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ΣΥΝΟΨΗ 
Ο Δήμος Ορχομενού θέλοντας να ωριμάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρεμβάσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την μείωση των εκπομπών CO2, προχώρησε την 29 
Δεκεμβρίου 2014 στην προσχώρηση στο Σύμφωνο των Δημάρχων. Οι Υπηρεσίες του Δήμου 
Ορχομενού, με την υποστήριξη της TEC Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε., συντόνισαν, 
οργάνωσαν και εκπόνησαν το συγκεκριμένο σχέδιο. 

Για την ανάπτυξη του ΣΔΑΕ ο Δήμος Ορχομενού πραγματοποίησε μια σειρά από ενέργειες. 
Αρχικά, προχώρησε στην προσαρμογή και βελτιστοποίηση των εσωτερικών διοικητικών 
δομών σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια 
ενθάρρυνσης της συμμετοχής των τοπικών ενδιαφερομένων στη διαδικασία του 
ενεργειακού σχεδιασμού πραγματοποιήθηκε μια σειρά ανεπίσημων συναντήσεων και 
συζητήσεων, στις οποίες συμμετείχαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων, δημοτικοί σύμβουλοι 
και πολίτες.  

Σύμφωνα με την απογραφή κατανάλωσης στο δήμο καταναλώνονται 168,2 GWh ετησίως. Ο 
αγροτικός τομέας καταναλώνει 29,2% της συνολικής ενέργειας, ο κτιριακός τομέας και οι 
εγκαταστάσεις 51,6% και οι μεταφορές 26,5%. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά 
το 30,1% της συνολικής κατανάλωσης, η ενέργεια από πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί το 
14,7% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, από πετρέλαιο κίνησης το 26,4%, από 
βενζίνη το 21,5%, από βιομάζα το 6,4% και από ηλιοθερμική λιγότερο από 0,9%. Η 
κατανομή των καταναλώσεων ενέργειας στο Δήμο Ορχομενού παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Η κατανάλωση ενέργειας που περιγράφηκε οδηγεί στην εκπομπή 58,4 ktnCO2 για το έτος 
2011 από δραστηριότητες εντός του δήμου. Η κατανομή των εκπομπών CO2 στο Δήμο 
Ορχομενού παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Ο συνολικός στόχος μείωσης του CO2 για το 2020, που θέτει ο Δήμος Ορχομενού στο 
πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), είναι 22,1%. Για την επίτευξη 
του στόχου αυτού ο Δήμος Ορχομενού δεσμεύεται για μία σειρά από δράσεις σε όλους 
τους τομείς δραστηριότητας, δίνοντας έμφαση σε μια δέσμη δράσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας, καθώς και στην ένταξη δράσεων σχετικών με την τοπική ηλεκτροπαραγωγή. 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

1.1. ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
1.1.1. Σύμφωνο των Δημάρχων 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων1 είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την 
ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. 

Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να 
υπερβούν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως 
το 2020. 

Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε συγκεκριμένα μέτρα και 
έργα, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο αναλαμβάνουν κυρίως να συντάξουν μια Βασική 
Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν, εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής 
του Συμφώνου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι 
βασικές δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν. 

Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αποτελέσματα των δράσεων των υπογραφόντων 
είναι ποικίλα: δημιουργία εξειδικευμένων και σταθερών θέσεων εργασίας που δεν 
υπόκεινται σε μετεγκατάσταση, υγιέστερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, βελτιωμένη 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. 

Οι δράσεις αυτές λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση, κυρίως μέσω της αναφοράς 
στις «Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας», μια βάση δεδομένων βέλτιστων 
πρακτικών που υποβάλλονται από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο. 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτύχουν τους στόχους της ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι τα εξής: 

1. Υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων 

Δημιουργία επαρκών διοικητικών δομών 

Βασική Απογραφή Εκπομπών και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη 
Ενέργεια 

2. Υποβολή Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

Εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης σας για τη Βιώσιμη Ενέργεια 

Παρακολούθηση της προόδου 

3. Τακτική υποβολή εκθέσεων εφαρμογής 

 

1.1.2. "Ευρώπη 2020" 

Η "Ευρώπη 2020" είναι η αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ερχόμενη δεκαετία. 

Οι προτεραιότητες που τέθηκαν είναι η Ε.Ε. να γίνει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς οικονομία. Αυτές οι τρεις αλληλοσυμπληρούμενες προτεραιότητες θα 
βοηθήσουν την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επιτύχουν υψηλά επίπεδα απασχόλησης, 
παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής. 

                                                             
1 http://www.simfonodimarxon.eu/index_el.html 
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Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Ε. έθεσε πέντε φιλόδοξους στόχους – για την απασχόληση, την 
καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/ την ενέργεια – προς 
επίτευξη μέχρι το 2020. Κάθε κράτος μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς 
στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς. Συγκεκριμένες δράσεις τόσο σε επίπεδο 
Ε.Ε., όσο και σε εθνικό επίπεδο στηρίζουν την στρατηγική αυτή. 

Οι στόχος που τέθηκαν από την Στρατηγική "Ευρώπη 2020" και αφορούν την "Κλιματική 
αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα" είναι 

 μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι 
συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990 

 εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

 αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης 
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1.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
1.2.1. Ο Δήμος Ορχομενού 

Ο Δήμος Ορχομενού είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το 
Πρόγραμμα Καλλικράτης από τη συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ορχομενού και 
Ακραιφνίας. 

Εικόνα 1: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 
Η έκταση του νέου Δήμου είναι 436,41m2 και ο πληθυσμός του 11.688 κάτοικοι 
(πραγματικός ή De Facto πληθυσμός), 11.621 κάτοικοι (μόνιμος πληθυσμός) και 13.107 
κάτοικοι (νόμιμος πληθυσμός) σύμφωνα με την απογραφή που διενεργήθηκε από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)2. το 2011. Η έδρα του Δήμου είναι ο Ορχομενός. 

Ο Δήμος συνορεύει στα Βόρεια με το Δήμο Λοκρών, στα Νότια με το Δήμο Θηβαίων και 
Αλίαρτου, στα Δυτικά με το Δήμο Λειβαδιάς και Ανατολικά με το Δήμο Χαλκιδέων. 

Εικόνα 2: Χάρτης Δήμου Ορχομενού 

 
 

                                                             
2 Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία - http://www.statistics.gr/home 
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Ο Δήμος Ορχομενού, αποτελείται από δυο (2) Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε): Τη Δ.Ε. Ορχομενού 
και τη Δ.Ε. Ακραιφνίας. Αντίστοιχα οι επιμέρους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες είναι οι 
ακόλουθες: 

Πίνακας 1: Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες Δήμου Ορχομενού 
Δ.Ε. Ορχομενού Δ.Ε. Ακραιφνίας 

Δημοτικές & Τοπικές Κοινότητες 
Δ.Κ. Ορχομενού Ακραιφνίου 

Αγίου Δημητρίου Κάστρου 
Αγίου Σπυρίδωνος Κοκκίνου 

Διονύσου  
Καρυάς  

Λουτσίου  
Παύλου  
Πύργου  

 

1.2.2. Δημογραφικά Χαρακτηριστικά 

Ο πληθυσμός του Δήμου Ορχομενού, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της τελευταίας 
απογραφής που διενεργήθηκε το 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 
ανέρχεται στους 11.621 μόνιμους κατοίκους, ενώ η προηγούμενη απογραφή πληθυσμού, 
που πραγματοποιήθηκε το 2001, είχε καταγράψει 13.032 μόνιμους κατοίκους. 

Διάγραμμα 1: Δημογραφικά Χαρακτηριστικά  Δήμου Ορχομενού 

 
Διάγραμμα 2: Ηλικιακή Κατανομή (2011) Δήμου Ορχομενού 
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Πίνακας 2:  Κατανομή Πληθυσμού στο Δήμο Ορχομενού 
Δημοτική Ενότητα Ορχομενού Δημοτικών Ενότητα Ακραιφνίας 

Περιγραφή Πληθυσμός Περιγραφή Πληθυσμός 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 8.869 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ 2.752 

Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού 5.238 Τοπική Κοινότητα Ακραιφνίας 1.058 
Τοπική Κοινότητα Αγίου 

Δημητρίου 
877 Τοπική Κοινότητα Κάστρου 882 

Τοπική Κοινότητα Αγίου 
Σπυρίδωνος 

328 Τοπική Κοινότητα Κοκκίνου 812 

Τοπική Κοινότητα Διονύσου 572   
Τοπική Κοινότητα Καρυάς 264   

Τοπική Κοινότητα Λουτσίου 308   
Τοπική Κοινότητα Παύλου 1.186   
Τοπική Κοινότητα Πύργου 96   

1.2.3. Οικονομικά Χαρακτηριστικά της περιοχής 

Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2011 προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα απεικόνισης 
της κατανομής της απασχόλησης ανά οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Ορχομενού. 

Διάγραμμα 3: Κατανομή Πληθυσμού ανά Οικονομική Δραστηριότητα (2011) 

 

1.2.4. Κλιματικά Χαρακτηριστικά3 

Η ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 4 
κλιματικές ζώνες, Α έως Δ, με τη ζώνη Α να 
είναι η θερμότερη και τη ζώνη Δ η 
ψυχρότερη. Κριτήριο κατηγοριοποίησης 
αποτέλεσαν οι βαθμοημέρες θέρμανσης κάθε 
περιοχής. Όπως απεικονίζεται και στο χάρτη, 
ο Νομός Βοιωτίας εντάσσεται στην κλιματική 
ζώνη Β. 

O Δήμος Ορχομενού είναι ένας ιδιαίτερα 
πεδινός και ημιορεινός Δήμος με κλίμα 
ηπειρωτικό με κρύους χειμώνες και ζεστά 
καλοκαίρια. Η μέση θερμοκρασία είναι 16-
18οC.  

Εικόνα 3: Κλιματικές Ζώνες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
3 Κανονισμός Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων, ΦΕΚ 407/9.4.2010. 
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Διάγραμμα 4: Αθροιστική Κατανομή συχνοτήτων θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα για την 
Κλιματική Ζώνη Β 

 

Για την άντληση περισσότερων κλιματικών δεδομένων σχετικά με τη μέση θερμοκρασία, τη 
μέση υγρασία, τη μέση βροχόπτωση και τη μέση ταχύτητα ανέμου παραθέτουμε τα 
αντίστοιχα δεδομένα από την πόλη της Λαμίας. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία4 δεν 
διαθέτει στην ιστοσελίδα της κλιματικά δεδομένα για τον Δήμο Ορχομενού και η Λαμία 
επιλέχθηκε ως η κοντινότερη πόλη με τα πιο κοινά χαρακτηριστικά.  

Διάγραμμα 5: Διαγράμματα Κλιματικών Δεδομένων  

  

  

1.2.5. Χρήσεις Γης 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, περισσότερο από την μισή 
επιφάνεια του Δήμου Ορχομενού καλύπτεται από καλλιεργούμενες εκτάσεις, στοιχείο που 
χαρακτηρίζει τον Δήμο κατά κύριο λόγο ως αγροτικό. Κατά δεύτερο λόγο ο Δήμος 
καλύπτεται σε ποσοστό περίπου 34% από δάση και μόλις 1,17% αφορά την αστική 

                                                             
4 Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - 
http://www.hnms.gr/hnms/greek/climatology/climatology_region_diagrams_html?dr_city=Lamia 
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οικοδόμηση. Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η κατανομή των χρήσεων γης στον 
Δήμο Ορχομενού. 

Διάγραμμα 6: Κατανομή Χρήσεων Γης Δήμου Ορχομενού 

 
1.2.6. Οικονομική Εξέλιξη Περιοχής 

1.2.6.1. Πρωτογενής Τομέας 

Η χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση του Δήμου φτάνει τα 158.000 στρέμματα, που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με το 37,7% της συνολικής του έκτασης. Η καλλιεργούμενη 
έκταση αφορά κατά πρώτο λόγο ετήσιες καλλιέργειες σε ποσοστό περίπου 90,00% και κατά 
δεύτερο λόγο δενδρώδεις με ποσοστό 6,65%. 

Η γεωργική γη του Δήμου απαρτίζεται κυρίως από ετήσιες καλλιέργειες. Το μεγαλύτερο 
μέρος της καλύπτεται από εκτάσεις με καλλιέργειες βάμβακος και σιταριού. Πολύ 
σημαντική είναι και η παραγωγή ελαιολάδου, ενώ υπάρχουν ακόμα εκτάσεις 
οπωροκηπευτικών και σιτηρών, καθώς και αμπέλια. 

Η κτηνοτροφία αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη περιοχή δραστηριότητας του 
πρωτογενούς τομέα. Οι βοσκότοποι καταλαμβάνουν 33.900 στρέμματα. Αυτό σημαίνει ότι 
η κτηνοτροφική γη αποτελεί το 8,10% της έκτασης του Δήμου Ορχομενού. 

1.2.6.2. Δευτερογενής Τομέας 

Ο δευτερογενής τομέας στην περιοχή είναι αρκετά περιορισμένος. Συμμετέχει με ποσοστό 
15,2% στην απασχόληση (απογραφή 2001) χαμηλότερο σε σχέση με το Νομό Βοιωτίας 
(30,2%) και την Περιφέρεια Στερεάς (26,6%). Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, οι 
μεταποιητικές δραστηριότητες της περιοχής μπορούν να χαρακτηρισθούν σαν βιοτεχνικές. 

Από τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνεται ότι αφενός ο δευτερογενής τομέας του Δήμου 
Ορχομενού είναι μικρής εμβέλειας μέσα στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας, ο 
οποίος είναι από τους πλέον εκβιομηχανισμένους της Ελλάδας. Παράλληλα παρατηρούμε 
ότι ο τομέας αυτός συρρικνώνεται διαχρονικά, παρά τη δυναμική που εμφανίζει ο 
πρωτογενής τομέας, μέρος των προϊόντων του οποίου θα μπορούσαν να μεταποιούνται στο 
πλαίσιο του ενδογενούς παραγωγικού δυναμικού. Αυτό αποτελεί ένα γεγονός ανησυχητικό 
για τη σχετικά αυτοδύναμη ανάπτυξη της οικονομίας του Δήμου, με το δεδομένο ότι, μέχρι 
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τώρα τουλάχιστον, η γεωργία δεν δημιουργεί θετικές προοπτικές απασχόλησης και 
ανάπτυξης με τη σημερινή της διάρθρωση. 

1.2.6.3. Τριτογενής Τομέας 

Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 24,5% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου 
Ορχομενού. Στο Δήμο Ορχομενού δραστηριοποιούνται περίπου 568 επιχειρήσεις, σύμφωνα 
με στοιχεία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Οι επιχειρήσεις αυτές ασχολούνται με ένα ευρύ 
φάσμα δραστηριοτήτων, που αφορά κυρίως στην παροχή υπηρεσιών και το εμπόριο.  

1.2.7. Ενεργειακή Κατάσταση 

Ο Δήμος Ορχομενού παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ηλιακό δυναμικό5 το οποίο φτάνει τις 
1.390 ΚWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ανά KWp εγκατεστημένης ισχύος σε ετήσια 
βάση. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες κτιρίων αλλά και αγροτικές 
εκτάσεις αποτελεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή δράση.  

Η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ6 στο Δήμο Ορχομενού χαρακτηρίζεται από εγκαταστάσεις 
φωτοβολταϊκών που αγγίζουν περίπου τα 127 MW εγκατεστημένης ισχύς, ενώ σημαντική 
είναι και η παραγωγή ενέργειας από αιολικά πάρκα που αγγίζουν περίπου τα 141 MW 
ισχύς.  

Ακόμη στo ποσό της παραγόμενης ενέργειας στον Δήμο Ορχομενού συμμετέχει ένα μικρό 
υδροηλεκτρικό ισχύος 1.600 KW στην περιοχή του Βοιωτικού Κηφισού και μια μονάδα 
παραγωγής ενέργειας Βιομάζας ισχύος 2,26 MW στον Άγιο Δημήτριο. 

Διάγραμμα 7: Κατανομή Παραγωγής Ενέργειας ανά είδος ΑΠΕ  

 

1.2.8. Στρατηγικός Σχεδιασμός7 

Ο Στρατηγικός Στόχος του Δήμου Ορχομενού είναι: 

Η ελκυστικότητα - επωνυμία του Δήμου ως Αγρο-Τουριστικό Κέντρο στον Άξονα Αθήνα- 
Παρνασσός και η Βιώσιμη Κοινωνική και Οικονομική Ανάπτυξη της περιοχής. 

Που εξειδικεύεται στην: 

1. Προώθηση της συστηματικής παραγωγής, συσκευασίας και μεταποίησης 
επώνυμων γεωργικών προϊόντων. 

                                                             
5Στοιχεία ηλιακής ακτινοβολίας από PVGIS - http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php# 
6Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) - http://www.rae.gr/ 
7Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου Ορχομενού για την περίοδο 2015 - 2019 
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2. Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο σύνολο 
των Κοινοτήτων 

3. Ενίσχυση της Μόνιμης Κατοικίας με ποιοτική καθημερινότητα 

4. Ενίσχυση της μόνιμης κατοικίας με ποιοτική καθημερινότητα και ευκαιρίες για τους 
νέους. 

5. Ενίσχυση της Ανθρώπινης Διαβίωσης και Κοινωνικής Προσφοράς- Αλληλεγγύης  

6. Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας 

Προκύπτει ότι: 

1. Ο Πρωτογενής αποτελεί ο δυναμικότερο Τομέα Ανάπτυξης και μπορεί να αποτελέσει 
την κινητήρια δύναμη και τον μοχλό ανάπτυξης του Δήμου.  

2. Ο Τριτογενής Τομέας, ως Τουρισμός, Εμπόριο, Υπηρεσίες, μπορεί να λειτουργήσει 
εξαιρετικά υποστηρικτικά στην Τοπική Ανάπτυξη, ενώ  

3. Το ευρύτερο περιβάλλον του Δήμου (κυρίως Λιβαδειά), μπορεί να λειτουργήσει 
ευνοϊκά στην Ανάπτυξη του Δήμου Ορχομενού αλλά ευνοεί και την ανάπτυξη των 
λοιπών τομέων οικονομικής δραστηριότητας.    

