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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε) για τον 

Δήμο Αγιάς. Στόχος της μελέτης είναι η καταγραφή της συνολικής ενέργειας του Δήμου 

Αγιάς σε Κιλοβατώρες (KWh) , όπως και τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), 

έτσι ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές αυτές κατά 20% σύμφωνα με το εθελοντικό 

ευρωπαΐκό πρόγραμμα «Σύμφωνο των Δημάρχων». Ωστόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα να 

επηρεάσουμε τις καθημερινές καταναλώσεις των πολίτων και για το λόγο αυτό θα 

εντείνουμε τις προσπάθειες μας εξοικονόμηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μόνο 

για την ενέργεια που καταναλώνουν οι δημοτικές και δημόσιες υπηρεσίες και φορείς. Στην 

μελέτη θα παρουσιαστεί αναλυτικά το γενικότερο ενεργειακό πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα αστικά κέντρα, αλλά ακόμα και οι τοπικές κοινότητες. 

Επιπλέον, θα παρουσιαστεί η αναλυτική περιγραφή του ίδιου του Δήμου Αγιάς, έτσι ώστε 

να κατανοηθεί καλύτερα η περιοχή, η οποία θα μελετηθεί. Συνεχίζοντας, θα αναφερθεί η 

μεθοδολογία η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν οι εκπομπές του διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) σε σχέση με την συνολική ενέργεια που καταναλώθηκε, όπως και ο τρόπος 

με τον οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες. Επίσης, 

θα καταγραφούν και θα αναφερθούν οι μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και 

η ενέργεια που παράγουν. Γενικότερα θα υπάρξει καταγραφή της συνολικής ενέργειας 

(ηλεκτρικής και θερμικής) του Δήμου Αγιάς από όλες τις υπηρεσίες, τα δημοτικά και 

ιδιόκτητα κτίρια, οχήματα αλλά και ο συνολικός φωτισμός του Δήμου. Έπειτα, θα 

παρουσιασθούν οι προτάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα επιτευχθεί μείωση στις εκπομπές 

του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% .Μετέπειτα, θα παρουσιασθούν τα 

συμπεράσματα της εργασίας που θα καθορίστούν από τα στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν, 

τις προτάσεις που προτάθηκαν αλλά και το πώς θα επηρεαστεί ο ίδιος ο Δήμος Αγιάς. Η 

πρώτη πρόταση που θα παρουσιασθεί θα αναφέρεται την μετατροπή των κλαδεμάτων από 

τις δεντροκαλλιέργειες σε pellets για την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου 

Αγιάς. Συνεχίζοντας θα παρουσιασθεί πρόταση για αλλαγή των λαμπτήρων φωτισμού για 

εξοικονόμηση ενέργειας στην Δήμο. Επιπρόσθετως, θα αναφερθεί πρόταση εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών στις σκεπές των δημοτικών κτιρίων, αλλά θα προταθούν και συμβουλές για 

παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια. Ολοκλήρωνοντας, τα συμπεράσματα της εργασίας 

προσδιορίζουν το γεγονός ότι ο Δήμος Αγιάς δεν παρουσιάζει καποιο ιδιαίτερο ενεργειακό 

πρόβλημα, αλλά κοιτώντας το μέλλον πρέπει να παρθούν μέτρα για να αποφευχθούν 

περιβαλλοντολογικές και κλιματολογικές συνέπειες. 
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ABSTRACT 

This paper refers to the Sustainable Energy Action Plan for the Municipality of Agia. The 

aim of the study is to capture the total energy of the Municipality of Agia in Kilohwatt 

(kWh), as well as the CO2 emissions, so as to reduce these emissions by 20% according to 

the voluntary European program “Covenant of Mayors”. However, there is no possibility of 

affecting the daily consumption of citizens and for this reason we will intensify our efforts 

to save carbon dioxide emissions only for the energy consumed by municipal and public 

services and institutions. The study will analyze the general energy problem facing both 

modern urban centers and local communities. In addition, the detailed description of the 

Municipality of Agia will be presented in order to better understand the area, which will be 

studied. By continuing, we will report on the methodology that it will be used to record the 

carbon dioxide (CO2) emissions in relation to the total energy consumed, as well as the way 

in which data were collected by the relevant authorities and services. Also, the units of 

renewable energy sources (RES) and the energy they produce will be recorded and reported. 

In general there will be recorded the total energy (electric and thermal) of Municipality of 

Agia from all services, public and privately owned buildings, vehicles as well as the total 

lighting of the Municipality. Next, proposals will be presented to achieve a 20% reduction 

in carbon dioxide (CO2) emissions.In addition, the conclusions of the work will be presented, 

which will be determined by the data collected, the proposals proposed and how the 

Municipality of Agia will imply itself. The first proposal that will be presented will refer to 

the conversion of pruning from tree cultivations to pellets for the heating of the municipal 

buildings of the Municipality of Agia. Continuing, there will be a proposal to change the 

lighting lamps for energy saving in the Municipality. In addition, a proposal to install 

photovoltaic panels on the roofs of municipal buildings will be reported, but advices will 

also be given for interventions in municipal buildings. Closing, the conclusions of the work 

identify the fact that the Municipality of Agia does not present any particular energy 

problem, but looking at the future, measures must be taken to avoid environmental and 

climatic consequences. 
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1 Εισαγωγή 

1.1 Ενέργεια  

Η ενέργεια είναι ένα βασικό κομμάτι της ζωής μας στην σύγχρονη κοινωνία γιατί είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένη με τις καθημερινές μας ασχολίες. Χωρίς την ενέργεια δεν θα είχαμε 

την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε κάποιες από τις πιο σημαντικές εργασίες, όπως το 

μαγειρέμα του φαγητού και την θέρμανση των σπιτίων. Με μια επιφανειακή ματιά, η 

προμήθεια ενέργειας δεν φαίνεται να συνιστά πρόβλημα. Οι τρέχουσες πηγές ενέργειας 

είναι άφθονες, φθηνές και σημαντικά διαφοροποιημένες. Από το 1976 οι πραγματικές τιμές 

του πετρελαίου εμφανίζουν πτωτικές τάσεις. Τα αποθέματα άνθρακα αρκούν να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες για τα επόμενα 200 χρόνια, ενώ το φυσικό αέριο για τα επόμενα 

60 χρόνια. Ο άνθρωπος δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, αποθηκεύει και 

υποβαθμίζει τεράστια ποσά ενέργειας. Κάθε πολίτης των αναπτυγμένων κρατών 

καταναλώνει ημερησίως τόση ενέργεια όση παράγουν οι μύες 100 μεγαλόσωμων ανδρών ή 

12 δυνατών αλόγων. Οι μορφές τις ενέργειας ποικίλουν. Η ενέργεια μπορεί να παρουσιαστεί 

ως κινητική, θερμική και ηλεκτρική. Ακόμα και η μάζα αποτελεί μία μορφή ενέργειας. 

Επιπλέον, η ενέργεια μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές πηγές όπως ο άνεμος, ο 

άνθρακας, η ξυλεία ή τα τρόφιμα. Ωστόσο, όλες οι πηγές ενέργειας έχουν ένα κοινό 

στοιχείο. Η χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε αντικείμενα σε κίνηση, να 

μεταβάλουμε θερμοκρασίες, να παράγουμε ήχο και εικόνα. Με άλλα λόγια, μας δίνεται η 

δυνατότητα να παράγουμε έργο. Ο κύκλος της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας 

ξεκινά από τις πρωταρχικές μορφές ενέργειας όπως ο άνθρακας, το αργό πετρέλαιο, ο 

άνεμος, το ηλιακό φως ή το φυσικό αέριο. Αυτές οι μορφές αναφέρονται ως πρωτογενή 

ενέργεια και φυσικά, ελάχιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές. 

Μετέπειτα είναι η μετατροπή των πρωτογενών μορφών σε τελική ενέργεια (π.χ ηλεκτρισμός 

ή βενζίνη). Ολοκληρώνοντας, κατάλληλος εξοπλισμός ή συσκευές όπως το αυτοκίνητο ή η 

τηλεόραση, μετατρέπουν την τελική ενέργεια σε χρήσιμη ενέργεια παρέχοντας ενεργειακές 

υπηρεσίες. Από την πρωτογενή έως την χρήσιμη ενέργεια, υπάρχουν πολλά ενδιάμεσα 

στάδια ανάλογα με τη μορφή της ενέργειας. Εξόρυξη άνθρακα ή πετρελαίου, μεταφορά με 

αγωγούς, χρήση δεξαμενόπλοιων, καύση σε μεγάλους θερμικούς σταθμούς, δίκτυα 

μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και πολλά άλλα. Όλη αυτή η πολυσύνθετη αλυσίδα είναι 

γνωστή ως ενεργειακό σύστημα. 
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Η κλιματική αλλαγή που καταγράφεται ήδη σε παγκόσμια κλίμακα δεν αποτελεί απλώς ένα 

περιβαλλοντικό πρόβλημα, λόγω π.χ. της αύξησης της θερμοκρασίας του αέρα ή της 

συχνότερης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως συχνά και εσφαλμένα 

προσεγγίζεται. Αντίθετα σχετίζεται άμεσα με το αναπτυξιακό μοντέλο μιας χώρας ή 

περιοχής, καθώς παραγωγικοί κλάδοι και τομείς επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από την 

κλιματική αλλαγή και οφείλουν να προσαρμοσθούν σε αυτή για να διατηρήσουν τη 

δυναμική τους. Η σύνδεση της κλιματικής αλλαγής με το αναπτυξιακό μοντέλο, έχει 

αποκτήσει σημαίνοντα, αν και όχι πάντα κεντροβαρικό, χαρακτήρα στα σχέδια 

προσαρμογής των αναπτυγμένων χωρών στην κλιματική αλλαγή. Η αξιόπιστη, χωρικά και 

χρονικά, εκτίμηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αποτελεί καθοριστική 

παράμετρο για το σχέδιο προσαρμογής σε αυτή, τόσο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο όσο και 

σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ως εκ τούτου οι νέες κλιματικές συνθήκες 

θα πρέπει να προσδιορίζονται με σεβασμό στην επιστημονική μεθοδολογία, με αναφορά 

στις αποκλίσεις που μπορεί να σημειωθούν ως προς τις επιπτώσεις, με προσήλωση στη 

διακρίβωση και χωρίς τις υπερβολές που συχνά καταγράφονται και παραπέμπουν σε ταινίες 

επιστημονικής φαντασίας. Η διασφάλιση των παραπάνω στοιχείων, αποτελεί βασική 

υποχρέωση και της επιστημονικής κοινότητας, ώστε η επιστημονική γνώση να υποστηρίζει 

με το κύρος της, τον σχεδιασμό πολιτικών για την κοινωνία (και την οικονομία) αλλά και 

να ενημερώνει ορθά τους πολίτες που συχνά γίνονται δέκτες πρόχειρων εκτιμήσεων για την 

κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. [24] 

 

1.2 Ενεργειακό Πρόβλημα 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ραγδαίες τις τελευταίες δεκαετίες. Βλέπουμε καθημερινά 

την ζωή μας να αλλάζει και να εξαρτάται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία. Ωστόσο, 

με την αύξηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και την αυξανόμενη χρήση αυτών στην 

καθημερινή μας ζωή, μεγαλώνει συνεχώς και η ζήτηση ενέργειας. Το γεγονός αυτό, έχει 

οδηγήσει σε παραγωγή πολύ μεγαλύτερων ποσοτήτων ενέργειας τα τελευταία 50 χρόνια, με 

αποτέλεσμα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα να είναι όλο και μεγαλύτερες. Αυτό έχει 

οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα όπως το «φαινόμενο του θερμοκηπίου». Το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη 

συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειάς του. 

Ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο μαθηματικό, αστρονόμο και φυσικό Ζοζέφ 
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Φουριέ, το 1838, ενώ διερευνήθηκε συστηματικά από το Σουηδό χημικό Σβάντε Αρρένιους. 

Τα τελευταία χρόνια, ο όρος συνδέεται με την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της 

επιφάνειας της Γης (παγκόσμια θέρμανση), ενώ θεωρείται πως το φαινόμενο έχει ενισχυθεί 

σημαντικά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες( εκπομπές CO2).  Για το λόγο αυτό, είναι 

σημαντικό να παρθούν συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα 

που δημιουργούνται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής μας. 

1.3 Ενέργεια στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα η οποία είχε ραγδαία αύξηση κατανάλωσης ενέργειας της 

τελευταιες δεκαετίες. Στο Σχήμα 1.1 παρουσιάζεται αναλυτικά η αύξηση κατανάλωσης 

Πετρελαίου(Κατά Κεφαλήν) και  στο Σχήμα1.2 η αύξηση της Ηλεκτρικής Ενεργειας(Κατά 

Κεφαλήν) τα τελευταία 60 χρόνια. 

Σχήμα 1.1 Κατανάλωση Πετρελαίου (lt/Κατά Κεφαλήν) στην Ελλάδα 1960-2010. 

 

Σχήμα 1.2 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (KWh/Κατά Κεφαλήν) στην Ελλάδα 1960-

2010 
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Η κύρια πηγή παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα είναι ο λιγνήτης. Τα 

βιομηχανικά αξιοποίησιμα κοιτάσματα λιγνίτη υπολογίζονται σε 4 δισεκατομμύρια τόνους 

ή 550 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου πετρελαίου. Παρόλο που ο Ελληνικός λιγνίτης είναι 

ένα φτωχής ποιότητας καύσιμο, αποτελεί την βασική ενεργειακή πηγή της χώρας και 

χρησιμοποιείται σχεδόν εξ' ολοκλήρου στην παραγωγή ηλεκτρισμού.  Κατά τα τελευταία 

χρόνια πολλές βιομηχανικές μονάδες της χώρας έχουν στραφεί στο φυσικό αέριο για την 

παραγωγή ενέργειας και την κάλυψη των αναγκών τους. Παραμένει όμως μεγάλος αριθμός 

μονάδων που παράγουν θερμότητα ή ηλεκτρισμό με  λέβητες υγρών και στερεών καυσίμων. 

1.4 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα 

Μετά το 2000, γίνεται η προσπάθεια στην Ελλάδα για όλο και μεγαλύτερη παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.), αλλά παρά τις 

φιλοδοξες προσπάθειες η παραγωγη Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. είναι σε χαμηλά 

επίπεδα. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκπονήθηκε στο 

πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την διείσδυση των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των 

εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου. Ειδικότερα για το σύνολο των Κρατών-Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020, προβλέπεται: 

α) 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 

1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ, 

β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική 

κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ 

 και 

 γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. 

Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου είναι 

μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% 

διείσδυση των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση. Η Ελληνική κυβέρνηση στο 

πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών, με το 

Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο οποίος και εξειδικεύεται σε 40 % συμμετοχή των 

ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 % σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 10 % στις μεταφορές. 

Συγκεκριμένα οι εθνικοί στόχοι για το 2020, σύμφωνα και με τα αποτελέσματα των 
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ενεργειακών μοντέλων, αναμένεται να ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την 

ανάπτυξη περίπου 13300MW από ΑΠΕ (από περίπου 4000MW σήμερα), όπου συμμετέχουν 

το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά πάρκα με 7500MW, 

υδροηλεκτρικά με 3000MW και τα ηλιακά με περίπου 2500MW, ενώ για τη θέρμανση και 

ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, των θερμικών ηλιακών συστημάτων, αλλά 

και των εφαρμογών βιομάζας. Στο παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τόσο οι στόχοι της 

χώρας όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όσο και τα δεδομένα για την παραγωγή 

τα τελευταία χρόνια. 

 

Σχήμα  1.3 Στόχοι και δεδομένα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 

 

Πίνακας 1.1 Εξέλιξη εγκατεστημένης ισχύς μονάδων ΑΠΕ για 2000-2009 

1.5 Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει το σύνολο των διεθνών και ευρωπαϊκών αποφάσεων για την 

προστασία του κλίματος διότι ως χώρα, που από τη μία ευθύνεται περιορισμένα για την 
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κλιματική αλλαγή και από την άλλη επηρεάζεται σημαντικά από αυτή, έχει κάθε συμφέρον 

να δρομολογηθούν, σύμφωνα με το συμφωνηθέντα χρονικό προγραμματισμό και την 

απαιτούμενη αυστηρότητα, όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σε διεθνές επίπεδο. Όμως η 

ανάλυση και αξιολόγηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, των χωροταξικών σχεδίων, 

των σχεδίων διαχείρισης υδάτων των υδατικών διαμερισμάτων, των πολεοδομικών και 

αστικών σχεδίων και τέλος της βασικής περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής 

νομοθεσίας, αποδεικνύει ότι η ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στο αναπτυξιακό 

μοντέλο της Ελλάδος αν και απολύτως αναγκαία, είναι επί του παρόντος δυσχερής. 

Παρατηρείται κατά συνέπεια μία αντίφαση ως προς την ανταπόκριση της χώρας εντός και 

εκτός συνόρων, αντίφαση που εξηγείται από το γεγονός ότι η ενσωμάτωση της κλιματικής 

αλλαγής στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας προϋποθέτει ένα νέο τρόπο σχεδιασμού, τόσο 

σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο που δεν είναι καθόλου προφανής. 

Προϋποθέτει επίσης την έγκαιρη αναγνώριση πιέσεων αλλά και ισχυρή πολιτική βούληση 

και ευαισθητοποίηση/ενεργοποίηση της κοινωνίας, ιδίως όταν οι αναγκαίες αποφάσεις 

επηρεάζουν παγιωμένα πρότυπα παραγωγής. Από την εκτίμηση των μεταβολών σε 

κλιματικές παραμέτρους στην Ελλάδα για το διάστημα 2046-2065 σε σύγκριση με το 

διάστημα 1961-1990 προκύπτει αύξηση της θερμοκρασίας που κατά μέσο όρο θα φθάσει 

τους 2,5 βαθμούς Κελσίου, μείωση της βροχόπτωσης κατά περίπου 12% στο μέσο όρο (αλλά 

από 10 έως 30% για τους χειμερινούς και θερινούς μήνες αντίστοιχα και κυρίως στις 

νοτιότερες περιοχές), αύξηση του ελλείμματος υγρασίας (δηλαδή της διαφοράς σε mm 

μεταξύ της βροχόπτωσης και της εξάτμισης) και σταδιακή μετάβαση σε ξηρότερα εδάφη, 

αύξηση των θερμών ημερών καθώς και του αριθμού συνεχόμενων ξηρών ημερών. 

Ειδικότερα τα αποτελέσματα, όπως έχουν προκύψει από την επεξεργασία στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης των κλιματικών παραμέτρων της θερμοκρασίας για την Ελλάδα 

παρουσιάζονται στα Σχήματα που ακολουθούν. 
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Σχήμα 1.4 Μέση Θερμοκρασία (°C) το Καλοκαίρι στην Ελλάδα [23] 

 

Σχήμα 1.5  Μέση Θερμοκρασία (°C) το Χειμώνα στην Ελλάδα [23] 
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Σχήμα 1.6 Μέση Βροχόπτωση το Καλοκαίρι στην Ελλάδα σε mm [23] 

 

Σχήμα 1.7 Μέση Βροχόπτωση το Χειμώνα στην Ελλάδα σε mm [23] 
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Σχήμα 1.8 Μέση Θερμοκρασία (°C) στην Ελλάδα [23] 

 

 

Ως μέσος όρος των προσομοιώσεων που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση μοντέλων 

AOGCMs (Atmosphere-Ocean Global Circulation Models4 ), η μέση θερμοκρασία 

αναμένεται να αυξηθεί για την περιοχή της Ελλάδας για το διάστημα μέχρι το 2100. Η 

αύξηση θα είναι μεγαλύτερη στην ηπειρωτική χώρα από ό,τι στα νησιά, εντονότερη το 

καλοκαίρι και το φθινόπωρο και ηπιότερη το χειμώνα. Στο Διάγραμμα 9 αποτυπώνεται η 

χρονική εξέλιξη της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας κατά τη χρονική περίοδο 1900-2100 για 

την ελληνική επικράτεια, ειδικά δε μετά το 2000 με βάση τα Σενάρια Εκπομπών Β1, Α1 και 

Α2 
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Σχήμα 1.9 Χρονική Εξέλιξη της Μέσης Ετήσιας Θερμοκρασίας Κατά τη Χρονική Περίοδο 

1901-2100 για την Ελληνική Επικράτεια με Βάση τα Σενάρια Εκπομπών του 20ού Αιώνα 

και τα Σενάρια Β1, Α1 και Α2 

 

Πίνακας 1.2 Παρουσιάζεται για κάθε κλιματικό σενάριο, η ποσοστιαία αύξηση της 

συγκέντρωσης διοξειδίου του άνθρακα και η εκτιμώμενη αύξηση της θερμοκρασίας σε 

βαθμούς Κελσίου 

 

Στα παραπάνω σχήματα το συμπέρασμα που εξάγιεται είναι ότι πρέπει να ληφθούν νέα 

μέτρα στην Ελλάδα έτσι ώστε να αποφευχθεί τόσο η άνοδος της θερμοκρασίας, όσο και η 

αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Στο Σχήμα 1.10 

παρουσιάζονται οι στόχοι που έχουν θέσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2020 

και πόσο κοντά είναι να τις πραγματοποιήσουν. 
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Σχήμα 1.10 Στόχοι κατανάλωσης ενέργειας από Α.Π.Ε στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(επί της 100 της συνολικής κατανάλωσης κάθε χώρας) [24] 

Όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

στη συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας είναι ένας από τους βασικούς δείκτες της 

στρατηγικής “Ευρώπη 2020”. Ο στόχος της ΕΕ είναι να εξασφαλίσει το 20% της ενέργειας 

στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2020 και 

τουλάχιστον 32% μέχρι το 2030.Από το 2004, το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά σε όλα τα κράτη μέλη. Σε 

σύγκριση με το 2016, έχει αυξηθεί σε 19 από τα 28 κράτη μέλη. Με περισσότερες από το 

μισό (54,5%) της ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 

ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, η Σουηδία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο το 2017, 

έναντι της Φινλανδίας (41,0%), της Λετονίας (39,0%), %) και της Αυστρίας (32,6%). Στο 

αντίθετο τέλος της κλίμακας, οι χαμηλότερες αναλογίες ανανεώσιμης ενέργειας 

σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (6,4%), τις Κάτω Χώρες (6,6%) και τη Μάλτα (7,2%).  

