είναι η πλατιά ενηµέρωση του 
καταναλωτικού κοινού και η αύξηση της ευαισθητοποίησης σε θέµατα εξοικονόµησης και 
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, µέσα από την οργάνωση ηµερίδων, την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού και την προβολή του στο µαθητικό πληθυσµό και τη νεολαία, τη 
διανοµή ενηµερωτικού υλικού στα νοικοκυριά, κ.λπ., µε στόχο την αλλαγή των 
καταναλωτικών προτύπων σε θέµατα ενέργειας. Η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 
σε θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και της ενεργειακής της συνιστώσας συµβάλλει στην 
προετοιµασία του εδάφους για την ανάπτυξη των ΕΒΚ. 

- ∆ιάχυση γνώσης σχετικά µε τις διαθέσιµες τεχνολογίες: σηµαντική είναι η ενίσχυση της 
γνώσης της τοπικής κοινωνίας και των νοικοκυριών σχετικά µε τις διαθέσιµες τεχνολογίες, 
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το κόστος τους, αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτές. Τέτοιου είδους 
πληροφορίες µπορούν να διατίθενται στα νοικοκυριά στο πλαίσιο π.χ. µιας εκστρατείας 
ενηµέρωσης, που µπορεί να συνδυάζεται µε την προσπάθεια για ορθολογικότερη 
αξιοποίηση της ενέργειας. Στην προσπάθεια αυτή, οι τοπικές κοινότητες µπορούν να 
συνεργάζονται και να αξιοποιούν τις τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής µελέτης.  

- Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφόρησης & Επικοινωνίας (ΤΠΕ): ‘έξυπνες’ µετρήσεις της 
κατανάλωσης και ροή πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο προς τους καταναλωτές, 
παρέχοντας σε αυτούς τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης και ελέγχου της ενεργειακής 
τους κατανάλωσης (COM 2009).  

- Προώθηση βιοκλιµατικού σχεδιασµού κτιρίων: εµπέδωση ανάλογων εφαρµογών στην 
τοπική κοινωνία, αλλά και στις επαγγελµατικές οµάδες που µπορούν να στηρίξουν τέτοιες 
επιλογές (Beerepoot 2003). 

 
Κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν στις τοπικές επιχειρήσεις  
- Προώθηση συνεργασιών µεταξύ επιχειρήσεων για την από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών 
για την εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών τους π.χ. η από κοινού επένδυση για τη 
χωροθέτηση ενός αιολικού ή Φ/Β πάρκου, που θα εξυπηρετεί τις ενεργειακές ανάγκες µιας 
παραγωγικής υποδοµής, έτσι ώστε να µοιράζεται το κόστος της σχετικής επένδυσης µεταξύ 
των επιχειρήσεων. 

- Εκπαίδευση – επιµόρφωση: περιλαµβάνει α) την προετοιµασία και εκπαίδευση 
επαγγελµατικών οµάδων σε θέµατα αξιοποίησης της περιβαλλοντικής ενέργειας, 
αναβαθµίζοντας την υπάρχουσα γνώση στα θέµατα των ΑΠΕ και των τεχνολογιών 
εξοικονόµησης ενέργειας και ενισχύοντας το υπάρχον δυναµικό της περιοχής, το οποίο θα 
στηρίξει τέτοιου είδους εφαρµογές και β) εκπαίδευση  επαγγελµατικών οµάδων σε θέµατα 
και τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας, για την εισαγωγή τους στην τοπική 
επιχειρηµατική δράση.  

- Ανάπτυξη/αξιοποίηση ΤΠΕ για την παρακολούθηση και άµεση διαχείριση της 
κατανάλωσης ενέργειας στο επίπεδο των επιχειρήσεων (COM 2009). 

- ∆ιάχυση γνώσης - τεχνολογίας στην τοπική επιχειρηµατική κοινότητα, µε σκοπό την 
προώθησή τους στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες π.χ. µέσα από τη δηµιουργία ενός 
τοπικού συµβουλευτικού κέντρου για τη διάχυση πληροφορίας σε θέµατα τεχνολογικών 
εφαρµογών, προσαρµοσµένων στις ανάγκες των τοµέων της τοπικής οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

- Αύξηση της ευαισθητοποίησης της επιχειρηµατικής κοινότητας: σηµαντική είναι η 
ενίσχυση του αισθήµατος της κοινωνικής ευθύνης και του κοινωνικού ρόλου των 
επιχειρήσεων σε µία τοπική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι τοπικοί φορείς (αυτοδιοίκηση, 
επιµελητήρια, σύλλογοι, κ.α.) µπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για να ανοίξει µία 
σηµαντική συζήτηση ανάµεσα στους επαγγελµατικούς φορείς, τονίζοντας αφενός µεν το 
ρόλο και την κοινωνική τους ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία, αφετέρου δε τα οφέλη 
που απορρέουν από την προώθηση των ΑΠΕ και της εξοικονόµησης ενέργειας σε 
επιχειρηµατικό επίπεδο. 