Η βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Ορχομενού μέσα από την δημιουργία των συνθηκών 
εκείνων που θα προωθήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση της περιοχής και την προσέλκυση 
νέων επενδύσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και έργων 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

1.2.9. Οργάνωση 

Το παρόν ΣΔΑΕ εκπονήθηκε από τον Δήμο Ορχομενού με την υποστήριξη της TEC 
Επιχειρηματικές Λύσεις Α.Ε, εταιρεία συμβούλων με πολυετή εμπειρία στον χώρο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης.  

Ο Δήμος Ορχομενού, με γνώμονα τις αρχές που πρεσβεύει το Σύμφωνο των Δημάρχων, 
προχώρησε σε μία σειρά από ενέργειες για τη διαμόρφωση του τελικού ΣΔΑΕ. Αρχικά, ο 
Δήμος προχώρησε στην προσαρμογή και βελτιστοποίηση των εσωτερικών διοικητικών 
δομών σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου.  

Η επιτυχής εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας απαιτεί μία ευέλικτη 
διοικητική δομή, με διευρυμένη συμμετοχή προσώπων, υπηρεσιών του Δήμου και τοπικών 
φορέων. Η σύνθεση της διοικητικής δομής και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων είναι το πρώτο 
βήμα για την αποδοχή και ενσωμάτωση του ΣΔΑΕ στις διαδικασίες και λειτουργίες του 
Δήμου Ορχομενού. Μία άτυπη διοικητική δομή προτείνετε όπως φαίνεται στο διάγραμμα 
που ακολουθεί. 
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Διάγραμμα 8: Διοικητική Δομή Ενεργειακής Διαχείρισης 
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ΜΕΡΟΣ 2Ο: ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
 

2.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
2.1.1. Έτος Αναφοράς 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων ως έτος αναφοράς ορίζεται το έτος 
του οποίου θα συγκριθούν τα αποτελέσματα στη μείωση εκπομπών το 2020. Η ΕΕ έχει 
δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές κατά 20% έως το 2020 σε σύγκριση με το 1990, με το 
1990 να αποτελεί επίσης έτος αναφοράς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Για να καταστεί 
δυνατή η σύγκριση της μείωσης εκπομπών της ΕΕ με αυτή των Υπογραφόντων το Σύμφωνο 
απαιτείται ένα κοινό έτος βάσης, κι ως εκ τούτου το 1990 αποτελεί συνιστώμενο έτος 
αναφοράς. Παρ όλα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων, δίνεται η 
δυνατότητα στις τοπικές αρχές να επιλέξουν το επόμενο πλησιέστερο του 1990 για το οποίο 
τα δεδομένα που θα συλλεχτούν να είναι πιο πλήρη και αξιόπιστα. 

Για τον καλλικρατικό Δήμο Ορχομενού, ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2011, καθώς ήταν 
το παλαιότερο έτος για το οποίο ήταν δυνατή η συλλογή επαρκών και αξιόπιστων 
στοιχείων. 

2.1.2. Τομείς Ενδιαφέροντος και Μελέτης 

Η απογραφή των εκπομπών CO2 βασίζεται στην τελική κατανάλωση ενέργειας στα 
γεωγραφικά όρια το Δήμου Ορχομενού. Στόχος είναι η ποσοτικοποίηση των εκπομπών είτε 
αυτές είναι άμεσες είτε είναι έμμεσες. Άμεσες είναι οι εκπομπές από την καύση καυσίμων 
στα κτίρια, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμός και τις μεταφορές εντός της περιοχής του 
Δήμου. Έμμεσες είναι οι εκπομπές από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης, 
ψύξης που καταναλώνονται εντός της περιοχής του Δήμου. 

Οι τομείς κατανάλωσης ενέργειας που μελετήθηκαν και αποτυπώθηκαν διακρίνονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

Τομείς Μελέτης Κατηγορίες 

Αγροτικός Τομέας  Γεωργία 

 Κτηνοτροφία 

Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις και 
Βιομηχανία 

 Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός και 
εγκαταστάσεις 

 Δημοτικός δημόσιος φωτισμός 

 Κατοικίες 

 Κτίρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 
τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) 

 Βιομηχανία 

Μεταφορές  Δημοτικός στόλος 

 Δημόσιες μεταφορές 

 Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 

Τοπική Παραγωγή Ενέργειας  
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Σημειώνεται ότι, στο συγκεκριμένο ΣΔΑΕ ο Αγροτικός Τομέας εξετάζεται ξεχωριστά όσον 
αφορά την καταγραφή των εκπομπών αναφοράς, στον υποβεβλημένο όμως Πίνακα 
Απογραφής των Εκπομπών Αναφοράς, οι καταναλώσεις του αγροτικού τομέα εντάσσονται 
σύμφωνα με τις οδηγίες στους σχετιζόμενους τομείς (Τριτογενής, Μεταφορές). 

Οι λοιποί τομείς μελέτης του ΣΔΑΕ, δηλαδή ο δημοτικός, ο οικιακός, ο τριτογενής, καθώς 
και ο τομέας των μεταφορών, συμφωνούν με τη μεθοδολογία του Συμφώνου των 
Δημάρχων. Όσον αφορά στο βιομηχανικό τομέα, λόγω της δυσκολίας συγκέντρωσης 
δεδομένων, αλλά και του προαιρετικού χαρακτήρα της μελέτης του σύμφωνα με τις 
οδηγίες, επιλέχθηκε να μη συμπεριληφθεί στην Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς. 

2.1.3. Υπολογισμών Εκπομπών CO2  

Για την καταγραφή εκπομπών χρησιμοποιήθηκαν οι πρότυποι συντελεστές εκπομπών 
(IPCC- Intergovernmental Panel on Climate Change), οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των 
εκπομπών CO2 που προκύπτουν από την κατανάλωση ενέργειας εντός των ορίων του 
Καλλικρατικού Δήμου Ορχομενού. Οι πρότυποι συντελεστές εκπομπών βασίζονται στην 
περιεκτικότητα άνθρακα κάθε καυσίμου, όπως και στις εθνικές απογραφές αερίων 
θερμοκηπίου στο πλαίσιο της UNFCCC και του πρωτοκόλλου του Κιότο. Σε αυτήν την 
προσέγγιση, το CO2 είναι το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου ενώ οι αντίστοιχες 
εκπομπές CH4 και N2O δεν υπολογίζονται. Επιπλέον, οι εκπομπές CO2 από την χρήση της 
βιομάζας και των βιοκαυσίμων θεωρούνται μηδενικές. Οι πρότυποι συντελεστές εκπομπών 
βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC 20068 (IPCC, 2006). 

 

2.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
2.2.1. Γεωργία 

Κατά κύριο λόγο στην γεωργία χρησιμοποιείται η ηλεκτρική ενέργεια για την άρδευση, 
ψεκασμό, αντλίες γεωτρήσεις, λειτουργία θερμοκηπίων, λίπανση των καλλιεργειών με την 
χρήση ειδικών γεωργικών μηχανημάτων. Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό των αντλιών 
άρδευσης είναι δημοτικές. 

Από τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε επίπεδο Νομού 
κατά χρήση υπολογίστηκε ότι οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργικές χρήσεις  
με πληθυσμιακή αναγωγή στον Δήμο Ορχομενού για το έτος αναφοράς 2011 είναι 13.099 
MWh. 

Κατά δεύτερο λόγο στην γεωργία χρησιμοποιείται το πετρέλαιο κίνησης για την λειτουργία 
των γεωργικών μηχανημάτων για όργωμα, θέρισμα κλπ. 

Από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ9 για το είδος των καλλιεργειών στον 
Δήμο και  τους συντελεστές που αφορούν στα λίτρα καταναλισκόμενου πετρελαίου ανά 
στρέμμα καλλιέργειας για τη φυτική παραγωγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων10, υπολογίστηκε η κατανάλωση πετρελαίου diesel στη γεωργία για το 2011. 

Πίνακας 1:  Κατανάλωση πετρελαίου diesel στη γεωργία 

Περιγραφή Καλλιέργειας 
Συντελεστής 

κατανάλωσης 
(lt/στρέμμα) 

Έκταση 
(στρέμματα) 

Πετρέλαιο 

Λίτρα MWh 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ-ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 14,4 8 109 1 

                                                             
8Intergovernmental Panel on Climate Change - www.ipcc.ch  
9Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - www.opekepe.gr  
10Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - www.minagric.gr - Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 2011/20.07.2011 
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Περιγραφή Καλλιέργειας 
Συντελεστής 

κατανάλωσης 
(lt/στρέμμα) 

Έκταση 
(στρέμματα) 

Πετρέλαιο 

Λίτρα MWh 

ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 8,33 19 158 2 
ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΕΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ 11 5.745 63.190 632 

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΕΝΣΙΡΩΣΗΣ 28 14 381 4 
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 28 7.800 218.386 2.184 
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ 7 6 39 0 

ΒΑΜΒΑΚΙ 30 63.280 1.898.409 18.984 
ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ 11,4 6 68 1 
ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ /ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 

9 7.889 70.998 710 

ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 
ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΕΠΙΤΡΠΑΠΈΖΙΑΣ 

20 200 4.000 40 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 16 30.083 481.323 4.813 
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 3,6 146 525 5 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ 20,5 4.217 86.440 864 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ (ΕΠΙΣΠΟΡΗ) 20,5 2.363 48.435 484 
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟ ΚΑΛΥΨΗ 11 18 202 2 

ΚΥΡΙΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΩΝ 

16,2 12 194 2 

ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ 15,5 2.641 40.939 409 
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ 11 22 240 2 

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ 21 326 6.850 69 
ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ 
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ 

13 38 489 5 

ΛΟΙΠΟΙ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΟΙΝΟΥ 

13 631 8.208 82 

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 29 1.619 46.951 470 
ΟΣΠΡΙΟΕΙΔΗ 8,7 528 4.591 46 

ΣΙΤΑΡΙ 16 32.576 521.218 5.212 
ΦΥΤΩΡΙΑ 5,5 90 492 5 
ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ 5,28 13 69 1 

 ΣΥΝΟΛΟ 160.286 3.502.905 35.029 

Αξίζει να παρατηρηθεί ότι σημαντικό μέρος της κατανάλωσης καταλαμβάνει η καλλιέργεια 
βάμβακος και σιταριού. Πολύ σημαντική είναι και η παραγωγή ελαιολάδου, ενώ υπάρχουν 
ακόμα εκτάσεις οπωροκηπευτικών και σιτηρών, καθώς και αμπέλια. Αυτό δικαιολογείται αν 
ληφθεί υπόψη η μεγάλη έκταση βάμβακος και σιταριού, η οποία αποτελεί το 58% της 
συνολικής καλλιεργήσιμης έκτασης του Δήμου.  

2.2.2. Κτηνοτροφία 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου στην κτηνοτροφία, όπως και στην 
περίπτωση της γεωργίας, χρησιμοποιήθηκαν σχετικοί συντελεστές (λίτρα πετρελαίου ανά 
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ζώο) που δημοσιεύθηκαν το 2011 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων11 
και ο πληθυσμός των ζώων από τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ12.  

Πίνακας 2:  Κατανάλωση πετρελαίου diesel στη κτηνοτροφία 

Είδος Αριθμός 
Ζώων 

Μέση 
Κατανάλωση 

diesel 
(λίτρα/ζώο) 

Πετρέλαιο (diesel) 

λίτρα MWh 

ΑΙΓΕΣ - ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ - 
ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ < 1 ΕΤΟΥΣ 

1.676 2,9 4.860 49 

ΑΙΓΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ 5.305 2,9 15.385 154 
ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ > 1 ΕΤΟΥΣ 15.756 2,9 45.692 457 

ΚΡΙΑΡΙΑ/ΤΡΑΓΟΙ > 1 ΕΤΟΥΣ 1.061 2,9 3.077 31 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ 83 1,2 100 1 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ 320 6 1.920 19 
ΒΟΟΕΙΔΗ ΘΗΛΥΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ 660 24 15.840 158 
ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 2-6 ΜΗΝΩΝ 61 1,2 73 1 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ 6-24 ΜΗΝΩΝ 89 6 534 5 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΑΡΣΕΝΙΚΑ > 24 ΜΗΝΩΝ 25 24 600 6 
ΜΕΛΙ - ΚΥΨΕΛΕΣ 240 4 960 10 

     ΣΥΝΟΛΟ 89.041 890 

2.2.3. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Τομέα 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει ότι στον αγροτικό τομέα η ηλεκτρική 
ενέργεια καταλαμβάνει περίπου το 2%, ενώ το πετρέλαιο diesel το 98% του συνόλου.  

Πίνακας 3:  Κατανάλωση Ενέργειας στον Αγροτικό Τομέα 

Αγροτικός Τομέας Ηλεκτρική Ενέργεια 
(ΜWh) 

Πετρέλαιο diesel 
(MWh) Σύνολο (MWh) 

Γεωργία 13.099 35.029 48.128 

Κτηνοτροφία 0 890 890 

Σύνολο 13.099 35.919 49.018 

Διάγραμμα 9: Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργεια στον Αγροτικό Τομέα 

 

                                                             
11Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - www.minagric.gr - Κ.Υ.Α. Αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5031950 ΕΞ 2011/20.07.2011 
12Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - www.opekepe.gr  
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2.3. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ /ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
2.3.1. Δημοτικά Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις 

Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται οι καταναλώσεις ενέργειας των κτιρίων που 
διαχειρίζεται ο Δήμος όπως, τα κτίρια διοίκηση, τα σχολεία, τα αθλητικά και πολιτιστικά 
κέντρα και οι παιδικοί σταθμοί. Στην κατηγορία αυτή ακόμη περιλαμβάνονται οι δημοτικές 
εγκαταστάσεις ύδρευσης- αποχέτευσης και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. Οι 
καταναλώσεις ενέργειας σε αυτή την κατηγορία προκαλείται από την θέρμανση των 
δημοτικών κτιρίων με πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό, ψύξη και την 
χρήση εξοπλισμού.  

Για τον υπολογισμό και μετατροπή των ποσοτήτων πετρελαίου θέρμανσης σε KWh 
χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συντελεστές μετατροπής: 

Πίνακας 4:  Συντελεστές Μετατροπής lt καυσίμου σε KWh 

Καύσιμο Συντελεστής Μετατροπής 
(kWh/lt) 

Βενζίνη 9,20 

Πετρέλαιο 10,00 

Τα στοιχεία αυτά συλλέχθηκαν από τις Υπηρεσίες του Δήμου με πλήρη καταγραφή ανά 
κτίριο για τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης και ανά παροχή ρεύματος για την 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2011. 

Πίνακας 5:  Καταναλώσεις Πετρελαίου στα Σχολεία 

ΔΕ Κοινότητα Σχολεία 
Ποσότητα 

πετρελαίου 
(lt) 

Πετρέλαιο 
(KWh) 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 0 0 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 2.071 20.708 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 592 5.916 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 1.775 17.749 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΔΙΟΝΥΣΟΥ 0 0 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΔΙΟΝΥΣΟΥ 1.479 14.791 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΚΑΣΤΡΟΥ 592 5.916 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΚΑΣΤΡΟΥ 1.183 11.833 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ    ΚΟΚΚΙΝΟΥ 887 8.875 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΚΟΚΚΙΝΟΥ 1.183 11.833 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΠΑΥΛΟΥ 887 8.875 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   ΠΑΥΛΟΥ 2.071 20.708 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1.183 11.833 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2.958 29.582 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2.958 29.582 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Γυμνάσιο & Λύκειο Ακραιφνίου   3.053 30.527 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Λύκειο Ορχομενού  4.017 40.168 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1ο Γυμνάσιο Ορχομενού  4.017 40.168 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2ο Γυμνάσιο Ορχομενού 4.017 40.168 

    ΣΥΝΟΛΟ 34.923 349.231 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των καταργήσεων και συγχωνεύσεων που συντελέστηκαν 
στον τομέα της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, δε λειτουργούν σχολεία τα οποία 
εμφανίζουν μηδενικές ενδείξεις. 

Πίνακας 6:  Καταναλώσεις Πετρελαίου στα Δημοτικά κτίρια Διοίκησης 

ΔΕ Κοινότητα Δημοτικά Κτίρια 
& Γραφεία 

Ποσότητα 
πετρελαίου (lt) 

Συνολική ενέργεια 
(KWh) 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 10.500 105.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΛΟΥΤΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΑΓ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 
ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  1.800 18.000 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 5.500 55.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 6.500 65.000 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΚΑΠΗ 5.800 58.000 

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟ 1.800 18.000 
     ΣΥΝΟΛΟ 48.100 481.000 

Λόγω του όγκου των δεδομένων των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά 
κτίρια, σχολεία και εγκαταστάσεις παρουσιάζεται παρακάτω συνοπτικός πίνακας 
καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πίνακας 7:  Καταναλώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας στα Δημοτικά, Σχολεία και Εγκαταστάσεις 

Δημοτική Ενότητα Δημοτικά Κτίρια Άθροισμα  Κατανάλωσης 
Η.Ε. (KWh) 

Ορχομενού Κτίρια 1.742.500 

Ακραιφνίας Διοίκηση 1.373.134 
Ορχομενού Γήπεδα 2.110 
Ορχομενού Παιδικές Χαρές 3.839 

Ακραιφνίας Μονή 2.054 
  Σύνολο Κατανάλωσης Η.Ε. Δημοτικών Κτιρίων 3.910.953 
Δημοτική Ενότητα Σχολεία  

Ορχομενού Σχολικά κτίρια 541.982 
Ακραιφνίας Σχολικά κτίρια 31.413 
  Σύνολο Κατανάλωσης Η.Ε. Σχολείων 573.395 

Δημοτική Ενότητα Εγκαταστάσεις  
Ορχομενού Αντλιοστάσια 1.228.425 
Ακραιφνίας Αντλιοστάσια 103.741 

  Σύνολο Κατανάλωσης Η.Ε. Εγκαταστάσεων 1.332.166 
Σύνολο Ηλεκτρικής Κατανάλωσης 5.029.198 
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Συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις στην εξεταζόμενη κατηγορία Δημοτικά Κτίρια, Εξοπλισμός 
/ Εγκαταστάσεις αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα και διάγραμμα. 

Πίνακας 8:  Καταναλώσεις Ενέργειας στα Δημοτικά, Εξοπλισμός /Εγκαταστάσεις 
 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης (ΜWh) 
Ηλεκτρική 

Ενέργεια (ΜWh) Σύνολο 

Ενεργειακή Κατανάλωση 
Δημοτικών Κτιρίων & Γραφείων 

481 3.124 3.605 

Ενεργειακή Κατανάλωση Σχολείων 349 573 923 
Ενεργειακή Κατανάλωση 
Εγκαταστάσεων 

0 1.332 1.332 

Σύνολο 830 5.029 5.859 

Διάγραμμα 10: Καταναλώσεις Ενέργειας στα Δημοτικά, Εξοπλισμός /Εγκαταστάσεις 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Παρατηρείται ότι τα δημοτικά κτίρια διοίκησης του Δήμου καταλαμβάνουν σε ποσοστό 61% 
του συνόλου των ενεργειακών καταναλώσεων, πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρικής 
ενέργειας,  του Δήμου στην κατηγορία. 