Κάθε κράτος μέλος της ΕΕ έχει τον δικό του στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οι 

εθνικοί στόχοι λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά σημεία εκκίνησης των κρατών μελών, το 

δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας και τις οικονομικές επιδόσεις.  
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Μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ, 11 έχουν ήδη φθάσει στο επίπεδο που απαιτείται για 

την επίτευξη των εθνικών τους στόχων για το 2020: Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, 

Κροατία, Ιταλία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Φινλανδία και Σουηδία. Επιπλέον, η 

Λετονία και η Αυστρία είναι περίπου 1 εκατοστιαία μονάδα μακριά από τους στόχους τους 

για το 2020. Στο αντίθετο τέλος της κλίμακας, οι Κάτω Χώρες (7,4 ποσοστιαίες μονάδες 

από τον εθνικό στόχο για το 2020), η Γαλλία (6,7 μονάδες), η Ιρλανδία (5,3 μονάδες), το 

Ηνωμένο Βασίλειο (4,8 μονάδες), και το Βέλγιο (3,9 ποσοστιαίες μονάδες) είναι τα πλέον 

απομακρυσμένα κράτη από τους στόχους τους. [24] 

 

1.6 Η περίπτωση του Δήμου Αγιάς 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αποτελεί την βασικότερη Ευρωπαϊκή κίνηση που απαρτίζεται 

από τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να πάρουν 

πρωτοβουλίες σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών με στόχο να αυξήσουν την ενεργειακή 

απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) στις περιοχές τους, 

που θα οδηγήσει στη μείωση έκλυσης ρύπων που ευθύνονται για το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου. Με τη δέσμευσή τους, οι Δήμοι οι οποίοι θα συμμετέχουν το Σύμφωνο 

σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση 

των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Στην Ευρώπη το Σύμφωνο έχει υπογραφεί μέχρι 

σήμερα από 6,480 Δήμους. Στην Ελλάδα οι Υπογράφοντες του Συμφώνου ξεπερνούν 

τους 120 συμμετέχοντες, που αντιστοιχεί σε 7,338,068 κατοίκους. Έχουν κατατεθεί 117 

Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ), από τα οποία έχουν 

εγκριθεί τα 89. Τα γρανάζια είναι ήδη σε κίνηση και πολλές από τις προτάσεις που 

εγκρίθηκαν έχουν ήδη υλοποιηθεί. 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.  

Στην περίπτωση του θεσσαλικού Δήμου Αγιάς, που τις κύριες πηγές ενέργειας αποτελούν ο 

λιγνήτης, το πετρέλαιο αλλά και το ξύλο, θα γίνει η προσπάθεια μέσω αυτης της μελέτης να 

εισαχθούν περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Δήμο μαζί με μια στρατιγική 

εξοικονόμησης ενέργειας σε όλους τους τομείς. Ένας δραστήριος Δήμος, ο οποίος συνέχως 

προσπαθεί να βελτιώσει τον εαυτό του πραγματοποιώντας ετησίως μελέτες για την 

βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, αλλά και προσπαθώντας να βοηθήσει όλο 
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και πιο πολύ το περιβάλλον, για να αναδείξει το ξεχωριστό φυσικό πλούτο που βρίσκεται 

μέσα στα όρια του. Ο Δήμος Αγιάς αποτελεί  μία περιοχή που ποικίλει ως προς το ανάγλυφο 

και τις τοποθεσίες του διότι μέσα στις Δημοτικές Ενώτητες του, μπορούν να προσδιοριστούν 

πολλά διαφοτερικά κλίματα, τοποθεσίες(π.χ βουνό, θάλασσα και πεδιάδα), αλλά και 

θερμοκρασίες που θα αναλυθούν σε επόμενα κεφάλαια. Ο Δήμος Αγιάς αποτελεί έναν Δήμο 

με όρεξη και δυνατότητες που έχει ως στόχο να στραφεί σε πιο οικολογικές μορφές 

ενέργειας ώστε να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και να συμβάλει σ’αυτήν την συλλογική 

Ευρωπαΐκή λύση. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι σημαντικότερες μειώσεις είναι αναμενόμενο να γίνουν 

από τομείς στους οποίους ο Δήμος μπορεί να ασκήσει άμεση επίδραση. Για το λόγο αυτό, η 

επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 θα πρέπει να αποτελέσει  αντικείμενο 

στενής παρακολούθησης μέχρι την επόμενη αναφορά προόδου προς το Σύμφωνο των 

Δημάρχων. Επιπλέον, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τις μεγαλύτερες καταναλώσεις 

ενέργειας δεν τις παρουσιάζει ο ίδιος ο Δήμος Αγιάς σαν κρατικός φορέας, αλλά ο 

τριτογενής τομέας (βιομηχανίες) αλλά και οι ίδιοι οι κάτοικοι με τις καθημερινές τους 

οικιακές χρήσεις. Για το λόγο αυτό κλείνοντας, θα παρουσιασθούν προτάσεις και οριζόντια 

μέτρα για εκστρατεία εκπαίδευσης και επιβράβευσης πολιτών, αλλά και μελέτη κινήτρων 

με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 

1.7 Σκοπός της Εργασίας 

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος Διπλωματικής 

Εργασίας μπορούν να χωριστούν σε δυο βασικούς πυλώνες. Κατ’ αρχήν ένα από τα κίνητρα 

που οδήγησαν το συγκεκριμένο εγχείρημα ήταν το περιβάλλον. Η κοινωνία που έχουμε 

χτίσει σήμερα βασίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό στην Τεχνολογία, η οποία ωστόσο χρειάζεται 

ενέργεια. Στην χώρα την οποία ζούμε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των τελευταίων ετών, 

το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς που χρησιμοποιούμε παράγεται από εργοστάσια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη τον λιγνίτη. Έτσι 

δημιουργούνται μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα(CO2) με αποτέλεσμα να 

επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα και να αυξάνεται η θερμότητα του πλανήτη, σύμφωνα με το 

γνωστό σε όλους μας  “φαινόμενο του θερμοκηπίου”. Έτσι μέσω αυτής της εργασίας θα 

γίνει προσπάθεια, με ένα Σ.Δ.Α.Ε.Κ (Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος,) 

μειωθούν κατά 20% τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) για το Δήμο Αγιάς. 
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Το δεύτερο κίνητρο για αυτό το project ήταν η αυτομόρφωση και η πρακτική εξάσκηση που 

μπορώ να επιτύχω. Η ενασχόληση μου με αυτή μελέτη θα με βοηθήσει να γίνω ένας 

καλύτερος Μηχανολόγος Μηχανικός στον ενεργειακό τομέα και θα μου δώσει την 

δυνατότητα να αποκτήσω μια πρώτη εμπειρία για την μετέπειτα σταδιοδρομία μου. Με 

αυτόν τον τρόπο θα μπορέσω να περάσω από το θεωρητικό κομμάτι των σπουδών μου, στην 

πράξη, βλέποντας τα συνολικά ενεργειακά αποθέματα ενός μεγάλου Θεσσαλικού Δήμου 

και προσπαθώντας να προτείνω λύσεις με βάση τις σύγχρονες μορφές των εναλλακτικών 

μορφών ενέργειας. 
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2 Καταγραφή Ενέργειας 

2.1 Μεθοδολογία Συλλογής 

Στόχος της μελέτης, όπως προαναφέρθηκε, είναι η καταγραφή της συνολικής ενέργειας του 

Δήμου Αγιάς με στόχο την μείωση κατά 20% των εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2). Για να το επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να συγκεντρωθούν και να καταγράφούν όλα τα 

απαραίτητα στοιχεία, με τα οποία θα υπάρχει η δυνατότητα να κατανοηθεί πόση ακριβώς 

είναι η ενέργεια που καταναλωνει ο Δήμος Αγιάς. Επιπλέον, θα γίνει αντιληπτό που 

καταναλώνεται η περισσότερη ενέργεια, αλλά και με ποιο καύσιμο για να μπορέσουμε να 

δώσουμε μια πιο ακριβή λύση στο συγκεκρίμενο ζήτημα στο οποίο βασίζεται η μελέτη. Η 

καταγραφή θα είναι εκτενής και θα συμπεριλαμβάνει όλα τα δημοτικά κτίρια, τα οποία θα 

καταγραφούν αναλυτικά όσον αφορά την ενέργεια που καταναλώνουν. Επιπλέον, θα 

συμπεριληφθούν όλες οι δημοτικές υπηρεσίες αλλά και ο στόλος του Δήμου Αγιάς. 

Συνεχίζοντας, ένα από τα πιο βασικά κομμάτια καταγραφής στην μελέτη, αποτελεί η 

καταγραφή της τοπικά παραγώμενης ενέργειας και πιο συγκεκριμένα η ενέργεια που 

παράγεται από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επίσης, ο δημοτικός φωτισμός θα 

καταγραφεί αναλυτικά, όπως και οι λαμπτήρες που χρησιμοποιούνται για καλύτερη 

κατανόηση και καταγραφή της ενεργειας που καταναλώνουν. Τέλος καταγραφή της 

ενέργειας και εν συνεχεία και των εκπομπών τους θα γίνει και στα ιδιόκτητα κτίρια του 

τριτογενή τομέα, αλλά και των κατοικιών των πολιτών μέσω των στοιχείων της ΕΣΤΑΑΤ 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή). 

2.2 Περιγραφή Δήμου Αγιάς 

2.2.1  Διοικητική Οργάνωση (Έδρα και Δημοτικές Ενότητες) 

Ο Δήμος Αγιάς εντάσσεται διοικητικά και γεωγραφικά στην Περιφερειακή Ενότητα 

Λάρισας και κατ’ επέκταση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Βρίσκεται στην ανατολική πλευρά 

της Π.Ε. Λάρισας αποτελείται από τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες (Δ.Ε) την Δ.Ε Αγιάς , Δ.Ε 

Λακέρειας , Δ.Ε Μελιβοίας , Δ.Ε Ευρυμενών. Ο Συνολικός πληθυσμός του Δήμου Αγιάς 

είναι 14.121 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του 

2001, ενώ η έκταση του Δήμου είναι 668.280 στρέμματα.  Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται ο 

χάρτης του Νομού Λάρισας και στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται ο Δήμος Αγιάς. 
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Σχήμα 2.1 Ο Νομός Λάρισας 

 

Σχήμα 2.2 Ο Δήμος Αγιάς 

2.2.2 Διοικητική Οργάνωση και Γεωγραφική Θέση 

H  Δημοτική Ενότητα Αγιάς βρίσκεται στους πρόποδες του Κισσάβου, σε υψόμετρο 250 

μ. στο καταπράσινο Δώτιο πεδίο. Απέχει από τη Λάρισα 37 χλμ. Τη διασχίζει ο χείμμαρος 

Άμυρος που πηγάζει από τις υπώρειες του Κισσάβου. Τη Δ.Ε Αγιάς απαρτίζουν η κωμόπολη 

της Αγιάς (Έδρα Δήμου) και άλλες 8 Τοπικές Κοινότητες. 
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Η έκταση που καταλαμβάνει είναι 133.000 στρέμματα και πληθυσμό 6.458 κατοίκους 

(ΕΛΣΤΑΤ, 2001). Η μορφολογία του εδάφους και η ευφορία του τόπου στάθηκαν οι αιτίες 

της πρώιμης- στους προϊστορικούς χρόνους - κατοίκησης του χώρου της Αγιάς. Ο 

προϊστορικός οικισμός της Αγιάς χρονολογείται στην πρώιμη και μέση εποχή του χαλκού. 

Βρίσκεται στη θέση Κωσταρή, περίπου 1 χλμ. ανατολικά της Αγιάς, 300μ. βορειοδυτικά 

από το εξωκκλήσι του Αγ. Αθανασίου. Πρόκειται για έναν εμφανή λόφο με ομαλή 

πρόσβαση από νότο ενώ βόρεια και ανατολικά του διέρχεται το ρεύμα της Περιστεριάς. 

Αλλεπάλληλοι περίβολοι με ξηρολιθιά, αποτελούν τα όρια των σημερινών χωραφιών και 

υποβαστάζουν βαθμιδωτά άνδηρα. Κατά τη διάρκεια του έτους οι Αγιώτες ασχολούνται με 

τις αγροτικές εργασίες, κυρίως με την παραγωγή μήλων, αχλαδιών και κερασιών, τα οποία 

καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στο εμπόριο.  

 

Σχήμα 2.3 Ι. Ν. Αγίων Αντωνίων στην κωμόπολη της Αγιάς     Σχήμα 2.4 Αρχοντικό στην 

Αγιά 
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Η Δημοτική Ενότητα Λακέρειας καλύπτει το δυτικό κομμάτι του Δήμου Αγιάς και 

αποτελείται από 5 Τοπικές Κοινότητες. Η Δ.Ε (πρώην δήμος) Λακέρειας καταλαμβάνει 

έκταση 259.800 στρέμματα και έχει συνολικό πληθυσμό 1.763 κατοίκους. Η μορφολογία 

της Δ.Ε Λακέρειας ποικίλει καθώς τα χωριά της βρίσκονται από τους πρόποδες και τις 

πλαγιές του Κισσάβου και του Μαυροβουνίου έως τον κάμπο του Νομού Λάρισας. 

Σχήμα 2.5 Η πλατεία του χωριού Ανατολής 

 

Η Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών καλύπτει το βορειοανατολικό κομμάτι του Δήμου Αγιάς 

και αποτελείται από 4 Τοπικές Κοινότητες. Η Δ.Ε (πρώην δήμος) Ευρυμενών καταλαμβάνει 

έκταση 95.284 στρεμμάτων και έχει συνολικό πληθυσμό 2.428 κατοίκους. Η ονομασία 

του Δήμου προερχόταν από την αρχαία πόλη Ευρυμενές, η οποία βρισκόταν κοντά στο 

σημερινό Στόμιο. Η Δ.Ε αποτελεί κατά βάση μέρος της ακτογραμμής του Δήμου Αγιάς και 

είναι πόλος έλξης για πολλούς παραθεριστές τους καλοκαιρινούς μήνες. 

 

Σχήμα 2.6 Λιμάνι Στόμιου                                       Σχήμα 2.7 Το χωριό της Καρύτσας 
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Η Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας καλύπτει το ανατολικό κομμάτι του Δήμου Αγιάς και 

περιλαμβάνει 4 Τοπικές Κοινότητες.  Η Δ.Ε (πρώην δήμος) Μελίβοιας καταλαμβάνει 

έκταση 197.600 στρέμματα και έχει συνολικό πληθυσμό 3.472 κατοίκους. 

Το Δημοτικό Διαμέρισμα της Μελιβοίας περιλαμβάνει τους οικισμούς Μελιβοία, Βελίκα , 

Κουτσουπιά, Παλιουριά και Κόκκινο Νερό Μελιβοίας. Η Μελιβοία είναι κτισμένη στις 

παρυφές της Όσσας σε ένα φυσικό μπαλκόνι με θέα το Αιγαίο πέλαγος. Το όνομά της είναι 

συνδεδεμένο με την ιστορία, αφού την αρχαιότερη αναφορά του οικισμού τη συναντούμε  

 Σχήμα 2.8 Το χωριό της Μελιβοίας 

στα τέλη της βυζαντινής εποχής. Το παλιότερο όνομα του χωριού ήταν Αθανάτη λόγω των 

πολλών κακουχιών που υπέστησαν οι κάτοικοι ανά τους αιώνες. Σε Μελιβοία 

μετονομάστηκε το 1920. Το κρασί και το μετάξι είχαν κάνει ονομαστή τη Μελιβοία στη 

γύρω περιοχή.  

Τέλος αν συγκριθούν ωστόσο, τα Στατιστικά στοιχεία του πληθυσμού του Δήμου Αγιάς του 

2001 με του 2011 θα παρατηρηθεί μείωση του πληθυσμού του Δήμου της Τάξεως του 

12,58% με 11.470 μόνιμους κατοίκους. Το συγκεκριμένο γεγονός μας παρουσιάζει τους 

αρνητικούς ρυθμούς εξέλιξης για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και συνολικά για το Δήμο 

Αγιάς, κάτι που οφείλεται στην θνησιμότητα αλλά και την αστικοποίηση των κοινωνιών 

μας.  

2.2.3 Θέσεις και λειτουργίες του Δήμου στο Νομό και στην Περιφέρεια. 

Ο Δήμος Αγιάς αποτελεί τόσο ένα μεγάλο Αγροτικό Κέντρο για το Νομό της Λάρισας, όσο 

και ένα όμορφο τουριστικό θέρετρο με ακτογραμμή 36χλμ. όπου γραφικοί όρμοι 

εναλλάσσονται με μεγάλες παραλίες, συνδυάζοντας με μοναδικό τρόπο το πράσινο του 

Κισσάβου με το γαλάζιο του Αιγαίου. Από το Στόμιο έως τον Ρακοπόταμο ο επισκέπτης 
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μπορεί να βρει την παραλία της επιλογής του, ενώ οι περισσότερες παραλίες είναι 

οργανωμένες, διαθέτουν ναυαγοσώστες, με οργανωμένα θαλάσσια σπορ. 

2.2.4 Ανάγλυφο 

Η Δημοτική Ενότητα Αγιάς οριοθετείται από τους πρόποδες του Κισσάβου έως τα σύνορα 

των νομών Λάρισας-Μαγνησίας. Το ανάγλυφο του εδάφους το ανάγλυφο είναι ήπιο, αλλά 

και με έντονες κλίσεις κατά θέσεις. Επίσης το ανάγλυφο ποικίλει, κάτι που είναι 

χαρακτηριστικό σε ολόκληρο το Δήμο Αγίας, διότι η Αγία και τα γειτονικά χωριά της 

βρίσκονται στους πρόποδες και στα χαμηλά επίπεδα του Κισσάβου, στο εσωτερικό της 

Ενότητας παρουσιάζεται πεδιάδα και στο τέλος συναντάμε το δεύτερο όρος το Μαυροβούνι, 

το οποίο βρίσκεται  μεταξύ του κάμπου της Θεσσαλίας και του Αιγαίου. Οι βόρειες πλαγιές 

είναι πυκνά δασωμένες, ενώ οι νοτιοδυτικές πλαγιές καλύπτονται από θαμνώνες. Τα 

ψηλότερα σημεία της Δ.Ε Αγιάς είναι το χωριό Μεγαλόβρυσο με ύψος 579 μέτρα από την 

επιφάνεια της θάλασσας, που βρίσκεται στο όρος του Κισσάβου, και το χωριό Έλαφος που 

βρίσκεται στο όρος Μαυροβούνι με ύψος 466 μέτρα. 