- Επιβράβευση: ανταµοιβή των προσπαθειών των επιχειρήσεων και των ενεργειακά 
υπεύθυνων συµπεριφορών, µέσα από την αναγνώριση και προβολή, µε διάφορους τρόπους, 
των επιτυχηµένων προσπαθειών  π.χ. σε τοπικά sites.  

- eco-Labels: δηµιουργία φορέα πιστοποίησης περιβαλλοντικά υπεύθυνων συµπεριφορών και 
απονοµή κατάλληλου σήµατος για τοπική και ευρύτερη προβολή των επιχειρήσεων αυτών. 
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Σχήµα 4: Πολιτικές προώθησης ΑΠΕ και εξοικονόµησης ενέργειας (Επεξεργασία από 
Στρατηγέα και άλλοι 2008). 
Figure 4: Policies promoting RES and energy efficiency (Adapted from Stratigea et al. 2008). 
 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν στο πρότυπο χωρικής οργάνωσης  
- Σχεδιασµός υποδοµών: π.χ. µεταφορών για λιγότερες µετακινήσεις, πεζοδροµήσεων σε 
αστικές περιοχές για τη µείωση της χρήσης µέσων µετακίνησης, δικτύου ποδηλατοδρόµων 
για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου σε µικρής κλίµακας µετακινήσεις, κ.α. µε στόχο 
την εξοικονόµηση ενέργειας στις µεταφορές – µετακινήσεις. 

- Χρήσεις γης: µίξη περιοχών εργασίας και κατοικίας για τη µείωση των µετακινήσεων. 
- Αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες µπορούν να συµβάλλουν στη µείωση των µετακινήσεων 
µέσα από π.χ. την τηλεεργασία, το ηλεκτρονικό εµπόριο, κ.α. 

 
Κατευθύνσεις πολιτικής που αφορούν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης 
- ∆ηµιουργία δοµών στήριξης των επιχειρήσεων και της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα που 
αφορούν στην εξοικονόµηση ενέργειας, την παραγωγή, τη µείωση της κατανάλωσης κ.λπ. 

- Αναζήτηση των σχετικών πόρων µέσα από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, αλλά και 
τοπικούς πόρους π.χ. µέσα από τη δηµιουργία “πράσινου ταµείου” στην τοπική 
αυτοδιοίκηση, το οποίο θα αξιοποιεί πόρους προς την κατεύθυνση των επενδύσεων σε 
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τοµείς που προωθούν την εµβάθυνση της ιδέας των ΕΒΚ. Πόροι ενός τέτοιου ταµείου 
µπορούν π.χ. να προέρχονται από κάθε είδους επιβολή προστίµων στην περιοχή µελέτης. 

- Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη µείωση των 
µετακινήσεων π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government). 

- Αξιοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών και ΤΠΕ για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
λειτουργώντας ως υπόδειγµα στην τοπική κοινωνία στις δραστηριότητές τους π.χ. µέσω 
εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης της ενέργειας στα δηµόσια κτίρια, έξυπνων 
τεχνολογιών µέτρησης της κατανάλωσης, φωτισµού στερεάς κατάστασης (SSL) και 
συστηµάτων ελέγχου του φωτισµού, ευφυών αισθητήρων και λογισµικού βελτιστοποίησης 
(COM 2009). Ακόµη αξιοποίηση των ΤΠΕ για το σχεδιασµό, την εφαρµογή και την 
αξιολόγηση στρατηγικών υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε τοπικό επίπεδο. 

- Επαναεπένδυση των πόρων, που ενδεχοµένως προκύπτουν, σε δράσεις περαιτέρω 
εµβάθυνσης του στόχου της ανάπτυξης ΑΠΕ και της εξοικονόµησης ενέργειας, µε σκοπό 
την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων αυτών προς όφελος της κοινωνίας, στοιχείο που 
µπορεί να δράσει θετικά για την περαιτέρω κινητοποίηση του τοπικού πληθυσµού προς την 
κατεύθυνση της ΕΒΚ. 