2.3.2. Δημοτικός Φωτισμός 

Τα δεδομένα της ηλεκτρικής κατανάλωσης του δημοτικού φωτισμού, συγκεντρώθηκαν από 
τα αναλυτικά στοιχεία που παρέχει η ΔΕΗ στον Δήμο ανά μήνα. Συνολικά ο δημοτικός 
φωτισμός περιλαμβάνει τον φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου 
Ορχομενού. 

Λόγω του όγκου των δεδομένων των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στον δημοτικό 
φωτισμό παρουσιάζεται παρακάτω συνοπτικός πίνακας καταναλώσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας για το έτος 2011. 

Πίνακας 9:  Καταναλώσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας στον Δημοτικό Φωτισμό 

Δημοτική Ενότητα Εγκαταστάσεις Άθροισμα  Κατανάλωση (KWh) 

Ορχομενού Δημοτικός Φωτισμός 1.196.166 
Ακραιφνίας Δημοτικός Φωτισμός 266.931 

 Σύνολο 1.463.097 
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2.3.3. Οικιακός Τομέας 

Για τον υπολογισμό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στον 
οικιακό τομέα έγινε χρήση των διαθέσιμων στοιχείων από το Εθνικό Πληροφοριακό 
Σύστημα για την Ενέργεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (Ε.Π.Σ.Ε., 2013)13. Τα διαθέσιμα στοιχεία αναφέρονται σε εθνικές καταναλώσεις 
και συνεπώς εκπονήθηκε αναγωγή στα όρια του Δήμου Ορχομενού. Η αναγωγή των 
πληροφοριών σε επίπεδο Δήμου πραγματοποιήθηκε βάσει του αριθμού των νοικοκυριών 
στον Δήμο Ορχομενού (4.271) και στην Ελλάδα (4.134.540) σύμφωνα με τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011 από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του οικιακού 
τομέα του Δήμου Ορχομενού εκτιμήθηκε στις 18.209,51 MWh.  

Για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των κατοικιών στο Δήμο Ορχομενού 
χρησιμοποιείται το πετρέλαιο θέρμανσης, η ξυλεία και ο ηλεκτρισμός. Τα δεδομένα του 
ηλεκτρισμού έχουν συμπεριληφθεί στα δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ για τον οικιακό τομέα. 

Προκειμένου να υπολογιστεί η κατανάλωση της θερμικής ενέργειας, αξιοποιήθηκαν 
στατιστικά δεδομένα επιφάνειας, έτος κατασκευής και είδος κατοικίας από τη ΕΛ.ΣΤΑΤ και 
ειδικοί συντελεστές υπολογισμού των θερμικών αναγκών των κατοικιών στην Ελλάδα από 
μελέτες.  

Πίνακας 10:  Μέση Ειδική Θερμική Κατανάλωση ελληνικών κατοικιών στην κλιματική ζώνη Β14  
Ανάγκες Ενεργειακής Κατανάλωσης 

(Kwh/m2 ) πριν το 1980 1980 έως 2001 2002 έως το 2011 

Κλιματική ζώνη B       

Μονοκατοικίες & Διπλοκατοικίες 134,0 115,2 88,3 
Πολυκατοικίες 93,7 91,4 70,5 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 76% των κατοικιών του Δήμου Ορχομενού έχουν κατασκευαστεί 
πριν το 1980,  έτος εφαρμογής του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων (Φ.Ε.Κ.362/4-7-
1979). 

Αντίστοιχα, ο αριθμός των κατοικιών του Δήμου Ορχομενού σύμφωνα με τα στοιχεία της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ (απογραφή 2011) διαμορφώνονται ως εξής: 

Πίνακας 11:  Αριθμός κατοικιών του Δήμου Ορχομενού 

 Αριθμός Κατοικιών πριν το 1980 1980 έως 2001 2002 έως το 2011 

Μονοκατοικίες & Διπλοκατοικίες 2995 793 151 
Πολυκατοικίες 1497 396 75 

ΣΥΝΟΛΟ 5.907 

Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν η μέση επιφάνεια των κατοικιών για την κλιματική ζώνη 
όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 

 

 

                                                             
13Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια - http://195.251.42.2/cgi-bin/nisehist.sh 
14European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and 
potential energy savings - Constantinos A. Balaras, , Athina G. Gaglia, Elena Georgopoulou, Sevastianos Mirasgedis, Yiannis 
Sarafidis, Dimitris P. Lalas  
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Πίνακας 12:  Μέση επιφάνεια κατοικιών στην κλιματική ζώνη Β15 

Μέση Επιφάνεια κατοικιών (m2) πριν το 1980 1980 έως 2001 2002 έως το 2011 

Κλιματική ζώνη B       
Μονοκατοικίες & Διπλοκατοικίες 85 137 150 

Πολυκατοικίες 65 102 110 

Χρησιμοποιώντας τους δείκτες θερμικών ενεργειακών αναγκών και πολλαπλασιάζοντάς τον 
κάθε έναν από αυτούς, διαδοχικά, με το μέσο όρο των τετραγωνικών κάθε κατηγορίας 
επιφάνειας και το πλήθος των κατοικιών κάθε τύπου κατοικίας προκύπτει ο παρακάτω 
πίνακας. 

 Πίνακας 13:  Θερμική Κατανάλωση των κατοικιών του Δήμου Ορχομενού 

Θερμική Κατανάλωση (KWh) πριν το 1980 1980 έως 2001 2002 έως το 2011 

Κλιματική ζώνη B       
Μονοκατοικίες & Διπλοκατοικίες 34.117.927 12.507.767 1.996.079 

Πολυκατοικίες 9.114.878 3.709.773 583.913 

ΣΥΝΟΛΟ 62.030.337 

Στο σύνολο αυτό που προκύπτει θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαινόμενο της ενεργειακής 
φτώχειας (fuelpoverty). Με βάση το διεθνή ορισμό της ενεργειακής φτώχειας, ενεργειακά 
φτωχός θεωρείται όποιος δαπανά για ηλεκτρισμό, θέρμανση και κλιματισμό ετησίως, πάνω 
από το 10% του εισοδήματός του για να έχει ένα αποδεκτό επίπεδο θερμοκρασίας. 
Υπάρχουν 3 παράγοντες που καθορίζουν και συνδέονται με την ενεργειακή φτώχεια: 

1. Το Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα. 

2. Η φτωχή ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

3. Οι υψηλές τιμές πετρελαίου θέρμανσης και ηλεκτρισμού, κυρίως μέσω της αύξησης 
των φόρων και άρα της τελικής τιμής τους. 

Αποτέλεσμα της ενεργειακής φτώχειας είναι τα ημιθερμαινόμενα ή καθόλου θερμαινόμενα 
νοικοκυριά καθώς οι πολίτες αναγκάζονται να περιορίσουν τις δαπάνες τους για ενέργεια. 

Βάσει μελέτη της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα και το επίπεδο 
φτώχειας το 2011, που αγγίζει το 21,4%. Γίνεται λοιπόν η παραδοχή ότι η κατανάλωση 
θερμικής ενέργειας για το 2011 κάλυψε το 40% των αναγκών για θέρμανση στις κατοικίες 
του Δήμου Ορχομενού. 

Με βάση το σύνολο του παραπάνω πίνακα υπολογίζεται ότι η θερμική κατανάλωση των 
κατοικιών του Δήμου Ορχομενού είναι 37.218.202 KWh. 

Για το διαχωρισμό των πηγών ενέργειας που χρησιμοποιούνται για την παροχή της 
απαιτούμενης θερμικής ενέργειας (πετρέλαιο θέρμανσης, ξυλεία, ηλιοθερμία και 
ηλεκτρισμός) χρησιμοποιήθηκαν δείκτες από την μελέτη του ΚΑΠΕ16. 

Η ηλιοθερμική ενέργεια προσδιορίζεται με βάση σχετική μελέτη του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών17, από την οποία προκύπτει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας από την 

                                                             
15European residential buildings and empirical assessment of the Hellenic building stock, energy consumption, emissions and 
potential energy savings - Constantinos A. Balaras, , Athina G. Gaglia, Elena Georgopoulou, Sevastianos Mirasgedis, Yiannis 
Sarafidis, Dimitris P. Lalas  
16Κατανάλωση θερμικής ενέργειας από νοικοκυριά στην Ελλάδα (Αγροτικές/Ημιαστικές Περιοχές) – ΚΑΠΕ – www.cres.gr 
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εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών σε πολυκατοικίες στην κλιματική Ζώνη Β (επί τριών 
συνολικά κλιματικών ζωνών) είναι 16,4 KWh/m2 και το ποσοστό εγκατεστημένων ηλιακών 
συλλεκτών στις κατοικίες εκτιμάται στο 20%. Η παραγόμενη ηλιοθερμική ενέργεια για το 
έτος βάσης 2011 εκτιμάται στις 1.488 MWh. 

Πίνακας 14:  Θερμική Κατανάλωση των κατοικιών ανά πηγή ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 
Τελική Κατανάλωση Ενέργειας σε «Κατοικίες» 

    

Πηγές Ενέργειας Κατανάλωση (MWh) 
Πετρέλαιο Θέρμανσης 20.098 

Ηλεκτρική ενέργεια 18.210 
Ξυλεία 10.793 

Ηλιοθερμία 1.489 
ΣΥΝΟΛΟ 50.589 

Διάγραμμα 11: Κατανομή Θερμικής Κατανάλωσης των κατοικιών ανά πηγή ενέργειας  

 
2.3.4. Τριτογενής Τομέας: Κτίρια, Εξοπλισμός και Εγκαταστάσεις 

Στο Δήμο Ορχομενού δραστηριοποιούνται 568 επιχειρήσεις στον τριτογενή τομέα σύμφωνα 
με το Επιμελητήριο Βοιωτίας18. Κύρια αντικείμενα της δραστηριότητάς τους αποτελούν το 
εμπόριο και η παροχή υπηρεσιών.  

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στον τριτογενή 
τομέα έγινε χρήση των διαθέσιμων στοιχείων από το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για 
την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε., 2013).  

Η αναγωγή των πληροφοριών σε επίπεδο Δήμου πραγματοποιήθηκε βάσει του αριθμού 
των νοικοκυριών στο Δήμο Ορχομενού (4.271) και στην Ελλάδα (4.134.540) σύμφωνα με τα 
στοιχεία της απογραφή του 2011 από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Εξαιτίας του 
γεγονότος ότι δεν υπήρχαν πρωτογενή στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας για τον τριτογενή 
τομέα για το Δήμο Ορχομενού, υπολογίστηκε μια μέση εθνική κατανάλωση, διαιρώντας την 
συνολική κατανάλωση του τριτογενή τομέα για την Ελλάδα με τον συνολικό αριθμό 
νοικοκυριών στην Ελλάδα. Η τελική κατανάλωση για το Δήμο Ορχομενού βρέθηκε 

                                                                                                                                                                              
17Κ. Δρούτσα, M.Sc., Κ.Α. Μπαλαράς, Ph.D., Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας - Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης 
Ανάπτυξης - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
18Επιμελητήριο Βοιωτίας - https://echamber.viotiachamber.gr/ 
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πολλαπλασιάζοντας την μέση κατανάλωση με τον αριθμό των νοικοκυριών στο Δήμο. Η 
συνολική κατανάλωση ενέργειας του τριτογενή τομέα του Δήμου Ορχομενού εκτιμήθηκε 
στις 12.779 MWh. 

Τα κτίρια του τριτογενούς τομέα καλύπτουν τις θερμικές τους ανάγκες από την καύση 
πετρελαίου θέρμανσης. Η ποσότητα πετρελαίου που καταναλώνεται στον τριτογενή τομέα 
προσδιορίστηκε από τη συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που καταναλώνεται στο 
δήμο, πλην των δημοτικών και οικιακών καταναλώσεων. Τα δεδομένα για τη συνολική 
ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης στο Νομό Βοιωτίας αντλήθηκαν από τη Διεύθυνση 
Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και ακολούθως έγινε κατάλληλη πληθυσμιακή αναγωγή στο Δήμο Ορχομενού. Προκύπτει 
ότι η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ισούται με 24.801 MWh. 

Πίνακας 15:  Κατανάλωση Ενέργειας Τριτογενή Τομέα 

Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις Τριτογενούς Τομέα 

Είδος Ενέργειας MWh 

Ηλεκτρική Ενέργεια (ΜWh) 12.779 

Πετρέλαιο Θέρμανσης (ΜWh) 3.872 

Σύνολο 16.651 

2.3.5. Βιομηχανία 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων η συμμετοχή της βιομηχανίας στο 
ΣΔΑΕ δεν είναι υποχρεωτική, επιλέχθηκε λόγω δυσκολίας συγκέντρωσης δεδομένων να μη 
μελετηθεί ο συγκεκριμένος τομέας. 

2.3.6. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Τομέα 

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας του 
Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις και Βιομηχανία ανά κατηγορία. 

Διάγραμμα 12: Κατανάλωση Ενέργειας στον τομέα Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις και 
Βιομηχανία  
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2.4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
2.4.1. Δημοτικά Στόλος 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της κατανάλωσης ενέργειας για την κατηγορία «Δημοτικός 
στόλος» ήταν η εξής: από τις Υπηρεσίες του  Δήμου Ορχομενού συγκεντρώθηκαν στοιχεία 
που αφορούσαν, τον αριθμό των οχημάτων του δημοτικού στόλου, το σύνολο των χλμ που 
διάνυσαν τα οχήματα καθώς και την ποσότητα και το είδος καυσίμου που κατανάλωσαν το 
έτος 2011. 

Πίνακας 16:  Καταναλώσεις οχημάτων δημοτικού στόλου σε λίτρα 
Δημοτικός Στόλος    
α/α Είδος και Χρήση Καύσιμο  ΛΙΤΡΑ 
Επιβατικά Οχήματα  - Πυροσβεστικά     

1 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΗYNDAI ΒΕΝΖΙΝΗ 1.344 
2 EΠΙΒΑΤΗΓΟ  PASSAT ΒΕΝΖΙΝΗ 1.392 

Φορτηγά - Βυτιοφόρα     
3 ΦΟΡΤΗΓΟ VOLVO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3.096 
4 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13.116 
5 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MAZDA ΒΕΝΖΙΝΗ 4.248 
6 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5.465 
7 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ  ΜΙΤSUB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3.180 

Απορριμματοφόρα - Πλυντήρια     
8 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7.092 
9 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6.552 

10 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 9.837 
11 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 3.246 
12 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5.465 

Μηχανήματα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων     
13 ΣΚΑΠΤΙΚΟ  JCB ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 5.465 
14 ΣΚΑΠΤΙΚΟ  KOMATSU ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6.558 
15 ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7.651 

Λεωφορεία     
16 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 1.778 
17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΙΚΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗ 1.980 
18 ΜΙΝΙ  ΒΑΝ RENYALT ΒΕΝΖΙΝΗ 675 

Μετατρέποντας τα λίτρα καυσίμων σε ενέργεια χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους 
συντελεστές βενζίνης και πετρέλαιο κίνησης, προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας. 

Πίνακας 17:  Κατανάλωση Ενέργειας Δημοτικού Στόλου 

Είδος Οχήματος 
Πετρέλαιο Βενζίνη 

Λίτρα MWh Λίτρα MWh 
Επιβατικά Οχήματα - Πυροσβεστικά 0 0, 2.736 25 

Φορτηγά - Βυτιοφόρα 24.857 249 4.248 39 
Απορριμματοφόρα - Πλυντήρια κλπ 32.192 322 0 0 

Μηχανήματα Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων 19.674 197 0 0 
Λεωφορεία 1.778 18 2.655 24 

Σύνολο 78.501 785 9.639 89 

Από τον παραπάνω πίνακα υπολογίζεται ότι η κατανάλωση ενέργειας του δημοτικού 
στόλου είναι 874 MWh. 
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2.4.2. Δημόσιες Μεταφορές 

Οι δημόσιες μεταφορές που λειτουργούν περιλαμβάνουν το υπεραστικό ΚΤΕΛ Λιβαδειάς, 
εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Ορχομενού. Για τον υπολογισμό της 
κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων μεταφορών συλλέχτηκαν στοιχεία από το ΚΤΕΛ 
Λιβαδειάς19 για τις διαδρομές, τον αριθμό των δρομολογίων την συχνότητα τους και τα 
χιλιόμετρα που διανύουν κατ έτος.   

Πίνακας 18:  Συχνότητα δρομολογίων του  ΚΤΕΛ Λιβαδειάς 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ (και 
αντίστροφα) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

km 

km 
ΕΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
km ΕΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ/ 

EΒΔΟΜΑΔΑ 

Km/έτος 

Λειβαδιά- Ορχομενός  24 6 12,9 8,7 1252,8 65.145,60 
Λειβαδιά- Παύλος- 
Κάστρο 

4 5 44,4 35,6 712 37.024,00 

Λειβαδιά- Άγιος 
Σπυρίδων- Άγιος 
Δημήτριος 

2 5 14,7 5,1 51 2.652,00 

Λειβαδιά- Καρυά 2 5 14,2 5,5 55 2.860,00 
Θήβα- Ακραίφνιο- 
Ν.Κόκκινο 

6 3 29,2 11,2 201,6 10.483,20 

Θήβα- Ακραίφνιο- 
Ν.Κόκκινο 

4 2 29,2 11,2 89,6 4.659,20 

    ΣΥΝΟΛΟ 2.362 122.824,00 

Το καύσιμο των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Λιβαδειάς είναι το πετρέλαιο κίνησης «diesel». Η 
κατανάλωση των λεωφορείων σε πετρέλαιο κίνησης «diesel» θεωρήθηκε ίση με 0,35 lt/km, 
βάσει πληροφοριών από την εταιρία κατασκευής τους με βάση το έτος κατασκευής τους. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία 
των δημόσιων μεταφορών. 

