
 

Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ  
Community Energy River 

Σχολείο της Γης 
[στοιχεία επικοινωνίας -  blogs 

email: citizensgreenenergy@gmail.com 
http://naturefriends-gr.blogspot.com 

fb: @ Φίλοι της Φύσης -  Nature Friends Greece 
www.community-energy-river.com 

fb: @communityenergyriver 
https://neaguinea.org/ 

fb: @neaguinea] 

«Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασµός, Εκπαίδευση, Εφαρµογή» 

Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του έργου «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασµός, Εκπαίδευση, 
Εφαρµογή» (από εδώ και στο εξής «έργο») αποτελεί µια πρόκληση και ένα πρότυπο συνεργασίας µεταξύ 
Δήµων, ΜΚΟ, πολιτών και κατοίκων πόλεων, Συνοικιακών Συµβουλίων, επιστηµόνων και ερευνητών 
µεταξύ τους αλλά και µε το Πράσινο Ταµείο. Το γεγονός της συνεργασίας µεταξύ διαφορετικών φορέων, 
οργανισµών και πολιτών, αποτελεί από µόνο του ειδικό ενδιαφέρον και συνάδει µε τον 17o ΣΒΑ του 
ΟΗΕ / AGENDA 2030. 

Στο σχεδιασµό, στην υλοποίηση, στην ανάλυση  και στη διάχυση του έργου συµµετέχουν: 
Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece (δικαιούχος – Κοινωνική δικτύωση) 
Community Energy River - CER (Συµβουλευτική και τεχνική εταιρία Μηχανικών ΕΜΠ για τις Ενεργειακές 
Κοινότητες) 
Σχολείο της Γης (Επιµόρφωση - σχεδιασµός και κατασκευή συστηµάτων ΑΠΕ) 
Κωνσταντίνος Κυρίτσης (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων - έρευνα ανάλυσης, εφικτότητας και σχεδιαστικού 
προσδιορισµού της οικονοµικής δραστηριότητας των ενεργειακών κοινοτήτων) 
Εύα Γρηγοριάδου (Αρχιτέκτων Μηχανικός του Πολυτεχνείου Κρήτης µε ειδίκευση στον συµµετοχικό 
σχεδιασµό) 
Δήµος Κηφισιάς και Δήµος Παλλήνης, ωφελούµενοι Δήµοι του έργου 

Το έργο έχει πιλοτικό χαρακτήρα. Ο στόχος είναι να έχει σηµαντικό κοινωνικό αντίκτυπο και να 
αποτελέσει κέντρο ενηµέρωσης, τόσο για τη σχολική κοινότητα, όσο και για την τοπική κοινωνία, 
δίνοντάς της τη δυνατότητα να  µειώσει το ενεργειακό αποτύπωµα και να συµµετάσχει ενεργά στο 
σχεδιασµό ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του συµµετοχικού σχεδιασµού. 

Το έργο κινείται σε δύο παράλληλους άξονες. Ο ένας άξονας έχει ως θέµα το σχεδιασµό και την 
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (ως την κύρια µορφή αποκεντρωµένης παραγωγής καθαρής ενέργειας) και ο 
δεύτερος τις ενεργειακές κοινότητες ως αναγκαίο βήµα προς την ενεργειακή δηµοκρατία. Στόχος είναι, 
καθώς αναπτύσσεται γνώση σε κάθε άξονα, να αποκαλύπτονται νέες δυνατότητες όπως για παράδειγµα 
η δυνατότητα ελάττωσης του κόστους αρχικής επένδυσης σε φωτοβολταϊκά αν αυτή η επένδυση γίνει από 
περισσότερα άτοµα, δηλαδή µια ενεργειακή κοινότητα. 

Κάθε άξονας περιλαµβάνει έρευνα και δύο είδη δράσεων, εκπαίδευσης/ ενηµέρωσης και εφαρµογής/ 
απόδειξης. 

Ο συµµετοχικός σχεδιασµός θα αποτελέσει βασικό µεθοδολογικό εργαλείο ώστε να υλοποιηθεί επιτυχώς ο 
συσχετισµός των δράσεων. 