- Ενσωµάτωση της ενεργειακής απόδοσης σε όλες τις πτυχές της παροχής υπηρεσιών των 
φορέων διοίκησης, αλλά και της διαχείρισης υποδοµών, του πολεοδοµικού σχεδιασµού και 
της χάραξης πολιτικής στο τοπικό επίπεδο.  

 
Συµπεράσµατα 
Τα οφέλη από την επιδίωξη του στόχου των ΕΒΚ είναι πολλά και ιδιαίτερα σηµαντικά για τις 
τοπικές κοινωνίες και αφορούν και στους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης, το 
περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία. Κρίσιµο στοιχείο για την επιδίωξη αυτού του 
στόχου αποτελεί ο κατάλληλος σχεδιασµός και η ένταξη της ενεργειακής διάστασης σε 
αυτόν. Η ολοκλήρωση της ενεργειακής διάστασης (παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και 
εξοικονόµηση ενέργειας) στη διαδικασία του σχεδιασµού και η επιτυχής έκβαση του 
σχεδιαστικού εγχειρήµατος προς µια ΕΒΚ έχει ως κύριους πρωταγωνιστές τις τοπικές αρχές, 
τις επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία. Ο ρόλος των πρώτων (τοπικές αρχές) είναι 
σηµαντικός για τη δροµολόγηση του όλου εγχειρήµατος και την αποτελεσµατική επικοινωνία 
του στις τοπικές κοινωνίες, ενώ των υπόλοιπων για την αποδοχή και τη στήριξή του. Στο 
πλαίσιο αυτό, η εµπλοκή της τοπικής κοινωνίας (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) στη διαδικασία 
του σχεδιασµού και της προώθησης ενός σχεδίου προς την κατεύθυνση των ΕΒΚ, µέσα από 
την εφαρµογή των κατάλληλων συµµετοχικών προσεγγίσεων στο σχεδιασµό, αποτελεί 
βασική προϋπόθεση, αλλά και ένα σηµαντικό βήµα και µία ουσιαστική συνεισφορά στην 
υλοποίηση των στόχων της βιώσιµης ανάπτυξης στο τοπικό επίπεδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Ορεινές Περιοχές και Ενεργειακά Βιώσιµες Κοινότητες - Η Περίπτωση της Περιφέρειας 
Ηπείρου – Μία Πρώτη ∆ιερεύνηση των ∆υνατοτήτων 
Στην παρούσα ενότητα σκιαγραφείται η προοπτική της ορεινής Περιφέρειας της Ηπείρου 
προς την κατεύθυνση της προώθησής της ως Ενεργειακά Βιώσιµης Κοινότητας. Η συζήτηση 
που ακολουθεί δεν στοχεύει σε µία εξαντλητική παρουσίαση του θέµατος για την εν λόγω 
περιοχή, αλλά σε µία ενδεικτική καταγραφή των διαθέσιµων περιβαλλοντικών ενεργειακών 
πόρων µιας ορεινής περιφέρειας του ελλαδικού χώρου, οι οποίοι αποτελούν συγκριτικό 
πλεονέκτηµα για την περιοχή προς την κατεύθυνση των ΕΒΚ. 
 
Η Περιφέρεια Ηπείρου  
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαµβάνει το Βορειοδυτικό τµήµα της 
χώρας. Αποτελείται από τους Νοµούς Άρτας, Θεσπρωτίας, 
Ιωαννίνων και Πρέβεζας. Έδρα της περιφέρειας είναι τα Ιωάννινα. Η 
Περιφέρεια Ηπείρου είναι από τις πλέον ορεινές περιοχές της 
Ελλάδας, µε τα ορεινά τµήµατά της να καλύπτουν το 73% της 
συνολικής της έκτασης (9.203 τ. χλµ.), ενώ τα πεδινά µόλις το 15%.  
 
Βάσει της απογραφής του 2001, ο πληθυσµός της Ηπείρου ανερχόταν σε 353.820 χιλιάδες 
κατοίκους, µε περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσµού να κατοικεί στα τέσσερα µεγαλύτερα 
αστικά κέντρα - πρωτεύουσες των αντίστοιχων νοµών (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και 
Ηγουµενίτσα) - και το ¼ (24,1%) του πληθυσµού της περιφέρειας να κατοικεί στις ορεινές 
περιοχές. Από τα στοιχεία του Πίνακα 1 φαίνεται ότι η περιφέρεια τα τελευταία χρόνια 
υφίσταται σηµαντική πληθυσµιακή αποδυνάµωση, ενώ αποτελείται από ένα γηρασµένο 
πληθυσµό, σε σχέση µε τον εθνικό µέσο όρο. 
 
