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Περίληψη 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση και υποστήριξη των 

προσπαθειών που καταβάλλονται για την εφαρμογή πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη 

ενέργεια από δημοτικές και περιφερειακές τοπικές αρχές. Οι υπογράφοντες το 

Σύμφωνο δεσμεύονται εθελοντικά να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20 % έως το 

2020, με την υιοθέτηση δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕΝ) και την 

εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά την υπογραφή του 

Συμφώνου, οι τοπικές αρχές οφείλουν να υποβάλουν ένα Σχέδιο Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το οποίο περιλαμβάνει την απογραφή ενεργειακών 

καταναλώσεων και εκπομπών CO2 για το έτος αναφοράς, καθώς και τις μελλοντικές 

δράσεις με τις οποίες θα επιτευχθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός Προσχεδίου Δράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας του νομού Ηλείας. Αρχικά, γίνεται 

μία εκτίμηση των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων στα όρια του δήμου και των 

αντίστοιχων εκπομπών CO2 για το έτος 2010. Στη συνέχεια παρουσιάζονται προτάσεις 

για μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων μέσω βελτίωσης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας και προώθησης ΑΠΕ. Κάθε προτεινόμενη δράση εξετάζεται 

ξεχωριστά και παρουσιάζονται στοιχεία για την ενέργεια που εξοικονομείται καθώς 

και στοιχεία τεχνοοικονομικής φύσης. Η διαδικασίες και οι μέθοδοι που 

ακολουθούνται βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται από το 

Σύμφωνο των Δημάρχων. 
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Σύμφωνο των Δημάρχων, Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), 

Απογραφή Εκπομπών, Τελική Ενεργειακή Κατανάλωση, Εξοικονόμηση Ενέργειας, 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Αειφόρος Ανάπτυξη, Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας  
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Abstract 

Covenant of Mayors is the main European initiative for addressing the climate change 

as well as promoting and supporting efforts to implement policies concerning 

sustainable energy from municipal and regional authorities. The Covenant signatories 

voluntarily commit themselves to meet and exceed the European Union target of 

reducing CO2 emissions by at least 20 % by 2020, with the adoption of Energy Saving 

actions and the utilization of Renewable Energy Sources (RES). After the signing of 

the Covenant, the local authorities have to submit a Sustainable Energy Action Plan 

(SEAP), which includes inventories of energy consumptions and CO2 emissions for the 

baseline year, as well as future actions that will lead to achieving the goal of emissions 

reduction. 

The purpose of this thesis is to develop a Draft of Sustainable Energy Action Plan for 

the Municipality of Ancient Olympia of Ilia regional unit in Greece. Initially, there is 

an estimation of the total energy consumption within the limits of the Municipality and 

the corresponding CO2 emissions for the year 2010. Then, suggestions for reducing the 

pollutant emissions through improvement of energy efficiency and promoting RES are 

presented. Every proposed action is considered separately and data about the energy 

saved and of techno-economic nature are presented. The procedures and the methods 

used are based on the guidelines provided by the Covenant of Mayors. 

 

Key Words:       

Covenant of Mayors, Sustainable Energy Action Plan (SEAP), Baseline Emission 

Inventory (BEI), Final Energy Consumption, Energy Saving, Energy Efficiency, 

Sustainable Development, Municipality of Ancient Olympia  
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1.1 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρείται συνεχόμενη αύξηση της 

κατανάλωσης ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιτίας της τεχνολογικής ανάπτυξης 

και της δημιουργίας νέων αναγκών που προκύπτουν, της πληθυσμιακής αύξησης που 

παρατηρείται και του γενικότερου σύγχρονου τρόπου ζωής. Οι αυξημένες ενεργειακές 

ανάγκες συντελούν στην εξάντληση των φυσικών πόρων της γης, στην περιβαλλοντική 

ρύπανση και στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου που συμβάλλει στην 

κλιματική αλλαγή. Η αύξηση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας οφείλεται στις 

αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το κυριότερο 

αέριο του θερμοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο 

απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα από την καύση ορυκτών καυσίμων, όπως ο 

λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Υπολογίζεται ότι η συγκέντρωση του CO2 

στην ατμόσφαιρα για την περίοδο 1960 - 2013 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 27,8 