Πίνακας 19:  Κατανάλωση Ενέργειας ΚΤΕΛ Λιβαδειάς 

Είδος οχήματος Σύνολο χλμ/ έτος Μέση κατανάλωση 
καυσίμου (lt/km) 

Κατανάλωση 
ενέργειας 

(MWh) 
ΚΤΕΛ 122.824,00 0,35 429,884 

Σύνολο   429,884 

2.4.3. Ιδιωτικές και Εμπορικές Μεταφορές 

Προκειμένου α προσδιοριστεί η κατανάλωση καυσίμων στην κατηγορία Ιδιωτικές και 
Εμπορικές Μεταφορές χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής/Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής για την ποσότητα που 
καταναλώθηκαν τόσο της βενζίνης όσο και πετρελαίου κίνησης σε επίπεδο Νομού. Έγινε 
κατάλληλη πληθυσμιακή αναγωγή στο Δήμο Ορχομενού και προέκυψε ο παρακάτω 
πίνακας. 

Πίνακας 20:  Μετρητικοί τόνοι καυσίμων κίνησης 
Περιοχή Βενζίνη Πετρέλαιο Κίνησης 

Νομός Βοιωτίας (μετρικοί τόνοι) 39.824 45.076 
Δήμος Ορχομενού (μετρικοί τόνοι) 3.925 4.442 
Δήμος Ορχομενού (Mwh) 36.107 44.422 

                                                             
19ΚΤΕΛ Λιβαδειάς - ktellivadias.gr 



Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Σελίδα | 31  

Για τον υπολογισμό της συνολικής κατανάλωσης στην κατηγορία Ιδιωτικές και Εμπορικές 
μεταφορές χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές μετατροπής για την βενζίνη και το πετρέλαιο 
κίνησης. Στο ποσό που προκύπτει έχουν αφαιρεθεί οι καταναλώσεις καυσίμων για κίνηση 
των κατηγοριών του δημοτικού στόλου, των δημόσιων μεταφορών και του αγροτικού 
τομέα. 

 Πίνακας 21:  Κατανάλωση Ενέργειας Ιδιωτικές και Εμπορικές Μεταφορές 

Κατανάλωση Βενζίνη (ΜWh) Πετρέλαιο Κίνησης (MWh) 

Συνολική Κατανάλωση Δήμου 36.107 44.422 
Δημοτικός Στόλος -89 -785 
Δημόσιες Μεταφορές 0 -430 
Αγροτικός τομέας 0 -35.919 
Ιδιωτικών & Εμπορικών Μεταφορών 36.018 7.288 
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2.5. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 
Το σύνολο των ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου Ορχομενού σύμφωνα με τους υπολογισμούς που πραγματοποιήθηκαν παραπάνω, 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 22:  Συνολική Κατανάλωση Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Κατηγορία 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] 

Ηλεκτρική ενέργεια 
Ορυκτά καύσιμα Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας Σύνολο 
 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
Πετρέλαιο 

diesel Βενζίνη Άλλο είδος 
βιομάζας Ηλιοθερμική 

Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις               
Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις 5.029 830 0 0 0 0 5.859 

Τριτογενής τομέας 12.779 3.872 0 0 0 0 16.651 
Οικιακός τομέας 18.210 20.098 0 0 10.793 1.489 50.589 

Δημοτικός φωτισμός 1.463 0 0 0 0 0 1.463 
Υποσύνολο για Κτίρια, Εξοπλισμό/Εγκαταστάσεις 37.481 24.800 0 0 10.793 1.489 74.563 
Μεταφορές               

Δημοτικός στόλος 0 0 785 89 0 0 874 
Δημόσιες μεταφορές 0 0 430 0 0 0 430 

Ιδιωτικές & εμπορικές μεταφορές 0 0 7.288 36.018 0 0 43.306 
Υποσύνολο για Μεταφορές 0 0 8.503 36.107 0 0 44.610 
Αγροτικός Τομέας               

Γεωργία 13.099 0 35.029 0 0 0 48.128 
Κτηνοτροφία 0 0 890 0 0 0 890 

Υποσύνολο για Αγροτικό Τομέα 13.099 0 35.919 0 0 0 49.018 
Σύνολο 50.579 24.800 44.422 36.107 10.793 1.489 168.191 
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2.6. ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Στον Δήμο Ορχομενού η τοπική παραγωγή ενέργειας συνίσταται σε παραγωγή ενέργειας 
από χερσαία αιολικά πάρκα, από φωτοβολταϊκά πάρκα και στέγες και ένα μικρό 
υδροηλεκτρικό σταθμό. Τα στοιχεία των εγκαταστάσεων χερσαίων αιολικών πάρκων 
συλλέχτηκαν από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.)20. Το 2011 ο αριθμός των αιολικών 
πάρκων είναι οχτώ, συνολικής ονομαστικής ισχύος 80 MWh. Σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Συμφώνου των Δημάρχων, λόγω του ότι δεν είναι ιδιοκτησίας του Δήμου, δεν 
συμπεριλαμβάνονται στο παρόν ΣΔΑΕ. Οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι 10, 
συνολικής ισχύος 42,45 MWh, με εύρος ονομαστικής ισχύος από 5,72 MWh έως 1.5 MWh, 
τα οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων συμπεριλαμβάνονται στο 
παρόν ΣΔΑΕ. 

Ακόμη, στo ποσό της παραγόμενης ενέργειας στον Δήμο Ορχομενού συμμετέχει ένα μικρό 
υδροηλεκτρικό ισχύος 1,6 MWh στην περιοχή του Βοιωτικού Κηφισού. 

Από τον υπολογισμό της ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πάρκα 
(διαδικτυακό εργαλείο του Ινστιτούτου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης)21 και τον 
υδροηλεκτρικό σταθμό, προκύπτει ότι σε ετήσια βάση για το 2011 η παραγωγή από τα 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις είναι 5.144 MWh και από το υδροηλεκτρικό υπολογίζεται 
στα 6.117 MWh. 

 

2.7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 
Ο υπολογισμός των εκπομπών CO2 που προκαλούνται από τις καταναλισκόμενες ποσότητες 
καυσίμων πραγματοποιήθηκαν  με την χρήση των συντελεστών της IPCC. 

Για τον υπολογισμό των εκπομπών χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών 
CO2 για το πετρέλαιο θέρμανσης, τη βενζίνη και την ηλιοθερμική ενέργεια, όπως 
προκύπτουν από τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων. Για την ηλεκτρική ενέργεια και 
το πετρέλαιο κίνησης «diesel», οι συντελεστές εκπομπών προσδιορίζονται ακολούθως. 

Στον υπολογισμό των εκπομπών που προκαλούνται από την ηλεκτρική ενέργεια έχει ληφθεί 
υπόψη η τοπική παραγωγή ενέργειας. Κατά IPCC ο τοπικός συντελεστής εκπομπών της 
Ελλάδας είναι ίσος με 1,149tnCO2 ανά καταναλισκόμενη MWh ηλεκτρισμού, ο οποίος 
διορθώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο: 

퐸퐹퐸 =
(푇퐶퐸 − 퐿푃퐸 − 퐺퐸푃) × 푁퐸퐸퐹퐸 + 퐶푂2퐿푃퐸 + 퐶푂2퐺퐸푃

푇퐶퐸  

Όπου: 

EFE: τοπικός συντελεστής εκπομπών από ηλεκτρική ενέργεια (tn/MWh) 

TCE: συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην τοπική Αρχή (MWhe) 

LPE: τοπική ηλεκτροπαραγωγή (MWhe) 

GEP: αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από την τοπική Αρχή 

NEEFE: εθνικός συντελεστής εκπομπών από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

CO2LPE: εκπομπές CO2 λόγω τοπικής ηλεκτροπαραγωγής 

                                                             
20Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) - http://www.rae.gr 
21Ινστιτούτου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
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CO2GEP: εκπομπές CO2 λόγω της παραγωγής της πιστοποιημένης πράσινης 
ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράστηκε από την τοπική Αρχή. 

Εφαρμόζοντας τις τιμές των παραπάνω συντελεστών στην εξίσωση υπολογισμού των 
εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια προκύπτει ότι: 

퐸퐹퐸 =
(24.800 − 11.261 − 0) × 1,149 + 0 + 0

24.800 = 0,627 푡푛/푀푊ℎ 

Ο υπολογισμός των συντελεστών εκπομπών για το πετρέλαιο κίνησης, λαμβάνοντας υπόψη 
το ποσοστό του “biodiesel», σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

F_new = PCD * F + PBD * F_biodiesel (II) 

όπου: 
F_ new: Ο διορθωμένος συντελεστής εκπομπών για το diesel κίνησης στο έτος 
αναφοράς 

PCD: Ποσοστό συμβατικού diesel κίνησης 

F: Ο τυπικός συντελεστής εκπομπών για το diesel κίνησης (tn/MWh) 

PBD: Ποσοστό biodiesel 

F_biodiesel: Ο τυπικός συντελεστής εκπομπών για το biodiesel (tn/MWh) 

Σύμφωνα με την 6η Εθνική Έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την «Προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων ή άλλων 
ανανεώσιμων καυσίμων» 22 , το ποσοστό συμμετοχής του biodiesel στο diesel κίνησης για το 
έτος 2008, οπότε και υπάρχουν τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα, είναι 3,04%. Στην 
έκθεση αυτή εκτιμάται ότι ο στόχος για το 2011 ήταν 6,5%. O διορθωμένος συντελεστής 
diesel κίνησης προκύπτει από την εξίσωση (II): 

F_new= (1-0,065)*0,267 + 0,065*0 = 0,250 tn/MWh 

Για τον υπολογισμό των συντελεστών εκπομπών από την ξυλεία επιλέχθηκε μηδενικός, 
λαμβάνοντας υπόψη την βιώσιμη διαχείριση των δασών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συντελεστές εκπομπών όπως υπολογίστηκαν 
παραπάνω, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2. 

Πίνακας 23:  Συντελεστές Εκπομπών CO2 

Καύσιμο Πρότυπος Συντελεστής 
Εκπομπών (tnCO2/MWh) 

Βενζίνη 0,249 
Βιομάζα 0 

Ηλεκτρική Ενέργεια 0,627 

Ηλιοθερμική Ενέργεια 0 
Ξυλεία 0 

Πετρέλαιο Κίνησης «diesel» 0,250 

Πετρέλαιο Θέρμανσης 0,267 

                                                             
226η Εθνική Έκθεση (έτους 2009) Σχετικά με την Προώθηση της Χρήσης των Βιοκαυσίμων ή 'Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων 
για Μεταφορές στην Ελλάδα την Περίοδο 2005-2010, ΥΠΕΚΑ 
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Το σύνολο των εκπομπών CO2 του Δήμου Ορχομενού σύμφωνα με τους υπολογισμούς των συντελεστών εκπομπών που πραγματοποιήθηκαν παραπάνω, 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.  

Πίνακας 24:  Συνολικές Εκπομπές CO2 στο Δήμο Ορχομενού 

Κατηγορία 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 [tn] 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Ορυκτά καύσιμα  
Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας Σύνολο 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Πετρέλαιο 
diesel  Βενζίνη 

Άλλο 
είδος 

βιομάζας 
Ηλιοθερμική   

Κτίρια, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις               
Δημοτικά κτίρια & εγκαταστάσεις 3.155 222 0 0 0 0 3.376 

Τριτογενής τομέας 8.016 1.034 0 0 0 0 9.049 

Οικιακός τομέας 11.422 5.366 0 0 0 0 16.788 

Δημοτικός φωτισμός 918  0 0 0 0 918 
Υποσύνολο για Κτίρια, 
Εξοπλισμό/Εγκαταστάσεις 

23.510 6.622 0 0 0 0 30.132 

Μεταφορές        

Δημοτικός στόλος 0 0 196 22 0 0 218 

Δημόσιες μεταφορές 0 0 107 0 0 0 107 

Ιδιωτικές & εμπορικές μεταφορές 0 0 1.819 8.969 0 0 10.788 

Υποσύνολο για Μεταφορές 0 0 2.123 8.991 0 0 11.113 

Αγροτικός Τομέας        

Γεωργία 8.216 0 8.745 0 0 0 16.961 

Κτηνοτροφία 0 0 222 0 0 0 222 

Υποσύνολο για Αγροτικό Τομέα 8.216 0 8.967 0 0 0 17.184 

Σύνολο 31.727 6.622 11.090 8.991 0 0 58.429 
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2.8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζονται οι κατανομές κατανάλωσης και εκπομπών 
CO2.  

Διάγραμμα 13: Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας ανά κατηγορία και είδος καυσίμου 

 
Διάγραμμα 14: Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας ανά τομέα και είδος καυσίμου 

 

Διάγραμμα 15: Κατανομή Εκπομπών CO2 ανά κατηγορία και είδος καυσίμου 
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Διάγραμμα 16: Κατανομή Εκπομπών CO2 ανά τομέα και είδος καυσίμου 

 
Διάγραμμα 17: Συγκριτική Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών CO2 ανά τομέα  

 
Διάγραμμα 18: Συγκριτική Κατανομή Κατανάλωσης Ενέργειας και Εκπομπών CO2 ανά καύσιμο  
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ΜΕΡΟΣ 3Ο: ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΩΣ Ο 2020 
3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Για την υλοποίηση της στρατηγικής το ΣΔΑΕ προβλέπεται να υλοποιηθεί μέσα από: τεχνικές 
παρεμβάσεις με έργα εξοικονόμησης ενέργειας, δράσεις δημοσιότητας και 
ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φυσικών και νομικών προσώπων – φορέων, 
παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης διοικητικών δομών που επηρεάζουν την κατανάλωση 
ενέργειας ή παραγωγή ΑΠΕ, αξιοποίηση μέσων και μεθόδων σύγχρονων τεχνολογιών, 
αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών μέσα από το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Ευρωπαϊκές 
Πρωτοβουλίες, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Ίδιους Πόρους του Δήμου κ.α. 

Για την υλοποίηση των δράσεων του ΣΔΑΕ στο Δήμο Ορχομενού αρχικά εντοπίστηκαν 
δράσεις για όλους τους τομείς κατανάλωσης από ΣΔΑΕ άλλων δήμων που έχουν εγκριθεί 
από το Σύμφωνο των Δημάρχων και έργα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο 
συγκριτικής αξιολόγησης Επιδόσεων Αριστείας του Συμφώνου των Δημάρχων. Στην 
συνέχεια οι δράσεις που εντοπίστηκαν προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και στα δεδομένα 
του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του Δήμου, τα οικονομικά του Δήμου, 
τις δυνατότητες εγκαταστάσεων ΑΠΕ στο Δήμο και τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται, καθοριστικό σημείο για την τελική επιλογή τους με γνώμονα την 
οικονομική τους βιωσιμότητα. 

Η κατηγοριοποίηση των δράσεων και μέτρων του ΣΔΑΕ του Δήμου Ορχομενού έγινε 
αντίστοιχα με την διάρθρωση των τομέων ενδιαφέροντος και μελέτης του προηγούμενου 
κεφαλαίου. Στα πλαίσια των οργανωτικών αλλαγών του Δήμου για την υλοποίηση των 
δράσεων του ΣΔΑΕ και τις ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών για τα θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας , δημιουργήθηκε ο τομέας «Οριζόντια Δράσεις και Μέτρα». 

Η δομή και η κωδικοποίηση των δράσεων και μέτρων του ΣΔΑΕ έχει την ακόλουθη μορφή: 

Πίνακας 15:    Δομή Δράσεων και Μέτρων του ΣΔΑΕ 

α/α Κωδ. Τομέας Δράσεων και Μέτρων 

1 Δ.1. Αγροτικός Τομέας 

2 Δ.2. Κτίρια Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις 

3 Δ.3. Μεταφορές 

4 Δ.4. Τοπική Παραγωγή Ενέργειας 

5 Δ.5. Οριζόντιες Δράσεις και Μέτρα 

 

3.2. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Από τους παραπάνω υπολογισμούς απογραφής των εκπομπών αναφοράς προκύπτει ότι ο 
Αγροτικός Τομέας καταναλώνει ενέργεια ίση με 49.018 MWh και οι εκπομπές CO2 
ανέρχονται στους 17.194 tnCO2, ενώ οι συνολικές εκπομπές του Δήμου είναι 58.429 tnCO2.  
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Δράσεις στον Αγροτικό Τομέα 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.1 Ενίσχυση του Τμήματος Αγροτικής και Ζωικής Παραγωγής 

  

Περιγραφή Μέσω της ενίσχυσης του Τμήματος Αγροτικής – Ζωικής Παραγωγής, ο 
Δήμος θα φροντίσει μεταξύ άλλων έτσι ώστε οι αγρότες της περιοχής να 
ενημερώνονται έγκαιρα για τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και τις 
διευκολύνσεις χρηματοδότησης που παρέχονται. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

- 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 20.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.2 Συνεχής κατάρτιση Αγροτών σχετικά με θέματα Άρδευσης & 
Εκσυγχρονισμού Γεωργικών Ελκυστήρων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Για τον Αγροτικό Τομέα οι δράσεις και τα μέτρα θα εστιαστούν στην 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου των δημοτών που 
ασχολούνται με τη γεωργία και την κτηνοτροφία προκειμένου να 
υιοθετήσουν όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό τα μέτρα για τη 
μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Η ενημέρωση θα επιτευχθεί 
μέσω ειδικών σεμιναρίων στις εγκαταστάσεις του δήμου και στα κατά 
τόπους κοινοτικά γραφεία, καθώς και τη διανομή ενημερωτικού υλικού. 

Σκοπός είναι να αναδειχθούν τα παράλληλα οικονομικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον 
αγροτικό τομέα. 

Επίσης τα σεμινάρια – δράσεις ενημέρωσης θα αποσκοπούν στην παροχή 
τεχνογνωσίας στους αγρότες, έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα 
προτεινόμενα μέτρα στις καλλιέργειές τους και να κατανοήσουν τις 
μεθόδους συντήρησης και λειτουργίας του νέου εξοπλισμού. 