Πίνακας 1: Πληθυσµός της Περιφέρειας Ηπείρου (ΕΣΥΕ 1991 και 2001, Eurostat 2005). 
Table 1: Population of the Region of Epirus (NSSG 1991 and 2001, Eurostat 2005). 
 

 1991 2001 2005 
 Πληθυσµός Πληθυσµός Μεταβολή 

1991-2001 (%) 
Πληθυσµός Μεταβολή από 

2001-05 (%) 
ΕΛΛΑ∆Α 10251336 10964020 7 11082751 1,1 
ΗΠΕΙΡΟΣ 339576 353820 4,2 341851 -3,4 

 
Με κατά κεφαλή ΑΕΠ 66,4% της ΕΕ25, η Ήπειρος χαρακτηρίζεται η φτωχότερη περιφέρεια 
της Ευρώπης το 2003 (Eurostat 2006). Ο πλέον δυναµικοί τοµείς δραστηριότητας στην 
Περιφέρεια είναι τα τρόφιµα και ποτά, µε ισχυρά δίκτυα στον πρωτογενή τοµέα, η 
επεξεργασία ξύλου και η εξόρυξη µη µεταλλικών ορυκτών (ιδιαίτερα µαρµάρου). Κύριοι 
τοµείς δραστηριότητας είναι ακόµη η παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων, η πτηνοτροφία 
και η παραγωγή προϊόντων κρέατος, το µάρµαρο, η παραδοσιακή χειροτεχνία, και η 
παραγωγή άλλων ειδών τροφίµων. Ακόµη, οι πλούσιοι υδάτινοι και φυσικοί πόροι και η 
σηµαντική πολιτιστική κληρονοµιά της Περιφέρειας διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην 
οικονοµική ανάπτυξή της και αποτελούν τα κύρια σηµεία έλξης για την εστίαση στην 
ανάπτυξη της υγιούς και αειφόρου τουριστικής της ανάπτυξης.   
 
Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η απασχόληση ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας, από 
όπου γίνεται εµφανής η συµµετοχή του πρωτογενούς τοµέα στην απασχόληση, η οποία για 
τους τρεις από τους τέσσερις νοµούς της περιφέρειας είναι αρκετά µεγαλύτερη σε σχέση µε 
το σύνολο της χώρας. 
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Πίνακας 2: Τοµεακή απασχόληση (ΕΣΥΕ 2001). 
Table 1: Sectoral employment (NSSG 2001). 
 

 Απασχο-
λούµενοι 

Π ∆ Τ Π 
% 

∆ 
% 

Τ 
% 

Άνεργοι 
% 

Ελλάδα 4101717 591625 891969 2401733 15,2 23,0 61,8 13,2 
Ελλάδα (χωρίς 
Αττική) 

2522527 570686 528974 1300695 23,8 22,0 54,2 14,4 

Ήπειρος 114425 25348 22580 60999 23,3 20,7 56,0 14,8 
Ν. Άρτας 24164 7809 4437 10816 33,9 19,2 46,9 13,8 
Ν. Θεσπρωτίας 15375 4425 2895 7733 29,4 19,2 51,4 13,3 
Ν. Ιωαννίνων 54496 6843 11775 32662 13,3 23,0 63,7 15,3 
Ν. Πρεβέζης 20390 6271 3473 9788 32,1 17,8 50,1 15,4 

Π: πρωτογενής τοµέας  ∆: δευτερογενής τοµέας  Τ: τριτογενής τοµέας 

Περιβαλλοντικοί ενεργειακοί πόροι της Περιφέρειας Ηπείρου 
Στη συνέχεια της ενότητας γίνεται µία πρώτη διερεύνηση των 
προοπτικών της Περιφέρειας Ηπείρου για την παραγωγή ανανεώσιµης 
ενέργειας, στη βάση των διαθέσιµων πόρων. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρουσιάζονται οι ήδη αξιοποιούµενες και οι εν δυνάµει προς 
αξιοποίηση ΑΠΕ στην περιφέρεια, µέσα από την παρουσίαση της 
συµβολής των υδροηλεκτρικών σταθµών παραγωγής ενέργειας και της 
προοπτικής του αιολικού δυναµικού και της παραγωγής βιοµάζας στην 
περιοχή αυτή. Η ανάπτυξη των εν λόγω ΑΠΕ, σε συνδυασµό µε τη 
σχεδιαζόµενη επέκταση κλάδου αγωγού φυσικού αερίου αναµένεται να 
διαφοροποιήσει το ενεργειακό µίγµα της περιοχής στο µέλλον.  
 
Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα της περιοχής αφορά στους υδατικούς της πόρους, οι οποίοι, σε 
συνδυασµό µε το έντονο ορεινό ανάγλυφο, προσφέρουν τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για 
την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλογες εφαρµογές, µικρής ή µεγάλης κλίµακας, 
αναπτύσσονται ήδη ευρέως στην περιοχή, όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 4. Από 
τα στοιχεία του πίνακα αυτού φαίνεται επίσης ότι στην περιοχή η διείσδυση των 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (αιολική ενέργεια), πέραν των υδροηλεκτρικών, είναι 
µηδενική.  
 

Πίνακας 3: Μερίδιο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου (Υπουργείο 
Ανάπτυξης 2005). 
Table 2: Share of renewable energy in the Region of Epirus (Ministry of Development 2005) 
 

 Μερίδιο ΑΠΕ 
 

Σύνολο ΑΠΕ 
Μεγάλα υδροηλεκτρικά Αιολικά Μικρά υδροηλεκτρικά 

 MW % χώρας MW % χώρας MW % χώρας MW % χώρας 
Ελλάδα 3765 100 3018 100 622 100 100 100 
Ήπειρος 572 15,2 544 18,0 0 0 29 29,0 

 
Η Ήπειρος συγκεντρώνει το µεγαλύτερο εγκατεστηµένο δυναµικό σε µεγάλα (και µικρά) 
υδροηλεκτρικά έργα σε επίπεδο χώρας (Χάρτης 1). Σύµφωνα µε το εκµεταλλεύσιµο 
υδροηλεκτρικό δυναµικό που µπορεί να αξιοποιηθεί για µικρά υδροηλεκτρικά έργα, η 
Ήπειρος περιλαµβάνεται στις περιφέρειες µε σχετικά µεγάλη πυκνότητα δυναµικού, µαζί µε 
τη Στερεά Ελλάδα (δυτικό τµήµα) (ΕΠ 2007). Οι ευοίωνες αυτές προοπτικές καθιστούν την 
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας σηµαντικό πεδίο προς αξιοποίηση για την αναπτυξιακή 
στρατηγική της περιφέρειας στον ενεργειακό τοµέα. 
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Χάρτης 1: Χωροθέτηση υδροηλεκτρικών έργων στην Περιφέρεια Ηπείρου (ΚΑΠΕ 2009) 
Map 1: Location of hydro-energy installations in the Region of Epirus (CRES 2009) 

  

 

Στο Χάρτη 2 παρουσιάζεται το αιολικό δυναµικό της περιφέρειας. Από το χάρτη αυτό είναι 
εµφανές ότι η περιφέρεια διαθέτει περιοχές µε εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό στους 
νοµούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, το οποίο θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας. Σηµειώνεται ότι µε βάση τα στοιχεία του Υπ. Ανάπτυξης (2005), η 
αξιοποίηση του αιολικού δυναµικού της περιοχής είναι µηδενική (βλ. Πίνακα 4). 
 
Χάρτης 2. Αιολικό δυναµικό Περιφέρειας Ηπείρου (ΚΑΠΕ) 
Map 2. Wind potential of the Region of Epirus (CRES) 

 
Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει ήδη εγκεκριµένο Περιφερειακό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΠεΣ∆Α), µέσω του οποίου δηµιουργείται ένα πλαίσιο έργων για τη διαχείριση 

Ν. Πρέβεζας 
Ν. Άρτας 

Ν. Θεσπρωτίας 

Ν. Ιωαννίνων 
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απορριµµάτων, το οποίο όµως περιορίζεται κυρίως στη διάθεση των απορριµµάτων µέσω της 
Υγειονοµικής Ταφής, χωρίς να ενσωµατώνει µια πιο σύγχρονη αντίληψη για τη διαχείριση 
και αξιοποίηση των στερεών απορριµµάτων (ΕΠ 2007). Σηµαντική υστέρηση υπάρχει επίσης 
σχετικά µε τη διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων και την ενεργειακή 
τους αξιοποίηση, η οποία εµφανίζει σηµαντική δυναµική στην περιοχή, στη βάση της 
αξιόλογης παρουσίας του αγροτικού τοµέα (βλ. Πίνακα 2 και Χάρτες 3 και 4). 
 
