
H Eλευσίνα αγκαλιάζει τον φιλόδοξο στόχο  μηδενικής 
καθαρής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2050
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Στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράμματος Urbact III 
έχει δημιουργηθεί το έργο “Urban Energy Pact (Urb-En 
Pact)”, ένα δίκτυο που αποτελείται από 8 ευρωπαϊκές 
πόλεις, που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος. Οι πόλεις και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στο 
έργο ενστερνίζονται τον φιλόδοξο στόχο να γίνουν 
περιοχές καθαρής μηδενικής ενέργειας (Net Zero 
Energy -NZE) το αργότερο έως το 2050.

Πρόγραμμα Urbact III
Το Urbact III είναι πρόγραμμα Ευ-
ρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας 
(2014-2020) χρηματοδοτούμενο 
από κοινού με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (μέσω του Ευρωπαϊκού ταμείου περιφερειακής 
ανάπτυξης, σχεδόν 75 εκατομμύρια ευρώ).

Πώς λειτουργεί
Λειτουργεί ως ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής 
εμπειριών και μάθησης, που προάγει τη βιώσιμη αστι-
κή ανάπτυξη. Επιτρέπει στις Ευρωπαϊκές χώρες να συ-
νεργαστούν για την ανάπτυξη λύσεων για τις αστικές 
προκλήσεις και να ανταλλάξουν καλές πρακτικές, δι-
δάγματα και λύσεις με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που 
συμμετέχουν στην αστική πολιτική ανά την Ευρώπη. 

Σε ποιά κράτη αφορά
Το πρόγραμμα θα καλύψει τα 28 Κράτη Μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης καθώς και τις δύο χώρες εταίρους, τη 
Νορβηγία και Ελβετία.
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Σε τι εξυπηρετεί
Το URBACT III διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και 
καλών πρακτικών μεταξύ πόλεων και άλλων φορέων δι-
ακυβέρνησης ώστε να προωθηθεί η ολοκληρωμένη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και να βελτιωθεί η αποδοτικότητα της 
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής.

Βασικοί στόχοι 
Ανάπτυξη Ικανοτήτων: Βελτιστοποίηση της ικανότη-
τας των πόλεων να διαχειρίζονται  αστικές πολιτικές και 
πρακτικές με ένα ολοκληρωμένο και συμμετοχικό τρόπο. 

Σχεδίαση Πολιτικών: Βελτιστοποίηση της σχεδίασης 
βιώσιμων αστικών πολιτικών και πρακτικών στις πό-
λεις και ενίσχυση της διασύνδεσης αστικού και αγρο-
τικού χώρου.

Εφαρμογή πολιτικών: Βελτιστοποίηση της υλοποίη-
σης των ολοκληρωμένων και βιώσιμων στρατηγικών 
και δράσεων στα αστικά κέντρα.

Κεφαλαιοποίηση  και διάδοση γνώσης: Εξασφάλι-
ση ότι οι επαγγελματίες και οι υπεύθυνοι  θα  έχουν 
πρόσβαση στη γνώση και θα μοιράζονται την τεχνο-
γνωσία στα θέματα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
και θα υιοθετούν καινοτόμες ιδέες και λύσεις.

Πώς συμμετέχει 
ο Δήμος Ελευσίνας
Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III (2014-2020) με τίτλο : 
Urban Energy Pact (URB-En Pact).

Ποιός είναι ο συντονιστής εταίρος και ποιοι οι εταίροι.

Συντονιστής εταίρος του προγράμματος είναι η 
Clermont Auvergne Metropole της Γαλλίας και 
συμμετέχουν ως εταίροι ο Δήμος Ελευσίνας (Ελλά-
δα), Municipality of Galati (Ρουμανία), Association of 
Bialystok Functional Area (Πολωνία), CIM Alto Minho 
(Πορτογαλία), Palma di Montechiaro( Ιταλία), Metropole 
Rouen Normandie (Γαλλία) και EcoFellows Ltd (City of 
Tampere-Φιλανδία). 

