
KAΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  



ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ  

 

 Ο Δήμος Θηβαίων συμμετέχει στο «Σύμφωνο των 

Δημάρχων» για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής. 

 Το σύμφωνο είναι η βασική πρωτοβουλία της Ε.Ε. 

που ενώνει τοπικές και περιφερειακές αρχές σε 

μια κοινή δέσμευση για τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών τους μέσω της 

συμβολής στους κλιματικούς και ενεργειακούς 

στόχους “3x20” της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

 



ΠΟΙΟΙ ΕΊΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 3Χ20 

 Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 

(σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) 

 

  20% αύξηση του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών  

 

  20% μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.  

 



ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

(ΑΕΙΦΟΡΟ) ΕΝΈΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) 

 Στις υποχρεώσεις του Δήμου στο “Σύμφωνο Δημάρχων” ήταν και η 

υποβολή ενός  ΣΔΑΕ 

 Το ΣΔΑΕ ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή: κατοίκων, επιχειρήσεων 

&φορέων της πόλης, μέσω σχετικού ερωτηματολογίου. 

 Σ’ αυτό περιγράφονται : 

 το όραμα και οι αρχές του Δήμου που είναι η «Κοινωνική και 

Οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου» , ο σεβασμός και η προστασία 

του περιβάλλοντος 

 τα μέτρα που θα πρέπει να λάβει ο Δήμος για τη μείωση των 

εκπομπών CO2 

 οι δράσεις κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.  
 



ΣΧΈΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 

(ΑΕΙΦΟΡΟ) ΕΝΈΡΓΕΙΑ (ΣΔΑΕ) 

 Tι θα κερδίσει ο Δήμος από την εφαρμογή του 

ΣΔΑΕ: 

 εξοικονόμηση ενέργειας με μείωση λειτουργικών 

δαπανών 

 σημαντικό εργαλείο για προσέλκυση κεφαλαίων για 

επενδύσεις και δημόσια έργα 

  ανάπτυξη ενεργειακής συνείδησης στους πολίτες 

 



 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 
 

 Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων ο Δήμος  έχει 

εκπονήσει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων. 

 Τι περιλαμβάνει: 

1. Μπλε, πράσινους, καφέ, κίτρινους, κόκκινους κάδους για διακριτή 

συγκέντρωση απορριμμάτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, ρουχισμό, οργανικά 

απορρίμματα κα) 

2. Οικιακή Κομποστοποίηση, με διανομή οικιακών κάδων.  

3. Δημιουργία Πράσινων Σημείων για τη συγκέντρωση ανακυκλώσιμων 

υλικών (ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες κα.), ογκωδών αντικειμένων 

(στρώματα, έπιπλα κτλ), κλαδέματα κ.α.  

4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών: ημερίδες, 

συνέδρια, ενημερώσεις σχολείων, διανομή φυλλαδίων, δράσεις εθελοντικών 

καθαρισμών κα 

5. Διαχείριση Aδρανών Yλικών (Μονάδα αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών 

κατεδαφίσεων) 
 



 

 

 

 

 Σημείωση: Μετά την εφαρμογή σχετικού νόμου 

(Ν4071) ο Δήμος Θηβαίων είναι μέλος του 

περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας  

 η περιοχή της Θήβας διαθέτει έναν από τους 

καλύτερους ΧΥΤΑ και σύντομα θα διαθέτει και 

ΜΕΑ (Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων)  

 



ΜΕΡΙΚΕΣ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 

 ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  

     



 ¨ΜΠΛΕ¨ ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 

 

 

   

  

 



 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 



ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 



 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ  

 



 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 



 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ( 7 ) Χ.Α.Δ.Α : 

 
Θήβα, Ξηρονομή, Χώστια, Ελλοπία (Δήμος μέσω ΕΣΠΑ) 

Καπαρέλλι, Θίσβη, Βάγια (πρώην ΔΕΠΟΔΑΘ) 

 



 
 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ 

 



ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΄΄ΠΡΑΣΙΝΟΥ΄΄. 

 



 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 
 
  

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

  

 



ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» ΤΟΥ 

ΥΠΕΚΑ 

 

 Ο Δήμος Θηβαίων αξιοποίησε το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ» 

του ΥΠΕΚΑ με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

“Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ) και κατάφερε να 

ολοκληρώσει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του παλαιού 

Δημαρχείου Θήβας, όπου πλέον στεγάζεται η Δημοτική Βιβλιοθήκη και 

υπάρχει και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και του 

καταστήματος της δημοτικής αγοράς, όπου στεγαζόταν παλαιότερα το 

ΚΤΕΛ Θήβας, στο οποίο πλέον στεγάζεται το ΚΑΠΗ Θήβας.  