 

 Σχήμα 2.9 Όρος Μαυροβούνι 

 

 

Η Δημοτική Ενότητα Λακέρειας παρουσιάζει παρόμοιο ανάγλυφο με την Δ.Ε Αγιάς, 

ωστόσο δεν περιλαμβάνει δυο όροι, αλλά μόνο τον Κίσσαβο. Στην Δ.Ε Λακέρειας βρίσκεται 

και μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου όρους αφού συμπεριλαμβάνονται τοπικές κοινότητες 

που βρίσκονται σε υψόμετρα έως και 1016 μέτρα, όπως  το χωριό της Ανατολής. Ο 
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Κίσσαβος αποτελεί γεωλογική συνέχεια του Ολύμπου και το μόνο που τους χωρίζει είναι η 

κοιλάδα των Τεμπών. Τα πυκνά δάση από έλατα, οξιές, δρύες, καστανιές και τα άφθονα 

νερά του, του προσδίδουν ένα ποιητικό μεγαλείο και τον χαρακτηρίζουν ως Βοτανικό Κήπο 

με πολλούς υδάτινους δρόμους, λίμνες και φαράγγια. Στο υπόλοιπο μέρος του η Δ.Ε 

απαρτίζεται από πεδιάδα που αποτελεί μέρος του κάμπου του Νομού Λάρισας και 

επικρατούν κυρίως τα αλλουβιακά εδάφη, κατάλληλα για γεωργία εντατικής μορφής. 

 

Σχήμα 2.10 Φρούριο στο χωριο Καστρί 

Η Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών παρουσιάζει ένα πιο ήπιο και πολύ διαφορετικό 

ανάγλυφο, διότι βρίσκεται κατά βάση στο βόρειο κομμάτι της ακτογραμμής του δήμου, με 

το πιο ψηλό σημείο του να καταγράφεται στα 272 μέτρα στο χωριό της Καρίτσας. Έκτος 

από τουριστικό θέρετρο, στην ακτογραμμή μπορούμε να βρούμε και το δέλτα του ποταμού 

Πηνειού, του δεύτερου μεγαλύτερου ποταμού στην Ελλάδα. 

Σχήμα 2.11 Εκβολές Πηνειού ποταμού 
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Η Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας αποτελεί το πιο ποικιλόμορφο ανάγλυφο του Δήμου 

Αγιάς, διότι απαρτίζεται από το μεγαλύτερο κομμάτι της ακτογραμμής αλλά 

συμπεριλαμβάνει και τμήματα και των δύο βουνών που αναφέρθηκαν παραπάνω του 

Κισσάβου και του Μαυροβουνίου. Συνεχίζοντας, έχουμε τα καταπράσινα δάση του όρους 

του Μαυροβουνίου, όπως το δάσος του Πολυδεντρίου ( ονομασμένο από το αντίστοιχο 

χωριό). Ο Κίσσαβος από την άλλη αποτελεί από γεωλογικής άποψης μεγάλο ενδιαφέρον 

αφού στη βάση της αποτελείται από κρυσταλλικά πετρώματα, που όμως σκεπάζονται από 

άλλα στρώματα εκρηξιγενών πετρωμάτων. Στις περισσότερες πλευρές της και κυρίως στις 

ανατολικές, υπάρχουν εντυπωσιακές χαράδρες με ορμητικούς χείμαρρους, ομορφότερη από 

τις οποίες είναι η χαράδρα της Καλυψούς με ένα τοπίο που συμπληρώνεται από 

καταρράκτες, λίμνες και απότομα βράχια. Τέλος, τα ψηλότερα χωριά της Δ.Ε Μελιβοίας 

αποτελούν για τον Κίσσαβο το χωριό της Μελιβοίας στα 392 μέτρα και στο Μαυροβούνι το 

χωριό του Σκλήθρου στα 459 μέτρα. 

 

        Σχήμα 2.12  Κορυφή Κισσάβου 1.978 μέτρα στη περιοχή Προφήτης Ηλίας 

Γενικά στις Δ.Ε του Δήμου Αγιάς επικρατεί  γεωλογικό υλικό που αποτελείται από 

προσχώσεις, που περιλαμβάνουν υλικά του ελοβιακού μανδύα, ποτάμιες αποθέσεις, κώνους 

κοριμάτων, ριπίδια, θίνε;, ηφαιστειακά με συμφυρματοπαγή άμμο, άργιλο, κροκάλες και 

λατύπες, συνήθως χωρίς επιφανειακό υδροφόρο ορίζοντα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 

Ι.Γ.Μ.Ε. Στην υπόλοιπη περιοχή και κυρίως στον ορεινό όγκο απαντούν μαλασσικοί 

σχηματισμοί: μάργες, κροκαλοπαγή πετρώματα , ψαμμίτες με ενστρώσεις λεπτοπλακωιδών 

μαργαϊκών ασβεστόλιθων και συνεκτικά κροκαλολατυποπαγή με πάχος μερικών 

εκατοντάδων μέτρων. Επίσης, υπάρχουν εδάφη από αποσάθρωση μεταμορφωμένων 

πετρωμάτων, κυρίως από γνεύσιους, μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, και όξινων πυριγενών 

πετρωμάτων, αλλά και σκληρών ασβεστόλιθων , ηφαιστειοϊηζηματογενείς 
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ημιμεταμορφωμένοι σχηματισμοί και γραουβάκες, μάρμαρα, κρυσταλλικοί ασβεστόλιθοι 

και σιπολίνες. Τα εδάφη έχουν υφή αργιλοπηλώδη μέχρι αργιλώδη, όξινη μέχρι πολύ όξινη 

αντίδραση και είναι εφοδιασμένα μέτρια μέχρι φτωχά σε βάσεις Ca, Mg και Κ, πράγμα που 

τα καθίστα αξιόλογα για δασοπονία.  

2.2.5  Κλίμα 

Ο Δήμος Αγιάς λόγω του ιδιαίτερου φυσικού ανάγλυφου που διαθέτει δεν έχει σταθερό 

κλίμα σε όλες τις περιοχές του. Στις ορεινές περιοχές του Δήμου Αγιάς παρατηρείται 

ηπειρωτικό κλίμα με δριμύ ψύχος το χειμώνα και μεγάλη ζέστη το καλοκαίρι, ενώ στα 

παράλια παρατηρείται μεσογειακό κλίμα με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες. Σε 

γενικές γραμμές το κλίμα είναι εύκρατο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ετών 2001-2015, ο 

Δήμος Αγιάς το μέσο ετήσιο ύψος κατακρημνισμάτων ανέρχεται σε 832 mm και η μέση 

θερμοκρασία του αέρα στους 13,9oC. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος  είναι οι θερμότεροι μήνες 

με μέση θερμοκρασία 29oC και ο Ιανουάριος ο ψυχρότερος μήνας του έτους με μέση 

θερμοκρασία 1,9oC . Η μέση υγρασία του αέρα κυμαίνεται στο 62%. Επιπλέον, η περιοχή 

μελέτης βρίσκεται και στις τρεις υψομετρικές ζώνες (πεδινή, ημιορεινή, ορεινή), έχει 

βιοκλίμα με χαρακτήρα έντονο μέσο-μεσογειακό έως ασθενές μέσο-μεσογειακό και υπό-

μεσογειακό έως αξηρικό εύκρατο και εμπίπτει στον ύφυγρο βιοκλιματικό όροφο με ήπιο και 

ψυχρό χειμώνα, κακής και στον υγρό βιοκλιματικό όροφο με χειμώνα ψυχρό και δριμύ. Η 

ξηρή περίοδος διαρκεί τρεις μήνες περίπου, από τα μέσα Ιουνίου μέχρι αρχές 

Σεπτεμβρίου.Στο Σχήμα 2.3 παρουσιάζεται το Ομβροθερμικό διάγραμμα του Δήμου Αγιάς. 

 

Σχήμα 2.13 Ομβροθερμικό διάγραμμα του Δήμου Αγιάς 
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2.2.6 Εξέλιξη Πληθυσμού 

Ο πληθυσμός του Δήμου Αγιάς κατά την διάρκεια του 1951-2011 παρουσιάζει 

αυξομειώσεις, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει πτωτική πορεία. Σύμφωνα με την 

πρώτη καταμέτρηση του 1951 ο πληθυσμός του Δήμου Αγιάς ανέρχεται στους 16.254 

κατοίκους. Το 1961 ο πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση της τάξεως του 6,7% και ανέρχεται 

στους 17.420 κατοίκους. Το 1971 επέρχεται η πρώτη μείωση του πληθυσμού κατά 10,3% 

και ο Δήμος Αγιάς φτάνει τους 15.631 κατοίκους. Το 1981 ο πληθυσμός ξαναμειώνεται με 

μεταβολή κατά 7,4% και 14.477 κατοίκους. Το 1991 ο Δήμος Αγιάς θα έχει την τελευταία 

αύξηση του πληθυσμού του κατά 2,6% ανεβαίνοντας στους 14.862 κατοίκους. Έπειτα ο 

πληθυσμός συνεχώς συρρικνώνεται πρώτα με 5% και 14.121 κατοίκους το 2001 και τέλος 

παρουσιάζει την τελευταία και μεγαλύτερη πτώση του κατά 18,8% καταγράφοντας τελικά 

σήμερα με την απογραφή του 2011, 11.470 κατοίκους. Η συνολική πτώση του πληθυσμού 

από το 1951 έως σήμερα ανέρχεται στο 29,4% του πληθυσμού. Στο Σχήμα 2.14 

παρουσιάζεται αναλυτικά ο πληθυσμός του Δήμου Αγιάς από το 1950-2011 (ΕΛΣΤΑΑΤ). 

 

Σχήμα 2.14 Πληθυσμός Δημού Αγιάς 
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2.2.7 Οικονομικές Δραστηριότητες 

Η κωμόπολη της Αγιάς αποτελεί το Διοικητικό και Οικονομικό κέντρο του Δήμου Αγιάς. 

Η Αγιά είναι η μεγαλύτερη πόλη του Δήμου μετρώντας 3.027 κατοίκους και είναι μια από 

τις μεγαλύτερες πόλεις του Νομού Λάρισας. Η Οικονομία της είναι κυρίως αγροτική και 

βασίζεται στην παραγωγή καρπών όπως μήλα, κεράσια αλλά και κάστανα. Ωστόσο ο Δήμος 

Αγιάς αποτελεί πόλο έλξης πολλών επισκεπτών, ακόμα και του εξωτερικού, κάθε χρόνο 

λόγω της  ακτογραμμής 36 χλμ. , που αποτελεί σχεδόν το 90% της συνολικής ακτογραμμής 

του Νομού Λάρισας. 

Η Δημοτική Ενότητα Αγιάς έκτος από την μεγαλύτερη σε πληθυσμό Δ.Ε του Δήμου Αγιάς 

(6.458) αποτελεί και μεγάλο αγροτικό κέντρο διότι 

πολλά από τα χωριά του βρίσκονται μέσα στον 

κάμπο του Νομού Λάρισας. Οι κάτοικοι 

ασχολούνται με την γεωργία, την δενδροκομία και 

την κτηνοτροφία συμβάλλοντας ενεργά στην 

τοπική οικονομία. Συγκεκριμένα , οι κάτοικοι του 

ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια μήλου και 

κερασιού και σε μικρότερες εκτάσεις 

καλλιεργείται η αχλαδιά, η φουντουκιά, η ελιά και 

η ροδακινιά. Τέλος, σημαντικό οικονομικό αλλά 

και πολιτιστικό γεγονός αποτελεί Στην πόλη της Αγιάς στις αρχές Σεπτεμβρίου 

διοργανώνεται η Γιορτή Μήλου, με επταήμερη εμποροπανήγυρη, θρησκευτικές τελετές, 

πλούσιες μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις και παρουσίαση του βασικού προϊόντος του 

μήλου. Το μήλο έχει μια ιδιαίτερη αίγλη όχι μόνο ανάμεσα στα φρούτα αλλά χωρίς καμία 

υπερβολή στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Η Δημοτική Ενότητα Λακέρειας αποτελεί ακόμα ένα αγροτικό κέντρο του δήμου διότι 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του 

κάμπου σε όλο το Δήμο Αγιάς. Οι καλλιέργειες 

τους σχετίζονται κατά ένα μεγάλο βαθμό με το 

βαμβάκι όπως στο χωριό της Αμυγδαλής που 

καλλιεργούνται μεγάλες εκτάσεις. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός άλλωστε , ότι η 

Θεσσαλία παράγει το 14,2% της χώρας. Παλαιότερα, πριν την αποξήρανση της λίμνης 

Κάρλας καλλιεργούσαν μικρές εκτάσεις γης με αμπέλια και αμυγδαλιές, έτρεφαν 
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μεταξοσκώληκες, ασχολούνταν με την κτηνοτροφία και την υλοτομία και αρκετοί με την 

αλιεία στη λίμνη Κάρλα. 

 

Η Δημοτική Ενότητα Ευρυμενών αποτελεί ένα καθαρά τουριστικό κομμάτι του Δήμου 

Αγιάς, καθώς είναι κατά βάση παραλιακή περιοχή. Το 

χωριό Στόμιο, το μεγαλύτερο χωριό της Δημοτικής 

Ενότητας, αποτελεί τουριστικό θέρετρο και προσελκύει 

ανθρώπους όλων των ηλικιών από την Ελλάδα αλλά και 

από τα Βαλκάνια, Προσφέροντας τις ανέσεις ενός 

σύγχρονου τουριστικού προορισμού, διαθέτει άρτιες 

εξοπλισμένες ξενοδοχειακές μονάδες, εκατοντάδες επιπλωμένα δωμάτια και διαμερίσματα, 

αρκετές ψαροταβέρνες και εστιατόρια και πολλά νεανικά κλαμπ και χορευτικά κέντρα. 

Ωστόσο στην Δ.Ε Ευρυμενών υπάρχει και αγροτική οικονομία, όπως το χωριό της Καρίτσας 

που φημίζεται για την παραγωγή κάστανου. 

Η Δημοτική Ενότητα Μελιβοίας αποτελεί την τέλεια ισορροπία μεταξύ αγροτικής 

ανάπτυξης και οι οικονομίας, αλλά και της ύπαρξης ενός δημοφιλούς τουριστικού θέρετρου 

σε όλη την Θεσσαλία.  Το Δημοτικό Διαμέρισμα της 

Μελιβοίας περιλαμβάνει τους οικισμούς Μελιβοία, 

Βελίκα , Κουτσουπιά, Παλιουριά και Κόκκινο Νερό 

Μελιβοίας, όλα γνωστά για τα καταγάλανα νερά 

τους και τις αμμώδεις παραλίες τους, αλλά και τα 

ορεινά ξενοδοχεία σε Μελιβοία και Άνω Σωτηρίτσα 

που προσφέρουν στον επισκέπτη ένα φυσικό μπαλκόνι στο Αιγαίο. Βέβαια, όπως 

προαναφέρθηκε η αγροτική οικονομία είναι ακμάζουσα με παρόμοιες καλλιέργειες όπως σε 

άλλες Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγιάς, σαν το κάστανο, την Ελιά και το Κεράσι. 

2.3 Μεθοδολογία Υπολογισμού Εκπομπών Ενέργειας 

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 χρησιμοποιήθηκαν οι «πρότυποι» συντελεστές 

εκπομπών (Standard Emission Factors) σύμφωνα με τις αρχές της IPCC (Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή). Οι συντελεστές αυτοί, καλύπτουν όλες τις εκπομπές 

CO2, που παράγονται είτε άμεσα λόγω της κατανάλωσης ενέργειας εντός των ορίων του 

Δήμου, είτε έμμεσα λόγω της κατανάλωσης - εντός του Δήμου- ηλεκτρικής ενέργειας που 

όμως παράγεται εκτός των ορίων αυτού. Οι πρότυποι συντελεστές εκπομπών βασίζονται 
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στην περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε καυσίμου και ακολουθούν τη μεθοδολογία που 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια 

της Σύμβασης Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) και 

του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η παραγώμενη ενέργεια του Δήμου Αγιάς γίνεται από τα 

εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με την καύση λιγνίτη. 

Οι πρότυποι συντελεστές εκπομπών, που αντιστοιχούν στα καύσιμα και στις μορφές 

ενέργειας που καταναλώθηκαν στον Δήμο Αγιάς αναγράφονται στον Πίνακα 2.1. 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (tn CO2 /MWh)  

Ηλεκτρική Ενέργεια  1,149  

Φυσικό αέριο  0,202  

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης/Κίνησης  

0,267  

Βενζίνη  0,249  

LPG  0,227  

Ηλιακή Ενέργεια  0  

Βιοντίζελ  0  

Πίνακας 2.1 Πρότυποι συντελεστές εκπομπών CO2 (E.C., 2010 και IPPC, 2006)[2] (σε tn 

CO2 /MWh) 

O τοπικός συντελεστής ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίστηκε, με χρήση της παρακάτω 

συνάρτησης (E.C., 2010)[2]: 

EFE = ((TCE - LPE - GEP) x NEEFE + CO2LPE + CO2GEP) / (TCE ) 

όπου 

EFE = τοπικός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια (t/MWh), 

TCE= συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΟΤΑ (MWh), 

LPE = τοπική ηλεκτροπαραγωγή (MWh), 

GEP = αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΟΤΑ, 

NEEFE = εθνικός η ευρωπαϊκός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια 

(t/MWh), 

CO2LPE = εκπομπές CO2 από την τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (t), 

CO2GEP = εκπομπές CO2 από την παραγωγή πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής 

ενέργειας (t). 
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2.4 Καταγραφή Τοπικά Παραγώμενης Ενέργειας 

Ο Δήμος Αγιάς αποτελεί μια κοινότητα η οποία έχει ως στόχο την επένδυση στην «πράσινη» 

ενέργεια και στις Α.Π.Ε .Μέσα στις Δημοτικές Ενότητες του ήδη υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα τοπικά παραγώμενης «πράσινης» ενέργειας. Στον Δήμο Αγιάς, σύμγωνα με 

τα στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν 72 Φωτοβολταϊκά από το Ειδικό πρόγραμμα Στεγών, 

από τα οποία παράγονται 810.540 kWh ετησίως. Επιπλέον, από το πρόγραμμα 

φωτοβολταϊκών από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering) ο Δήμος 

Αγιάς καταγράφει ακόμα 2 μονάδες φωτοβολταϊκών, εκ των οποίων η μία έχει ισχύ 400 

kWh, που παράγουν συνολικά 493.553 kWh ετησίως. Τέλος, ο Δήμος Αγιάς από το 

πρόγραμμα φωτοβολταϊκών από αυτοπαραγωγούς με εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό 

(virtual net metering) καταγράφει ακόμα 2 μονάδες φωτοβολταϊκών, οι οποίες παράγουν 

συνολικά 77.025 kWh ετησίως. Στον Σχήμα 2.15 παρουσιάζεται αναλυτικα η ενέργεια των 

φωτοβολταϊκών που παράγεται ανά κατηγορία. 

 

Σχήμα 2.15  Ενέργεια Φ/Β(kWh) ανά κατηγορία στον Δήμο Αγιάς (2019). 

 

Εκτός από τα φωτοβολταϊκά συστήματα ο Δήμος Αγιάς διαθέτει και μία μονάδα μικρού 

Υδροηλεκτρικού με ισχύ 500 kW, και ετήσια παραγωγή 1.482.847 kWh. Στα πλάνα του 

Δήμου Αγιάς για να ενισχυθεί η παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας είναι η δημιουργία 
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μερικών ακόμα υδροηλεκτρικών σταθμών τα επόμενα χρόνια. Άρα η πράσινη παραγωγή 

ενέργειας στο Δήμο Αγιάς είναι 2.863.992 kWh. 

2.5 Σύστημα Διαχείρησης και Εφαρμογής του ΣΔΑΕΚ 

Για τον καλύτερο σχεδιασμό και την αποτελεσματική υλοποίηση/ εφαρμογή του ΣΔΑΕΚ 

(Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος)  και γενικότερα μιας αειφόρου 

ενεργειακής πολιτικής είναι μείζονος σημασίας η σύσταση μιας εσωτερικής δομής 

υλοποίησης με τη συμμετοχή και συνεργασία των διαφόρων τμημάτων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό, ο Δήμος Αγιάς, θα πρέπει να προβεί στην σύσταση μιας 

Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, με στόχο για τον προγραμματισμό, 

υλοποίηση και ενημέρωση που αφορά στις ενέργειας που θα γίνουν στο πλαίσιο του 

Συμφώνου των Δημάρχων, στην οποία θα λάβουν μέρος πρόσωπα της Δημοτικής Αρχής, 

αλλά και ιθύνοντες της παρούσας μελέτης. Μείζονα ρόλο στην Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας 

και Κλίματος έχει η Κατευθυντήρια Επιτροπή (Steering Committee) που έχει την ευθύνη 

της χάραξης στρατηγικής και πολιτικών για την υλοποίηση των στόχων του ΣΔΑΕΚ. Η 

συμμετοχή μελών της Δημοτικής Αρχής στην Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας θέτει τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του Δήμου, παρέχει την απαραίτητη πολιτική 

στήριξη στην διαδικασία επιλογής δράσεων και δραστηριοτήτων του Σχεδίου Δράσης. Η 

συμμετοχή των αντιπροσώπων των τμημάτων του Δήμου δίνει τεχνικό χαρακτήρα στην 

Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας. Ιδιαίτερα η αντιπροσώπευση πολλών τμημάτων του Δήμου 

συμβάλλει στο να διαχέονται πληροφορίες και υλικό για όλες τις δράσεις που σχετίζονται 

με το Σχέδιο Δράσης και να συζητούνται σφαιρικά (από τεχνικής, οικονομικής και 

επικοινωνιακής άποψης), ιδέες και προτάσεις για νέες δράσεις, χρηματοδοτήσεις, 

συνεργασίες, εκστρατείες ενημέρωσης κλπ. Επιπλέον προσφέρει εξοικείωση όλων των 

εμπλεκομένων, καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών 

λειτουργιών (κτίρια, φωτισμό, μεταφορές, προμήθειες, αστική ανάπτυξη, ενημέρωση 

κοινού κλπ). Εκτελεστικό ρόλο στην Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας έχει ο Συντονιστής του 

έργου. Ο Συντονιστής θα είναι ο Υπεύθυνος Ενέργειας του Δήμου, θα έχει συνολικά την 

ευθύνη για την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης και θα αποτελεί και τον συνδετικό 

κρίκο μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας καθώς θα 

μεταφέρει προς μεν την Δημοτική Αρχή τεχνικές πληροφορίες, αποτελέσματα δράσεων και 

τεχνογνωσία, προς δε την Ομάδα Αειφόρου Ενέργειας πολιτικές κατευθύνσεις και 

αποφάσεις της Διοίκησης. Υποστηρικτικό ρόλο θα έχει η Ομάδα Συλλογής Στοιχείων και 
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Παρακολούθησης εφαρμογής του ΣΔΑΕ και η Ομάδα Επικοινωνίας και Διασύνδεσης. 