Χάρτης 3. Χωρική διάρθρωση αγροτικού τοµέα ανά νοµό (ΚΑΠΕ). 
Map 3. Spatial structure of agricultural sector per nomos (CRES). 

Ν. 
Ιωαννίνων 

Ν. 
Θεσπρωτίας 

Ν. Άρτας 
 

Ν. Πρέβεζας 
 

 
 

Χάρτης 4. Πρότυπο εν δυνάµει παραγωγής βιοµάζας (ΚΑΠΕ). 
Map 4.  Pattern of potential biomass production (CRES). 
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Ταυτόχρονα, η προγραµµατισµένη διέλευση από το βόρειο τµήµα της Περιφέρειας Ηπείρου 
ενός νέου, µεγάλου αγωγού φυσικού αερίου (Χάρτης 5), δηµιουργεί νέες προοπτικές για την 
αξιοποίηση και του φυσικού αερίου στην εν λόγω περιφέρεια, µε την επέκταση του δικτύου 
(ειδικά των αγωγών µέσης και χαµηλής πίεσης), καθώς και τη διάδοση της χρήσης του 
φυσικού αερίου στην εν λόγω περιφέρεια (ΕΠ 2007). 
 
Χάρτης 5. Σχεδιαζόµενος Αγωγός Φυσικού Αερίου στην Περιφέρεια Ηπείρου (ΚΑΠΕ 2009) 
Map 5. Planned Natural Gas Pipeline in the Region of Epirus (CRES 2009) 
 

 
 

 
Συµπεράσµατα 
Σε ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου καταγράφεται ένα σηµαντικό δυναµικό σε πόρους 
διαθέσιµους για την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας. Οι δυνατότητες της περιφέρειας προς 
την κατεύθυνση των ΕΒΚ είναι ιδιαίτερα ευοίωνες και αφορούν στην ολοκληρωµένη 
αξιοποίηση, µέσα από τη χωροθέτηση µικρής κλίµακας εγκαταστάσεων, κατάλληλα 
ενταγµένων στο πολύτιµο φυσικό της περιβάλλον (περιοχές NATURA), των παρακάτω 
ενεργειακών πηγών: 
- των υδατικών πόρων για την περαιτέρω αξιοποίηση της υδροηλεκτρικής ενέργειας, 
- του αιολικού δυναµικού της περιφέρειας για την παραγωγή αιολικής ενέργειας, 
- της βιοµάζας για θέρµανση και παραγωγή βιοκαυσίµων (απορρίµµατα – απόβλητα 
πρωτογενούς τοµέα). 

- της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας. 
 
Σηµαντικός είναι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών προς την κατεύθυνση της 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών και συνεργασιών µε την τοπική κοινωνία και την τοπική 
επιχειρηµατική κοινότητα, έτσι ώστε µία από τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες της 
χώρας να δώσει ώθηση σε ένα σηµαντικό, για την περιβαλλοντική προστασία, τοµέα, 
διασφαλίζοντας την προστασία των εξαιρετικά πολύτιµων φυσικών πόρων της και δίνοντας 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής και 
προώθησής της ως υπόδειγµα αειφορικής διαχείρισης των πόρων της, µέσα από την 
προώθησή της ως Ενεργειακά Βιώσιµης Περιφέρειας. 
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Abstract  
Energy consists of an important aspect in pursuing the goal of sustainable development, as it 
is closely associated with the environmental, social and economic dimensions of this goal. In 
this context, Sustainable Energy Communities (SEC), namely communities that are fully 
exploiting renewable energy and energy efficiency technologies in order to reduce 
dependency on fossil fuel and improve environmental, social and economic aspects, are 
nowadays steadily gaining ground at a global level. 

The present paper focuses on the methodological approach used for planning 
Sustainable Energy Communities. Along these lines, it attempts to: shed light on a number of 
issues that are challenging planning for Sustainable Energy Communities and are of value 
towards the achievement of this planning objective; and present a policy framework that can 
be used towards the fulfillment of this objective. 

The structure of the paper has as follows: in the first section an introduction on the issue 
at hand is presented; the second section elaborates on the concept of sustainable energy 
communities in terms of advantages, spatial scale of application etc.; in the third section is 
presented the methodological approach used for planning sustainable energy communities, 
placing emphasis on issues that are important from a planning point of view; while in the 
fourth section a policy framework is presented towards the promotion of the concept of 
sustainable energy communities. Finally, in the last section is explored the potential of a 
mountainous region - the Region of Epirus - towards this end. 

 
 