Ποιές είναι οι δράσεις μικρής 
κλίμακας του Δήμου Ελευσίνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
ο Δήμος Ελευσίνας σχεδίασε και 
υλοποίησε μία σειρά από δρά-
σεις μικρής κλίμακας με κύ-
ριο στόχο την ενημέρωση και ευ-
αισθητοποίηση των πολίτων και 
κυρίως των μαθητών της.
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Βαλίτσα «ΓΗ 2030» 
Στόχος της δράσης είναι η γνώση και η ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης των μαθητών των δημοτικών σχο-
λείων της πόλης, ώστε να αναλάβουν δράσεις για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Η βαλίτσα αποτελείται από 17 στρογγυλές σελίδες που 
κατάλληλα τοποθετημένες δημιουργούν μια σφαίρα, 
ένα τρισδιάστατο βιβλίο, όπου σε κάθε σελίδα παρουσι-
άζεται ένας από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 
Τα δημοτικά σχολεία που έλαβαν μέρος ήταν από την 
Ελευσίνα το 1ο, 5ο και 8ο καθώς και από τη Μαγού-
λα το 3ο.  
Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τα Ελλη-
νικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ).

Κομποστοποίηση
Ένα βιωματικό εργαστήριο κομποστοποίησης βασισμέ-
νο στις αρχές STEAM με στόχο την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών σε θέματα κομποστοποίησης και τη γνώ-
ση του τρόπου ανακύκλωσης οικιακών απορριμμάτων. 
Οι μαθητές εφάρμοσαν ολιστικά γνώσεις Φυσικής, 
Χημείας, Μαθηματικών, Τεχνολογίας, Μηχανικής και 
Τέχνης, πειραματίστηκαν και ανακάλυψαν τρόπους 
αποσύνθεσης οργανικών απορριμμάτων με φυσική δια-
δικασία και συνειδητοποίησαν θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και της κυκλικής διαχείρισης των οικι-
ακών οργανικών αποβλήτων.
Ο Δήμος Ελευσίνας τοποθέτησε οικιακούς κομποστο-
ποιητές σε τέσσερα σχολεία όπου εφαρμόστηκε πιλο-
τικά το πρόγραμμα. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δυτικής Αττικής. Συμμετείχαν τα Δημοτικά σχολεία 
Ελευσίνας 1ο, 4ο, 5ο και 7ο.
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Εργαστήρια
Διοργάνωση 4 εργαστηρίων με στόχο την ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών για την ανακύκλωση, την επανα-
χρησιμοποίηση υλικών και την κυκλική οικονομία.

Επίσκεψη στο δημοτικό ΚΔΑΥ

Μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ελευσίνας επισκέφθηκαν 
το δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία  ανακύκλωσης 
που ακολουθείται. Συγκεκριμένα τη συλλογή και δια-
λογή των υλικών καθώς και τα οφέλη ανακύκλωσης. 
Παρακολούθησαν τη διαδικασία θρυμματοποίησης ξύ-
λινων αντικειμένων  που συλλέχθηκαν σε skipper και 
μεταφέρθηκαν στο χώρο του ΚΔΑΥ. Έλαβαν μέρος 27 
μαθητές συνοδευόμενοι από 2 εκπαιδευτικούς.
-Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Τμή
ματος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας. 

Δράση «ανακυκλώνω και αξιοποιώ»