 Η ενεργειακή απόδοση των δύο κτιρίων βελτιώθηκε με εργασίες 

θερμομόνωσης οροφής, εσωτερικής θερμομόνωσης κελύφους, απόλιξης 

κλιμακοστασίου, εξωτερικής τοιχοποιίας δώματος και δαπέδου, 

εξωτερικά κουφώματα κτιρίου, σύστημα θέρμανσης-ψύξης και 

φωτισμού και παράλληλα εξοικονομήθηκαν και χρήματα από τα 

ενοίκια που πλήρωνε ο Δήμος για τη Βιβλιοθήκη και το ΚΑΠΗ.  

 

 



ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 



ΚΑΠΗ ΘΗΒΑΣ 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» 

ΤΟΥ ΥΠΕΚΑ 

 
 Ο Δήμος Θηβαίων αξιοποίησε το Πρόγραμμα «Βιοκλιματικές 

Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοιχτών Χώρων» του ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον – Αειφόρος 

Ανάπτυξη» και ολοκλήρωσε το έργο με τίτλο : «Βιοκλιματική 

αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκους του ιστορικού 

ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας», έργο για το οποίο έλαβε ΧΡΥΣΟ 

βραβείο από τα BEST CITY AWARDS.  

 Στο πλαίσιο του έργου αναβαθμίστηκε ένα ιστορικό ρέμα, μία περιοχή 

συνολικού εμβαδού 20.950 m2. Δημιουργήθηκε ένα πολύ όμορφο 

πάρκο, το οποίο ενισχύθηκε σημαντικά με πράσινο, κατασκευάστηκε 

πεζόδρομος, ποδηλατόδρομος, πέργκολες και ενισχύθηκε με αστικό 

εξοπλισμό. Η βιοκλιματική αναβάθμιση του χώρου (με τη χρήση 

ειδικών υλικών) συμβάλλει πλέον στη βελτίωση του μικροκλίματος της 

περιοχής με τη μείωση της μέσης μέγιστης θερινής θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος.  

 





ΣΧΈΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΉΣ 

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ  

 
 Ο Δήμος Θηβαίων έχει εκπονήσει Σχέδιο Ολοκληρωμένης 

Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στη Θήβα, που αφορά τα τεχνικά 

έργα και τη γενικότερη κοινωνική, οικονομική, 

περιβαλλοντική και πολιτισμική αναζωογόνηση της πόλης.  

 Τι είναι το  ΣΟΑΠ 

  Μία αναλυτική μελέτη που δίνει κατευθύνσεις σε έργα, 

σχεδιασμούς και αναπτυξιακές παρεμβάσεις 

 Η κεντρική ιδέα του ΣΟΑΠ 

 Επαναπροσδιορισμός της Θήβας ως μιας έξυπνης και 

βιώσιμης πόλης με ταυτότητα, εξωστρέφεια & δυναμισμό 

 



ΣΧΈΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΣΤΙΚΉΣ 

ΠΑΡΈΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝAΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΘΗΒΑΙΩΝ 

 Οι παράμετροι του ΣΟΑΠ 

  Aναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος 

 Aξιοποίηση της ιστορίας και του πολιτισμού 

  Iσότητα ευκαιριών και κοινωνική συνοχή 

  Eνίσχυση επιχειρηματικότητας (με εστίαση στις 

δραστηριότητες προτεραιότητας/έξυπνης 

εξειδίκευσης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-

2020). 

 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ   



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ 

 

•Στον ΣΠΟΑΚ: Σύνδεσμος Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης 

Κορινθιακού Κόλπου 

•Στο Δίκτυο Παράκτιον : Ολοκληρωμένη Διαχείριση των 

Παράκτιων Ζωνών και Νήσων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
 



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ ΣΤΟ ΕΔΔΥΠΠΥ: 
Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας    

Το ΕΔΔΥΠΠΥ έχει ως σκοπό την προώθηση ολοκληρωμένων 

Πολιτικών και Δράσεων στο πεδίο της Δημόσιας Υγείας. 

Δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της Υγειονομικής 

Ενημέρωσης, της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της 

Προληπτικής Ιατρικής 