Και οι δύο ομάδες θα απαρτίζονται από κατάλληλα επιλεγμένους υπαλλήλους του Δήμου.   
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3 Ενέργεια και Εκπομπές(CO2) 

3.1 Κτίρια και Εγκαταστάσεις 

3.1.1 Εισαγωγή 

Η ενεργειακή κατανάλωση ενός κτιρίου αποτελείται από δυο συνιστώσες, αφενός αυτή της 

ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης και αφετέρου της θερμικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. Η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να εξυπηρετεί καθημερινές ανάγκες των 

χρηστών ενός κτιρίου όπως φωτισμός, θέρμανση/ψύξη, ηλεκτρικές συσκευές). Η θερμική 

ενεργειακή κατανάλωση εξυπηρετεί πρώτιστα την ανάγκη για τη θέρμανση ενός κτιρίου και 

στη συνέχεια ανάγκες θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης. 

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους για τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως προς την 

ενεργειακή του συμπεριφορά είναι η θερμομονωτική του επάρκεια καθώς αυτή αποτελεί τον 

τρόπο διατήρησης σταθερών εσωτερικών θερμικών συνθηκών σε αυτό. Η θερμομονωτική 

επάρκεια και η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους 

ισχύοντες κανονισμούς. Η θέσπιση του Κανονισμού Θερμομόνωσης το 1979, αποτελεί την 

πρώτη προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ελληνικών κτιρίων. Μέχρι 

τότε δεν υπήρχε σε εφαρμογή κάποιος κανονισμός ο οποίος να επέβαλε σαφείς οδηγίες για 

τον τρόπο θερμομόνωσης ενός κτιρίου ή την κατάταξή του σε μια ενεργειακή κλίμακα βάσει 

της θερμομονωτικής του επάρκειας. Ως εκ τούτου, βάσει των τρεχουσών Τεχνικών Οδηγιών 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) τα κτίρια αυτά θεωρούνται κτίρια στα 

οποία δεν εφαρμόστηκε κανένα μέτρο θερμομόνωσης. Ο «παλαιός» Κανονισμός 

Θερμομόνωσης εφαρμόστηκε για 30 χρόνια (1980-2010) και σύμφωνα με τις 

προαναφερθείσες ΤΟΤΕΕ τα κτίρια που κατασκευάστηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής 

του είναι μεν μονωμένα αλλά ελλιπώς. Ο κανονισμός θερμομόνωσης αντικαταστάθηκε το 

2010 από τον Νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ο οποίος 

επιβάλλει σαφώς την εφαρμογή περισσότερων μέσων βελτίωσης όχι μόνο της 

θερμομόνωσης αλλά και συνολικά της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, κατατάσσοντας 

τα σε μια κλίμακα αξιολόγησης της ενεργειακής του συμπεριφοράς σε σύγκριση με ένα 

κτίριο αναφοράς. Ο ΚΕΝΑΚ θεσμοθέτησε τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό των 

κτιρίων και έθεσε τις ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασμό, το κτιριακό 

κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις τους. Λαμβάνοντας υπόψη την 

παραπάνω ιστορική εξέλιξη των κανονισμών που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των 
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κτιρίων και τις ισχύουσες ΤΟΤΕΕ, τα κτίρια μπορούν να διαχωριστούν σε τρείς (3) 

κατηγορίες: 

1) Κτίρια που έχουν κτισθεί πριν το 1980, πριν δηλαδή την εφαρμογή του Κανονισμού 

Θερμομόνωσης. Τα κτίρια αυτά δεν έχουν θερμομόνωση, έχουν χαμηλήενεργειακή 

απόδοση και στην συντριπτική πλειοψηφία τους διαθέτουν ηλεκτρομηχανολογικά 

συστήματα παλαιάς τεχνολογίας. 

2) Κτίρια που έχουν κτισθεί την περίοδο 1980 – 2010, δηλαδή κατά την περίοδο 

εφαρμογής του Κανονισμού Θερμομόνωσης. Η πρώτη τουλάχιστον δεκαετία εφαρμογής 

του κανονισμού θεωρείται μάλλον προβληματική. Στην πλειοψηφία των κτιρίων του 

Ελλαδικού χώρου που κτίστηκαν αυτή την περίοδο, εφαρμόστηκε ελλιπής θερμομόνωση 

(ανεπαρκής μόνωση του φέροντος οργανισμού και ανεπαρκώς θερμομονωμένα 

κουφώματα). 

3) Κτίρια που κτίσθηκαν μετά το 2010, και στα οποία εφαρμόζονται οι προδιαγραφές του 

ΚΕΝΑΚ. Τα κτίρια αυτά θεωρούνται πλήρως θερμομονωμένα. 

Τα δεδομένα που έχουμε διαθέσιμα για το κτιριακό απόθεμα του Δήμου Αγιάς βασίζονται 

από την τελευταία απογραφή, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2011, με την τελευταία 

κατηγορία χρονολογίας κτισίματος να είναι το «2006 και μετά». Τα αρχεία συλλέχθηκαν 

από την ΕΛΣΤΑΤ] και θα προσδιοριστούν οσο το δυνατόν καλύτερα για να 

αντικατοπτρίζουν τις τρεις βασικές κατηγορίες που αναλύθηκαν προηγουμένως, έτσι ώστε 

να γίνει η σωστή καταγραφή της συνολικής ενέργειας και κατ’ επέκταση των εκπομπών. Η 

πηγη θερμικής ενέργειας του Δήμου Αγιάς όσον αφορά τον κτηριακό τομέα είναι το 

πετρέλαιο. 

3.1.2 Το κτιριακό απόθεμα του Δήμου Αγιάς 

Ο Δήμος Αγιάς απαρτίζεται από 10.631 κτίρια. Από τα κτίρια αυτά, 9.213 αποτελούν 

κατοικίες και τα υπόλοιπα 1.418 κτίρια απαρτίζονται από Σχολικά κτίρια, Ξενοδοχεία, 

Γραφεία κ.α. Στον Πίνακα 3.1, καταγράφεται αναλυτίκα , σύμφωνα με τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ, το κτιριακο απόθεμα και πιο αναλυτικά οι κατοικίες και το υπόλοιπα κτίρια, ανά 

Δημοτική Ενότητα στον Δημου Αγιάς. 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΛΟΙΠΑ 

ΚΤΙΡΙΑ 

Αγιάς 2.860 2.504 356 

Ευρυμενών 1.723 1.577 146 

Λακέρειας 1.366 846 520 

Μελιβοίας 4.862 4.286 576 

Σύνολο 10.631 9.213 1.418 

Πίνακας 3.1 Γεωγραφική κατανομή κτιρίων, κατοικιών και λοιπών κτιριών στις Δημοτικές 

Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Αγιάς 

Συνεχίζοντας, στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζεται η κατανομή των κτιρίων του Δήμου Αγιάς 

βάσει του έτους κατασκευής τους σε κτίρια κατασκευασμένα (α) πριν το 1980 (δε διαθέτουν 

θερμομόνωση), (β) την περίοδο 1980 – 2010 (εφαρμογή Κανονισμού Θερμομόνωσης) και 

(γ) μετά το 2010 οπότε και εφαρμόζεται υποχρεωτικά ο ΚΕΝΑΚ. Είναι εμφανές ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων (59,5%) έχουν κτιστεί πριν το 1980. Στον Πίνακα 3.2 

παρουσιάζονται πιο αναλυτικά οι χρονολογίες των κτιρίων ανα Δημοτική Ενότητα. 

 

Σχήμα 3.1 Θερμομονωτική επάρκεια κτιρίων του Δήμου Αγιάς βάσει του έτους κατασκευής 

τους 

 

Πριν το 1980: 6.168 
(59,5%)

59%

1980-2010: 4.127 
(38.8%) 

38%

Μετα το 2010: 336 
(2,7%)

3%

ΚΤΙΡΙΑ 

Πριν το 1980: 6.168 (59,5%) 1980-2010: 4.127 (38.8%) Μετα το 2010: 336 (2,7%)
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ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΓΙΑΣ 

Δ.Ε 

ΑΓΙΑΣ 

Δ.Ε 

ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ 

Δ.Ε 

ΛΑΚΕΡΕΙΑΣ 

Δ.Ε 

ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Πριν το 1919 165 97 3 45 20 

1919-1945 1.063 602 28 242 191 

1946-1960 2.074 938 299 317 520 

1961-1980 2.866 765 737 576 788 

1981-1990 1.637 230 268 107 1.032 

1990-2010 2.490 169 307 65 1.948 

Μετά το 2010 336 59 81 14 183 

Πίνακας 3.2 Έτος κατασκευής κτιρίων του Δήμου Αγιάς 

 

 

3.1.3 Δημοτικά Κτίρια και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ο Δήμος Αγιάς είναι υπεύθυνος για την ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων τα οποία 

βρίσκονται στην ιδιοκτησία του, των κτιρίων τα οποία νοικιάζει για τη στέγαση ορισμένων 

υπηρεσιών του και άλλων δημοτικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του. Πιο 

συγκεκριμένα, έχει στην ιδιοκτησία του συνολικά 226 κτίρια, τα οποία βρίσκονται στις 

πέντε Δημοτικές Ενότητες που τον απαρτίζουν. Τα περισσότερα εκ των οποιων βρίσκονται 

στην Δημοτική Ενότητα της Αγιάς. Επιπλεόν συνολικά στον Δήμο Αγιάς υπάρχουν 87 

εκκλησίες και 66 Σχολικά κτιρία, με την μεγάλη πλειοψηφία τους να είναι ανενεργά, και 4 

κλινικές και νοσοκομεία σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες πλυν της Λακέρειας. Όλα τα 

ενεργά δημοτικα κτίρια είναι κατασκευασμένα πριν το 1980, εκτός από 3 εκκλησίες, 27 

Δημοτικά κτίρια και 2 κλινικές τα οποια κατασκευάστηκαν μετά το 1980. Στο Σχήμα 3.2 

φαίνεται η χρονολογία όλων των δημοτικών κτιρίων. 
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Σχήμα 3.2 Κατανομή των κτιρίων του Δήμου Αγιάς βάσει της χρονολογίας κατασκευής τους 

 

Η συνολικη κατανάλωση σε όλα τα λειτουργικά δημοτικά κτίρια, πλυν των εκκλησιών γιατί 

δεν μπορούσε να γίνει καταγραφή τους αλλά και της ΔΕΥΑ Αγιάς (που θα γίνει σε 

ξεχωριστο υποκεφάλαιο), είναι 521.680 kWh. Τα σχολικά κτίρια καταναλώνουν 138.280 

kWh και τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια καταναλώνουν 383.400 kWh, σύμφωνα με τις 

ηλεκτρικές καταναλώσεις του 2016. Αναλυτικότερα στο Σχήμα 3.3 αναπαραριστούνται 

αναλυτικότερα οι καταναλώσεις του Δήμου Αγιάς στα δημοτικά κτίρια. 
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Σχήμα 3.3 Κατανάλωση Δημοτικών Κτιρίων σε kWh στον Δημο Αγιάς 

 

3.1.4 Δημοτικά Κτίρια και Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης 

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως ο Δήμος Αγιάς έχει στην επικράτειά 226 δημοτικά κτίρια 

(87 εκκλησίες, 66 σχολεία κ.α.). Ωστόσο τα περισσότερα από αυτά τα κτίρια είναι ανενεργά 

και δεν παρουσιάζεται καμία κατανάλωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δήμου Αγιάς ούτε 

το 50% των κτιρίων αυτών δεν παρουσιάζουν κάποια κατανάλωση ενέργειας ή πετρελαίου 

θέρμανσης. 
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Σχήμα 3.4 Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά Δημοτική Ενότητα για το έτος 2016. 

 

 

Η συνολική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Αγιάς για το 2016 για όλα του 

τα κτίρια (ενεργά) είναι περίπου 44.567 lt, η οποία ισοδυναμεί με 416.701 kWh θερμικής 

ενέργειας. Η μετατροπή των καταναλώσεων πετρελαίου θέρμανσης σε θερμικές kWh, 

πραγματοποιήθηκε με τον συντελεστή 10,0 kWh/lt (EMEP/EEA, 2009; IPCC, 2006)[2], 

ωστόσο λόγω του βιοντίζελ που περιέχεται στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης ο 

συντελεστής θα φτάσει στ 9,35. Τα δεδομένα σχετικά με τις καταναλώσεις υγρών καυσίμων 

βρέθηκαν από τα αρχεία του Δήμου Αγιάς. 

 

 

 

 

Δ.Ε Αγιάς
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Σχήμα 3.5 Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ανά είδος κατανάλωσης 

 

Η Δ.Ε Αγιάς καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια σε πληθώρα δημόσιων κτιρίων,ενώ 

παράλληλα είναι η μόνη η οποία διαθέτει ενεργές σχολικές εγκαταστάσεις στην επικράτειά 

της, ενώ όλες οι άλλες Δημοτικές Ενότητες καταναλώνουν  ηλεκτρική ενέργεια  σε 

δημοτικές και τεχνικές υπηρεσίες, αλλά και σε αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα. Οι 

σχολικές εγκαταστάσεις έχουν κλείσει προ ετών στις άλλες Δημοτικές Ενότητες λόγω 

έλλειψης ενεργών μαθητών. 

3.2 Καταναλώσεις ΔΕΥΑ του Δήμου Αγιάς 

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Αγιάς αποτελεί ξεχώριστο υποκεφάλαιο της μελέτης λόγω της μεγάλης 

κατανάλωσης ηλέκτρικού ρεύματος που καταναλώνει. Συγκεκριμένα δεν θα αναφερθούν οι 

καταναλώσεις των κτιρίων της υπηρεσίας, οι οποίες παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν στο 

προηγούμενο υποκεφάλαιο, αλλά θα επεκταθεί η μελέτη στις γεωτρήσεις, τα αντλιοστάσια 

και τους βιολογικούς καθαρισμούς που διαχειρίζεται ο Δήμος Αγιάς. Συγκεκριμένα, ο 

Δήμος διαθέτει 44 γεωτρήσεις, 3 αντλιοστάσια και 4 βιολογικούς καθαρισμούς εκ των 

οποίων μονο 2 είναι ενεργοί. Στον Πίνακα 3.3 και Σχημα 3.6  παρουσιάζονται όλες οι 

παραπάνω εγκαταστάσεις τις ΔΕΥΑΑ ανά Δημοτική Ενότητα. 

 

Λοιπές Υπηρεσίες
86%

Σχολικές Εγκαταστάσεις
14%

Καταναλώσεις Πετρελαίου Θέρμανσης

Λοιπές Υπηρεσίες Σχολικές Εγκαταστάσεις
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Δημοτικές 

Ενότητες 

Γεωτρήσεις Αντλιοστάσια Βιολογικοί 

Καθαρισμοί 

Δ.Ε Αγιάς 14 1 1 

Δ.Ε Ευρυμενών 7 0 1 

Δ.Ε Λακέρειας 8 0 0 

Δ.Ε Μελιβοίας 15 2 2 

Πίνακας 3.3 Εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΑ ανα Δημοτική Ενότητα 

 

Σχήμα 3.6 Εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΑ ανα Δημοτική Ενότητα 

 

Η Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΥΑΑ, σύμφωνα με τα τιμολόγια του 

Δήμου Αγιάς για το 2016, ανέρχεται στις 1.130.730 kWh, δηλαδή η ολική ηλεκτρική 

ενέργεια που καταναλώνει ο Δήμος Αγιάς φτάνει τις 1.682.852 kWh. 
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Σχήμα 3.7 Κατανάλωση Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων ΔΕΥΑΑ σε kWh στον 

Δημο Αγιάς 

3.3 Συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις & Αποτύπωμα CO2 του 

Δημοτικού κτιριακού τομέα του Αγιάς 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο παρουσιάζονται οι συνολικές καταναλώσεις ενέργειας του Δήμου 

Αγιάς για το έτος αναφοράς (2016). Ο Πίνακας 3.4, περιλαμβάνει τις συνολικές ενεργειακές 

καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Αγιάς, καθώς και των καταναλώσεων της 

Εταιρίας Ύδρευσης του Δήμου. 

 

ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (MWh) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 1.683 

Θερμική Ενέργεια (Πετρέλαιο 

Θέρμανσης) 

446 

ΣΥΝΟΛΟ 2.129 

Πίνακας 3.4 Συνολικές δημοτικές καταναλώσεις του κτηριακού τομέα και της ΔΕΥΑΑ του 

Δήμου Αγιάς για το έτος 2016 (σεMWh). 
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Στο Σχήμα 3.8, αναπαρίσταται η χρονική εξέλιξη των ενεργειακών καταναλώσεων του 

Δήμου Αγιάς ανά μορφή ενέργειας. Στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω 

καταναλώσεων με τη μορφή ποσοστών. 

 

Σχήμα 3.8 Καταναλώσεις του κτηριακού τομέα και της ΔΕΥΑΑ του Δήμου Αγιάς για το 

έτος 2016 (σεMWh). 

 

Σχήμα 3.9 Καταναλώσεις (%) του κτηριακού τομέα και της ΔΕΥΑΑ του Δήμου Αγιάς για 

το έτος 2016. 
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Χρησιμοποιώντας τους συντελεστές που προτείνονται από το Σύμφωνο των Δημάρχων και 

οι οποίοι παρατίθενται στον Πίνακα 3.1[2], μπορούν να εκτιμηθούν οι εκπομπές CO2 που 

αντιστοιχούν στις ενεργειακές καταναλώσεις του κτιριακού τομέα που αναλύθηκαν 

παραπάνω. Οι συντελεστές αυτοί είναι 1,129 tn CO2/MWhel, για την παραγωγή 

ηλεκτρισμού από λιγνίτη και 0,267 tn CO2/MWh, για τη παραγωγή θερμικής ενέργειας 

από πετρέλαιο. Ο συντελεστής αυτός υπολογίστηκε όπως υποδείχθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο με την βοήθεια της συνολικης παραγωγής ενέργειας από τις Α.Π.Ε. Οι συνολικές 

εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και της ΔΕΥΑΑ του Δήμου 

Αγιάς παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.5 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (tn CO2) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 1.900 

Θερμική Ενέργεια (Πετρέλαιο 

Θέρμανσης) 

120 

ΣΥΝΟΛΟ 2.020 

Πίνακας 3.5 Συνολικές εκπομπές CO2 του κτηριακού τομέα του Δήμου Αγιάς για το έτος 

2010 (σε tn CO2). 

 

Στο Σχήμα 3.10 παρουσιάζεται η συμμετοχή κάθε μιας από τις μορφές ενέργειας στο μείγμα 

των εκπομπών CO2 του κτηριακού τομέα του Δήμου Αγιάς για το έτος αναφοράς. 
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3.4 Κτίρια τριτογενή τομέα 

Ο τριτογενής τομέας είναι μία από τις πιο βασικές πηγές εκπομπών ρύπων CO2 σε μία 

κοινότητα. Στην κατηγορία «κτίρια & εγκαταστάσεις τριτογενή τομέα» υπάγονται όλα τα 

κτίρια και εγκαταστάσεις, εντός των ορίων του Δ. Αγιάς, που είτε χρησιμοποιούνται για 

εμπορικές δραστηριότητες είτε στεγάζουν δημόσιες υπηρεσίες (πλην δημοτικών 

υπηρεσιών). Για να υπολογιστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του τριτογενή τομέα 

(εκτός από την βιομηχανίας που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για τις συνολικές καταναλώσεις 

στον Δήμου Αγιάς. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που προκίπτει στον τριτογενή 

τομέα το έτος 2011 ήταν 10.020.079 kWh. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που 

καταναλώθηκε, βρέθηκε ότι στον τριτογενή τομέα καταναλώθηκαν 80.483,1 lt, δηλαδή 

752.516 kWh και οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 ανήλθαν σε 12.475 tn CO2. Στον Πίνακα 

3.3.1 αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία. 