Οι θεματικές ενότητες που θα καλύπτονται θα αφορούν μεταξύ άλλων, τις 
παρακάτω δράσεις: 

 Αντικατάσταση της επιφανειακής άρδευσης και της άρδευσης με 
τεχνητή βροχή με τη μέθοδο στάγδην άρδευσης 

 Εκσυγχρονισμός των γεωργικών ελκυστήρων με νέους ενεργειακά 
αποδοτικότερους 

 Συντήρηση δικτύου άρδευσης 

 Επίδειξη καινοτόμου εξοπλισμού 

 Ενεργειακή αναβάθμιση και συντήρηση των ιδιωτικών αντλιών 
άρδευσης. 
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 Δυνατότητες βελτιστοποίησης διαδρομών εντός των 
αγροτεμαχίων για μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5 * 100 * 0,3 * 2 * 800 kWh/ yr =240.000 kWh / yr 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

240MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

156tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 7.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.3 Υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο Δήμος Ορχομενού θα προχωρήσει στη διοργάνωση ειδικών 
ενημερωτικών σεμιναρίων με σκοπό την ανάδειξη τόσο των 
περιβαλλοντικών όσο και των οικονομικών οφελών των δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, η δημιουργία και διανομή ειδικά 
διαμορφωμένου έντυπου ενημερωτικού υλικού αναμένεται να ενισχύσει 
σημαντικά τη συνείδηση των αγροτών σε θέματα ενέργειας και να τους 
κρατά διαρκώς σε επαφή με τις τεχνολογικές εξελίξεις και πρακτικές 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 
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Προκύπτει ότι: 

ES = 5 * 150 * 0,3 * 2 * 800 kWh/y =360.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

360MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

234tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 5.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.4 Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση με κάρτες χρέωσης 

  

Περιγραφή Στα πλαίσια του αναγκαίου εξορθολογισμού της διαχείρισης υδάτων για 
αρδευτική χρήση από τους αγρότες και της ανάγκης αλλαγής του 
συστήματος τιμολόγησης με την εφαρμογή νέων στη βάση της αναγκαίας 
ποσότητας για άρδευση, ο Δήμος Ορχομενού προτείνει την χρήση 
ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης με κάρτες χρέωσης και στόχο την 
μείωση της κατανάλωσης του νερού και κατ επέκταση και την 
εξοικονόμηση ενέργειας για την λειτουργία του δικτύου άρδευσης. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 3*350 *0,7 *1* 800 kWh/y =588.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

588MHh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

364,56tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 400.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.5 Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών (variable Speed Drives) και διατάξεων 
ομαλής εκκίνησης (soft starters) στους κινητήρες των αντλιών 
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 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Με την εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών, ο κινητήρας λειτουργεί σε 
στροφές αντίστοιχες του πραγματικού φορτίου και όχι διαρκώς στην 
ονομαστική του ισχύ, καταναλώνοντας αντίστοιχα λιγότερη ενέργεια για 
την παραγωγή του ίδιου έργου. Η ρύθμιση των στροφών του κινητήρα με 
την χρήση VSD επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας η οποία 
συνδυάζεται με καλύτερο έλεγχο, μικρότερες φθορές και χαμηλότερα 
επίπεδα θορύβου. Η χρήση VSD μπορεί να μειώσει την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας στις φυγοκεντρικές αντλίες, στους συμπιεστές και 
στους ανεμιστήρες, τυπικά από 20 έως 50%. 

Οι κινητήρες κατά την εκκίνηση καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη 
ενέργεια. Η εγκατάσταση διατάξεων ομαλής εκκίνησης ενδείκνυται 
ιδιαίτερα σε κινητήρες που λειτουργούν με συχνά on – off. 

Το ρεύμα εκκίνησης ενός κινητήρα είναι της τάξης του 120% του 
ονομαστικού. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, εκτός από την αυξημένη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και τη χρέωση υψηλών τιμών ισχύος 
στο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Οι διατάξεις ομαλής εκκίνησης αντιμετωπίζουν 
αυτό το φαινόμενο και συχνά εμπεριέχονται στ συστήματα VSD 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

- 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 250.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.6 Μονάδα διαχείρισης αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Η διαχείριση των αποβλήτων από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
χρήσεις στον Δήμο Ορχομενού είναι σημαντικές. Με δεδομένο την 
συμμετοχή του Δήμου στο ΦοΔΣΑ Βοιωτίας και την ανάγκη που 
προκύπτει για την διαχείριση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
αποβλήτων, προτείνεται η δημιουργία συστήματος διαχείρισης 
αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων. Εκτιμάται ότι η 
ποσότητα των αποβλήτων είναι περίπου 20.000 τόνους κατ έτος. Η 
πρωτοβουλία αυτή, σε συνεργασία με τον ΦοΔΣΑ και όμορους Δήμους 
μπορεί να χρηματοδοτηθεί μέσω σχημάτων ΣΔΙΤ από ιδιώτες επενδυτές. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

170tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι/ΣΔΙΤ 
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Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.1.7 Δράσεις Εκσυγχρονισμού Ελκυστήρων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών, με τίτλο «Αγροτικά Μηχανήματα και 
Ανταγωνιστικότητα του Πρωτογενούς Τομέα»23, η μέση ηλικία των 
ελκυστήρων που βρίσκονται σε λειτουργία και απασχολούνται στην 
αγροτική παραγωγή είναι υψηλότερη από 22 έτη.  

Συμπεραίνεται ότι στην Ελλάδα, ο στόλος των γεωργικών ελκυστήρων 
κρίνεται ως πεπαλαιωμένος, αφήνοντας αναξιοποίητα τα επιτεύγματα 
της νέας τεχνολογίας στον τομέα αυτό. Ακόμα ο στόλος χαρακτηρίζεται 
ως μεσαίας ιπποδύναμης, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του αποτελείται 
από ελκυστήρες έως 100 ίππων, έναντι περίπου 140 ίππων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Κρίνεται απαραίτητη η ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
καθώς τα παλαιά μηχανήματα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν πλέον στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας. 

Εκτιμάται, σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών ο εκσυγχρονισμός ενός ελκυστήρα έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση κατανάλωσης πετρελαίου κατά 37,5%. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

1.437MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

359tnCO2 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι Αγροτών/Δανεισμός 

 

3.3. ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Ο τομέας των κτιρίων, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων αποτελεί τον πιο 
ενεργοβόρο τομέα κατανάλωσης τόσο στο Δήμο Ορχομενού, όσο και στο σύνολο της 
χώρας. Συγκεκριμένα, στο δήμο καταναλώνει 74.563 MWh ενέργειας, εκπέμποντας 30.132 
tn CO2, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 52% των συνολικών εκπομπών. 

3.3.1. Δημοτικά Κτίρια και Εγκαταστάσεις 

Η κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κατά το 
έτος βάσης ανήλθε στις 5.859 MWh, ποσό που αντιστοιχεί στην εκπομπή 3.376 tnCO2, 
αντιπροσωπεύοντας περίπου το 6% των συνολικών εκπομπών. 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.1 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Δημοτικών Υπαλλήλων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο δήμος θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές εκδηλώσεις με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση των δημοτικών υπαλλήλων και την ενημέρωσή τους 

                                                             
23Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (2011) -Αγροτικά Μηχανήματα και Ανταγωνιστικότητα του Πρωτογενούς 
Τομέα 
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σχετικά με τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στον χώρο εργασίας 
τους, όπως είναι η ρύθμιση θερμοστατών, ο αερισμός χώρων, ο φυσικός 
φωτισμός. Η εξοικονόμηση θα προέλθει από τη μείωση ενέργειας 
θέρμανσης και ψύξης, αλλά και από τη μείωση ενέργειας για φωτισμό 
και λοιπές ηλεκτρικές χρήσεις. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

θερμική ενέργεια:ES = 5*30 *0,2 *2* 800 kWh/y =48.000 kWh/y 

Ηλεκτρική ενέργεια:ES = 5*30 *0,2 *2* 800 kWh/y =48.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

96MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

67,82tnCO2 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 3.000€ 

Χρηματοδότηση  Ίδιοι Πόροι  

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.2 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια  

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Στα δημοτικά κτίρια προβλέπονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης 
που αφορούν στο κτιριακό κέλυφος, φωτισμό, κλιματισμό και 
ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων. Συνιστάται να προηγηθεί ενεργειακή 
επιθεώρηση και να επιλεγούν οι δράσεις που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες κάθε κτιρίου. Ο Δήμος Ορχομενού προτίθεται να ξεκινήσει την 
εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτίρια του (Διοίκησης), τα 
οποία συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό δημοτικών υπαλλήλων και 
υψηλή επισκεψιμότητα από πολίτες του δήμου. 

Στα κτίρια αυτά απαραίτητες είναι οι εξής παρεμβάσεις: 

 Προσθήκη μόνωσης οροφής 

 Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων 

 Τοποθέτηση νέων κλιματιστικών 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με νέους, 
αποδοτικότερους 

 Ηλεκτρονική ενεργειακή διαχείριση κτιρίων 
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Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των 
εκπομπών απαιτείται ενεργειακή μελέτη για κάθε ένα κτίριο. Στα 
πλαίσια του παρόντος ΣΔΑΕ και λόγους συνέπειας εκτιμάται ότι οι 
παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ενεργειακό όφελος της τάξης του 30% και 
αντίστοιχη μείωση των εκπομπών. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

1.449MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

780tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 800.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.3 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο Δήμος Ορχομενού αναγνωρίζει τη μεγάλη σημασία των σχολείων για 
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών αλλά και τον 
παραδειγματισμό των πολιτών για υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών 
αειφόρου ανάπτυξης. 

Σκοπός του δήμου είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές για το 
ζήτημα της εξοικονόμησης ενέργειας και τη σχέση της με την κλιματική 
αλλαγή. Αυτό θα επιτευχθεί με εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 
διαγωνισμούς σε συνεργασία με περιβαλλοντικές ομάδες και άλλους 
φορείς στις οποίες θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την 
εφαρμογή των παρεμβάσεων του δήμου και θα επιδεικνύονται έργα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

θερμική ενέργεια:ES = 5*120 *0,2 *2* 400 kWh/y =96.000 kWh/y 

Ηλεκτρική ενέργεια:ES = 5*120 *0,2 *2* 400 kWh/y =96.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

192MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

134,4tnCO2/έτος 
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Εκτιμώμενο Κόστος (€) 3.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.4 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολείων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Στα σχολικά κτίρια προβλέπονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που 
αφορούν στο κτιριακό κέλυφος, φωτισμό, θέρμανση και ενεργειακή 
διαχείριση των κτιρίων. Συνιστάται να προηγηθεί ενεργειακή 
επιθεώρηση και να επιλεγούν οι δράσεις που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες κάθε κτιρίου. Ο Δήμος Ορχομενού προτίθεται να ξεκινήσει την 
εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια, τα οποία 
συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών. 

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 Εγκατάσταση νέου λέβητα πετρελαίου 

 Τοποθέτηση θερμοστατών 

 Θερμομόνωση σωληνώσεων 

 Τοποθέτηση κουφωμάτων με θερμοδιακοπή και διπλών 
θερμομονωτικών υαλοπινάκων 

 Θερμομόνωση οροφής 

 Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας 

 Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οροφής με ηλεκτρονικό 
Ballast 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των 
εκπομπών απαιτείται ενεργειακή μελέτη για κάθε ένα κτίριο. Στα 
πλαίσια του παρόντος ΣΔΑΕ και λόγους συνέπειας εκτιμάται ότι οι 
παρεμβάσεις αυτές θα έχουν ενεργειακό όφελος της τάξης του 30% και 
αντίστοιχη μείωση των εκπομπών. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

276,8MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

135,6tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 700.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.5 Εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής & 
θερμικής ενέργειας στα δημοτικά και Σχολικά κτίρια 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Με την υλοποίηση του συστήματος καταγραφής της ενεργειακής 
κατανάλωσης των κτιρίων σε πραγματικό χρόνο ο Δήμος θα πετύχει τα 
εξής: 
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 Απόκτηση βάσης ενεργειακών δεδομένων με στοιχεία 
πραγματικής κατανάλωσης. Η βάση αυτή θα χρησιμοποιείται 
για τον προσδιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος των 
δημοτικών κτιρίων κατά την υποβολή αναφοράς, για την 
περίοδο και επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, στο πλαίσιο 
του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και του Συμφώνου των 
Δημάρχων. Επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορούν 
να εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία εφαρμογής και τα 
αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων. 

 έγκαιρη διαπίστωση διαρροών (πετρελαίου) ώστε να γίνεται 
άμεση αποκατάστασή 

 Περιορισμό στο ελάχιστο της μη ορθολογικής χρήση των κτιρίων 
(λειτουργία κλιματισμού ή φωτισμού εκτός ωραρίου 
λειτουργίας του κτιρίου, ασυμβατότητα μεταξύ παραγόμενης 
θερμικής ενέργειας και κατανάλωσης καυσίμου κλπ) 

 δυνατότητα επιβράβευσης του διαχειριστή κτιρίου, όπου 
ανεξάρτητα των μέτρων που θα εφαρμόζει ο Δήμος, θα 
πετυχαίνει μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας και 
παράλληλα ευαισθητοποίηση όλων των διαχειριστών προς την 
κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας ως υποχρέωση και 
ευθύνη. 

 Εξαγωγή γρήγορων και αξιόπιστων συμπερασμάτων για την 
ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων ή αλλαγή στην 
προτεραιότητα εφαρμογής των δράσεων εξοικονόμησης 
ενέργειας που αφορούν στα δημοτικά κτίρια. 

Η εγκατάσταση μετρητών ενέργειας δρώντας στην κατεύθυνση του 
εξορθολογισμού χρήσης των κτιρίων εκτιμάται ότι θα έχει αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση ενέργειας κατά 5% και θα προσφέρει τη δυνατότητα 
καταγραφής της πραγματικής ενέργειας που καταναλώνει κάθε κτίριο. 

Το συνολικό κόστος εγκατάστασης των μετρητών ενέργειας μπορεί να 
μειωθεί σε συνεργασία με τη ΔΕΗ η οποία έχει ξεκινήσει πρόγραμμα 
εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ενέργειας σε μεγάλους καταναλωτές. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

226,4MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

119,9tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 100.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.6 Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) στα δημοτικά κτίρια 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Στόχος του Δήμου Ορχομενού για τα δημοτικά του κτίρια είναι να 
επιτευχθεί μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του, με 
δεδομένη την ιδιαίτερη υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργιεας , με 
την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά το πρότυπο 
ISO 50001. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει ο Δήμος περιγράφονται 
ακολούθως: 
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 Ανάπτυξη μιας πολιτικής για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας 
 Καθορισμός στόχων που ικανοποιούν την πολιτική αυτή 
 Αποτελεσματικότερα διαχείριση πληροφοριών που αφορούν 

στην ενεργειακή κατανάλωση με στόχο τη λήψη αποφάσεων για 
τη μείωσή της 

 Καταγραφή αποτελεσμάτων 
 Έλεγχος και ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής 

και των μέτρων που έχουν ληφθεί με στόχο τη συνεχή βελτίωση 
του ΣΔΕ 

 Λήψη βελτιωτικών και διορθωτικών δράσεων 

Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω: 

 
Το ΣΔΕ που βασίζεται στο πρότυπο ISO 50001 θα σχεδιαστεί βάσει του 
κύκλου «Plan-Do-Check-Act (PDCA)». Ο κύκλος «PDCA» συμβάλλει στη 
συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και συστημάτων, καθώς η δομή του, 
του δίνει τη δυνατότητα για τη συνεχή επανεξέταση και βελτιστοποίηση 
της τρέχουσας ενεργειακής κατανάλωσης και τη σταδιακή μείωση 
κόστους. Η επιτυχής εφαρμογή του προτύπου εξαρτάται από τη 
δέσμευση όλων των συμμετεχόντων αλλά κυρίως της Ανώτατης 
Διοίκησης. Τα στάδια της επιτυχημένης εφαρμογής του ΣΔΕ: 

 
Για την επιθυμητή μείωση της κατανάλωσης θα διαμορφωθεί μια 
στρατηγική τριών κατευθύνσεων: 

 Αρχικά θα αναπτυχθεί ένα Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης το 
οποίο θα καθορίζεται μέσω της διαμόρφωσης ενός σχετικού 
εγχειριδίου που θα πρέπει να περιέχει οδηγίες και προτάσεις για 



Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Σελίδα | 49  

τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν. 
 Εκπαίδευση και κατάρτιση του σχολικού προσωπικού αλλά και 

των μαθητών σχετικά με θέματα ορθής ενεργειακής 
συμπεριφοράς 

 Οι τεχνικές και λειτουργικές παρεμβάσεις ολοκληρώνουν την 
στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Η αντικατάσταση λαμπτήρων 
φωτισμού με νέους αποδοτικότερους, η τοποθέτηση διπλών 
υαλοστασίων και η αντικατάσταση του συστήματος κεντρικής 
θέρμανσης με σύστημα καύσης βιομάζας είναι μερικές από τις 
παρεμβάσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν. 

Για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής παρακολούθησης της προόδους 
του ΣΔΕ, ορίζονται κατάλληλοι ενεργειακοί δείκτες για τα μεγέθη των 
οποίων η βελτίωση θα επιδιωχθεί. Ορισμένοι από τους δείκτες που θα 
επιλεχθούν για τα κτίρια είναι οι εξής: 

⇒ Καταναλισκόμενες KWh ηλεκτρικής ενέργειας/m2 επιφάνειας κτιρίου 
και ανά μαθητή – υπάλληλο 

⇒ Καταναλισκόμενες KWh ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό/m2 
επιφάνειας κτιρίου και ανά μαθητή – υπάλληλο 

⇒ Καταναλισκόμενες KWh θερμικής ενέργειας/m2 επιφάνειας κτιρίου 
και ανά μαθητή – υπάλληλο 

⇒ Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας ανά μαθητή - υπάλληλο 

⇒ Κόστος θερμικής ενέργειας ανά μαθητή – υπάλληλο 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ελέγχου, θα συμπληρώνονται 
σε τακτά χρονικά διαστήματα κατάλληλες αναφορές, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προτύπου. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η εγκατάσταση 
μετρητών στο κτίριο για τη λήψη μετρήσεων που αφορούν στην 
κατανάλωση ενέργειας. Οι νέες αυτές μετρήσεις θα αποτελέσουν τα 
δεδομένα για την εκτίμηση και διαπίστωση της συνεχούς βελτίωσης στην 
ενεργειακή κατανάλωση και θα χρησιμοποιηθούν για την ανανέωση της 
βάσης ενεργειακών δεδομένων. 