Ο Δήμος Ελευσίνας συμμετέχει στο Πρόγραμμα Ευαι-
σθητοποίησης και Ανακύκλωσης «Η Πράσινη Πόλη», 
που υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ατ-
τικής, τον ΕΔΣΝΑ και την εταιρεία Southstar S.A. με 
στόχο  την ουσιαστική αύξηση του όγκου των υλικών 
που προωθούνται για ανακύκλωση, μειώνοντας σημα-
ντικά την περιβαλλοντική επιβάρυνση των οικιακών 
απορριμμάτων.
Τα Κινητά   Πράσινα   Σημεία   (MobileGreenPoints) πραγ-
ματοποιούν προκαθορισμένα δρομολόγια, προωθώντας 
την αξία της ανακύκλωσης και της προστασίας του πε-
ριβάλλοντος.
Στο εργαστήριο συμμετείχαν 130 μαθητές του 2ου Γυ-
μνασίου Ελευσίνας. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τις 
κατηγορίες υλικών που ανακυκλώνονται στα πράσινα 
σημεία. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε ένα διαδραστικό 
εργαστήριο που είχε σκοπό την ενημέρωση, εκπαίδευ-
ση και ευαισθητοποίηση μαθητών σε συνεργασία με 
τους Athens Makerspace, μεταφέροντας την αξία της 
ανακύκλωσης και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
Δημιουργήσαν καινούργια προϊόντα από πλαστικά κα-
πάκια. (Παρουσιάστηκαν οι μηχανές Precious Plastic 
Shredder and Extruder και ο τρόπος λειτουργίας τους.)
Στο εργαστήρι συμμετείχαν 130 μαθητές του 2ου Γυ-
μνασίου Ελευσίνας.
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Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα URB-EN Pact στους 
πολίτες  καθώς και οι  δράσεις μικρής κλίμακας, η 
στρατηγική του Δήμου και τα έργα ενεργειακής ανα-
βάθμισης.
Συμμετείχαν τα 3 λύκεια Ελευσίνας και τα 6 δημοτικά 
σχολεία, το Τμήμα Περιβάλλοντος Ανακύκλωσης και 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας, η Διεύ-
θυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, ο 
ΤΙΤΑΝ Α.Ε., τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ), η Southstar 
S.A., η Athens Makerspace N.G.O, η Ομάδα «Save your 
Hood» και το Λιμεναρχείο Ελευσίνας.

Εργαστήριο Κυκλικής Οικονομίας

Σε συνεργασία με τον όμιλο ΤΙΤΑΝ Α.Ε.  πραγματοποιήθη-
κε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Κυκλική οικονομία 
και μηδενικά απόβλητα». Συμμετείχαν 25 μαθητές του 
1ου Λυκείου Ελευσίνας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τη 
σημασία και τη χρησιμότητα της κυκλικής οικονομίας 
και τις δράσεις του ομίλου ΤΙΤΑΝ Α.Ε. στον τομέα αυτό. 

«Οικολογικό αποτύπωμα πολιτών» - έκθεση φω-
τογραφίας

Δράση σε συνεργασία με την ομάδα “Save your Hood” 

Ελευσίνας με στόχο την ευαισθητοποίηση των πο-
λιτών ώστε να μην ρυπαίνουν, να σέβονται και να 
αγαπούν το περιβάλλον. Έλαβαν μέρος 180 άτομα, 
τοπικοί παράγοντες καθώς και το Λιμεναρχείο Ελευ-
σίνας. Με τη βοήθεια δυτών του καθαρίστηκε ο βυ-
θός του λιμανιού της πόλης. Στην παραλία Ελευσίνας 
συγκεντρώθηκαν 90 σακούλες απορριμμάτων από 50 
εθελοντές. Μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί 362 
σακούλες που ισοδυναμούν περίπου με 57.000 λίτρα 
σκουπιδιών!

Ημερίδα “Μιλάω για την πόλη μου”
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Διαγωνισμός καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
στον οποίο ομάδες από 3 σχολεία της Ελευσίνας (2 Γυ-
μνάσια και 1 Λύκειο) ανέπτυξαν μια καινοτόμο επιχει-
ρηματική ιδέα γύρω από τη θεματική ενότητα “Περι-
βάλλον - Βιώσιμη Ανάπτυξη”.
Στόχος του διαγωνισμού ήταν  η καλλιέργεια της αντί-
ληψης της καινοτομίας στους νέους. Κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισμού υλοποιήθηκαν 3 workshops, παρουσι-
άστηκαν οι έννοιες της καινοτομίας και επιχειρηματι-
κότητας, τα εργαλεία “Business Model Canvas” και η 
μεθοδολογία παρουσίασης ιδεών “Pitching”. Οι μαθη-
τές σύστησαν ομάδες και εκπόνησαν ένα σύντομο επι-
χειρηματικό σχέδιο. Συνολικά βραβεύτηκαν 3 ομάδες. 