%   

Με σκοπό την αξιολόγηση των ερευνών που διεξάγονται για τη μελέτη της κλιματικής 

αλλαγής, την αξιολόγηση των συνεπειών των κλιματικών μεταβολών που προέρχονται 

από ανθρώπινη δραστηριότητα και τη διερεύνηση πιθανών πολιτικών και δράσεων για 

την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κινδύνων, ιδρύθηκε το 1988 η Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change 

– IPCC) υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το 1997 υπογράφεται το 

Πρωτόκολλο του Κιότο το οποίο τίθεται σε ισχύ το 2005 με σκοπό την αντιμετώπιση 

της αύξησης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με αυτό, τα κράτη που 

το έχουν συνυπογράψει δεσμεύονται να ελαττώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου σε σχέση με τις αντίστοιχες εκπομπές του έτους 1990 κατά ένα 

συγκεκριμένο στόχο έως το 2012. Η επέκταση του πρωτοκόλλου μέχρι το 2020 έγινε 

το 2012 με την σύναψη της Τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο, 

στην οποία περιλαμβάνονται τροποποιήσεις στους στόχους μείωσης εκπομπών των 

κρατών που έχουν συνυπογράψει.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ένθερμος υποστηρικτής του Πρωτοκόλλου του Κιότο, έθεσε 

επιπλέον τους δικούς της στόχους το 2008 με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. Οι στόχοι της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια, ευρύτερα 

γνωστοί ως «20-20-20», αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

κατά 20 % σε σχέση με τις αντίστοιχες εκπομπές το 1990, την αύξηση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας κατά 20 % και τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) κατά 20 % στην παραγωγή ενέργειας, έως το 2020.  

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των Δημάρχων προκειμένου να 

υποστηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τις τοπικές αρχές για την 

εφαρμογή μέτρων σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Το Σύμφωνο των Δημάρχων 

αποτελεί την κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και 

περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να πετύχουν ή να υπερβούν το 

στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για μείωση των εκπομπών μέχρι το 2020. 
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Οι δήμοι που αποφασίζουν να συμμετέχουν στο Σύμφωνο υποχρεούνται να κάνουν 

απογραφή καταναλώσεων ενέργειας και εκπομπών αερίων ρύπων εντός των συνόρων 

τους και στη συνέχεια να συντάξουν ένα Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). 

Το ΣΔΑΕ περιγράφει αναλυτικά τις δράσεις για την επίτευξη του στόχου που έχει 

ορίσει ο κάθε δήμος, που πρέπει να ξεπερνά το 20 % μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων σε 

σχέση με το έτος αναφοράς. Η επίτευξη του στόχου γίνεται μέσα από έργα και 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕΝ) και από την  ανάπτυξη Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι, στο πλαίσιο του Συμφώνου των 

Δημάρχων, η απογραφή των τελικών καταναλώσεων και εκπομπών του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας για επιλεγμένο έτος αναφοράς, καθώς και η ανάπτυξη ενός Προσχεδίου 

Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο δήμο.   

1.2 Στάδια υλοποίησης 

Η παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε σε 6 στάδια:  

Στάδιο 1ο : Ανάληψη διπλωματικής – μελέτη του Συμφώνου των Δημάρχων  

Στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε συζήτηση και ανάλυση για τους στόχους της 

διπλωματικής εργασίας και για τα κριτήρια επιλογής δήμου προς ανάπτυξη προσχεδίου 

δράσης. Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας επιλέχθηκε ως ο καταλληλότερος αγροτικός 

δήμος με δυνατότητα πρόσβασης. Στη συνέχεια αναζητήθηκαν πληροφορίες για το 

Σύμφωνο των Δημάρχων τους όρους ένταξης σε αυτό και τα οφέλη που μπορεί να έχει 

ένας δήμος από την ένταξή του στο Σύμφωνο, ενώ παράλληλα μελετήθηκε η 

μεθοδολογία που προτείνεται για την ανάπτυξη του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου 

Ενέργειας του δήμου, στις αρχές της οποίας θα βασιστεί και η ανάπτυξη του παρόντος 

προσχεδίου. 