 

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(MWh) 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ (tn CO2) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 10.020 11.313 

Θερμική Ενέργεια 

(Πετρέλαιο) 

753 201 

ΣΥΝΟΛΟ 10.773 11.514 

Πίνακας 3.6 Ηλεκτρική ενεργειακή κατανάλωση, Θερμική ενεργειακή 

κατανάλωση(Πετρέλαιο Θέρμανσης) και εκπομπές CO2 του τριτογενούς τομέα του Δήμου 

Αγιάς για το έτος 2011. 

3.5 Κατοικίες 

Στον Καλλικρατικό Δήμο Αγιάς υφίστανται συνολικά 9.213 κατοικίες. Η κατανομή αυτών 

των κατοικιών στις τέσσερεις Δημοτικές Ενότητες παρατίθεται στον Πίνακα 4.4 και 

παρουσιάζονται γραφικά στο Σχήμα 3.11 
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Σχήμα 3.11 Κατανομή των κατοικιών του Δήμου Αγίας ανά Δημοτική Ενότητα 

 

Για να υπολογιστεί η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από από την ΕΛΣΤΑΤ. Έτσι, εκτιμάται ότι η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα, το έτος 2011, ήταν 11.335.892 kWh.  Όσον 

αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης που καταναλώθηκε, βρέθηκε ότι στον οικιακό τομέα 

καταναλώθηκαν 1.987.159 lt, δηλαδή 18.579.937 kWh, με συντελεστή για το πετρέλαιο 

9,35 λόγω του βιοντίζελ που περιέχεται. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ξύλου για 

θέρμανση στον οικιακό τομέα χρησιμοποιήθηκαν από μια παλιοτερη μελέτη του 2011 . 

Έτσι, προκύπτει ότι για το Δήμο Αγιάς η ισοδύναμη κατανάλωση ξύλου στον οικιακό τομέα 

το έτος 2011 ήταν 9.252.056 kWh. Ο συντελεστής παραγωγής θερμικής ενέργειας από 

ξύλο είναι 0,302  tnCO2 / MWh Στον Πίνακα 3.7 αναγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία 

και στο Σχήμα 3.12 παρουσιάζονται τα ποσοστά CO2 της κάθε μορφής ενέργειας. 

 

 

 

Δ.Ε Αγιάς
27%

Δ.Ε Ευρυμενών
17%

Δ.Ε Λακέρειας
9%

Δ.Ε Μελιβοίας
47%

Κατοικίες ανα Δ.Ε

Δ.Ε Αγιάς Δ.Ε Ευρυμενών Δ.Ε Λακέρειας Δ.Ε Μελιβοίας
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ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (MWh) 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ (tn CO2) 

Ηλεκτρική Ενέργεια 11.336 12.798 

Θερμική Ενέργεια 

(Πετρέλαιο) 

18.580 4.961 

Θερμική Ενέργεια 

(Ξύλο) 

9.252 2.794 

ΣΥΝΟΛΟ 39.168 20.553 

Πίνακας 3.7 Εκτιμώμενες εκπομπές CO2 στον οικιακό τομέα (ηλεκτρική ενέργεια,θερμική 

ενέργεια) του Δήμου Αγιάς για το έτος 2011 (σε tn CO2). 

 

Σχήμα 3.12 Ποσοστά Εκπομπών (tn CO2) με βάση την μορφή ενέργειας στον Οικιακό τομέα 

για τον Δήμο Αγιάς. 

 

 

Ηλεκτρική Ενέργεια
62%

Θερμική Ενέργεια 
(Πετρέλαιο)

25%

Θερμική Ενέργεια (Ξύλο)
13%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ (tn CO2)

Ηλεκτρική Ενέργεια Θερμική Ενέργεια (Πετρέλαιο) Θερμική Ενέργεια (Ξύλο)
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3.6 Φωτισμός 

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς, κατά βάση 

χρησιμοποιούνται τρεις τύποι λαμπτήρων για τον δημοτικό φωτισμό δρόμων και πλατείων. 

Δυστυχώς τα στοιχεία που συλλέχθηκαν δεν είναι τόσο ακριβή, διότι χρησιμοποιούνται και 

άλλοι λαμπτήρες κατά την αλλαγή ή την αντικατάσταση των υπαρχουσών λαμπτήρων, με 

αποτέλεσμα να παρουσιαστεί ενας πιο γενίκος αριθμός λαμπτήρων με βάση την ισχύ τους. 

Έτσι, το πλήθος των λαμπτήρων, κατά προσέγγιση, δίνεται από τον Πίνακα 3.8 

 

 

 

ΙΣΧΥΣ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) 

150 Ατμών Na 200 30.000 

250 Ατμών Na 2500 625.000 

250 Ατμών Hg 3000 500.000 

400 Ατμών Hg 250 100.000 

125 Ατμών Hg 50 6.250 

24 SL 16.000 480.000 

135 SL 3.260 440.100 

ΣΥΝΟΛΟ - 25.260 2.181.350 

Πίνακας 3.8 Παρούσα κατάσταση δημοτικού φωτισμού (πλήθος λαμπτήρων και 

εγκατεστημένη ισχύς). 
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Σχήμα 3.13 Λαμπτήρες ανα Δημοτική Ενότητα. 

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης υπολογίζεται ότι η ετήσια διάρκεια 

λειτουργίας των λαμπτήρων είναι 4.015 h. Η τιμή αυτή προκύπτει από τις ώρες σκότους σε 

ένα έτος και αποτελεί το χρόνο που έχουν ρυθμιστεί να λειτουργούν οι λαμπτήρες. Στον 

προηγούμενο Πίνακα 3.8 παρουσιάστηκε αναλυτικά ότι η ωριαία κατανάλωση για τον 

φωτισμό του Δήμου Αγιάς είναι  2.181 kWh, άρα η ετήσια κατανάλωση θα ανέλθει στις  

8.756.715 kWh. Εφόσον η συνολική Ηλεκτρική Ενέργεια του φωτισμού είναι 8.757 MWh, 

τότε οι εκπομπές θα φτάνουν τον αριθμό 9.886 tn CΟ2. 

 

3.7 Μεταφορές 

3.7.1 Εισαγωγή 

Οι μεταφορές είναι μία από τις πιο βασικές πηγές CO2. Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης 

υπολογίστηκε η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές CO2 για τον Δημοτικό στόλο, 

οχήματα που ανήκουν στον Δήμο Αγιάς και εξυπηρετούν τις υπηρεσίες του. 

Η μετατροπή των ποσοτήτων καυσίμου (βενζίνης και πετρελαίου κίνησης) σε ενέργεια 

γίνεται με βάσει των συντελεστών που προτείνονται από το Σύμφωνο των Δημάρχων και 

φαίνονται στον Πίνακα 3.9 Ωστόσο στις μετατροπές πετρελαίου θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

Δ.Ε Αγιάς
24%

Δ.Ε Ευρυμενών
26%Δ.Ε Λακέρειας

15%

Δ.Ε Μελιβοίας
35%

Λαμπτήρες ανά Δ.Ε

Δ.Ε Αγιάς Δ.Ε Ευρυμενών Δ.Ε Λακέρειας Δ.Ε Μελιβοίας
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το βιοντίζελ από το οποίο απαρτίζεται ως ένα μέρος το πετρέλαιο κίνησης άρα ο 

συντελεστής θα επέλθει στο 9,35. 

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

(kWh/lt) 

Βενζίνη 9,2 

Πετρέλαιο/Θερμανσης 10,0 

Πίνακας 3.9 Συντελεστές Μετατροπής καυσίμων 

 

3.7.2 Δημοτικός στόλος – Κατανάλωση ενέργειας 

Ο Δημοτικός στόλος του Δήμου Αγιάς απαριθμεί 57 Οχήματα, εκ των οποίων τα 8 είναι 

βενζινοκίνητα και τα 49 είναι πετρελαιοκίνητα. Στον Πίνακα 3.10 παρουσιαζονται οι τύποι 

των οχηματων και η κατανάλωσή τους. 

ΤΥΠΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΒΕΝΖΙΝΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Συνολική 

κατανάλωση 

(lt) 

Συνολική 

κατανάλωση 

(kWh) 

Αυτοκίνητο 6 1 25.583 236.201 

Ελαφρού 

Τύπου 

- 10 38.566 360.499 

Βαρέως Τύπου - 20 74.521 696.771 

Μηχάνημα - 12 46.894 438.459 

ΣΥΝΟΛΟ 8 49 185.564 1.731.930 

Πίνακας 3.10 Κατανάλωση καυσίμου από δημοτικά οχήματα (2016) 
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Στο Σχήμα 3.14 παρουσιαζεται η υπηρεσία στην οποία υπόκειται το κάθε όχημα. 

Συγκριτικά με την κατανάλωση πετρελαίου, η κατανάλωση βενζίνης παρουσιάζει πολύ 

μικρότερο ποσοστό, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.15 

 

Σχήμα 3.15 Σύγκριση Κατανάλωσης Πετρελαίου-Βενζίνης στον Δημοτικό στολο. 

 

Γεοπονική
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Καταναλώσεις Καυσίμων
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3.7.3 Εκπομπές CO2 

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 στα οχήματα του Δήμου Αγιάς, Χρησιμοποιήθηκαν 

οι συντελεστές Θερμικής Ενέργειας τόσο για το Πετρέλαιο 0,267 tCO2 / MWh, όσο και 

για την Βενζίνη 0,249  tCO2 / MWh. Τα οχήματα πετρελαίου κατανάλωσαν 169.981 lt, 

δηλαδή 1.589.322 ΚWh και τα οχήματα βενζίνης κατανάλωσαν 42.583 lt , δηλαδή 391.764 

KWh. Άρα, σύμφωνα με τους συντελεστές που αναφέρθηκαν προηγουμένως οι εκπομπές 

CO2 για τα οχήματα Πετρελαίου είναι 424,3 tn CO2 και για τα οχήματα Βενζίνης είναι 97,6 

tn CO2.  Στον Πίνακα 3.11 αναγράφονται αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία και στο Σχήμα 

3.16 την σύγκριση εκπομπών CO2 πετρελαίου-βενζίνης. 

ΜΟΡΦΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(lt) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

(ΜWh) 

ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

(tn CO2) 

Θερμική 

Ενέργεια 

(Πετρέλαιο) 

165.564 1.548 413 

Θερμική 

Ενέργεια 

(Βενζίνη) 

20.000 184 46 

ΣΥΝΟΛΟ 185.564 1.732 459 

Πίνακας 3.11 Καταναλώσεις σε λίτρα, MWh και tn CO2 

 

Σχήμα 3.16 Ποσοστιαία σύγκριση εκπομπών CO2 πετρελαίου-βενζίνης.  

81%

19%

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

Πετρέλαιο Βενζίνη
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3.8 Αγροτικός Τομέας 

Ο αγροτικός τομέας και η γεωργία γενικότερο, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 

θεσσαλικής ζωής, αλλά και της οικονομίας. Στην Θεσσαλία σύμφωνα με τα στοιχεία της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής[28] το σύνολο των 

καλλιεργήσιμων στρεμμάτων είναι 4.999.353, ενώ στον Νομό Λαρίσας βρίσκεται στα 

2.408.271 στρέμματα έναν από τους μεγαλύτερους αγροτικούς Νομούς της χώρας. Ο 

Δήμος Αγιάς περιλαμβάνει 10.5% των στρεμμάτων ολόκληρου του Νομού Λαρίσας και 

είναι 252.033 στρέμματα. Είναι μείζονος σημασίας να αναφερθεί ότι ο υπολογισμός της 

καλλιεργήσιμης έκτασης του Δήμου Αγιάς έγινε κατά προσέγγιση και ενδέχεται να 

υπάρχουν μικρά λάθη στα στοιχεία. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η ενέργεια που 

καταναλώθηκε στον αγροτικό τομέα τόσο ολόκληρου του νομού Λάρισας, αλλά και του 

Δήμου Αγιάς, όπως και οι εκπομπές του CO2. 

Ενέργεια Νομού 

Λαρισας (MWh) 

Ενέργεια Δήμου Αγιάς 

(MWh) 

Εκπομπές CO2 Δήμου 

Αγιάς (tnCO2) 

316.759 33.260 37.550 

Πίνακας 3.12 Ενέργεια για τον Αγροτικό τομέα για Νομό Λάρισας και Δήμο Αγιάς 

 

3.9 Συνολική Ενέργεια και εκπομπές CO2 στον Δήμο Αγιάς 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα συνολικά αποτελέσματα της έρευνας που 

διεξήχθει για να κατανοήσουμε καλύτερα το ενεργειακό θέμα του Δήμου Αγιάς ώστε στο 

επόμενο κεφάλαιο να δώσουμε τις κατάλληλες προτάσεις, έτσι ώστε να μειώσουμε κατά 

20% τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον Δήμο Αγιάς. Στον Πίνακα 3.13 

παρουσιάζονται αναλυτικά η συνολική ενέργεια και οι εκπομπές τους σε διοξείδιο του 

άνθρακα (CO2) στον Δήμο Αγιάς. 
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 Κατανάλωση 

Ενέργειας (ΜWh) 

Εκπομπές CO2 (tn) 

Δημοτικά Κτίρια και 

ΔΕΥΑΑ (Ηλεκτρική 

Ενέργεια) 

 

1.683 

 

1.900 

Δημοτικά Κτίρια και 

Επιχειρήσεις (Θερμική 

Ενέργεια) 

 

446 

 

 

120 

Τριτογενής τομέας 10.773 11.514 

Κατοικίες 39.168 20.553 

Φωτισμός 8.757 9.886 

Μεταφορές 1.732 459 

Αγροτικός Τομέας 33.260 37.550 

ΣΥΝΟΛΟ  95.819 81.982 

Πίνακας 3.13 Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας στον Δήμο Αγιάς 

και οι εκπομπές τους σε CO2 

Το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Αγιάς για πληθυσμό 11.470 κατοίκους (ΕΛΣΤΑΤ 

2011), είναι 8,35 ΜWh/ανά κάτοικο και 7.1 tnCO2/ ανά κάτοικο. Θα πρέπει ωστόσο να 

ληφθεί υπόψιν το γεγονός, ότι ο Δήμος Αγιάς είναι ενας τουριστικός προορισμός και αυτό 

συνεπάγεται με διπλασιασμό και τριπλασιασμό του πληθυσμού ειδικά τους καλοκαιρινούς 

μήνες, άρα τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν πάντα την πραγματικότητα. 
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4 Προτάσεις 

4.1 Εισαγωγή 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ενώνει χιλιάδες 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους 

της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιασθούν τρεις 

προτάσεις με τις οποίες θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές του διοξειδίου του 

άνθρακα (CO2) στον Δήμο Αγιάς κατά 20%. Στόχος είναι να δωθούν συμβουλές σε έναν 

Δήμο, ο οποίος ήδη εχει λάβει μέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης του διοξειδίου 

του άνθρακα έχοντας στραφεί προς την «πράσινη» ενέργεια. Όπως παρατηρήθηκε και στην 

καταγραφή των εκπομπών το πρόβλημα του Δήμου Αγιάς δεν είναι τοσο μεγάλο λόγω των 

μέτρων που έχει λάβει ο Δήμος αλλά και της αγροτικής και επαρχιακής φύσης του. Σε καμία 

περίπτωση δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα των μεγάλων πόλεων, ωστόσο τα προβλήματα 

της ρύπανσης του περιβάλλοντος τείνουν να εμφανίζονται σε μεταγενέστερα χρόνια και για 

αυτό πρέπει τώρα να να παρθούν τα κατάλληλα μέτρα μέσω των σωστών προτάσεων. 

 

4.2 Κλαδέματα από καλλιέργειες σε Βιομάζα (Pellet) 

4.2.1 Δεντροκαλλιέργειες στον Δήμο Αγιάς 

Οι οικονομικές δραστηριότητες του Δήμος Αγιάς ποικίλουν, λόγω του πολύ διαφορετικού 

αναγλύφου του, κάθε περιοχή του δήμου έχει τις δικές του εξίσου σημαντικές 

δραστηριότητες. Ο τουρισμός για παράδειγμα είναι η κύρια πηγή εκμετάλλευσης πλούτου 

στις παραλιακές κοινότητες που τους καλοκαιρινούς μήνες κυρίως “σφύζουν” από ζωή. 

Ωστόσο, ένας κοινός παρονομαστής σε όλο το πλάτος και το μήκος του Δήμου Αγιάς είναι 

η γεωργία. Από τις βουνοπλαγιές του Κισσάβου έως τις παραλίες του δήμου, η κύρια 

οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων είναι η καλλιέργεια της γης. Τεράστιες εκτάσεις 

δέντρων και δεντρίλιων καλλιεργούνται κάθε χρόνο σε όλο το Δήμο Αγιάς και αυτό θα είναι 

το κύριο χαρακτηριστικό που θα αξιοποιηθεί. 
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Σχήμα 4.1 Κερασώνας 

Οι καλλιέργειες στο Δήμος της Αγιάς ποικίλουν, αλλά στην συγκεκριμένη μελέτη θα 

ασχοληθούμε με τις δεντροκαλλιέργειες, διότι αυτές μπορούν να μας παρέχουν το 

κατάλληλο υλικό για την παραγωγή pellet. Στον Δήμο Αγιάς υπάρχουν διαφορες 

δεντροκαλλιέργειες όπως μήλιες, κερασιές, καστανιές, αχλαδιές, ροδακινιές κ.α. Στα 

Σχήματα 4.1 και 4.2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα στρέμματα καλλιέργειας δέντρων στον 

Δήμο Αγιάς σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 
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Σχήμα 4.2 Δεντροκαλλιέργειες στον Δήμο Αγιάς (Στρέμματα) 

 

Σχήμα 4.3 Δεντροκαλλιέργειες στις Δ.Ε του Δήμου Αγιάς (%) 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

15232

4140

10707

758
2903

15676

2750
301 191

Καλλιέργειες-Δεντρώσεις (Στρέμματα)

Μηλιές Κερασιές Καστανιές

Αχλαδιές Αμυγδαλιές Ελιές

Λοιπές Δεντροκαλλιέργειες Καρυδιές Ροδακινιές

41,9

38,2

10,7

9,2

Δ.Ε Αγιας Δ.Ε Μελιβοίας Δ.Ε Λακέρειας Δ.Ε Ευρυμενών



 

62 

 

4.2.2 Τεχνολογία βιομάζας Pellet 

Όπως παρατηρείται στα παραπάνω  στον Δήμο Αγιάς υπάρχει ποικιλία δεντροκαλλιεργειών. 

Για το λόγο αυτό η πρώτη πρόταση της συγκεκριμένης μελέτης στρέφεται καθάρο στον 

αγροτικό τομέα. Σκοπός μας είναι η συνολική συλλογή των κλαριών από το κλάδεμα των 

δέντρων είτε από τον ίδιο τον Δήμο είτε από ιδιώτες, με στόχο την δημιουργία βιομάζας 

(pellet) για την συνολική ή μερική θέρμανση των κατοικιών και των δημοτικών υπηρεσιών. 

 

Σχήμα 4.4 Ξυλα Pellet 

Η τεχνολογία Pellet έχει αξιοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ελληνικό πληθυσμό τα 

τελευταία χρονιά, διότι όλο και περισσότεροι πολίτες για λόγους οικονομίας στρέφονται σε 

αυτό το φθηνό και οικολογικό καύσιμο για την θέρμανση των κατοικιών τους. 