Οι συμμετέχοντες στο ΣΔΕ καθώς και οι αρμοδιότητες τους 
περιγράφονται στο ακόλουθο ενδεικτικό σχήμα: 

 
Εκτιμάται, πώς έπειτα από την εφαρμογή του ΣΔΕ, μόνο με παρεμβάσεις 
μηδενικού κόστους που αφορούν στην εκπαίδευση των χρηστών του 
κτιρίου και τον τρόπο οργάνωσης του ΣΔΕ, μπορεί να επιτευχθεί μείωση 
της κατανάλωσης κατά 3 – 5%. Συνολικά με τις επιπλέον διορθωτικές 



Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Σελίδα | 50  

παρεμβάσεις στο κτίριο, μπορεί να επιτευχθεί μείωση 10 – 12%. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

452,7MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

239,9tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 500.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.7 Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ελληνικού δικτύου ύδρευσης 
και άρδευσης είναι η υπερδιαστασιολόγηση των αντλιών. 

Οι αντλίες επιλέγονται συνήθως για να εξυπηρετούν το φορτίο αιχμής, 
με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερης ισχύος από αυτήν που απαιτείται 
για τις καθημερινές ανάγκες του δικτύου και να υπολειτουργούν. 
Χαρακτηριστικό κάθε αντλίας είναι το σημείο βέλτιστης απόδοσης, στο 
οποίο αντλείται ο μέγιστος όγκος νερού με τη χαμηλότερη 
καταναλισκόμενη ενέργεια. Μία αντλία που υπολειτουργεί, δουλεύει 
δηλαδή συνεχώς κάτω από το σημείο βέλτιστης απόδοσης, σπαταλά 
μεγάλη ποσότητα ενέργειας και φθείρεται συντομότερα. 

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με: 

 Αντικατάσταση των ενεργοβόρων αυτών αντλιών με νέες, 
αποδοτικότερες αντλίες, κατάλληλης ισχύος για την 
απαιτούμενη παροχή. 

 Εκ των υστέρων εγκατάσταση ρυθμιστή στροφών στην 
ενεργοβόρα αντλία, όπου δεν είναι δυνατή η παραπάνω δράση. 
Ο ρυθμιστής ανάλογα με το απαιτούμενο φορτίο, θα 
αυξομειώνει την ταχύτητα της αντλίας. 

 Διόρθωση του συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με 
συστοιχία πυκνωτών. 

Σημειώνεται ότι οι παροχές ρεύματος των αντλιοστασίων στο σύνολο 
του Δήμου ανέρχονται στα 23 και θα απαιτηθεί η διερεύνηση των 
ενεργοβόρων εγκαταστάσεων και η αντικατάσταση τους στα πλαίσια της 
παρούσας δράσης. Εκτιμάται ότι το 50% των εγκαταστάσεων είναι 
ενεργοβόρες και η εφαρμογή των τριών αυτών δράσεων κατά 
περίπτωση, μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια σε ποσοστό 20% με 
αντίστοιχα οφέλη στη μείωση εκπομπών.  

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

155,4MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

138,1tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 400.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 



Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Σελίδα | 51  

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.8 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Η λειτουργία του δικτύου ύδρευσης θα εκσυγχρονιστεί με την 
εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος τηλεμετρίας και τηλεχειρισμού. 
Τα τυπικά συστήματα τηλεμετρίας που εγκαθίστανται σε δίκτυα 
ύδρευσης αποτελούνται από ένα πλήθος αισθητήρων, διασκορπισμένων 
σε διάφορα σημεία του δικτύου, καθώς και από ένα δίκτυο μετάδοσης 
της πληροφορίας των αισθητήρων σε έναν κεντρικό διαχειριστή. Οι 
αισθητήρες μετρούν διάφορες παραμέτρους του συστήματος, όπως η 
πίεση, η στάθμη του νερού και ο ρυθμός άντλησης, πληροφορίες από τις 
οποίες ο διαχειριστής μπορεί να βγάλει συμπεράσματα για τη σωστή 
λειτουργία του δικτύου και να εντοπίσει πιθανές διαρροές. 

Το σύστημα συμπληρώνεται από συσκευές ελέγχου, όπως βαλβίδες, 
κινητήρες και πτερωτές, οι οποίες εγκαθίστανται σε κομβικά σημεία του 
δικτύου και ελέγχονται από το διαχειριστή με σκοπό την προσαρμογή 
της λειτουργίας του δικτύου στις εκάστοτε συνθήκες. Σε μεγαλύτερα 
επίπεδα αυτοματισμού, ο ρόλος του διαχειριστή μπορεί να 
υποκατασταθεί από σύστημα ελέγχου, το οποίο θα διαχειρίζεται 
αυτόματα τις συσκευές ελέγχου. Η εξοικονόμηση ενέργειας που 
εξασφαλίζεται από την εγκατάσταση ενός συστήματος τηλεμετρίας 
εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 10%- 30%. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

185,3MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

159,6tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 2.000.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

3.3.2. Δημοτικός Φωτισμός 

Η ηλεκτρική ενέργεια που δαπανήθηκε κατά το έτος βάσης 2011 για τις ανάγκες του 
δημοτικού φωτισμού ανέρχεται σε 1.463MWh, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,9% της 
συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ευθύνεται για την εκπομπή του 1,6% των 
συνολικών εκπομπών του δήμου. Εκτιμάται ότι με την εισαγωγή νέων τεχνολογικών 
προϊόντων και συστημάτων, θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση 
εκπομπών CΟ2. 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.9 Αντικατάσταση Φωτιστικών/Λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή σύμφωνα με στοιχεία της ΔΕΗ, θεωρώντας ως μέσο χρόνο λειτουργίας 
ημερησίως τις 11 ώρες. 

Ο Δήμος Ορχομενού έχει ήδη εκφράσει τη βούλησή του να αναλάβει την 
αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων με αποδοτικότερους 
λαμπτήρες, νέας τεχνολογίας, με έμφαση στην τεχνολογία LED. Η αλλαγή 
θα γίνεται σταδιακά, με την εκπόνηση μελέτης Ενεργειακής 
Αναβάθμισης και Αυτοματοποίησης του δικτύου Ηλεκτροφωτισμού των 
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κοινόχρηστων χώρων.  Όταν οι υπάρχοντες λαμπτήρες φθάνουν στο 
τέλος του χρόνου ζωής τους ή παρουσιάσουν βλάβη, θα αντικαθίστανται 
με τους προτεινόμενους. Ακόμα και μετά την αντικατάστασή τους, ο 
Δήμος Ορχομενού θα πρέπει, όντας σε επαφή με τις τεχνολογικές 
εξελίξεις, να φροντίσει να ενημερώνεται και να εξοπλίζει το δίκτυο με 
νέες αποδοτικότερες συσκευές που θα εξασφαλίζουν ταυτόχρονα την 
ασφάλεια του οδικού δικτύου και οπτική άνεση για τους δημότες, αλλά 
και σταδιακά χαμηλότερο κόστος συντήρησης. 

Εκτιμάται ότι με την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών 
σημείων η εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται από 50% - 
70% με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

877,8MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

550,6tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 3.00.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.10 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-Διαχείρισης και Ελέγχου  

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Σκοπός της εγκατάστασης ενός συστήματος διαχείρισης στο δημοτικό 
φωτισμό είναι κυρίως η δυνατότητα απομακρυσμένης αυξομείωσης της 
στάθμης του φωτός, ανάλογα με τις ανάγκες του δικτύου και του 
απομακρυσμένου ελέγχου για τυχόν τεχνικές βλάβες στο δίκτυο. Με τον 
τρόπο αυτό, οι λαμπτήρες κατά τη διάρκεια των ωρών μειωμένης 
κυκλοφορίας, μπορεί να μειώσουν έως και κατά 70% τη στάθμη 
φωτισμού με ανάλογα οφέλη στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Το σύστημα συνήθως αποτελείται από ασύρματους ελεγκτές που 
εγκαθίστανται στους λαμπτήρες και μπορούν να μεταβάλλουν και να 
θέσουν το επίπεδο φωτισμού του λαμπτήρα στα επιθυμητά επίπεδα, 
κόμβους επικοινωνίας και λογισμικό διαχείρισης που επικοινωνεί και 
οργανώνει τους κόμβους και τους ελεγκτές σύμφωνα με τις ανάγκες του 
δήμου. Η εξοικονόμηση ενέργειας που εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται από 
την εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος είναι περίπου 35%. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

438,9MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

275,3tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 120.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 
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3.3.3. Οικιακός Τομέας 

Ο οικιακός τομέας παρουσιάζει τις μεγαλύτερες καταναλώσεις της κατηγορίας αυτής, 
καθώς το 30% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας προέρχεται από αυτόν. Σε επίπεδο 
εκπομπών, οι κατοικίες ευθύνονται για την εκπομπή 16.788 tnCO2, αντιπροσωπεύοντας το 
28,8% του συνόλου. 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.11 Διεξαγωγή Εκδηλώσεων και Ημερίδων για τους Πολίτες 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο Δήμος Ορχομενού θα αναλάβει την οργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων 
με σκοπό να ενημερώνονται έγκαιρα οι πολίτες για νέες ενεργειακές 
παρεμβάσεις στις κατοικίες τους. Στις εκδηλώσεις αυτές, ειδικά 
καταρτισμένοι ομιλητές θα παρουσιάζουν ποσοστικοποιημένα τα 
ενεργειακά και οικονομικά οφέλη από τις παρεμβάσεις αυτές. Θα 
καλύπτονται θέματα που θα αφορούν σε όλα τα στάδια της επέμβασης-
δράσης, από τους προμηθευτές των υλικών ενεργειακής αναβάθμισης 
κτιρίων, μέχρι και οικονομικοί δείκτες, όπως η Καθαρή Παρούσα Αξία 
(ΚΠΑ) της επένδυσης και ο Χρόνος Αποπληρωμής. 

Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου θα 
αποσαφηνίζουν μέσω ομιλιών, τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες 
σχετικά με προτεινόμενες δράσεις, όπως: 

 Αναβάθμιση κτιριακού κελύφους της κατοικίας (τοποθέτηση 
εξωτερικής θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, κλπ). 

 Αλλαγή λαμπτήρων με αποδοτικότερους. 
 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης. 
 Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ). 
 Ενημέρωση για τις ενεργειακές ετικέτες ηλεκτρικών οικιακών 

συσκευών. 
 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε στέγες και οροφές. 

Ημερίδες Ενέργειας αναμένεται να πραγματοποιηθούν, ειδικότερα στο 
πλαίσιο εορτασμού παγκόσμιων και ευρωπαϊκών επετείων και 
ημερομηνιών που αποτελούν ορόσημα για το περιβάλλον. Στόχος είναι η 
ενίσχυση του οικολογικού πνεύματος και η καλλιέργειά του στους 
πολίτες έτσι ώστε να υπάρχει σταθερό υπόβαθρο υποστήριξης των 
προτεινόμενων δράσεων εξοικονόμησης. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5*120 *0,3 *2* 800 kWh/y =288.000 kWh/y 
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Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

288MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

203,9tnCO2/’ετος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 20.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.12 Σχεδιασμός και Διανομή Ενημερωτικών Εντύπων Σχετικά με τα Οφέλη 
της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Μέσω της τακτικής διανομής ειδικά σχεδιασμένων εντύπων, οι πολίτες 
θα μπορούν να ενημερώνονται για τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας 
στις κατοικίες τους και για χρηματοδοτικά προγράμματα που 
υποστηρίζουν την υλοποίησή τους. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5*200 *0,3 *2* 800 kWh/y =480.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

480MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

336tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 10.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.13 Δράσεις πολιτών στον οικιακό τομέα 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που προβλέπονται για τον 
τομέα των κατοικιών εξασφαλίζουν εξοικονόμηση σε όλες τις χρήσεις 
ενέργειας. Στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, των εγκαταστάσεων φωτισμού και 
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παροχής ζεστού νερού χρήσης, αλλά και στην θωράκιση του κτιριακού 
κελύφους με σκοπό να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας- ψύχους. 
Ακολουθούν οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις: 

 Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων 
 Προσθήκη θερμομόνωσης οροφής 
 Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων 
 Αεροστεγάνωση ανοιγμάτων 
 Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων 
 Αντικατάσταση των παλιών κεντρικών θερμάνσεων με νέες 

πετρελαίου 
 Θερμοστάτες αντιστάθμισης 
 Θερμοστάτες χώρων 
 Εγκατάσταση νέων κλιματιστικών 
 Ηλιακοί συλλέκτες για Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) 
 Λαμπτήρες υψηλής απόδοσης 
 Αντικατάσταση υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης με 

καυστήρες βιομάζας.  

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

5.083MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

839,4tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι Πολιτών/Δανεισμός 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.14 Υιοθέτηση ενεργειακά ορθολογικής συμπεριφοράς 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Η υιοθέτηση ενεργειακά ορθολογικής συμπεριφοράς συνίσταται στην 
συμμόρφωση με ένα σύνολο άτυπων κανόνων που διασφαλίζουν 
ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας στην καθημερινή λειτουργία μιας 
κατοικίας. Μερικές από τις μη τεχνικές παρεμβάσεις που μπορούν να 
μειώσουν σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών είναι οι 
εξής: 

 Επιλογή συσκευών με υψηλή ενεργειακή απόδοση 
 Σωστή χρήση της ηλεκτρικής κουζίνας: ταυτόχρονες διεργασίες, 

χρήση σκευών που εφαρμόζουν σωστά. 
 Σωστή χρήση των κλιματιστικών: ρύθμιση του θερμοστάτη, 

ψύξη με τις πόρτες και τα παράθυρα κλειστά. 
 Κλείσιμο συσκευών από το κουμπί: αποφυγή της λειτουργίας 

αναμονής 
 Σωστή θέση του ψυγείου: ρύθμιση θερμοστάτη, τοποθέτηση 

μακριά από θερμαινόμενα σώματα 
 Ρύθμιση θερμοκρασίας πλύσης από 60 σε 40 βαθμούς 
 Εγκατάσταση "έξυπνου" ηλεκτρονικού μετρητή: 

παρακολούθηση καταναλώσεων σε «πραγματικό» χρόνο, 
εντοπισμός ενεργοβόρων συσκευών. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 
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Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5*150 *0,3 *2* 800 kWh/y =360.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

360MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

316,8tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση - 

 

3.3.4. Τριτογενής Τομέας 

Στον τριτογενή τομέα καταναλώθηκαν 16.651MWh ενέργειας κατά το έτος βάσης, ενώ οι 
αντίστοιχες εκπομπές ανήλθαν σε 9.049tnCO2, ποσό που αντιστοιχεί στο 15,5% του 
συνόλου. 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.15 Στοχευμένα σεμινάρια σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με στόχο 
την ενημέρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Η ενημέρωση των επαγγελματιών του τριτογενούς τομέα σχετικά με τις 
παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας των κτιρίων τους. 

Προβλέπεται η διοργάνωση κύκλων εκδηλώσεων με ομιλητές από την 
τεχνική υπηρεσία του δήμου σχετικά με τις παρεμβάσεις στις οποίες 
μπορούν να προχωρήσουν οι επαγγελματίες του τριτογενούς τομέα. 
Προτείνεται η διεξαγωγή σεμιναρίων που θα απευθύνονται σε 
ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων και σε εργαζομένους στον κλάδο 
των γραφείων και της παροχής υπηρεσιών, σε ετήσια βάση. 

Τα σεμινάρια θα είναι προσανατολισμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 
κλάδου. Οι ομιλητές θα αναλάβουν να συμβουλεύσουν και να 
καθοδηγήσουν τους επαγγελματίες του τριτογενούς τομέα πάνω στα 
νομικά και οικονομικά θέματα που προκύπτουν κατά την προετοιμασία 
και την ένταξη των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά προγράμματα τα 
οποία αφορούν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ. Απαραίτητη 
θεωρείται η συνεργασία με τοπικούς φορείς, αλλά και τοπικά μέσα 
ενημέρωσης που θα αναλάβουν να προβάλλουν τις πρωτοβουλίες του 
δήμου. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 



Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Σελίδα | 57  

εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5*60 *0,3 *2* 1200 kWh/y =216.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

216MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

151,2tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 5.000€ 

Χρηματοδότηση  Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.16 Προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τριτογενούς 
τομέα μέσω έντυπου ενημερωτικού υλικού 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Προτείνεται ο σχεδιασμός και η διανομή εντύπων ενημερωτικού 
περιεχομένου σχετικά με χρηματοδοτικά προγράμματα, τις επεμβάσεις 
που θεωρούνται επιλέξιμες από αυτά, καθώς και τις οικονομικές 
διευκολύνσεις που προσφέρουν. Θεωρείται σημαντικός ο σχεδιασμός 
διαφορετικών εντύπων για κάθε κλάδο του τομέα, όπως τα γραφεία και 
τα εμπορικά καταστήματα. Τα έντυπα κάθε κλάδου θα είναι 
προσανατολισμένα στην προώθηση διαφορετικών δράσεων, ανάλογα με 
την κατανομή της κατανάλωσης που παρουσιάζει κάθε ένας. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5*150 *0,4 *2* 1500 kWh/y =900.000 kWh/y 
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Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

900MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

637tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 5.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.2.17 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Τριτογενούς Τομέα 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις, όπως και στον οικιακό τομέα, 
εξασφαλίζουν εξοικονόμηση σε όλες τις χρήσεις ενέργειας μιας 
επιχείρησης. Επίσης προτείνεται και δράση βελτίωσης της ενεργειακή 
διαχείρισης του κτιρίου, καθώς έχει αποδειχθεί ότι η εγκατάσταση 
κατάλληλων συστημάτων για το σκοπό αυτό σε κτίρια γραφείων ή 
καταστήματα μπορεί να επιτύχει μεγάλα ποσοστά εξοικονόμησης. Οι 
επιλέξιμες παρεμβάσεις είναι οι εξής: 

 Προσθήκη θερμομόνωσης εξωτερικών τοίχων 
 Εγκατάσταση διπλών υαλοστασίων 
 Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων 
 Αντικατάσταση των παλιών κεντρικών θερμάνσεων με νέες 

πετρελαίου 
 Θερμοστάτες αντιστάθμισης 
 Θερμοστάτες χώρων 
 Εξωτερική σκίαση 
 Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής 
 Εφαρμογή νυχτερινού αερισμού 
 Εγκατάσταση BEMS 
 Λαμπτήρες υψηλής απόδοσης 
 Αντικατάσταση υπαρχόντων συστημάτων θέρμανσης με 

καυστήρες βιομάζας 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

ES = 5*50 *0,7 *2* 2.800 kWh/y =980.000 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

980MWh/έτος 
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Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

784tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι Ιδιωτών/Δανεισμός 

 

3.4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
Από τους υπολογισμούς απογραφής των εκπομπών αναφοράς προκύπτει ότι οι Μεταφορές 
καταναλώνουν ενέργεια ίση με 44.610 MWh και οι εκπομπές CO2 ανέρχονται στους 11.113 
tnCO2, ενώ οι συνολικές εκπομπές του Δήμου είναι 58.429 tnCO2. 