Στάδιο 2ο : Προσέγγιση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

Σε αυτό το στάδιο πραγματοποιήθηκε η προσέγγιση των τοπικών αρχών του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας με σκοπό την ενημέρωση για το Σύμφωνο των Δημάρχων και τους 

στόχους της παρούσας διπλωματικής εργασίας. Κατόπιν συνάντησης με το δήμαρχο 

Αρχαίας Ολυμπίας εκφράστηκε η πρόθεση του δήμου για συνεργασία στο πλαίσιο της 

εργασίας, με την παροχή των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων και πληροφοριών που 

αφορούν τα χαρακτηριστικά του δήμου για ανάπτυξη του ΣΔΑΕ.   

Στάδιο 3ο : Ανάλυση των χαρακτηριστικών του δήμου 

Στο συγκεκριμένο στάδιο συλλέχθηκαν δημογραφικά, γεωγραφικά, κλιματολογικά, 

ιστορικά, πολιτισμικά, οικονομικά και ενεργειακά στοιχεία για κάθε δημοτικό 

διαμέρισμα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Η συλλογή των παραπάνω δεδομένων έγινε 

από βιβλιογραφικό υλικό στο διαδίκτυο, ενώ κύρια πηγή δεδομένων αποτέλεσε η 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
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Στάδιο 4ο : Καταγραφή τελικών ενεργειακών καταναλώσεων και υπολογισμός τελικών 

εκπομπών 

Το στάδιο αυτό αποτέλεσε το πλέον χρονοβόρο και απαιτητικό στάδιο της 

διπλωματικής εργασίας. Τα απαραίτητα στοιχεία αντλήθηκαν από φορείς εντός και 

εκτός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Οι φορείς από τους οποίους συλλέχθηκαν 

δεδομένα ήταν: η Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του δήμου, τα σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου, η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ), ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αρχαίας Ολυμπίας, το τοπικό κατάστημα του Διαχειριστή 

του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) στον Πύργο, ο 

Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 

(ΤΟΕΒ) Πελοπίου, τα Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Πύργου, το 

κατάστημα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) στον Πύργο, ο 

Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ), 

το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), καθώς και η 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Τη λήψη των στοιχείων ενεργειακής κατανάλωσης 

ακολούθησε η επεξεργασία τους και η παρουσίαση των συνολικών τελικών 

αποτελεσμάτων καθώς και ο υπολογισμός και η παρουσίαση των συνολικών εκπομπών 

CO2.  

Στάδιο 5ο : Παρουσίαση προτεινόμενων δράσεων για τη μείωση των εκπομπών  

Το συγκεκριμένο στάδιο είναι το πλέον σημαντικό στάδιο της διπλωματικής εργασίας. 

Σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου αναλύθηκε το επιχειρησιακό 

πλάνο του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, η ενεργειακή του στρατηγική και τα ενεργειακά 

προγράμματα στα οποία συμμετέχει ή πρόκειται να συμμετέχει μελλοντικά. Κατόπιν 

αξιολόγησης, προτείνονται δράσεις που κρίνονται ενεργειακά και οικονομικά βιώσιμες 

για την επίτευξη της μείωσης των εκπομπών CO2. Στη συνέχεια γίνεται καταγραφή και 

παρουσίαση όλων των προτεινόμενων δράσεων και η μείωση των εκπομπών που αυτές 

θα επιφέρουν, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζεται η οικονομική βιωσιμότητά τους μέσω 

οικονομοτεχνικής μελέτης, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Στάδιο 6ο : Συμπεράσματα και προοπτικές 

Στο τελευταίο στάδιο γίνεται σύντομη παρουσίαση των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και των προοπτικών για τη 

βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη του δήμου. 

1.3 Δομή της εργασίας 

Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από πέντε κεφάλαια:  
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 Στο 1ο κεφάλαιο περιγράφεται το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας με 

σύντομη αναφορά στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και τα διεθνή μέτρα 

ή προγράμματα αντιμετώπισής της, τα στάδια υλοποίησής της εργασίας καθώς 

και η δομή της. 

 Στο 2ο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δημοτικών ενοτήτων του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας και δίνονται στοιχεία για τα δημογραφικά, κοινωνικά, 

γεωγραφικά, κλιματολογικά, ιστορικά, πολιτισμικά, οικονομικά και ενεργειακά 

χαρακτηριστικά του δήμου. 

 Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η μεθοδολογία καταγραφής όλων 

των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου θέρμανσης, πετρελαίου 

Diesel και βενζίνης ανά κατηγορία χρήσης στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για το 

έτος 2010. Επίσης, με τη βοήθεια των συντελεστών εκπομπών υπολογίζονται 

οι εκπομπές CO2 ανά είδος καυσίμου και κατηγορία χρήσης για το έτος 

αναφοράς και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά σε πίνακα. Στο 

τέλος του κεφαλαίου γίνεται ανάλυση των δεδομένων για την κατανάλωση 

ενέργειας και την εκπομπή ρύπων. 

 Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και 

μείωση των εκπομπών CO2 ανά τομέα και κατηγορία χρήσης. Για κάθε 

προτεινόμενη δράση γίνεται ξεχωριστή ανάλυση, με εκτίμηση της μείωσης των 

εκπομπών που θα επιφέρει, παράθεση οικονομικών στοιχείων και αξιολόγηση 

επενδύσεων στις δράσεις. Στόχος είναι η μείωση του εκπεμπόμενου CO2 

τουλάχιστον κατά 20 % μέχρι το 2020 σε σχέση με τις αντίστοιχες εκπομπές 

κατά το έτος αναφοράς. 

 Στο 5ο κεφάλαιο πραγματοποιείται σύνοψη των συμπερασμάτων που 

προκύπτουν από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας  και 

εξετάζονται οι προοπτικές εξέλιξης και εφαρμογής του Προσχεδίου Δράσης και 

οι προοπτικές του δήμου για αειφόρο ενέργεια. 
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2.1 Γενικά στοιχεία δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανήκει στο νομό Ηλείας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 

και έχει ως έδρα την Αρχαία Ολυμπία. Ο δήμος συστάθηκε την 1η Ιανουαρίου του 2011 

με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης από τη συνένωση των 

προϋπαρχόντων Καποδιστριακών δήμων Αρχαίας Ολυμπίας, Λαμπείας, Λασιώνος και 

Φολόης. Η έκταση του νέου δήμου είναι 545,121 km2 και ο πραγματικός πληθυσμός 

του ανέρχεται σε 13.901 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2011 από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1: Ο νομός Ηλείας στο χάρτη της Ελλάδας 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας συνορεύει στα ανατολικά με το δήμο Γορτυνίας του νομού 

Τριπόλεως, στα νότια με το δήμο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων του νομού Ηλείας,  στα  

δυτικά  με  τους  δήμους  Πύργου και Ήλιδας του νομού Ηλείας και στα βόρεια με τους 

Σχήμα 2.2: Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στην περιφέρεια δυτικής Ελλάδας 
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δήμους Ερυμάνθου και Καλαβρύτων του νομού Αχαΐας. Τα σύνορα του δήμου προς τα 

ανατολικά και τα νότια σχεδόν ταυτίζονται με τους ποταμούς Ερύμανθο και Αλφειό 

αντίστοιχα. Τα δύο ποτάμια ενώνονται, με τον Αλφειό να δέχεται τα νερά του 

Ερύμανθου, πολύ κοντά στο νοτιοανατολικό άκρο του δήμου. Ακολούθως 

παρουσιάζονται οι δημοτικές ενότητες που απαρτίζουν τον δήμο. 

2.1.1 Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας 

Η Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούσε δήμο του προγράμματος 

Καποδίστριας κατά την περίοδο 1999 - 2010. Συστάθηκε με το πρόγραμμα 

Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που 

αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Βρίσκεται στο 

κεντρικό και ανατολικό τμήμα του νομού Ηλείας. Ο συνολικός πραγματικός 

πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας ανέρχεται σε 8.618 κατοίκους, 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011, και καταλαμβάνει έκταση 178,944 km2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας 

Η έδρα της Δημοτικής Ενότητας συμπίπτει με την έδρα του δήμου και είναι η Αρχαία 

Ολυμπία. Αποτελείται από 23 τοπικές κοινότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 2.1. Ο πρώην δήμος Αρχαίας Ολυμπίας χαρακτηριζόταν ως αγροτικός και ως 