Τα pellets ξύλου αρχικά αναπτύχθηκαν για τοπικές εφαρμογές μικρής κλίμακας. Το πρώτο 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (patent) καταχωρήθηκε το 1976 στις ΗΠΑ. Έπειτα στη Σουηδία, τη 

Φινλανδία και τις ΗΠΑ, τη δεκαετία του 1980, παρά το γεγονός ύπαρξης αξιοποιήσιμων 

υπολειμμάτων ξύλου, δεν υπήρχε ενδιαφέρον για την παραγωγή pellets.  Η πρώτη μεγάλη 

παραγωγή pellets με βάση το ξύλο άρχισε στο Hässelby στη Σουηδία το 1992.  Η δημιουργία 

σύγχρονων λέβητων καύσης το 1997, στην Αυστρία, οδήγησε στην μεγάλη αύξηση της 

παραγωγής. Η συνολική τεχνολογία παραγωγής των σύμπηκτων ξύλου βασίζεται στην 

πελλετοποίηση (pelletizing). Στο στάδιο αυτό, η πίεση μεταξύ των ξυλωδών κόκκων 
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αυξάνεται πολύ σημαντικά (μέχρι και άνω των 20 MPa), την ίδια χρονική στιγμή αυξάνονται 

κατακόρυφα οι τριβές μεταξύ των, με άμεση συνέπεια την αύξηση της θερμοκρασίας (έως 

100-130°C). Ως αποτέλεσμα των εν λόγω θερμοχημικών συνθηκών, α) η πυκνότητα του 

υλικού αυξάνεται, β) η υγρασία του μειώνεται πολύ, και γ) η λιγνίνη (lignin) του ξύλου 

πλαστικοποιείται μερικώς και δρα σαν «συγκολλητική ουσία» μεταξύ των μικροϊνιδίων της 

κυτταρίνης, μαλακώνει προσωρινά και μετά τη διαδικασία της πελλετοποίησης (βλ. ψύξη) 

στερεοποιείται. [14] 

 

Σχήμα 4.5 Λειτουργία σόμπας με Pellet. 

4.2.3 Pellet από κλαδέματα στον Δήμο Αγιάς 

Σύμφωνα με στοιχεία που ληφθήκαν από έρευνες η μέση ετήσια παραγωγή κλαδεματων , 

σύμφωνα με τις δεντροκαλλιέργιες που υπάρχουν στον Δήμο Αγιάς, είναι 25 κιλά/δέντρο. 

Επιπρόσθετα, η μέση τιμή παραγώμενων pellets ανά κιλό κλαδεμάτων είναι 0,300 κιλά 

pellets/κιλά κλαδέματος. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται πόσα δέντρα περιέχονται σε 

ένα στρέμμα, ανάλογα με την καλλιέργεια τους, αλλά και πόσα δέντρα βρίσκονται στον 

Δήμο Αγιάς. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν, ότι ο αριθμός των δέντρων γίνεται με όσο το 

δυνατόν καλύτερη προσέγγιση και ότι ο αριθμός των δέντρων ανά στρέμμα μπορεί να 

διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία της καλλιέργιας και τον τρόπο εκφύτευσης. 
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Δεντροκαλλιέργεια Δέντρα/στρέμμα Στρέμματα 

Δήμου 

Αγιάς 

Συνολικά 

Δέντρα 

Συνολικά 

Κλαδέματα 

(tn) 

Συνολικά 

Pellets 

(tn)  

 

Μηλιές 35 15.232 533.120 13.328 3.998 

Κερασιές 30 4.140 124.200 3.107 932 

Καστανιές 20 10.707 214.140 5.354 1.606 

Αμυγδαλιές 35 2903 101.605 2.540 762 

Αχλαδιές 35 758 26.530 663 199 

Ροδακινιές  35 191 6.685 167 50 

Καρυδιές 20 301 6.020 150 45 

Ελιές 33 15.676 517.308 12.933 3.880 

Λοιπές 

Δεντ.καλλιέργειες 

30 2750 82.500 2.062 619 

ΣΥΝΟΛΟ 228 52.658 1.612.108 37.197 12.091 

Πίνακας 4.1 Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθμό των δέντρων, των στρεμμάτων και των 

Pellets για τον Δήμο Αγιάς 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1 κατανοούμε ότι στον Δήμο Αγιάς υπάρχουν οι απαραίτητες 

καλλιέργειες που θα δώσουν τα κλαδέματα για Pellet. Αναλυτικότερα, στα συνολικά 

52.0658 στρέμματα δεντροκαλλιεργειών στον Δήμο Αγιάς, έχουμε κατά προσέγγιση    

1.612.108 δέντρα, τα οποία μας δίνουν ετησίως 37.197 τόνους ξύλα από τα κλαδέματα τους 

που μας παρέχουν την δυνατότητα να κατασκευάσουμε 12.091 τόνους Pellet. 

4.2.4 Ανάλυση της Διαδικασίας παραγωγής Pellet (Πελλετοποίηση) 

Για την δημιουργία Pellet, τα κλαδέματα πρέπει να περάσουν από μια διαδικασία 

παραγωγής έτσι ώστε να παρθεί το τελικό αποτέλεσμα. Αρχικά,η συλλογή των κλαδεμάτων 

γίνεται από τους παραγωγούς από τον Δήμο σε σημεία του αγροκτήματός, κοντά στους 

αγροτικούς δρόμους. Επιπλέον, θα επέλθει τεμαχισμός τους με τη βοήθεια του θρυματιστή 

ο οποίος θα φέρεται από ένα μικρό φορτηγό. Ο θρυματιστής ξύλου θα τεμαχίζει επί τόπου 

στο σημείο συγκέντρωσης τα κλαδέματα  τα οποία θα φορτώνονται κατευθείαν στο μικρό 

φορτηγό. Επιπροσθέτως, θα μεταφέρονται στο «σταθμό μεταφόρτωσης», όπου με τη 

βοήθεια μίας μεταφορικής ταινίας φορτώνονται σε ένα μεγαλύτερο φορτηγό. 

 

Σχήμα 4.6 Θρυματισμός κλαδεμάτων Ελιάς 

 

Αφού τεμαχιστούν και είναι εύκολο να μεταφερθούν  οδηγούνται στη μονάδα επεξεργασίας 

και εισάγονται στον σφυρόμυλο όπου και αλέθονται ώστε να αποκτήσουν διάμετρο. 
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Σχήμα 4.7 Σφυρόμυλος Ξύλου 

Εν συνεχεία, εισέρχονται στον ξυραντήρα γιατί η συχνή υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία 

της πρώτης ύλης (30-40%) καθιστά την ξήρανση απαραίτητη. Επομένως το προϊόν 

μεταφέρεται στον ξηραντήρα όπου η περιεκτικότητα του σε υγρασία των ομοιόμορφων 

κατατετμημένων κόκκων μειώνεται σε περίπου 10% (κατά βάρος).  

Επιπλέον, γίνεται η μεταφορά της ξηρής ύλης από τον ξηραντήρα στον πελετοποιητή. Ο 

επίπεδος τύπος πρέσας περιλαμβάνει μια κυκλική διάτρητη σταθερή μήτρα, πάνω στην 

οποία, δύο ή περισσότεροι κύλινδροι περιστρέφονται και ωθούν το υλικό διαμέσου των 

οπών. Καθώς η πρώτη ύλη μπαίνει στο άνοιγμα της μήτρας και του κυλίνδρου, ο κύλινδρος 

αρχίζει να περιστρέφεται και να πιέζει το υλικό στις εσοχές της μήτρας, πιο συχνά 

χρησιμοποιούνται οι κυκλικής μήτρας πελλετοποιητές στους οποίους η μήτρα του μύλου 

έχει κυλινδρικό σχήμα και όπως περιστρέφεται τα συσσώματα βιομάζας πρεσάρονται μέσω 

των κυλίνδρων.   
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Τέλος, επέρχεται η ψύξη, διότι μετά την εξώθηση, οι πελλέτες είναι υπέρθερμες (90-100οC) 

και ψύχονται απευθείας με ρεύμα που κατεβάζει τη θερμοκρασία τους σε 25 οC. Αυτό 

στερεοποιεί τη λιγνίνη, σκληραίνει το προϊόν και συμβάλλει στη διατήρηση της ποιότητας 

του, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς. - ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΙΑΣ-Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου, 

Ειρήνη Τσακιρίδου, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κ. 

Μακεδονίας[16] 

 

 

Σχήμα 4.8 Διαδικασία παραγωγής Pellet 

Επιπλέον, αν αποδειχθεί υπερβολικά κοστοβόρο για τον Δήμο Αγιάς η εγκατάσταση 

καυστήρων Pellet στα Δημοτικά Κτίρια, μπορεί να διανέμει τα παραγώμενα Pellets από 

κλαδέματα δεντροκαλλιεργειών, μέσω κάποιου κοινοφελούς κοινωνικού προγράμματος, 

σε δημότες που έχουν ήδη εγκατεστημένες σόμπες Pellet. 
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4.2.5 Αξιοποίηση των Pellets 

Όπως παρουσιάσθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.2.3 η ετήσια παραγωγή Pellets για τον 

Δήμο Αγιάς από κλαδέματα είναι 12.091 τόνοι. Το συνολικό πετρέλαιο που χρειάζονται τα 

Δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγιάς είναι 44.567 λίτρα.  

Οι ενδεικτικές Ενεργειακές Ισοδυναμίες διαφόρων καυσίμων για παραγωγή 1 Kwh  από την 

καύση είναι οι εξής: 

• ≈ 0,123 κιλών κάρβουνου 

• ≈ 0,086 κιλών πετρελαίου 

• ≈ 0,1075 λίτρων πετρελαίου (ειδικό βάρος πετρελαίου 0,8 κιλά / λίτρο)  

• ≈ 0,08547 κυβικών µέτρων φυσικού αερίου 

• ≈ 0,21277 κιλών πέλλετ ξύλου.  

• ≈ 0,32 κιλών θρύµµατος ξύλου.  

• ≈ 0,258 κιλών ξερών κούτσουρων 

Άρα για παράδειγµα 2 τόνοι pellet ξύλου παράγουν ισοδύναµη θερµική ενέργεια µε 1000 

λίτρα πετρελαίου, διότι από της ισοδυναμίες που παρουσιάσθηκαν επάνω, προκύπτει η 

ακόλουθη αντιστοιχία 1 λίτρο πετρελαίου ≈ 0,85 κυβικά μέτρα Φυσικού Αερίου ≈ 2 κιλά 

πέλλετ ξύλου. Συνεχίζοντας γίνεται αντιληπτό ότι οι 12.091 τόνοι Pellets ισοδυναμούν με 

περίπου 6504,5 λίτρα πετρέλαιο. Τα λίτρα αυτά αποτελούν το 14,6% της συνολικής 

κατανάλωσης πετρελαίου από όλα τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγιάς. Το pellet είναι 

ανανεώσιμη και «πράσινη» πηγή ενέργειας ως βιομάζα και οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα είναι απειροελάχιστες και άρα αμελητέες.  

Εφόσον τα pellets μπορούν ανα αντικαταστήσουν 2.706 λίτρα πετρέλαιο για τα δημοτικά 

κτίρια του Δήμου Αγιάς, τότε η απαιτούμενη ποσότητα πετρελαίου κατεβαίνει στα 38.062 

λίτρα, καταναλώνοντας 355 ΜWh και εκπέμποντας 94 tn CO2 με αποτέλεσμα οι εκπομπές 

να μειωθούν κατά 21.6% για την θέρμανση των  Δημοτικών κτιρίων. Στον Πίνακα 4.2 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία μετά την χρήση της ενέργειας από pellet και οι 

αποκλίσεις τους.  
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 Χωρίς 

Αξιοποίηση των 

Κλαδεμάτων 

Με την 

Αξιοποίηση των 

Κλαδεμάτων 

Ποσοστιαία 

πτώση (%) 

Λίτρα 

Πετρελαίου 

44.567 38.062 -14,6 

Κατανάλωση 

Ενέργειας 

(MWh) 

446 355 -20,4 

Εκπομπές CO2 

(tn) 

120 94 -21.6 

Πίνακας 4.2 Πτώσεις τιμών λόγω της χρήσης Pellet  από κλαδέματα 

Δυστυχώς η κοστολόγηση δεν είναι δυνατή, λόγω έλλειψης απαραίτητων στοιχείων για τα 

δημοτικά κτίρια. 
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4.3 Αντικατάσταση Λαμπτήρων 

4.3.1 Εισαγωγή 

Η δεύτερη πρόταση της μελέτης αποτελεί την αντικατάσταση των λαμπτήρων Ατμών Να 

και Ατμών Hg με λαμπτήρες SL. Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα  3.8 που παρουσιάσθηκε 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, παρά την δυναμική δράση του Δήμου υπάρχουν ακόμα 

λαμπτήρες Ατμών Hg και Να. 

ΙΣΧΥΣ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΕΙΔΟΣ 

ΛΑΜΠΤΗΡΑ 

ΠΛΗΘΟΣ ΙΣΧΥΣ (W) 

150 Ατμών Na 200 30.000 

250 Ατμών Na 2500 625.000 

250 Ατμών Hg 3000 500.000 

400 Ατμών Hg 250 100.000 

125 Ατμών Hg 50 6.250 

24 SL 16.000 480.000 

135 SL 3.260 440.100 

ΣΥΝΟΛΟ - 25.260 2.181.350 

Πίνακα 3.8 Παρούσα κατάσταση δημοτικού φωτισμού (πλήθος λαμπτήρων και 

εγκατεστημένη ισχύς) 

 

 

4.3.2 Λαμπτήρες ατμών Na και Hg υψηλής πίεσης 

Οι λάμπες ατμών Na υψηλής πίεσης οφείλουν το φως τους στο ηλεκτρικό ρεύμα που 

διαρρέει τους ατμούς νατρίου. Οι λαμπτήρες αυτοί είναι κατασκευασμένοι με δυο σωλήνες, 

ο ένας μέσα στον άλλον. Ο εσωτερικός σωλήνας είναι κατασκευασμένος από 

πολυκρυσταλλική αλουμίνα, που είναι ανθεκτική στο νάτριο σε υψηλές θερμοκρασίες και 

έχει μεγάλο σημείο τήξης. Αυτό το υλικό, το οποίο είναι διαφανές, παρέχει μεγάλη απόδοση 

εκπομπής φωτός (μεγαλύτερη από 90%). Η κατασκευή ενός τέτοιου λαμπτήρα φαίνεται στο 

σχήμα Η πολυκρυσταλλική αλουμίνα δεν μπορεί να λιώσει χωρίς να σπάσει. Γι’ αυτό το 
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λόγο χρησιμοποιείται ένα ενδιάμεσο σφράγισμα. Μπορεί να είναι είτε από γυαλί, είτε από 

ατσάλι. Αυτά τα υλικά προσδίδουν στην αλουμίνα μεγάλη αντοχή στο νάτριο υψηλής 

θερμοκρασίας. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί κεραμικό σφράγισμα. Ο σωλήνας περιέχει 

ξένο ως αέριο έναυσης, και μια μικρή ποσότητα μίγματος νατρίου και υδραργύρου, το οποίο 

είναι μερικώς ατμοποιημένο όταν ο λαμπτήρας βρεθεί σε θερμοκρασία λειτουργίας. Ο 

υδράργυρος λειτουργεί ως αέριο απομόνωσης και αυξάνει την πίεση και την τάση 

λειτουργίας του λαμπτήρα. Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης έχουν τάση που 

μεταβάλλεται με την ισχύ. Γι’ αυτό έχουν καθοριστεί οι παράμετροι λειτουργίας για μέγιστη 

και ελάχιστη ισχύ. Στο σχήμα φαίνονται τα όρια τάσης και ισχύος για λαμπτήρα ατμών 

νατρίου υψηλής πίεσης ονομαστικής ισχύος 450W. Τα όρια αυτά σχηματίζουν ένα πλάγιο 

παραλληλόγραμμο στο σύστημα συντεταγμένων τάσης- ισχύος. Μεσολαβούν τέσσερα 

βασικά κυκλώματα που είναι σχεδιασμένα να διατηρούν το σημείο λειτουργίας του 

λαμπτήρα μέσα στο «τραπεζοειδές». Προκειμένου να γίνει έναυση του τόξου, ένα 

ηλεκτρονικό κύκλωμα έναυσης τροφοδοτεί ένα παλμό τάσης και παράγει περίπου 4000V 

πλάτος τάσης για ένα λαμπτήρα 1000W και 2500V πλάτος τάσης για λαμπτήρες άλλης 

ισχύος, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε κύκλο στα 60Hz έως να λειτουργήσει ο λαμπτήρας. 

29 Ο μέσος χρόνος ζωής ενός λαμπτήρα καθορίζεται από το χρόνο εκείνο μετά τον οποίο 

το 50% μιας μεγάλης ομάδας λαμπτήρων είναι ακόμα σε λειτουργία. Η διαδικασία μέτρησης 

της διάρκειας ζωής περιλαμβάνει κύκλους λειτουργίας με 11 ώρες λαμπτήρες σε λειτουργία 

και μία ώρα σβηστούς. Οι λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης έχουν ηλεκτρόδια 

παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στους λαμπτήρες ατμών υδραργύρου. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τη μικρότερη διάμετρο του τόξου του λαμπτήρα, δίνει στους 

λαμπτήρες ατμών νατρίου πολύ καλή διατήρηση των lumen. H διάρκεια ζωής αυτών των 

λαμπτήρων περιορίζεται από μια αργή αύξηση της τάσης του λαμπτήρα που επιδρά 

αρνητικά στην διάρκεια ζωής τους. Αυτή η αύξηση κυρίως προκαλείται από το μαύρισμα 

του γυαλιού εξαιτίας των εκπομπών του ηλεκτροδίου. Το μαύρισμα αυτό απορροφά 

ακτινοβολία, η οποία θερμαίνει τα άκρα του γυάλινου περιβλήματος και εξατμίζει 

επιπρόσθετη ποσότητα νατρίου. Έτσι αυξάνεται η πίεση και κατά συνέπεια η τάση. Άλλοι 

λόγοι που προκαλούν την αύξηση της τάσης είναι η διάχυση του νατρίου από τα 

στεγανοποιημένα άκρα του σωλήνα και η είσοδος σκόνης και ακαθαρσιών μέσα στο 

σωλήνα. Όταν το στραγγαλιστικό πηνίο δεν μπορεί πλέον να τροφοδοτήσει τάση επαρκή 

για την επανέναυση του τόξου κατά την διάρκεια κάθε μισού ηλεκτρικού κύκλου, ο 

λαμπτήρας θα σβήσει. Όταν κρυώσει θα λειτουργήσει ξανά και θα ζεσταθεί μέχρι εκείνο το 
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σημείο που η τάση θα αυξηθεί τόσο που το στραγγαλιστικό πηνίο δεν θα μπορεί να την 

υποστηρίξει. Συνήθως, ο χρόνος ζωής ενός λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης είναι 

περίπου 24000 ώρες και εξαρτάται κυρίως από τον σχεδιασμό του λαμπτήρα.- "Η εφαρμογή 

των LED στον φωτισμό δρόμων και οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας" Δημήτριος 

Παναγιώτης Τ. Νικολάου[19] 

Στους λαμπτήρες Ατμών Hg, το φως παράγεται από τη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος 

μέσω των ατμών υδραργύρου. Εφόσον ο υδράργυρος έχει χαμηλή πίεση εξάτμισης σε 

θερμοκρασία δωματίου, και ακόμη χαμηλότερη όταν έχει κρύο, χρησιμοποιείται ένα μικρό 

μέρος αργού, το οποίο ιονίζεται πιο εύκολα, για να διευκολυνθεί η έναυση. Το αρχικό τόξο 

σχηματίζεται από τον ιονισμό του αργού. Η θερμότητα που παράγει προκαλεί τη μερική 

εξάτμιση του υδραργύρου, και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να ατμοποιηθεί 

όλος ο υδράργυρος. Η πίεση λειτουργίας του λαμπτήρα υδραργύρου είναι υψηλή για τη 

χαρακτηριστική φασματική διανομή ισχύος του. Γενικά, υψηλότερη πίεση λειτουργίας 

μετακινεί σε μεγαλύτερα μήκη κύματος το μεγαλύτερο μέρος της εκπεμπόμενης 

ακτινοβολίας. Στην ορατή περιοχή το φάσμα του υδραργύρου αποτελείται από πέντε 

βασικές γραμμές που έχουν σαν αποτέλεσμα ένα κυανοπράσινο φως( 404,7, 435,8, 546,1, 

577 και 579 nm με αποδόσεις από 30 έως 65 lm/W χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι 

απώλειες των στραγγαλιστικών πηνίων. Ένα σημαντικό ποσοστό της εκπεμπόμενης 

ενέργειας από το τόξο υδραργύρου είναι στην υπεριώδη περιοχή του φάσματος. Με τη 

χρήση φωσφορικών καλυμμάτων στην εσωτερική επιφάνεια του εξωτερικού περιβλήματος, 

ένα τμήμα της υπεριώδους ακτινοβολίας μετατρέπεται σε ορατό φως. Οι πιο ευρέως 

διαδεδομένοι λαμπτήρες αυτού του τύπου είναι επικαλυμμένοι με φώσφορο που εκπέμπει 

ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος (πορτοκαλοκόκκινο). Έτσι βελτιώνεται η απόδοση 

και ο προσδιορισμός των χρωμάτων. Ο φώσφορος μπορεί να αναμειχθεί με άλλα στοιχεία 

ώστε να παράγει πιο ψυχρά ή πιο θερμά χρώματα. Η μέθοδος έναυσης των περισσότερων 

λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων πάνω από 150W είναι ίδια με αυτή των λαμπτήρων 

υδραργύρου. Παρ’ όλα αυτά εξαιτίας της παρουσίας των αλογονιδίων, η απαιτούμενη τάση 

έναυσης για αρκετούς τύπους λαμπτήρων είναι υψηλότερη απ’ ότι στους λαμπτήρες 

υδραργύρου. Κατά την εκκίνηση και καθώς ο λαμπτήρας θερμαίνεται παρατηρούνται 

αλλαγές στο χρωματισμό του. Οι μεταβολές αυτές οφείλονται στην εξάτμιση των αλογόνων 

μέχρι σε κάποιο σημείο να αποκατασταθεί το χρώμα ισορροπίας. Ο χρόνος που απαιτείται 

για χρωματική και ηλεκτρική ισορροπία είναι 2-10 λεπτά. Οι λαμπτήρες μεταλλικών 

αλογονιδίων λειτουργούν σε υψηλότερες θερμοκρασίες από τους λαμπτήρες υδραργύρου, 
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έτσι ο χρόνος ψύξης και μείωσης της πίεσης του ατμού είναι μεγαλύτερος. Ο χρόνος 

επανέναυσης για τον λόγο αυτό είναι περίπου 15 λεπτά. Η μέση διάρκεια ζωής ενός 

λαμπτήρα μεταλλικών αλογονιδίων κυμαίνεται από 7,500 μέχρι και 20,000 ώρες. Παρέχουν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες συμβατικές φωτεινές πηγές. 