3.4.1. Δημοτικός Στόλος – Δημόσιες Μεταφορές 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.1 Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του Δημοτικού Στόλου 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Η υιοθέτηση των πρακτικών της οικολογικής οδήγησης, όπως αυτές 
ορίζονται από το ΚΑΠΕ24, μπορούν αποδεδειγμένα να οδηγήσουν σε 
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου στα οχήματα και επομένως σε 
χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. 

Οι τεχνικές οικολογικής οδήγησης που προτείνονται καταγράφονται στη 
συνέχεια: 

 Αλλαγή ταχύτητας στις 2.000 – 2.500 στροφές, όπου είναι και η 
πιο οικονομική περιοχή λειτουργίας του κινητήρα. Για οχήματα 
με κινητήρα diesel, η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνεται στις 1.500 – 
2.000 στροφές. 

 Οδήγηση με σταθερή ταχύτητα και με χρήση της μεγαλύτερης 
δυνατής σχέσης μετάδοσης. Αποφυγή των άσκοπων 
φρεναρισμάτων. 

 Πρόβλεψη των συνθηκών κυκλοφορίας για να αποφεύγονται τα 
απότομα φρεναρίσματα και οι επιταχύνσεις. 

 Ομαλή επιβράδυνση με υψηλή σχέση μετάδοσης και 
απελευθέρωση του πεντάλ του γκαζιού το νωρίτερο δυνατό. 

 Σβήσιμο του κινητήρα σε σύντομες στάσεις 
 Τακτική συντήρηση των οχημάτων και των ελαστικών τους. 

Προτείνεται η επιλογή ελαστικών «εξοικονόμησης καυσίμου» 
που διατίθενται πλέον στην αγορά. 

 Αποφυγή μεταφοράς περιττών φορτίων. 
 Συνετή χρήση του κλιματισμού με κατώτατη ρύθμιση 

θερμοκρασίας στους 23 οC. 
 Ομαλή επιβράδυνση στις στροφές χωρίς τη χρήση φρένου 
 Αποφυγή χρήσης του οχήματος για σύντομες διαδρομές 
 Χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού του οχήματος, όπως το 

στροφόμετρο, το «trip computer» και το «cruise control». Ο 
εξοπλισμός αυτός βοηθά στην εξοικονόμηση καυσίμου. 

 Επιλογή του αποδοτικότερου οχήματος σε σχέση με τις 
πραγματικές καθημερινές ανάγκες του οδηγού 

 Σχεδιασμός για την εύρεση της οικονομικότερης διαδρομής 
προς τον προορισμό. 

                                                             
24Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) - www.cres.gr 
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Τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΚΑΠΕ έδειξαν ότι σε πραγματικές 
οδηγικές συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση καυσίμου από 
10% έως 20% με χρήση του eco–driving. Η επακόλουθη μείωση των 
εκπομπών CO2 θα κυμαίνεται, ασφαλώς, στα ίδια ποσοστά. 

Η δράση θα ενισχυθεί με την παροχή οικονομικών κινήτρων στους 
οδηγούς του δημοτικού στόλου. 

Στα οχήματα θα εγκατασταθεί ειδικός εξοπλισμός μέτρησης της 
κατανάλωσης. Στο τέλος του έτους θα είναι δυνατή η σύγκριση των 
καταναλώσεων του κάθε οχήματος και θα επιβραβεύονται οι οδηγοί με 
την υψηλότερη ποσοστιαία εξοικονόμηση καυσίμου. Με τον τρόπο αυτό 
θεωρείται ότι τα οφέλη των πρακτικών της οικολογικής οδήγησης 
αξιοποιούνται στο έπακρο και επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσοστό 
εξοικονόμησης. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

130,4MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

32,5tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 2.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 
 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.2 Αντικατάσταση Παλαιών Πετρελαιοκίνητων Δημοτικού Στόλου με Νέας 
Τεχνολογίας 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Τα πετρελαιοκίνητα οχήματα νέας γενιάς καταναλώνουν λιγότερο 
καύσιμο, καθώς έχουν μεγαλύτερη απόδοση. Η εξοικονόμηση αυτή στην 
καταναλισκόμενη ενέργεια συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση στις 
εκπομπές CO2, η οποία σύμφωνα με έρευνα στο διαδίκτυο, φτάνει σε 
ποσοστό έως και 10%. Στα οφέλη της αγοράς νέου πετρελαιοκίνητου 
οχήματος προστίθεται και το μειωμένο κόστος καυσίμου και συντήρησης 
του κινητήρα από τον οδηγό. 

Προβλέπεται η σταδιακή αντικατάσταση των 4 βαρέων 
πετρελαιοκίνητων οχημάτων της υπηρεσίας τεχνικών έργων του 
δημοτικού στόλου, με πετρελαιοκίνητα νέας τεχνολογίας. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

21,6MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

6,5tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 350.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι  
 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.3 Μετατροπή Βενζινοκίνητων Δημοτικού Στόλου σε LPG 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 
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Περιγραφή Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, γνωστό με το διεθνή όρο LPG 
(Liquified Petroleum Gas), κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος πλέον 
στις μεταφορές. Πρόκειται για ένα μίγμα προπανίου και βουτανίου το 
οποίο προέρχεται είτε από κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου, 
είτε από ξήρανση του φυσικού αερίου. Διαθέτει μεγαλύτερη αναλογία 
υδρογόνου- άνθρακα σε σχέση με τους συμβατικούς υγρούς 
υδρογονάνθρακες, επομένως έχει και μικρότερες εκπομπές CO2 από 
αυτά. Τα οφέλη που προκύπτουν από την αντικατάσταση της βενζίνης με 
υγραέριο κίνησης είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά για τον 
οδηγό. Επομένως, οι εκπομπές CO2 υπολογίζεται ότι είναι χαμηλότερες 
με το υγραέριο κίνησης κατά 8% σε σχέση με τη βενζίνη. 

Στο στόλο του Δήμου Ορχομενού, προβλέπεται η αντικατάσταση των 5 
βενζινοκίνητων οχημάτων με υγραεριοκίνητα. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

7,12MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

1,76tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 10.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 
 

3.4.2. Δημοτικός Στόλος – Δημόσιες Μεταφορές 

Οι δράσεις που θα αναλάβει ο δήμος για την ευαισθητοποίηση και παρότρυνση των 
πολιτών προς την κατεύθυνση της Εξοικονόμησης Ενέργειας παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.4 Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο δήμος θα προχωρήσει στη διοργάνωση σεμιναρίων, όπου οι πολίτες 
θα μπορούν να εξοικειωθούν με τους κανόνες της οικολογικής οδήγησης 
από ειδικούς εκπαιδευτές. Στόχος είναι, μετά την παρακολούθηση των 
σεμιναρίων, οι οδηγοί να υιοθετήσουν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
τις προτεινόμενες πρακτικές. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

Βενζίνη: ES = 4*150 *0,3 *2*800 kWh/y =288.000 kWh/y 

Πετρέλαιο: ES = 4*30 *0,3 *2*2.400 kWh/y =172.800 kWh/y 



Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ορχομενού 

Σελίδα | 62  

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

460,8MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

115,2tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 5.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.5 Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης Οχημάτων με LPG, 
Υβριδικά, Νέας Τεχνολογίας 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο δήμος θα αναλάβει τη δημιουργία μίας εκστρατείας ενημέρωσης / 
ευαισθητοποίησης για τους πολίτες για τις σύγχρονες δυνατότητες των 
οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα, οχημάτων με διπλό καύσιμο ή 
υβριδικών οχημάτων και την εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση 
εκπομπών CO2 που αυτά προσφέρουν. 

 Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε υγραεριοκίνητα: Οι 
εκπομπές CO2 υπολογίζεται ότι είναι χαμηλότερες με το 
υγραέριο κίνησης κατά 8% σε σχέση με τη βενζίνη. Η μετατροπή 
ενός βενζινοκίνητου οχήματος σε υγραεριοκίνητο, κοστίζει 
περίπου 1.500-2.500 € σύμφωνα με τις υφιστάμενες τιμές 
αγοράς. Η απόσβεση της επένδυσης γίνεται ικανοποιητικά 
σύντομα, αν ληφθεί υπόψη η σημαντική οικονομία σε καύσιμο. 

 Υβριδικά οχήματα: Η εξοικονόμηση σε καύσιμο στα υβριδικά 
οχήματα μπορεί να φτάσει το 30% σε σχέση με τα 
βενζινοκίνητα, ανάλογα με την ταχύτητα και τον τρόπο 
οδήγησης 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας και την μείωση των 
εκπομπών αυτής της δράσης χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνάρτηση: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕS) = y * n * AR * in * ESPP 

Όπου: 

y: έτη εφαρμογής της δράσης 

n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση 

AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων 

in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 
επηρεάστηκαν μετά την δράση) 

ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh) 

Προκύπτει ότι: 

Βενζίνη: ES = 4*150 *0,3 *2*800 kWh/y =288.000 kWh/y 
Πετρέλαιο: ES = 4*30 *0,3 *2*2.400 kWh/y =172.800 kWh/y 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

460,8MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

115,2tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 5.000€ 
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Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.6 Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Την παρούσα χρονική στιγμή δε λειτουργεί δημοτική συγκοινωνία που 
να συνδέει τακτικά όλες τις τοπικές κοινότητες μεταξύ τους αλλά και με 
την έδρα του δήμου. Ο Δήμος Ορχομενού προτίθεται να θεσπίσει 
τακτικά δρομολόγια δημοτικής συγκοινωνίας για τη μεταφορά των 
πολιτών μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων και δημοτικών ενοτήτων. Το 
μέτρο αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση 
καυσίμων για τις ιδιωτικές μεταφορές, εφόσον οι κάτοικοι θα μπορούν 
πλέον να εξυπηρετούνται από την συγκοινωνία, ελαττώνοντας τη χρήση 
των ιδιωτικών τους οχημάτων. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

- 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 250.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.7 Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Σύμφωνα με την 6η Έκθεση της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολικής του 
ΥΠΕΚΑ σχετικά με την προώθηση των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα, η 
εκτίμηση κατανάλωσης biodiesel για το έτος 2010 έχει υπολογιστεί ως το 
6,5% της εκτιμώμενης κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης για το ίδιο έτος. 
Ο αντίστοιχος στόχος που θεσπίζεται για το 2020 είναι η επίτευξη 
μεριδίου ενέργειας τουλάχιστον 10% από ΑΠΕ. Στις μεταφορές 
υπολογίζεται μία επιπρόσθετη μείωση των εκπομπών λόγω της 
προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων σε εθνικό επίπεδο.  

Σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναπτύσσεται στις Οδηγίες του 
Συμφώνου των Δημάρχων για τον υπολογισμό των εκπομπών από την 
κατανάλωση πετρελαίου κίνησης θα χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος 
συντελεστής στον οποίο θα συνυπολογιστεί το ποσοστό βιοντίζελ κατά 
το έτος αναφοράς: 

Fdiesel –new = PCD * Fdiesel + PBD * 0 

Όπου Fdiesel –new : διορθωμένος συντελεστής , PCD: Ποσοστό 
συμβατικού πετρελαίου κίνησης, Fdiesel : τυπικός συντελεστής 
εκπομπών πετρελαίου κίνησης και PBD: ποσοστό βιοντίζελ. 

Οι μεταβλητές παίρνουν τις τιμές: PCD = 93,00%, Fdiesel = 0,267, PBD = 
7,0%. Τελικά για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από το πετρέλαιο 
κίνησης ο συντελεστής εκπομπών θα τροποποιηθεί σε F = 0,248 tCO2 / 
MWh από 0,250 tCO2 / MWh, το οποίο για τις καταναλώσεις των 
μεταφορών με καύσιμο πετρέλαιο που εκτιμήθηκαν για το 2011 
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μεταφράζεται σε μείωση εκπομπών 59,3tnCO2 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

59.3 tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 10.000€ 

Χρηματοδότηση Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.3.8 Δράσεις πολιτών στον τομέα των μεταφορών 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Αναμένεται ότι η υποστήριξη και ενημέρωση των πολιτών από το Δήμο 
Ορχομενού, θα οδηγήσει στην υιοθέτηση των παρακάτω δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

1. Υιοθέτηση των πρακτικών του eco – driving 

2. Αντικατάσταση οχημάτων με LPG, υβριδικά, νέας τεχνολογίας 

3. Χρήση δημοτικής συγκοινωνίας 

4. Χρήση βιοκαυσίμων 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

4.328MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

1.211,8tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι Πολιτών/Δανεισμός 
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3.5. ΤΟΠΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Ο Δήμος Ορχομενού παρουσιάζει υψηλό ηλιακό δυναμικό. Σύμφωνα με τον παρακάτω 
χάρτη που δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης25, η μέση 
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκό σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 1 
KWp σε ετήσια βάση στην περιοχή του δήμου, ισούται κατά προσέγγιση με 1.390 
KWh/KWp. 

 
Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.4.1 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα) σε δημοτικά κτίρια 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο Δήμος Ορχομενού προτίθεται να προχωρήσει στην αξιοποίηση των 
δημοτικών κτιρίων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
Εκτιμάται ότι η συνολική ισχύς που θα εγκατασταθεί στα κτίρια του 
Δήμου (19) είναι 180 ΚW, με ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

                                                             
25Ινστιτούτου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ 
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250,200 KW.  

Για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα απαιτηθεί 
εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

250,2MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

285,23tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 1.000.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.4.2 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα <100KW) από αγρότες 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 αναμένεται να 
επιτευχθεί από τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μέχρι και 100 kW σε 
αγροτικές εκτάσεις. Από τα εκτιμώμενα αποτελέσματα για το 2020, 
σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ εκτιμάται ότι η 
λειτουργία των υπαρχουσών εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση νέων 
θα φτάσει τα 600 MWh. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

600MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

480tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι Αγροτών/Δανεισμός 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.4.3 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα > 1MW)  

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Σημαντική συμβολή στη μείωση των εκπομπών CO2 αναμένεται να 
επιτευχθεί από τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών μεγάλης ισχύος. Από 
τα εκτιμώμενα αποτελέσματα για το 2020, σύμφωνα με στοιχεία του 
ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ εκτιμάται ότι η λειτουργία των υπαρχουσών 
εγκαταστάσεων και την αδειοδότηση νέων θα φτάσει τουλάχιστον τα 
3.300 MWh. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

2.600MWh/έτος 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

2.2884tnCO2/έτος 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) - 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι Αγροτών/Δανεισμός 
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3.6. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
Στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών, ο Δήμος 
Ορχομενού θα προχωρήσει στην πραγματοποίηση ορισμένων δράσεων των οποίων τα 
αποτελέσματα και οφέλη θα έχουν καθολική ισχύ σε όλους τους τομείς δραστηριότητας 
των πολιτών του δήμου (οικιακό, τριτογενή, μεταφορές). 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.5.1 Δημιουργία Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών 
Επενδύσεων 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Στόχος του Τμήματος αυτού είναι η υποστήριξη των πολιτών μέσω της 
παροχής τεχνοοικονομικών αλλά και νομικών συμβουλών σε θέματα 
ενεργειακών επενδύσεων και παρεμβάσεων σε κτίρια και εξοπλισμό. Το 
καταρτισμένο προσωπικό με το οποίο θα στελεχωθεί το τμήμα αυτό θα 
είναι σε θέση να στηρίξει κάθε νέο εγχείρημα των πολιτών που θα 
αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

- 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 160.000€ 

Χρηματοδότηση  Ίδιοι Πόροι 

 

Κωδ. Δράσης Τίτλος Δράσης 

Δ.5.2 Δημιουργία και Υποστήριξη Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου 

 Αξιολόγηση - Υπολογισμοί 

Περιγραφή Ο νέος διαδικτυακός τόπος, στον οποίο θα παραπέμπεται ο χρήστης και 
από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ορχομενού, θα καθιστά εφικτή 
τη συνεχή και έγκαιρη ενημέρωσή του σχετικά με τις δράσεις του δήμου, 
νέες πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και χρηματοδοτικά 
προγράμματα. Μέσω αυτού, οι πολίτες θα είναι σε θέση να 
πληροφορούνται για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, την είσοδο νέου 
τεχνολογικού εξοπλισμού στην αγορά, καθώς και τα αποτελέσματα 
επιστημονικών ερευνών. Στον ιστότοπο θα φιλοξενείται ειδικά 
διαμορφωμένο «forum», όπου οι πολίτες θα μπορούν να συνομιλούν για 
ενεργειακά θέματα και, μεταξύ άλλων, να ανταλλάσσουν απόψεις και 
εμπειρίες για τις πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας που ακολουθούν ή 
τις δράσεις που προτίθενται να πραγματοποιήσουν. 

Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (MWh) 

- 

Μείωση Εκπομπών 
(tnCO2) 

- 

Εκτιμώμενο Κόστος (€) 10.000€ 

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 
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3.7. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Από το σύνολο των παραπάνω δράσεων, η αναμενόμενη μείωση εκπομπών CO2 έως το 
2020 σε σχέση με το έτος απογραφής 2011 είναι 22,1%. Ο Δήμος Ορχομενού έχει 
διαμορφώσει τη στρατηγική του βάσει του πιο συμφέροντος συνδυασμού δράσεων, ο 
οποίος επιτυγχάνει το στόχο μείωσης εκπομπών CO2 που θέτει, χωρίς να ξεπερνά τις 
οικονομικές του δυνατότητες. 

Από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στους διάφορους τομείς κατανάλωσης του 
Δήμου Ορχομενού, αναμένεται να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών CO2 κατά 9.889 tn το 
2020. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστιαία μείωση της τάξεως του 16,9% σε σχέση με το 
έτος βάσης, 2011. Στη μείωση αυτή προστίθενται 3.059 επιπλέον tn CO2, λόγω της τοπικής 
ηλεκτροπαραγωγής, ανεβάζοντας έτσι το ποσοστό εξοικονόμησης κατά 5,2%, 
υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο του 20%. 