πεδινός δήμος, ενώ η οικονομία της περιοχής βασίζεται κυρίως στη γεωργία και τον 

τουρισμό. Παρά το γεγονός ότι ο πρωτογενής τομέας συνεισφέρει το μεγαλύτερο 

ποσοστό του εισοδήματος στη Δημοτική Ενότητα, εκείνο που χαρακτηρίζει την 

ευρύτερη περιοχή είναι η τουριστική ακτινοβολία της Αρχαίας Ολυμπίας. Ωστόσο, η 

μεγάλη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων στη τοπική κοινότητα της Αρχαίας 

Ολυμπίας και στις πολύ κοντινές περιοχές της, έχει ελάχιστα αποτελέσματα 

τουριστικής διάχυσης στις υπόλοιπες κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας.  
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Πίνακας 2.1: Τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας 

Τοπικές Κοινότητες Πληθυσμός Επιφάνεια (km2) Μέσο υψόμετρο 

Αρχαία Ολυμπία 1.201 4,020 72 

Αρχαία Πίσα 423 6,900 92 

Άσπρα Σπίτια 201 12,225 170 

Βασιλάκι 457 14,689 262 

Ηράκλεια 271 5,325 60 

Κάμενα 228 8,625 105 

Καυκωνία 157 6,550 240 

Κλαδέος 160 5,950 160 

Κοσκινάς 248 3,956 67 

Κρυονέρι 136 9,950 480 

Λιναριά 162 3,625 40 

Λούβρο 248 7,625 91 

Μάγειρας 99 3,200 100 

Μουριά 141 5,750 80 

Ξηρόκαμπος 267 11,700 353 

Πελόπιο 972 7,400 70 

Πεύκες 213 9,425 260 

Πλάτανος 935 9,225 80 

Πουρνάρι 156 5,650 70 

Σμίλα 397 5,304 56 

Στρέφι 576 8,100 62 

Φλόκας 419 7,149 60 

Χελιδόνι 551 16,601 360 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 8.618 178,944 132 

 

Η πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας είναι ευρέως γνωστή για την διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών Αγώνων στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με διάφορους μύθους έχουν 

αναφερθεί ως ιδρυτές των Ολυμπιακών Αγώνων ο ίδιος ο θεός Δίας, ο Πέλοπας, ο 

Ιδαίος Ηρακλής και ο ημίθεος Ηρακλής. Οι αγώνες αναδιοργανώθηκαν από τον Ηλείο 

ηγεμόνα Ίφιτο, μετά τη συμφωνία της «ιερής εκεχειρίας» που σύναψε με το Σπαρτιάτη 

βασιλιά Λυκούργο και το βασιλιά της Πίσας Κλεοσθένη. Ως έπαθλο καθιερώθηκε, 

σύμφωνα με το δελφικό χρησμό, ο κότινος, το στεφάνι από τα κλαδιά της 

Καλλιστεφάνου, της ιερής αγριελιάς που φύτρωνε κοντά στον οπισθόδομο του ναού 

του Δία. Ο πρώτος καταγεγραμμένος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων προς τιμή 

του Δία ήταν το 776 π.Χ., έτος από το οποίο αρχίζει και ο κατάλογος των 

Ολυμπιονικών. Οι αγώνες σφυρηλάτησαν, μέσα στους αιώνες, την εθνική, φυλετική 

και πνευματική ενότητα των αρχαίων Ελλήνων. Τελικά καταργήθηκαν από τον 

αυτοκράτορα του Βυζαντίου Θεοδόσιο Α’ το 393 μ.Χ. (293η Ολυμπιάδα), όταν με 

διάταγμά του απαγορεύθηκε η λειτουργία όλων των ειδωλολατρικών Ιερών.  
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Οι ανασκαφές στην Ολυμπία άρχισαν από Γάλλους αρχαιολόγους τον Μάιο του 1829 

και διακόπηκαν όταν η ελληνική κυβέρνηση πληροφορήθηκε το γεγονός της αρπαγής 

των ευρημάτων, τα οποία εκτίθενται στο Λούβρο. Συνεχίστηκαν το 1875 από 

Γερμανούς αρχαιολόγους και δεν έχουν σταματήσει έως και σήμερα χάρη στο 

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο της Αθήνας που εργάζεται υπό την εποπτεία της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ολυμπίας.  