Ο τελικός διεξήχθη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
Ασπροπύργου. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε το 3ο Γυμνά-
σιο Ελευσίνας με την ιδέα “Recoffee” για την ανακύ-
κλωση καφέ.  
Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι το Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνι-
ών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Το έργο υπο-
στηρίζεται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Και-
νοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) με συνεργαζόμενους φορείς τους  
Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας και Ασπροπύρ-
γου και το επιμελητήριο Πειραιά. Φορέας καινοτομίας 
ήταν η Mantis Business Innovation.
 

Thries 4.0. – Hackathon
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Σχέδιο δράσης για την αλλαγή της ενεργειακής πολιτικής 
της Ελευσίνας (Integration Action Plan) 
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στους Δήμους αποτελεί σήμερα ένα ζωτικό ζήτημα σε τοπικό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο.  
Ο Δήμος Ελευσίνας - Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ΠΠΕ) το 2023 - με πληθυσμό 30.000 κατοίκων, 
έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές CO2 κατά 40% έως το 2030.  Για να γίνει ο Δήμος Ελευσίνας ενεργειακά 
αποδοτικός έχει καταρτιστεί ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (οδικός χάρτης), που περιλαμβάνει μία σειρά 
παρεμβάσεων: 
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Κτήρια - Δημοτικός Φωτισμός 
Ενεργειακή Αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων και 
του οδοφωτισμού  καθώς και δράσεις ευαισθητοποίη-
σης των πολιτών. 

• Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  Δημοτικού  Μεγάρου 
Ελευσίνας.  Χρηματοδότηση  μέσω ΕΣΠΑ με συνο-
λικό προϋπολογισμό 788.535,77€. (350.000,00€ 
ΕΣΠΑ, 428.535,77€ Ίδιοι Πόροι) Προγραμματισμός 
υλοποίησης έως τον Δεκέμβριο του 2023.

 Με την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου 
Ελευσίνας, μέσω των προτεινόμενων παρεμβά-
σεων και την αναβάθμιση κατά δύο ενεργειακές 
κλάσεις, η ποσότητα της πρωτογενούς ενέργειας 
θα  μειωθεί σημαντικά κατά 109,30 κιλοβατώρες/
έτος και οι εκπομπές CO2 κατά 37,30 τόνους/έτος. 
Με αυτόν τον τρόπο και σε συνάρτηση με τη χρήση 
φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και τεχνολο-
γιών, θα  επιτευχθεί ο στόχος για χαμηλές εκπο-
μπές CO2 στο Δημοτικό Μέγαρο.  

• Προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση φωτιστι-
κών σωμάτων και λαμπτήρων led έως το τέλος 
του 2022 με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, 
τη μέγιστη γεωγραφική κάλυψη και τη βέλτιστη 
ποιότητα  φωτισμού. Συνολικός  προϋπολογισμός 
4.712.658,44 €. Ως αποτέλεσμα της παραπάνω 
παρέμβασης αποτελεί και η κατά 64,16% ετησίως 
μείωση των εκπομπών CO2.

 
Διαχείριση Αποβλήτων   
• Εκστρατείες ευαισθητοποίησης με στόχο τη μεί-

ωση των οργανικών απορριμμάτων (βιοαποβλή-
των), που οδηγούνται προς ταφή. Τα χωριστά 
συλλεγόμενα βιοαπόβλητα θα κομποστοποιούνται.

• Δημιουργία Πράσινων σημείων και γωνιών ανακύ-
κλωσης.

• Βελτίωση του συστήματος ανακύκλωσης με την 
καθιέρωση και άλλων ρευμάτων ανακύκλωσης.

• Αναβάθμιση του  γραφείου Ανακύκλωσης σε γρα-
φείο Κυκλικής Οικονομίας.