Πίνακας 26:  Συνολικός Στόχος 

 

Εκτιμώμενη 
Εξοικονόμηση 

Ενέργειας/ 
Παραγόμενη 

Ενέργεια (MWh) 

Εκτιμώμενη Μείωση 
Εκπομπών (tnCO2) 

Εκτιμώμενο 
Κόστος (€) 

Αγροτικός Τομέας 2.625 1.284 722.000 

Κτίρια Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις 12.657 7.063 7.666.000 
Μεταφορές 5.409 1.542 382.000 
Τοπική Παραγωγή Ενέργειας 3.450 3.053 1.000.000 

Οριζόντιες Δράσεις και Μέτρα 0 0 170.000 
ΣΥΝΟΛΟ 24.141 12.942 9.940.000 
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3.8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων του ΣΔΑΕ για το Δήμο Ορχομενού έως το 2020. 

Πίνακας 37:  Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Δράσεων 
Κωδ. Τομέας/Δράση 2016 2017 2018 2019 2020 
 Αγροτικός Τομέας      

Δ.1.1 Ενίσχυση του Τμήματος Αγροτικής και Ζωικής Παραγωγής      
Δ.1.2 Συνεχής κατάρτιση Αγροτών σχετικά με θέματα Άρδευσης & Εκσυγχρονισμού Γεωργικών 

Ελκυστήρων      

Δ.1.3 Υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης      
Δ.1.4 Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση με κάρτες χρέωσης 

     
Δ.1.5 Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών (variable Speed Drives) και διατάξεων ομαλής εκκίνησης (soft 

starters) στους κινητήρες των αντλιών      
Δ.1.6 Μονάδα διαχείρισης αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων 

     
Δ.1.7 Δράσεις Εκσυγχρονισμού Ελκυστήρων      
  Κτίρια Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις      
Δ.2.1 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Δημοτικών Υπαλλήλων      
Δ.2.2 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά  κτίρια 

     
Δ.2.3 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών      
Δ.2.4 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολείων 

     
Δ.2.5 Εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής & θερμικής ενέργειας στα 

δημοτικά και Σχολικά κτίρια      
Δ.2.6 Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) στα δημοτικά κτίρια      
Δ.2.7 Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων 

     
Δ.2.8 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης 

     
Δ.2.9 Αντικατάσταση Φωτιστικών/Λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας      
Δ.2.10 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-Διαχείρισης και Ελέγχου  
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Κωδ. Τομέας/Δράση 2016 2017 2018 2019 2020 
Δ.2.11 Διεξαγωγή Εκδηλώσεων και Ημερίδων για τους Πολίτες      
Δ.2.12 Σχεδιασμός και Διανομή Ενημερωτικών Εντύπων Σχετικά με τα Οφέλη της Ενεργειακής 

Αναβάθμισης Κατοικιών      

Δ.2.13 Δράσεις πολιτών στον οικιακό τομέα      
Δ.2.14 Υιοθέτηση ενεργειακά ορθολογικής συμπεριφοράς      
Δ.2.15 Στοχευμένα σεμινάρια σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με στόχο την ενημέρωση σε 

θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας      

Δ.2.16 Προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τριτογενούς τομέα μέσω έντυπου 
ενημερωτικού υλικού      

Δ.2.17 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Τριτογενούς Τομέα      
  Μεταφορές      
Δ.3.1  Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του Δημοτικού Στόλου      
Δ.3.2 Αντικατάσταση Παλαιών Πετρελαιοκίνητων Δημοτικού Στόλου με Νέας Τεχνολογίας 

     
Δ.3.3 Μετατροπή Βενζινοκίνητων Δημοτικού Στόλου σε LPG 

     
Δ.3.4 Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες      
Δ.3.5 Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης Οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας 

Τεχνολογίας      
Δ.3.6 Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας 

     
Δ.3.7 Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  

     
Δ.3.8 Δράσεις πολιτών στον τομέα των μεταφορών      
  Τοπική Παραγωγή Ενέργειας      
Δ.4.1 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα) σε δημοτικά κτίρια 

     
Δ.4.2 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα <100KW) από αγρότες 

     
Δ.4.3 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα > 1MW)  

     
  Οριζόντιες Δράσεις και Μέτρα 

     
Δ.5.1 Δημιουργία Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επενδύσεων      
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Κωδ. Τομέας/Δράση 2016 2017 2018 2019 2020 
Δ.5.2 Δημιουργία και Υποστήριξη Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου      

 

Πίνακας 48:  Προϋπολογισμός και Χρηματοδότηση των Δράσεων 
Κωδ. Τομέας/Δράση Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 
 Αγροτικός Τομέας    
Δ.1.1 Ενίσχυση του Τμήματος Αγροτικής και Ζωικής Παραγωγής 60.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.1.2 Συνεχής κατάρτιση Αγροτών σχετικά με θέματα Άρδευσης & Εκσυγχρονισμού 

Γεωργικών Ελκυστήρων 7.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.1.3 Υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης 5.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.1.4 Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση με κάρτες χρέωσης 400.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.1.5 Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών (variable Speed Drives) και διατάξεων ομαλής 

εκκίνησης (soft starters) στους κινητήρες των αντλιών 250.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 
Ίδιοι Πόροι 

Δ.1.6 Μονάδα διαχείρισης αγροτικών και κτηνοτροφικών στερεών αποβλήτων -   € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 
Ίδιοι Πόροι/ΣΔΙΤ 

Δ.1.7 Δράσεις Εκσυγχρονισμού Ελκυστήρων -   € Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 
Αγροτών/Δανεισμός 

  Κτίρια Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις    
Δ.2.1 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Δημοτικών Υπαλλήλων 3.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.2 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά  κτίρια 800.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.3 Δράσεις Ευαισθητοποίησης Μαθητών 3.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.4 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολείων 700.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.5 Εφαρμογή συστήματος καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής & θερμικής 

ενέργειας στα δημοτικά και Σχολικά κτίρια 100.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 
Ίδιοι Πόροι 

Δ.2.6 Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) στα δημοτικά κτίρια 500.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 
Ίδιοι Πόροι 
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Κωδ. Τομέας/Δράση Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 
Δ.2.7 Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιοστασίων 400.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.8 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμετρίας στο Δίκτυο Ύδρευσης 2.000.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.9 Αντικατάσταση Φωτιστικών/Λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας 3.000.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.10 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλε-Διαχείρισης και Ελέγχου  120.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.11 Διεξαγωγή Εκδηλώσεων και Ημερίδων για τους Πολίτες 20.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.12 Σχεδιασμός και Διανομή Ενημερωτικών Εντύπων Σχετικά με τα Οφέλη της Ενεργειακής 

Αναβάθμισης Κατοικιών 10.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.13 Δράσεις πολιτών στον οικιακό τομέα -   € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι Πολιτών/Δανεισμός 
Δ.2.14 Υιοθέτηση ενεργειακά ορθολογικής συμπεριφοράς -   €   
Δ.2.15 Στοχευμένα σεμινάρια σε διαφορετικές επαγγελματικές ομάδες με στόχο την 

ενημέρωση σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας 5.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.16 Προώθηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τριτογενούς τομέα μέσω 

έντυπου ενημερωτικού υλικού 5.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.2.17 Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων Τριτογενούς Τομέα -   € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι Ιδιωτών/Δανεισμός 
  Μεταφορές    
Δ.3.1  Σεμινάρια Eco-Driving για τους Οδηγούς του Δημοτικού Στόλου 2.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.3.2 Αντικατάσταση Παλαιών Πετρελαιοκίνητων Δημοτικού Στόλου με Νέας Τεχνολογίας 350.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.3.3 Μετατροπή Βενζινοκίνητων Δημοτικού Στόλου σε LPG 10.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.3.4 Σεμινάρια Eco-Driving για Ιδιώτες 5.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.3.5 Εκδηλώσεις Προώθησης Δράσεων Αντικατάστασης Οχημάτων με LPG, Υβριδικά, Νέας 

Τεχνολογίας 5.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.3.6 Λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας -   € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 
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Κωδ. Τομέας/Δράση Προϋπολογισμός Χρηματοδότηση 
Ίδιοι Πόροι 

Δ.3.7 Προώθηση βιοκαυσίμων σε τοπικό επίπεδο  10.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.3.8 Δράσεις πολιτών στον τομέα των μεταφορών -   € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι Πολιτών/Δανεισμός 
  Τοπική Παραγωγή Ενέργειας    
Δ.4.1 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα) σε δημοτικά κτίρια 1.000.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
Δ.4.2 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα <100KW) από αγρότες  Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις/ Ίδιοι Πόροι 

Αγροτών/Δανεισμός 
Δ.4.3 Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ (Φ/Β Συστήματα > 1MW)  - Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι Ιδιωτών/Δανεισμός 
  Οριζόντιες Δράσεις και Μέτρα    
Δ.5.1 Δημιουργία Γραφείου Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών Επενδύσεων 160.000,00 € Ίδιοι Πόροι 
Δ.5.2 Δημιουργία και Υποστήριξη Ειδικού Διαδικτυακού Τόπου 10.000,00 € Ευρωπαϊκές-Εθνικές Χρηματοδοτήσεις/ 

Ίδιοι Πόροι 
 ΣΥΝΟΛΟ 9.940.000,00 €  
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3.9. ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  
Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται η εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και η 
εκτιμώμενη μείωση εκπομπών σε σχέση με την συνολική εκτιμώμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας και μείωση εκπομπών αντίστοιχα. 

Διάγραμμα 19: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και εκτιμώμενη μείωση εκπομπών 

 

Παρατηρείται ότι στον τομέα των Κτιρίων, Εξοπλισμός/Εγκαταστάσεις εμφανίζεται η 
μεγαλύτερη εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και μείωσης εκπομπών. 

Σε ότι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειάς και την μείωση των εκπομπών σε σχέση με την 
βασική απογραφή (υφιστάμενη κατάσταση), τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης 
ενέργειας και της μείωσης εκπομπών παρουσιάζονται στον παρακάτω διάγραμμα. Στο 
διάγραμμα αυτό έχει προστεθεί και η τοπική παραγωγή ενέργειας ως πρόσθετη 
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών (περίγραμμα έντονο). 

Διάγραμμα 20: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και εκτιμώμενη μείωση εκπομπών 
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3.10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του ΣΔΑΕ, ο Δήμος Ορχομενού θα πρέπει να υποβάλει 
σχετική έκθεση αξιολόγησης ανά διετία, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των 
Δημάρχων («Έκθεση Δράσης» και «Έκθεση Εφαρμογής»). Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη μείωση των εκπομπών CO2 που έχει επιτευχθεί 
στην περιοχή και το στάδιο υλοποίησης των δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΕ. 

Διάγραμμα 21: Διάγραμμα Παρακολούθησης Σχεδίου 

 
 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τη μείωση των 
εκπομπών CO2 που έχει επιτευχθεί στην περιοχή και το στάδιο υλοποίησης των δράσεων 
που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΕ. Για την αξιολόγηση υλοποίησης του ΣΔΑΕ θα 
χρησιμοποιηθούν κατάλληλοι δείκτες παρακολούθησης (οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και 
ενεργειακοί). 

Διάγραμμα 22: Κατηγορίες Δεικτών 

 

2015 
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3.11. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι χρηματοδοτικές πηγές για την υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων, στις οποίες ο Δήμος Ορχομενού 
δύναται να έχει πρόσβαση. 

Πίνακας 59: Πηγές Χρηματοδότησης 

Εργαλείο 
Χρηματοδότησης Σύντομη Περιγραφή 

Στάδιο 
που 

αφορά 
Δικαιούχοι 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Έργων που 
χρηματοδοτούνται 

Πηγή 
Χρηματοδότησης Τι χρηματοδοτεί 

ELENA  
(European Local 
Energy 
Assistance) 

Αποτελεί μηχανισμό που παρέχει 
οικονομική και τεχνική βοήθεια για να 
βοηθήσει τις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές και να 
προσελκύσει χρηματοδότηση για έργα 
βιώσιμης ενέργειας. Αποτελεί το 
μηχανισμό «ωρίμανσης» επενδυτικών 
σχεδίων που στη συνέχεια θα 
ενταχθούν σε χρηματοδοτικό σχήμα 
στο οποίο θα εμπλέκεται η Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων,  

Ωρίμανση 1. ΟΤΑ 
2. Οργανισμοί 
Χρηματοδότησης 
της Επένδυσης 
3. Ιδιώτες Επενδυτές 
(ESCOs, Investment 
Fund κτλ) 

6 Μ € έως 50 Μ € Πρόγραμμα 
Intelligent Energy 
Europe (IEE) 

1. Ενέργειες Αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης  
2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση 
Δράσεων ΑΠΕ 
3. Πράσινες Αστικές 
Μεταφορές 

EEE - F - 
Technical 
Assistance 

Περιλαμβάνει κεφάλαιο 20 Μ € για 
την ωρίμανση δράσεων, οι οποίες στη 
συνέχεια θα ενταχθούν στο EEE-F 

Ωρίμανση 1. ΟΤΑ  
2. Δημόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς που 
ενεργούν για 
λογαριασμό των εν 
λόγω αρχών  

5 Μ € έως 25 Μ € Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων / 
Deutsche Bank 

1. Ενέργειες Αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης  
2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση 
Δράσεων ΑΠΕ 
3. Πράσινες Αστικές 
Μεταφορές 

EEE - F Αποσκοπεί στην παροχή 
χρηματοδότησης με βάση τους 
κανόνες της αγοράς για εμπορικά 
βιώσιμες επενδύσεις 

Υλοποίηση 1. ΟΤΑ  
2. Δημόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς που 
ενεργούν για 
λογαριασμό των εν 
λόγω αρχών  

5 Μ € έως 25 Μ € Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων / 
Deutsche Bank 

1. Ενέργειες Αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης  
2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση 
Δράσεων ΑΠΕ 
3. Πράσινες Αστικές 
Μεταφορές 
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Εργαλείο 
Χρηματοδότησης Σύντομη Περιγραφή 

Στάδιο 
που 

αφορά 
Δικαιούχοι 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Έργων που 
χρηματοδοτούνται 

Πηγή 
Χρηματοδότησης Τι χρηματοδοτεί 

HORIZON 2020 SCC 1- 2014/2015: Έξυπνες Πόλεις και 
Κοινότητες, ολοκληρωμένες λύσεις 
στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών, των  ΤΠΕ μέσω Έργων 
Σημαίες (μεγάλης κλίμακας επίδειξη - 
πρώτο στο είδος του).  
DEADLINE: 07/05/2015 

Υλοποίηση 1. Ομάδες ΟΤΑ ή 
ολοκληρωμένες 
συνοικίες με 
βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις 

18 Μ € έως 25 Μ € Προϋπολογισμός ΕΕ 1. (Σχεδόν μηδενική) ή 
χαμηλής ενέργειας συνοικίες 
2. Βιώσιμη αστική 
κινητικότητα (μεταφορές κτλ) 

HORIZON 2020 SCC4 – 2014: Δημιουργία δικτύων των 
δημόσιων συμβάσεων στην τοπική 
αυτοδιοίκηση μέσω των λύσεων 
έξυπνης πόλης. 

Υλοποίηση 1. Ομάδες ΟΤΑ που 
θα συγκροτήσουν 
δίκτυο αγοραστών 
ενεργειακών 
υπηρεσιών 

0,1 έως 0,15 Μ €  Προϋπολογισμός ΕΕ 1. Εντοπισμό ενεργειακών 
προμηθειών για μια κοινή 
ανάγκη από ευρωπαϊκές 
πόλεις  
2. Προετοιμασία διαφόρων  
σεναρίων για πιθανές 
μελλοντικές κοινές 
προμήθειες 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Ομάδα Παρεμβάσεων 1: Ενεργειακές 
αναβαθµίσεις ∆ηµόσιων Κτιρίων 

Ωρίμανση 
/ 

Υλοποίηση 

1. ΟΤΑ 
2.Ιδιώτες Επενδυτές 
(ESCOs, Investment 
Fund κτλ) 

Ν/Α ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό 
Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

1. Ενέργειες Αναβάθμισης της 
ενεργειακής απόδοσης  
2. Ανάπτυξη και ενσωμάτωση 
Δράσεων ΑΠΕ 

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Ομάδα Παρεμβάσεων 2: Παραγωγή 
ενέργειας από µονάδες ΣΗΘΥΑ σε 
∆ηµόσιες Υποδοµές. Αφορά στην 
προώθηση ενδεικτικών δράσεων 
εγκατάστασης µονάδων 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού – 
θερµότητας σε ∆ηµόσια Κτίρια και 
Υποδοµές.  

Ωρίμανση 
/ 

Υλοποίηση 

1. ΟΤΑ 
2.Ιδιώτες Επενδυτές 
(ESCOs, Investment 
Fund κτλ) 

Ν/Α ΕΤΠΑ - Ευρωπαϊκό 
Ταμείο 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

1. Εγκατάσταση µονάδων 
συµπαραγωγής ηλεκτρισµού 
– θερµότητας σε ∆ηµόσια 
Κτίρια και Υποδοµές 
(ενδεικτικά: συγκροτήµατα 
κτιρίων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης, µεγάλα 
συγκροτήµατα 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
και µεγάλα συγκροτήµατα 
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Εργαλείο 
Χρηματοδότησης Σύντομη Περιγραφή 

Στάδιο 
που 

αφορά 
Δικαιούχοι 

Ενδεικτικός 
προϋπολογισμός 

Έργων που 
χρηματοδοτούνται 

Πηγή 
Χρηματοδότησης Τι χρηματοδοτεί 

δηµόσιων υπηρεσιών). 

Jessica  
(Joint European 
Support for 
Sustainable 
Investment in 
City Areas) 

Αφορά στη στήριξη των επενδυτικών 
προγραμμάτων και έργων αστικής 
ανάπτυξης, μέσα από την 
κινητοποίηση κεφαλαίων με πιλοτικά 
προγράμματα να προβλέπονται για 
την πρώτη περίοδο σε επίπεδο ΟΤΑ. 
Οι ενισχύσεις χορηγούνται μετά τη 
σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Αστικής Ανάπτυξης, όπου θα 
προτείνεται η υλοποίηση έργων με 
χαρακτηριστικά παρέμβασης 
ολοκληρωμένου χαρακτήρα 
(ενεργειακά δίκτυα, κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις κ.ά.).  

Υλοποίηση 1. ΟΤΑ και 
επιχειρήσεις τους 
2. Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου  
3. ΣΔΙΤ  

N/A ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ) / 
Τράπεζες / Διεθνείς 
Χρηματοπιστωτικοί 
Μηχανισμοί 

1. Αστικές υποδομές, 
συμπεριλαμβανομένης της 
ενέργειας κ.λπ. 
2. Ενίσχυση της ενεργειακής 
απόδοσης. 
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