Αποδίδουν καλύτερη ποιότητα φωτισμού σε σχέση με τους λαμπτήρες υδραργύρου και 

νατρίου και προσφέρουν ποικιλία θερμοκρασιών χρώματος, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των 

απαιτήσεων. Δημιουργούν ένα ευχάριστο περιβάλλον, πιο φιλικό προς την αισθητική του 

ανθρώπου. - "Η εφαρμογή των LED στον φωτισμό δρόμων και οι προοπτικές εξοικονόμησης 

ενέργειας" Δημήτριος Παναγιώτης Τ. Νικολάου 

4.3.3 Λαμπτήρες SL 

Η τεχνολογία φωτισμού όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα έχει περάσει από πολλαπλές και 

σημαντικές αλλαγές που αύξησαν σημαντικά την απόδοση της, καθιστώντας εφικτή την 

χρήση της τεχνολογίας με επιτυχία στις υπάρχουσες εφαρμογές φωτισμού. Παρ’ όλες αυτές 

τις αλλαγές όμως, σήμερα υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτιστοποίηση που θα στοχεύει 

στην μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατά συνέπεια σε εξοικονόμηση πόρων και 

μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας 

που καταναλώνεται για φωτισμό ανέρχεται σε 19% σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 14% στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς στην Ευρώπη καταργούνται σταδιακά οι λαμπτήρες 

πυράκτωσης, πρέπει να αντικατασταθούν από νέες, ενεργειακά αποδοτικές και φιλικές προς 

το περιβάλλον τεχνολογίες φωτισμού. Ο φωτισμός στερεάς κατάστασης (Solid State 

Lighting, SSL) είναι η πιο πρωτοποριακή τεχνολογία που αναδύεται στην αγορά. Βασίζεται 

σε φως εκπεμπόμενο από ημιαγώγιμα υλικά, τα οποία μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια 

σε φως, και περιλαμβάνει τις διόδους φωτισμού LED και OLED. Η τεχνολογία SSL 

χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε φωτεινούς σηματοδότες ρύθμισης κυκλοφορίας και σε 

φανούς αυτοκινήτων. Ήδη χρησιμοποιείται ευρύτερα σε φωτιζόμενες οθόνες και 

τηλεοράσεις και διεισδύει πλέον στην αγορά φωτισμού εν γένει. Τα προσεχή έτη, η 

τεχνολογία SSL θα γίνει η πιο ευέλικτη και ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία για γενικό 

φωτισμό και θα παρέχει φως υψηλής ποιότητας και οπτικής απόδοσης σε συνδυασμό με τις 

νέες αρχιτεκτονικές και σχεδιαστικές επιλογές για βελτιωμένη άνεση και ευεξία.  

Οι φωτοεκπέμπουσες δίοδοι (Light emission diode/ LED) είναι συνδυασμός από 

ημιαγωγούς p-n. Όταν εφαρμοστεί τάση στους δυο ημιαγωγούς εκπέμπεται ακτινοβολία. Η 

εκπεμπόμενη ακτινοβολία μπορεί να βρίσκεται είτε στο ορατό φάσμα είτε στο υπέρυθρο. 
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Το επιθυμητό χρωματικό αποτέλεσμα προκύπτει από το συνδυασμό των ημιαγώγιμων 

υλικών. Τα ημιαγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των LED είναι 

υψηλής καθαρότητας με μικρές ποσότητες προσθέτων. Όπως αναφέρθηκε τα δυο κύρια 

υλικά κατασκευής είναι δυο:  

• Ημιαγωγός τύπου n, ο οποίος έχει συγκεντρωμένη περίσσεια ηλεκτρονίων, δηλαδή 

αρνητικού φορτίου.  

• Ημιαγωγός τύπου p, ο οποίος έχει περίσσεια οπών (έλλειμμα ηλεκτρονίων), δηλαδή 

θετικού φορτίου.  

Τα δυο υλικά αυτά διαχωρίζονται μέσα στο ίδιο κομμάτι του ημιαγωγού και σχηματίζουν 

ανάμεσα τους μια διεπιφάνεια (junction), η οποία έχει διαστάσεις της τάξης των 0,25mm2 

.Εφαρμόζοντας τάση στα δυο άκρα έχουμε μετακίνηση ηλεκτρονίων και οπών προς την 

διεπιφάνεια. Κατά την επαφή των ηλεκτρονίων με τις οπές έχουμε απελευθέρωση ενέργειας, 

δηλαδή φωτονίων. Η τάση που εφαρμόζουμε είναι συνήθως 1-3V και το ρεύμα που διαρρέει 

είναι της τάξης των 1-100mA. Κατά την λειτουργία των LED παράγεται μεγάλη ποσότητα 

θερμότητας, η οποία πρέπει να διαχυθεί στο περιβάλλον με την κατάλληλη τεχνολογία 

θερμικής διάχυσης ή κοινώς ψήκτρα. Το τελικό οπτικό αποτέλεσμα των λαμπτήρων LED 

εξαρτάται από το υλικό των ημιαγωγών, τα χημικά πρόσθετα και το περίβλημα του 

φωτιστικού σώματος. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ως ημιαγωγοί είναι συνήθως ενώσεις 

φωσφόρου, αργιλίου, γαλλίου και ινδίου ή ενώσεις αργιλίου, γαλλίου και αρσενίου. Το 

φάσμα ακτινοβολίας που παράγεται από την ψηφίδα του LED είναι πολύ μικρού φάσματος, 

σχεδόν μονοχρωματικό. Η διεύρυνση του φάσματος μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση 

φωσφόρων, οι οποίοι διεγείρονται από την ακτινοβολία του LED. Έκτος από κόκκινα 

πράσινα και πορτοκαλί LED, υπάρχουν και τα λευκά τα οποία είναι δυο ειδών: 

 • Στο πρώτο είδος γίνεται χρήση φωσφόρου, ο οποίος απορροφά το μπλε και το 

επανεκπέμπει ως λευκό.  

• Στο δεύτερο είδος χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός από ψηφίδες οι οποίες εκπέμπουν 

διαφορετικό χρώμα( κόκκινο, πράσινο, μπλε ). 

 Τα μεμονωμένα χρώματα αναμιγνύονται σε ένα ενιαίο λευκό χρώμα Το πρώτο είδος είναι 

προτιμότερο από τους κατασκευαστές λόγω του ότι οι φώσφοροι μπορούν να 

ακτινοβολήσουν διάφορα είδη λευκού φωτός. Έτσι έχουμε ποικιλία στις διαθέσιμες 

θερμοκρασίες χρώματος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο και πρέπει να επιλέγεται σε άμεση 
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συνάρτηση με την εφαρμογή. Ο ονομαστικός χρόνος ζωής των LED με βάση τα στοιχεία 

των κατασκευαστών είναι από 50,000 μέχρι και 100,000 ώρες σε κάποιες περιπτώσεις. 

Αξίζει να σημειωθεί πως ο εκτιμώμενος χρόνος ζωής βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την 

θερμοκρασία κάτω από την οποία λειτουργεί το LED. Η διαχείριση της εκλυόμενης 

θερμότητας είναι θέμα ύψιστης σημασίας και δυσκολίας. -"Η εφαρμογή των LED στον 

φωτισμό δρόμων και οι προοπτικές εξοικονόμησης ενέργειας" Δημήτριος Παναγιώτης Τ. 

Νικολάου 

4.3.4 Αντικατάσταση Λαμπτήρων στον Δημο Αγιάς σε αριθμούς 

Στο υποκεφάλαιο 3.6 παρουσιάσθηκε ο συνολικός αριθμός λαμπτήρων, αλλά και η 

συνολική κατανάλωση ρεύματος για τον φωτισμό του Δήμου Αγιάς. Στόχος μας είναι η 

αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων, με λαμπτήρες SL των 24W, 100W και 135W. Ήδη ο 

Δήμος Αγιάς έχει προνοήσει να αντικαταστήσει τους περισσότερους λαμπτήρες με SL των 

24W, ωστόσο μένουν 5.260 λαμπτήρες οι οποίοι μπορούν να αντικατάσταθουν. Οι 

λαμπτήρες νατρίου και υδραργύριου μπορεί να είναι νατρίου υψηλής πίεσης (HPS) ή 

νατρίου χαμηλής πίεσης (LPS). Τα LPS είναι πιο αποτελεσματικά από τα HPS, αλλά 

εκπέμπουν ένα πολύ αχνό, κίτρινο φως. Είτε έτσι είτε αλλιώς, ο φωτισμός με LED είναι 

περίπου 50%-75% πιο αποτελεσματικός από τον φωτισμό HPS και LPS. Σύμφωνα με τον 

παρακάτω Πίνακα 4.3 παρουσιάζονται οι αντιστοιχίσεις για τους λαμπτήρες ατμών Νατρίου 

(Na) και Υδραργύρου (Hg) σε σχέση με τους λαμπτήρες SL (LED).  

Λαμπτήρες Na και Hg Λαμπτήρες SL 

250 Watt 100 Watt 

150 Watt 100 Watt 

70 Watt 30 Watt 

Πίνακας 4.3 Αντιστοιχίσεις για τους λαμπτήρες ατμών Νατρίου (Na) και Υδραργύρου (Hg) 

σε σχέση με τους λαμπτήρες SL (LED) 
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Άρα από τον παραπάνω πίνακα βγαίνουμε στο συμπέρασμα ότι: 

1. Οι λαμπτήρες Hg των 125W θα αντικατασταθούν με λαμπτήρες SL των 24W. 

2. Οι λαμπτήρες Na και Hg των 150W και 250W θα αντικατασταθούν με λαμπτήρες SL των 

100W. 

3. Οι λαμπτήρες Hg των 400W θα αντικατασταθούν από λαμπτήρες SL των 135W. 

4. 1000 λαμπτήρες SL των 135W θα αντικατασταθούν από λαμπτήρες των 100W  λόγω της 

υπερβολικής ενέργειας που καταναλώνουν άσκοπα.  

Στον Πίνακα 4.4 βλέπουμε αναλυτικά το πως οι αλλαγή των λαμπτήρων θα επηρεάσει την 

κατανάλωση της ενέργειας για τον φωτισμό. 

Λαμπτήρες Αριθμός 

Λαμπτήρων 

Πριν την 

αλλαγή 

(kWh/έτος) 

Μετά την 

αλλαγή 

(kWh/έτος) 

Διαφορά (%) 

Hg (125W) 50 25.100 4.818 -80,8 

Na & Hg 

(150W & 

250W) 

 

5.700 

 

4.637.325 

 

2.288.550 

 

-50,6 

Hg (400W) 250 401.500 135.506 -66,2 

SL (135W) 1.000 542.025 401.500 -25,9 

ΣΥΝΟΛΟ 7.000 5.605.950 2.830.374 -49,5 

Εν κατακλείδι, η συνολική ενέργεια για τον φωτισμό θα φτάσει στο 5.597 MWh, δηλαδή 

31,7% μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Ένώ συνολικά η «δημοτική» 

κατανάλωση ενέργειας θα μειωθεί κατά 25% και οι εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2)  κατά 28.8%. Στον παρακάτω Πίνακα 4.5 παρουσιάζοντα αναλυτικά τα νέα στοιχεία. 

Ο Δήμος Αγιάς έχει λάβει ήδη την απόφαση την αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων 

με SL μέχρι το τέλος του 2019. 
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Λαμπτήρες SL 

(W) 

Πλήθος Ισχύς (W) Ισχύς ετήσια 

(MWh) 

Εκπομπές 

CO2 (tn) 

24W 16.050 385.200 1.547 1.747 

100W 6.700 670.000 2.690 3.037 

135W 2.510 338.850 1.360 1.535 

ΣΥΝΟΛΟ 25.260 1.394.050 5.597 6.319 

Πίνακας 4.5 Αναλυτικά στοιχεία με την αλλαγή των λαμπτήρων 

4.3.5 Κοστολόγηση 

Λαμπτήρες SL Πλήθος 

Λαμπτήρων 

Τιμή Λαμπτήρα Κόστος 

24W 50 7€ 350€ 

100W 6.700 37€ 247.900€ 

135W 250 45€ 11.250€ 

Σύνολο 7.000 89€ 259.500€ 

Πίνακας 4.6 Σύνολο και Κόστος Λαμπτήρων 

Το συνολικό κόστος για την αντικατάσταση των λαμπτήρων ανέρχεται στα 259.500€. 

4.4 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών συστημάτων σε Δημοτικά Κτίρια 

Συνεχίζοντας, η επόμενη πρόταση της μελέτης είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα 

Δημοτικά Κτίρια με στόχο την παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με 

στόχο την μείωση των εκπομπών CO2 από λιγνίτη. Στόχος είναι η εγκατάσταση 15 

Φωτοβολταϊκών συστημάτων των 10kW και 20 Φωτοβολταϊκών συστημάτων των 
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5kW. To κόστος αγοράς και εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος 10kW είναι 

13.000€, ενώ αυτό των 5kW, 6.500€. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα  10kW περιλαμβάνει 

περίπου από 33 μέχρι 40 φωτοβολταϊκά πάνελ ανάλογα με το είδος τους (μονοκρυσταλλικά 

πάνελ, πολυκρυσταλλικά πάνελ), ενώ ένα φωτοβολταϊκό σύστημα των 5kW περιλαμβάνει 

περίπου 20 φωτοβολταϊκά πάνελ. 

 

Σχήμα 4.9 Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε ταράτσα 

Με την εγκατάσταση αυτών των φωτοβολταϊκών συστημάτων παράγονται ετησίως 177.750 

kWh για 15 φωτοβολταϊκά(φ/β) συστήματα των 10kW και 118.500 kWh για 20 

φωτοβολταϊκά συστήματα των 5kW. Η συνολική ενέργεια που καταναλώνει ο Δήμος Αγιάς 

για τα Δημοτικά κτίρια και τις Δημοτικές Υπηρεσίες ανέρχεται στις 1.683.000 kWh. Άρα, 

με την εγκατάσταση αυτών των φ/β συστημάτων γίνεται εξοικονόμηση 17,6% ετησίως για 

τα δημοτικά κτίρια και επιχειρήσεις του Δήμου Αγιάς. Να σημειωθεί ότι στα ποσά ενδέχεται 

να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα από πόσα συστήματα θα βρίσκονται σε ταράτσα και πόσα 

σε σκεπές, διότι η παραγωγή ενέργειας διαφέρει(ελάχιστα) ανάλογα την κατασκευή. Στον 

Πίνακα 4.7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι η μειώσεις στις εκπομπές και στην κατανάλωση 

ενέργειας με την εγκατάσταση των προτεινόμενων φωτοβολταϊκών συστημάτων. 
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Σχήμα 4.10 Φωτοβολταϊκό σύστημα 10kW σε σκεπή 

Φωτοβολταϊκά 

Συστήματα 

Πριν την 

εγκατάσταση 

Μετά την 

εγκατάσταση 

Διαφορά (%) 

Ηλεκτρική 

Ενέργεια (kWh) 

1.683.000 1.386.750 -17,6 

Εκπομπές CO2 

(tn CO2) 

1900 1566 -17,5 

Πίνακας 4.7 Μείωση κατανάλωσης ενέργειας από λιγνίτη και μείωση εκπομπών CO2 με την 

προτεινόμενη εγκατάσταση Φ/Β 
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Είδος Φ/Β 

Συστήματος 

Πλήθος 

Συστημάτων 

Κόστος 

Συστήματος 

Συνολικό 

Κόστος/ 

Σύστημα 

10kW 15 13.000€ 195.000€ 

5kW 20 6.500€ 130.000€ 

Σύνολο 35 19.500€ 325.000€ 

Πίνακας 4.8 Κοστολόγηση προτεινόμενων Φ/Β Συστημάτων 

Το συνολικό κόστος του προτεινόμενου σχεδίου φωτοβολταϊκών συστημάτων ανέρχεται 

στις 325.000€. 

4.5 Γενικότερες προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας 

4.5.1 Προτάσεις για τον Αγροτικό τομέα 

Η πολιτική του Δήμου Αγιάς για τον αγροτικό τομέα θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση και 

την ευαισθητοποίηση των αγροτών, προκειμένου να υιοθετήσουν σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο βαθμό τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση των ενεργειακών 

καταναλώσεων. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί με τη διανομή ενημερωτικού υλικού με 

τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς επίσης και με τη διεξαγωγή ειδικών 

σεμιναρίων στις εγκαταστάσεις του Δήμου και στα κατά τόπους κοινοτικά γραφεία. Σκοπός 

είναι να αναδειχθούν τα παράλληλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από τις δράσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας στον αγροτικό τομέα. 

Ο Δήμος Αγιάς θα μπορούσε να πραγματοποιήσει δράσεις ενημέρωσης των αγροτών, μέσω 

της διοργάνωσης σεμιναρίων, με σκοπό την 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. Πιο 

συγκεκριμένα, η κατάρτιση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:  

• Αντικατάσταση της επιφανειακής άρδευσης και της άρδευσης με τεχνητή βροχή με 

τη μέθοδο της στάγδην άρδευσης.  

• Εκσυγχρονισμός γεωργικών ελκυστήρων με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους.  

• Συντήρηση δικτύου άρδευσης.  
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• Επίδειξη καινοτόμου εξοπλισμού.  

• Δυνατότητες βελτιστοποίησης διαδρομών εντός των αγροτεμαχίων για μείωση των 

ενεργειακών καταναλώσεων.  

Επιπλέον, Ο Δήμος Αγιάς πρόκειται να διανείμει στους αγρότες έντυπο υλικό προκειμένου 

να τους ενημερώσει για πιο αποδοτικές μεθόδους άρδευσης, καθώς επίσης και για την 

αναγκαιότητα αντικατάστασης των ελκυστήρων με νέους αποδοτικότερους. Επίσης, ο 

Δήμος θα πραγματοποιήσει τη δημοσίευση σχετικών άρθρων στον τοπικό τύπο σε 

εβδομαδιαία βάση με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση των αγροτών. Μέσω του ενημερωτικού 

υλικού θα παρουσιαστούν οι καλές πρακτικές, ποσοτικοποιημένα οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή των δράσεων, ενώ παράλληλα, θα 

πραγματοποιείται έρευνα αγοράς σε συνεργασία με γεωργικούς συνεταιρισμούς της 

περιοχής, όπου θα παρουσιάζονται στους ενδιαφερόμενους δυνατότητες αγοράς και 

χρηματοδότησης του απαραίτητου εξοπλισμού. 