Ενέργεια - Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (Α.Π.Ε.)   
Τοποθέτηση φωτοβολταικών πάνελ σε δημοτικά κτή-
ρια με στόχο την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, μειώνοντας το συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα 
του Δήμου. Με την τοποθέτηση τους σε κτήρια όπως το 
Δημαρχείο ή τα σχολεία του Δήμου, μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί συμψηφισμός μεταξύ παραγόμενης και καταναλι-
σκόμενης ενέργειας που επιτρέπει στον καταναλωτή να 
καλύψει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας που κατανα-
λώνει ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησι-
μοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης 
ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό του σύστημα. 

Κλιματική Προσαρμογή - 
Αναπλάσεις  
Δημιουργία νέων πράσινων χώρων, βιοκλιματική ανα-
βάθμιση επιλεγμένων πάρκων του Δήμου και ανάπλαση 
πλατειών. Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης 
της ρύπανσης του αέρα (ήδη λειτουργούν δύο σταθ-
μοί μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης- Ελευσίνα, 
Μαγούλα) και των υδάτων. 

Διοίκηση 
Ψηφιοποίηση και μετάβαση του Δήμου στην κοινότητα 
των “έξυπνων πόλεων” (Smart Cities) καθώς και δημι-
ουργία και λειτουργία Γραφείου Κλιματικής Αλλαγής. 
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Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα  

• Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης ενθάρρυνσης χρήσης 
ποδηλάτου και ηλεκτρικών Ι.Χ.

• Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχη-
μάτων και ενημέρωση των πολίτων για την ηλε-
κτροκίνηση. 

• Βελτιστοποίηση των δημοτικών διαδρομών οχη-
μάτων. 

• Κατάρτιση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο. 
Κατόπιν διαβούλευσης εγκρίθηκαν με όλα τα εν-
διαφερόμενα μέρη 30 δίπλες θέσεις φόρτισης σε 
Ελευσίνα και Μαγούλα. 

Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης 
είναι:

• Η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών 
και μηδενικών εκπομπών, 

• Η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημο-
σίως προσβάσιμων και

• Η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγο-
ρά ηλεκτροκίνησης.

Υποβολή Πρότασης στο Πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης» κάτω από τον άξονα προτεραιότητας 
«Περιβάλλον». Τίτλος: «Δράσεις  ηλεκτροκίνησης 
στους Δήμους» με προϋπολογισμό 849.309,01€.

Έγκριση χρηματοδότησης στην πρόσκληση «Βιώσι-
μη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολο-
κληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του 
ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την  προμήθεια 30 ηλεκτρικών 
ποδηλάτων, αντιβανδαλιστικών θέσεων κλειδώματος 
και φόρτισής τους, τερματικών μίσθωσης ποδηλάτου, 
λογισμικών για τη χρήση και παρακολούθησή τους, 
Αpp για την εύκολη μίσθωση τους, εξοπλισμό έκδοσης 
έξυπνων καρτών, εγκατάσταση εξοπλισμού, εκπόνη-
ση μελέτης εφαρμογής, υπηρεσίες εκπαίδευσης, συν-
δέσεις 4G, ενώ το συνολικό κόστος που περιλαμβά-
νεται στην πράξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ανέρχεται στις 
200.000 ευρώ + ΦΠΑ.
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9η συνάντηση εργασιών εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Urb-En Pact” στην Grenoble France. (Φάση ΙΙ)

2η συνάντηση εργασιών των εταίρων
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Urb-En Pact”

στο Bialystok Poland. (Φάση Ι) 

1η συνάντηση των εταίρων του  Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος “Urb-En Pact” 

στο Clermont – Ferrand France. (Φάση Ι)



Χατζηδάκη & Δήμητρος, Ελευσίνα 
Tηλ. 210 55 37 100 &  210 55 37 252

Δ ή μ ο ς  Ε λ ε υ σ ί ν α ς  -  M u n i c i p a l i t y  o f  E l e f s i n a

U r b a n  E n  P a c t  - E l e f s i n a  M u n i c i p a l i t y

@ # d i m o s e l e f s i n a s

www.elefsina.gr