Το Ιερό της Ολυμπίας απλώνεται στους νότιους πρόποδες του δασωμένου λόφου του 

Κρονίου, ανάμεσα στη συμβολή του Αλφειού και του Κλαδέου ποταμού. Η κοιλάδα 

μεταξύ των δύο ποταμών στην αρχαιότητα ήταν κατάφυτη από αγριελιές, λεύκες, 

δρύες, πεύκα και πλατάνια και για αυτό το λόγο το Ιερό ονομάστηκε Άλτις, δηλαδή 

άλσος. Κάποια από τα σημαντικότερα κτίρια που υπήρχαν είναι το Πρυτανείο, το 

Φιλιππείο, το Γυμνάσιο, το στάδιο χωρητικότητας 40.000 θεατών, το Ηραίο, στο οποίο 

βρέθηκε ο Ερμής του Πραξιτέλη, και ο Ναός του Δία, στον οποίο υπήρχε το 

χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία, έργο του γλύπτη Φειδία και ένα από τα Επτά 

Θαύματα του Αρχαίου Κόσμου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας εκθέτει τα 

αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου της Αρχαίας Ολυμπίας και προσελκύει, μαζί με τα 

ερείπια των αρχαίων κτισμάτων της περιοχής, πλήθος επισκεπτών. Μερικά από τα πιο 

γνωστά εκθέματα είναι η Νίκη του Μενδαίου Παιωνίου, ο Ερμής του Πραξιτέλη, τα 

αετώματα του Ναού του Δία και τα ευρήματα από το εργαστήρι του Φειδία. 

Στις 20 Ιουλίου του 1936 έγινε στην Αρχαία Ολυμπία η πρώτη Τελετή Αφής της 

Ολυμπιακής Φλόγας, η οποία ταξίδεψε ως το Βερολίνο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Από τότε και κάθε τέσσερα χρόνια (εκτός του 1940 και του 1944 λόγω Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου), η Αρχαία Ολυμπία τυγχάνει παγκοσμίου προβολής και ενδιαφέροντος, 

καθώς με πανομοιότυπο τελετουργικό ανάβει η Φλόγα και ξεκινάει το ταξίδι της προς 

την πόλη που διοργανώνει τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 1964 

διοργανώθηκε για πρώτη φορά Τελετή Αφής της Φλόγας για τους χειμερινούς 

Ολυμπιακούς Αγώνες του Ίνσμπρουκ στην Αυστρία. 

  

2.1.2 Δημοτική Ενότητα Λαμπείας 

Η Δημοτική Ενότητα Λαμπείας ήταν δήμος του νομού Ηλείας κατά την περίοδο 1999-

2010. Συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων 

κοινοτήτων της περιοχής, που στη συνέχεια αποτέλεσαν τα δημοτικά διαμερίσματα του 

δήμου. Βρίσκεται στο κεντρικά ανατολικό άκρο του νομού Ηλείας, στο σημείο όπου 

συναντά τους νομούς Αρκαδίας και Αχαΐας. Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός της 

Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας ανέρχεται σε 989 κατοίκους, σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011, και καταλαμβάνει έκταση 72,447 km2. 
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Σχήμα 2.4: Δημοτική Ενότητα Λαμπείας 

Τοπική έδρα της Δημοτικής Ενότητας είναι η Λαμπεία ή αλλιώς Δίβρη, ιστορικό 

κεφαλοχώρι της Ηλείας. Η Δημοτική Ενότητα Λαμπείας αποτελείται από μόλις τρεις 

τοπικές κοινότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.2. Ο πρώην δήμος 

Λαμπείας χαρακτηριζόταν ως αγροτικός και ως ορεινός δήμος, ενώ η οικονομία του 

στηρίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία και λιγότερο στη γεωργία. Ο τουριστικός τομέας 

παρουσιάζει μία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν δημιουργηθεί στην 

περιοχή ορισμένα μικρά καταλύματα για την εξυπηρέτηση του ήπιου τουρισμού. Η 

περιοχή έχει οδικές προσβάσεις καλού επιπέδου εξυπηρέτησης, ενώ στους τομείς της 

αγροτικής και δασικής οδοποιίας υπάρχουν ελλείψεις, οι οποίες βελτιώνονται σταδιακά 

στο επίπεδο της δημοτικής οδοποιίας.  