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να εφαρμοστεί η Γεωργία Ακριβείας, η οποία είναι μία  

ρηξικέλευθη μέθοδος γεωργικής διαχείρισης, που έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει την 

αγνοημένη έως πρόσφατα παραλλακτικότητα του αγροτεμαχίου, με αποτέλεσμα να μειώσει 

τόσο το κόστος παραγωγής, όσο και τις επιπτώσεις των εισροών στο περιβάλλον. Η τεχνική 

αυτή βασίζεται στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, τη Γεωργική Μηχανική, τις 

Μετρήσεις στο Πεδίο, τα Συστήματα Εντοπισμού Θέσης και την Τηλεπισκόπηση. Ενώ η 

παραδοσιακή γεωργική διαχείριση αντιμετωπίζει τα αγροτεμάχια ως ομοιόμορφα 

(βασισμένη σε μέσους όρους) και αγνοεί την εγγενή ή επίκτητη ως προς το χώρο και το 

χρόνο παραλλακτικότητα τους (variability), στην καρδιά της Γεωργίας Ακριβείας βρίσκεται 

η διαχείριση αυτής ακριβώς της παραλλακτικότητας. Διακρίνονται τρεις μορφές 

παραλλακτικότητας: η χωρική, η χρονική και η προβλεπτική. Η χωρική παραλλακτικότητα 

γίνεται αντιληπτή ως μεταβολή των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των καλλιεργειών και 

του εδάφους, με την αλλαγή θέσης μέσα στο αγροτεμάχιο. Η χρονική παραλλακτικότητα 

γίνεται αντιληπτή ως μεταβολή τους με το χρόνο. Η προβλεπτική παραλλακτικότητα γίνεται 

αντιληπτή ως μεταβολή στο χώρο, της διαφοράς μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών 

τιμών αποδόσεων. Η Γεωργία Ακριβείας παρέχει το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι διαχειριστές 

των καλλιεργειών μπορούν με μεγάλη ακρίβεια να κατανοήσουν και στη συνέχεια να 

ελέγξουν αυτά που συμβαίνουν μέσα στο αγροτεμάχιο . Στο παρελθόν το μικρό μέγεθος των 

αγροτεμαχίων και ο περιορισμός τους από φυσικά όρια επέτρεπαν στους γεωργούς να 

παίρνουν υπόψη τους τη χωρική και χρονική παραλλακτικότητα μεταβάλλοντας εμπειρικά 
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τη μεταχείρισή τους από σημείο σε σημείο και από εποχή σε εποχή. Ωστόσο, με τη 

μεγέθυνση των αγροτεμαχίων, την εντατική παραγωγή και την εκμηχάνιση το τελευταίο 

μισό του 20ού αιώνα, δεν ήταν δυνατόν να ληφθεί υπόψη η εντός του αγροτεμαχίου 

παραλλακτικότητα, χωρίς την ανάπτυξη της τεχνολογίας των Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών (GPS). 

4.5.2 Παρεμβάσεις σε Δημοτικά Κτίρια 

Τα Δημοτικά Κτίρια στην Ελλάδα και ειδικότερα στην επαρχία, παρά τις φιλότιμες 

προσπάθιες των τελευταίων 30 ετών παραμένουν να είναι παλια και κακοσυντηρημένα. Τα 

περισσότερα κτίρια είναι χτισμένα πρίν το 1980 και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τις τεράστιες 

απώλειες θερμότητας λόγω παντελούς έλλειψης μόνωσης (συμφωνα με ΚΕΝΑΚ) και εν 

τέλει και μεγαλύτερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Ο Δήμος Αγιάς είναι από 

τους ελάχιστους επαρχιακούς δήμος, ο οποιός προσπαθεί συνεχώς με ανακαινήσεις αλλά 

και με νέα κτίρια να δώσει λύση σε αυτό το ενεργειακό προβλημα. Ωστόσο πολλά δημότικα 

κτίρια, όπως και τα περισσότερα Σχολικά Κτίρια έχουν τεράστιες ενεργειακές απώλειες. 

Δυστυχώς τα στοιχεία μας δεν είναι επαρκή για ολκληρωμένη μελέτη πάνω σε κάθε κτίριο, 

για το λόγο αυτό θα προσθερθούν αναλυτικές προτάσεις-συμβουλές στον Δήμο Αγιάς. 

 

4.11 Σχήμα Γυμνάσιο Αγιάς χτισμένο πριν το 1980 
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Οι προτάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημοτικά κτίρια του Δήμου Αγιάς είναι οι 

εξής: 

1. Βελτιώσεις στα παράθυρα 

Τα ενεργειακά αποδοτικότερα παράθυρα, εκτός από τα προφανή οφέλη στα θερµικά και 

ψυκτικά φορτία, συντελούν στην εξασφάλιση θερµικής και οπτικής άνεσης. Τα υαλοστάσια 

προηγµένης τεχνολογίας διαθέτουν βελτιωµένες ιδιότητες, οι οποίες οφείλονται: 

• Στη µόνωση των διακένων µεταξύ υαλοπινάκων (µείωση µεταφοράς θερµότητας µε 

αγωγή)  

• Στην εγκατάσταση πολλαπλής επίστρωσης ή ταινιών (µείωση µεταφοράς 

θερµότητας από ακτινοβολία) 

• Στην εισαγωγή αερίου αργού ή κρυπτού στο διάκενο µεταξύ των υαλοπινάκων, 

(µείωση µεταφοράς θερµότητας από συναγωγή)  

• Στην προσθήκη εξωτερικών σκιάστρων, (µείωση µετάδοσης της ηλιακής 

ακτινοβολίας στο εσωτερικό) 

 Για να προσδιοριστεί µε ακρίβεια η εξοικονόµηση ενέργειας που οφείλεται στα 

αποδοτικότερα παράθυρα, απαιτείται η χρήση δυναµικών ωριαίων µοντέλων που να 

προσοµοιώνουν όλους τους µηχανισµούς µε τους οποίους επηρεάζονται τα θερµικά φορτία 

του κτιρίου. Για να γίνει µία αρχική οικονοµική αξιολόγηση της επέµβασης, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µία απλοποιηµένη µέθοδος υπολογισµού της εξοικονόµησης θερµικής και 

ψυκτικής ενέργειας. 

2. Ελάττωση της διήθησης του αέρα 

Η διήθηση (διαφυγή και διείσδυση) του αέρα, επηρεάζει καθοριστικά τα θερµικά φορτία, 

ειδικά σε κτίρια µικρού µεγέθους. Σύµφωνα µε µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε οκτώ 

κτίρια γραφείων στις ΗΠΑ, ο µέσος ρυθµός διαφυγής του αέρα από 0,1 έως 0,5 αλλαγές 

αέρα ανά ώρα (ACH), αντιστοιχεί στο 10 έως 25% του µέγιστου θερµικού φορτίου (Tuluca 

et al, 1997). 

 Κύριες πηγές διαφυγής και διείσδυσης του αέρα αποτελούν οι χαραµάδες των τοίχων 

(πλαίσια παραθύρων, έξοδοι καλωδιώσεων, υδραυλικές οπές), τόσο στα εµπορικά κτίρια 

όσο και στις κατοικίες. Άλλες διέξοδοι διαφυγής του αέρα είναι διαµέσου των εσωτερικών 

χωρισµάτων (π.χ. ανελκυστήρες και φωταγωγοί) και των εξωτερικών θυρών (ειδικά στα 
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εµπορικά καταστήµατα), κυρίως σε µεγάλα κτίρια. Η ακριβής ποσότητα του αέρα διήθησης, 

υπολογίζεται µε την τεχνική του φυσητήρα ή του αερίου δείκτη.  

Για να βελτιωθεί η στεγανότητα του κτιριακού κελύφους ως προς τον αέρα υπάρχουν 

αρκετές µέθοδοι και τεχνικές, που περιλαµβάνουν : 

• Τη στεγανοποίηση-σφράγιση διαφόρων χαραµάδων (π.χ. πλαίσια παραθύρων, οπές 

των σωληνώσεων νερού κλπ) µε χρήση διάφορων τύπων στεγανοποιητικών υλικών 

(ουρεθάνη, λατέξ, πολυβινύλιο, κλπ). 

• Φράξιµο των χαραµάδων (π.χ. παράθυρα, πόρτες κλπ) µε την εφαρµογή 

συγκολλητικού ελαστικού αφρού. 

• ∆ιαµόρφωση τοπίου : φύτευση γύρω από το κτίριο, για την ελάττωση των 

επιδράσεων του ανέµου και της διήθησης του αέρα  

• Ανεµοθραύστες : αποτελούνται από ένα ή περισσότερα αδιαπέρατα από τον αέρα 

στοιχεία που εγκαθίστανται στο εξωτερικό του κτιρίου ώστε να σχηµατιστεί ένα 

συνεχές στρώµα γύρω από τους τοίχους του κτιρίου. Υλικά για τη χρήση αυτή είναι 

η υγρή άσφαλτος, το υγρό καουτσούκ, η ασφαλτόστρωση και τα φύλλα πλαστικού. 

3. Προτάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον περιβάλλοντα χώρο 

Κατά τη διάρκεια της µελέτης του κτιρίου πρέπει να αξιολογούνται οι µικροκλιµατικές 

συνθήκες, δηλαδή η ηλιακή πρόσοδος στο οικόπεδο και οι πνέοντες άνεµοι. Ο σωστός 

σχεδιασµός σε ένα νέο κτίριο αλλά και επιλεγµένες επεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο 

υφιστάµενου κτιρίου µπορεί να περιορίσουν αισθητά την κατανάλωση ενέργειας σε 

θέρµανση, ψύξη και φωτισµό. Οι βασικότερες επεµβάσεις είναι οι ακόλουθες : 

• Προστασία από τους ψυχρούς ανέµους µε κατάλληλη φύτευση ή κατασκευή 

συµπαγούς τοίχου 

• Χρήση αντανακλαστικών επιφανειών εξωτερικά για µεγαλύτερη πρόσοδο της 

ηλιακής ακτινοβολίας το χειµώνα. 

• Φύτευση φυλλοβόλων δέντρων στη νότια πλευρά του κτιρίου για σκίαση τους 

θερινούς µήνες και ανεµπόδιστο ηλιασµό το χειµώνα.  

• Φύτευση του περιβάλλοντα χώρου συνεπάγεται τοπική πτώση της θερµοκρασίας 

έως και 3ΟC κατά τους θερινούς µήνες, µέσω της εξατµισοδιαπνοής των φυτών. 

• Ύπαρξη νερού (σιντριβάνι, λιµνούλα κλπ) στην κατεύθυνση των καλοκαιρινών 

ρευµάτων για φυσικό δροσισµό σε θερµά και ξηρά κλίµατα.  Τοποθέτηση υπαίθριων 

σκιάστρων (αναρριχώµενα φυτά, πέργκολες κλπ). 
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4. Σκίαση 

Η σωστή µελέτη ηλιασµού έχει ως σκοπό την προστασία του κτιρίου από την ηλιακή 

ακτινοβολία όταν αυτή είναι ανεπιθύµητη, δηλαδή κατά τους θερινούς µήνες, χωρίς όµως 

να εµποδίζεται η πρόσοδος της το χειµώνα που είναι επιθυµητή. Για το λόγο αυτό, το µήκος 

των εξωτερικών σκίαστρων υπολογίζεται σε χαρακτηριστικές ηµεροµηνίες και 

συγκεκριµένα πρέπει να έχει τέτοιο µήκος, ούτως ώστε κατά το χειµερινό ηλιοστάσιο να 

εισέρχεται επαρκής ακτινοβολία στο εσωτερικό του κτιρίου ενώ κατά το θερινό ηλιοστάσιο 

να παρέχεται επαρκής σκιασµός. Η θέση του ηλίου µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια για 

µια δεδοµένη ώρα της ηµέρας συγκεκριµένου µήνα για δεδοµένο γεωγραφικό πλάτος. 

Χονδρικά, ένας εµπειρικός κανόνας για τον υπολογισµό του αναγκαίου µήκους του 

προβόλου είναι ότι σε γεωγραφικό πλάτος 36ο το µήκος του πρέπει να είναι το ¼ του ύψους 

του (από το δάπεδο), ενώ σε γεωγραφικό πλάτος 46ο το ½. Ο ρόλος της ηλιακής 

ακτινοβολίας είναι διπλός : για τη θέρµανση και το φωτισµό του κτιρίου. Η άµεση 

ακτινοβολία µπορεί να δηµιουργήσει θάµβωση (λάµψη) στο εσωτερικό. Για την αποφυγή 

του φαινοµένου αυτού µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε υαλοστάσια προηγµένης 

τεχνολογίας, όπως για παράδειγµα εξωτερικές ή εσωτερικές περσίδες (γρίλιες), 

ρυθµιζόµενα στόρια παραθύρου, κουρτίνες ή τέντες. - Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια 

και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ – Τμ. Αν.& Δυτ. 

Κρήτης, Οκτ. 2005 

5. Εγκατάσταση Φωτοβολταΐκών Συστημάτων 

Ένα ακόμη μέτρο εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας που προτείνεται, είναι η 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων (πάνελ) στις στέγες των δημοτικών κτηρίων.  

Πρόκειται για μία πιο δαπανηρή επέμβαση, αλλά ταυτόχρονα και πιο αποτελεσματική για 

την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα κτήρια. Αναμενόμενο χρονικό διάστημα 

απόσβεσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων τα 10 έτη. 

6. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων 

 Η θερμομόνωση των κτηρίων μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση θερμομονωτικών υλικών 

(διογκωμένη πολυστερίνη) και διπλών υαλοπινάκων, περιορίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις 

ανταλλαγές θερμότητας μεταξύ του κτηρίου και του περιβάλλοντος.  
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Αυτό θα επιφέρει ως αποτέλεσμα, σημαντική μείωση της κατανάλωσης από το σύστημα 

θέρμανσης, καθώς και αποφυγή υπερθέρμανσης κατά τη θερινή περίοδο. Η απόσβεση 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε 4-6 έτη. 

7. Θερμομόνωση οροφής – στέγης 

Προκειμένου να περιοριστούν οι θερμικές απώλειες από την οροφή, προτείνεται η 

τοποθέτηση οριζόντιας ή κεκλιμένης στέγης στην οροφή και η τοποθέτηση θερμομονωτικού 

υλικού στην εξωτερική ή στην εσωτερική επιφάνεια της οροφής.  

Η αποτελεσματική στεγάνωση της οροφής, πρόκειται να αποφέρει σημαντικά 

αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ η απόσβεση αναμένεται να 

πραγματοποιηθεί σε 3-5 έτη. 

4.5.3 Παρεμβάσεις στα Δημοτικά Οχήματα 

Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Αγιάς προτείνονται οι 

παρακάτω προτάσεις για τα Δημοτικά Οχήματα: 

• Μελέτη, ανάλυση και βελτίωση των διαδρομών των απορριμματοφόρων οχημάτων. 

• Αυξημένη χρήση βιοκαυσίμων στα δημοτικά οχήματα. 

• Εκπαίδευση των οδηγών των δημοτικών οχημάτων στην οικολογική οδήγηση 

(ecodriving). 

• Αντικατάσταση ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων. 

4.5.4 Οριζόντια μέτρα και συμβουλές προς τους πολίτες 

Ίσως η πιο σημαντική από τις συμβουλές-προτάσεις είναι τα οριζόντια μέτρα και οι 

συμβουλές για τους πολίτες. Όπως προαναφέρθηκε, και σε προηγουμενο κεφάλαιο ο Δήμος 

δεν μπορεί να λύσει μόνος του το ενεργειακό πρόβλημα χωρίς την ουσιαστική συμβολή των 

πολιτών. Οι κατοικίες, ο τριτογενής και ο αγροτικός τομέας καταναλώνουν τις μεγαλύτερες 

ποσότητες ενέργειες και εκέι έχει ως στόχο αυτό το υποκεφάλαιο να δώσει συμβουλες. Τα 

οριζόντια μέτρα που προτείνονται είναι τα εξής: 

• Δημόσιες Συμβάσεις 

• Ενημέρωση πολιτών και φορέων 

• Διοργάνωση ημερίδων για ενεργειακά θέματα, Ημέρες Ενέργειας 

• Ενημέρωση των πολιτών και ευαισθητοποίηση των μαθητών 
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• Ηλεκτρονική ενημέρωση από την ιστοσελίδα του Δήμου 

• Εκπαίδευση/ενημέρωση υπαλλήλων του Δήμου 

Ο Δήμος Αγιάς θα μπορέσει να ενημερώσει άμεσα τους πολίτες ως προς τους τρόπου 

εξοικονόμησης της ενέργειας, όπως π.χ η χρήση ολο και περισσότερο του ποδηλάτου, η 

οικονομία στο ρεύμα στις καθημερινές ασχολίες των δημοτών(Θερμοσίφωνας,Θέρμανση – 

Κλιματισμός,Ηλεκτρικές – Ηλεκτρονικές συσκευές κ.α), μόνωση παλαιών κατοικιών, 

μετακινήσεις, κοινωνικές ενέργειες κ.α. Το γεγονός αυτό ο Δήμος θα μπορέσει να το 

προωθήσει με: 
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5 Συμπεράσματα 

Με την ολοκλήρωση της μελέτης για τον Δήμο Αγιάς έχουμε να προβούμε σε κάποια 

αναγκαία συμπεράσματα, τα οποία θα βοηθήσουν την επίτευξη των στόχων μας, αλλά και 

στην ολική αξιολόγιση του project. Τα συμπεράσματα είναι τα εξής: 

1. Διασπορά των στοιχείων στις ενεργειακές καταναλώσεις. 

Η απογραφή των τελικών ενεργειακών καταναλώσεων για τον μετέπειτα υπολογισμό των 

εκπομπών σε επίπεδο περιοχών, είναι σύνθετη διαδικασία κυρίως λόγω της διασποράς και 

δυσκολίας ανάκτησης κάποιων στοιχείων. Οι παραδοχές είναι αναπόφευκτες, με συνέπεια 

η ποιότητα των αποτελεσμάτων να διαφέρει από τομέα σε τομέα ενεργειακής κατανάλωσης. 

2. Ο πρότυπος συντελεστής εκπομπών στην Ελλάδα είναι αυξημένος. 

Δυστυχώς, στην Ελλάδα η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου 

από τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ως καύσιμο τον λιγνίτη. Το 

γεγονός αυτό μας οδηγεί σε αυξημένο συντελεστή εκπομπών. Θετικό αποτελεί το γεγονός 

ότι πολλοί δήμοι, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Αγιάς, έχουν στραφεί στην πράσινο 

ενέργεια με αποτέλεσμα την μείωση του συντελεστή εκπομπών. 

3. Το ενεργειακό πρόβλημα του Δήμου Αγιάς 

Ο Δήμος Αγιάς δεν αντιμετοπίζει μεγάλο ενεργειακό προβλήμα και αποτελεί ένα καλό 

παραδειγμα επαρχιακου δήμου μέσω των προσπαθειών που κάνει για την μείωση της 

ενέργειας. Εάν υπάρξει η συνεπής πραγματοποιήση των προτάσεων, παρόλο που δεν 

αποδίδουν ακριβώς μείωση 20%, που δόθηκαν θα μπορούμε να μιλάμε για ένα πρότυπο 

επαρχιακού δήμου 

4. Ανάγκη ουσιαστικότερης παρουσίας περιφερειακών Δομών Στήριξης. 

Οι Δομές Στήριξης παρέχουν βασική υποστήριξη στους Δήμους του Συμφώνου, όμως ο 

ρόλος τους μπορεί να γίνει πιο ενεργός, πιο στοχευμένος και με αυτό τον τρόπο να 

προσφέρουν πιο ουσιαστικά από την καταλυτική θέση που έχουν. Παράδειγμα, δήμοι στην 

ίδια περιφέρεια, έχουν κάποιες κοινές αναζητήσεις ενεργειακών στοιχείων. Προκειμένου 

λοιπόν να υπάρχει μια κοινή συνισταμένη δήμων στην ίδια περιφέρεια, είναι αναγκαία η 

δημιουργία μιας βάσης δεδομένων περιφερειακών ενεργειακών στοιχείων. 
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5. Ανάγκη στροφής στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  

Η παραγωγή ενέργειας έχει άμεσες επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Ο ορυκτός πλούτος 

εξαντλείται και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας φαντάζουν ως η μόνη ουσιαστική λύση. 

Τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα είναι η έλλειψη ενεργειακού αποθέματος και η αναζήτηση ορυκτών πόρων που 

έχει ακόμα και ως αποτέλεσμα τις πολεμικές συρράξεις. Για το λόγο αυτό τα βλέμματα όλων 

πρέπει όχι μονο να στραφούν στην πράσινη «ενέργεια», αλλά και στη εξοικονόμηση αυτής 

μέσω άμεσων και πολλές φορές απλών προτάσεων. 

6. Ο Δήμος δεν μπορεί μόνος να σταματήσει το Ενεργειακό Πρόβλημα 

Ο Δήμος Αγιάς έχει ήδη λάβει μέτρα για την καταπολέμηση του ενεργειακού προβλήματος 

και έχει την δυνατότητα να λάβει ακόμα περισσότερα ακολουθώντας το παρόν ΣΔΑΕΚ. 

Ωστόσο, ο Δήμος μόνος του δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα. Όπως φάνηκε και στην μελέτη 

το πρόβλημα της ενέργειας δεν βρίσκεται στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις που 

διαχειρίζεται ο Δήμος, αλλά στα ιδιωτικά κτίρια και στις επιχειρίσεις. Για το λόγο αυτό οι 

ίδιοι οι πολίτες θα πρέπει να αντιληφθούν το ενεργειακό πρόβλημα, έτσι ώστε να βοηθήσουν 

το περιβάλλον, αλλάζοντας τον τρόπο ζωής. 
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