Στόχοι του έργου είναι: 

mailto:citizensgreenenergy@gmail.com
http://naturefriends-gr.blogspot.com
http://www.community-energy-river.com
https://neaguinea.org/


● να αναδείξει τα οφέλη της αποκεντρωµένης και πράσινης παραγωγής ενέργειας για τους πολίτες, 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία συνολικά  

● να αποδείξει το θετικό αντίκτυπο της παραγωγής πράσινης ενέργειας, υλοποιώντας ένα πιλοτικό 
έργο φωτοβολταϊκών σε χώρο του Δήµου Κηφισιάς, το οποίο λειτουργεί ως κέντρο γνώσης τόσο 
για το Δήµο Κηφισιάς (άµεσα) όσο και για τους συµµετέχοντες Δήµους αλλά και για την ευρύτερη 
κοινωνία  

● να εκπαιδεύσει µέσω 

o σχετικών ενηµερωτικών/εκπαιδευτικών δράσεων στα σχολεία και στη γειτονιά 

o ηλεκτρονικού εργαλείου κατανόησης των ενεργειακών καταναλώσεων και της παραγωγής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά  

o της συµµετοχής πολιτών στη µελέτη του Φωτοβολταϊκού Πάρκου (επεξήγηση παραµέτρων 
που επηρεάζουν τον σχεδιασµό αποδοτικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου, ανάλυση θετικών 
επιπτώσεων από την κατασκευή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου τόσο στην περιβαλλοντική 
αναβάθµιση του δηµόσιου χώρου όσο και στην µείωση των εκποµπών άνθρακα) – αφορά το 
Δήµο Κηφισιάς 

o της συµµετοχής πολιτών στην εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Πάρκου για καλύτερη 
κατανόηση των αναγκαίων βηµάτων – αφορά το Δήµο Κηφισιάς 

o της συνολικής ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την καθαρή ενέργεια, τις ενεργειακές 
κοινότητες αλλά και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων για την κατανόηση και 
σχεδιασµό των κατάλληλων λύσεων σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέµατα 

● να στηρίξει τη δηµιουργία πρότυπης ενεργειακής κοινότητας µε τη συµµετοχή του Δήµου Κηφισιάς.  
Στα πλαίσια του έργου θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί ένα ηλεκτρονικό εργαλείο: µια ψηφιακή 
εφαρµογή. Αυτή η ψηφιακή εφαρµογή θα δίνει την δυνατότητα να παρακολουθείται η λειτουργία 
του έργου και θα είναι βοηθητική στην επεξήγηση των παραγόντων και παραµέτρων τα οποία 
επηρεάζουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.  

 Ηµερολόγιο Εκδηλώσεων: 

27 Μαρτίου και 13 Μαΐου (Εκδήλωση για τις Ενεργειακές Κοινότητες) 18.00-21.00 

8 Απριλίου (Eκδήλωση για την Πράσινη Ενέργεια) 18.00-21.00 

17 Απριλίου (Eργαστήριο Σχεδιασµού Φωτοβολταϊκού Πάρκου) 18.00-21.00  

10 Ιουνίου (3η εκδήλωση για τις Ενεργειακές Κοινότητες στη Βίλα Κώστα) 18.00-21.00 

Στις 23 Σεπτεµβρίου και στις 21 Οκτωβρίου προβλέπονται και άλλες συναντήσεις στη Βίλα Κώστα 
προκειµένου να διευκολυνθεί η σύσταση κοινότητας 

11 Νοεµβρίου (Γιορτή ολοκλήρωσης του έργου στον ΟΑΕΔ Κηφισιάς) 19.00-21.00 

Στοιχεία επικοινωνίας -  Πληροφορίες: Μάγια Ανδρέου 6936613786, Μάρθα Βάρναλη 6972135313 

Το έργο «Πράσινη Ενέργεια και Πολίτες: Σχεδιασµός, Εκπαίδευση, Εφαρµογή» υλοποιείται σε χώρο του Δήµου 
Κηφισιάς και ένα µέρος του στο Δήµο Παλλήνης στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόµες δράσεις µε τους πολίτες» 
στον άξονα: «Καινοτόµες δράσεις» του χρηµατοδοτικού προγράµµατος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόµες δράσεις 
2018» του Πράσινου Ταµείου. Προϋπολογισµός: 39.200 ευρώ. Δικαιούχος: Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ.