 

Πίνακας 2.2: Τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λαμπείας 

Τοπικές Κοινότητες Πληθυσμός Επιφάνεια (km2) Μέσο υψόμετρο 

Λαμπεία 517 44,498 803 

Αστράς 268 14,149 717 

Ορεινή 204 13,800 783 

Δ.Ε. Λαμπείας 989 72,447 775 

 

Τα χωριά του πρώην δήμου Λαμπείας είναι χτισμένα στις παρυφές του όρους 

Ερύμανθος ή Ωλονός, κομμάτι του οποίου είναι τα Λάμπεια όρη που δεσπόζουν πάνω 

από τη Λαμπεία, στην οποία έδωσαν και το όνομά τους, και το όρος Αστράς όπου 

βρίσκεται δάσος με ψηλά και πυκνά έλατα. Ο ποταμός Ερύμανθος και οι παραπόταμοί 

του, κυλούν ανάμεσα ή δίπλα στις τρεις κοινότητες της περιοχής, αναδεικνύοντας τις 

φυσικές ομορφιές του τόπου. Το χωριό Λαμπεία είναι χτισμένο αμφιθεατρικά σε επτά 

συνοικίες και είναι σήμερα διατηρητέος οικισμός. Το παραδοσιακό σπίτι της περιοχής 
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είναι πετρόκτιστο και η τοπική αρχιτεκτονική συμπληρώνεται από πέτρινα 

κομψοτεχνήματα όπως βρύσες, γεφύρια και καμπαναριά. Σημαντικότερο ιστορικό 

μνημείο στη Λαμπεία είναι ο βυζαντινός ναός της Αγίας Τριάδας που αναγέρθηκε περί 

τα τέλη του 12ου και τις αρχές του 13ου αιώνα μ.Χ..    

Λόγω του δύσβατου της περιοχής και της ορεινής τοποθεσίας της, στη Λαμπεία δεν 

υπήρξε ποτέ έντονη παρουσία Τούρκων κατακτητών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η 

περιοχή να μπορέσει να ανθίσει τόσο οικονομικά όσο και πνευματικά καθώς και να 

προσφέρει κατά καιρούς αγωνιστές στον αγώνα για την απελευθέρωση του έθνους. 

Μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους, η Λαμπεία αξιοποίησε στο έπακρο την 

ευνοϊκή της θέση της καθώς και τη μικρή της απόσταση από μεγάλες πόλεις της 

Πελοποννήσου (Πάτρα, Πύργος, Τρίπολη) και εξελίχθηκε σε σημαντικό οικονομικό, 

εμπορικό και πολιτισμικό κέντρο για τα γύρω χωριά και την ευρύτερη περιοχή. 

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Λαμπεία λειτούργησε το πρώτο σχολείο στην 

Ηλεία μετά την απελευθέρωση από τους Τούρκους το 1821, ενώ αποτελεί γενέτειρα 

πολλών πολιτικών οικογενειών, όπως είναι οι οικογένειες Στεφανόπουλου, 

Παναγούλη, Πετραλιά και Ζαφειρόπουλου. 

 

2.1.3 Δημοτική Ενότητα Λασιώνος 

Η Δημοτική Ενότητα Λασιώνος λειτουργούσε κατά την περίοδο 1999-2010 ως δήμος 

του νομού Ηλείας, μετά τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που 

αποτέλεσαν στη συνέχεια δημοτικά διαμερίσματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα 

Καποδίστριας. Βρίσκεται στο κεντρικά ανατολικό άκρο του νομού Ηλείας και 

συνορεύει με τον νομό Αχαΐας. Ο συνολικός πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής 

Ενότητας Λασιώνος ανέρχεται σε 1.326 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 

2011, και καταλαμβάνει έκταση 119,528 km2.  

Σχήμα 2.5: Δημοτική Ενότητα Λασιώνος 
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Τοπική έδρα της Δημοτικής Ενότητας είναι το Χάνι Πανόπουλου, οικισμός που 

βρίσκεται στο κέντρο της κοινότητας Αντρωνίου. Η Δημοτική Ενότητα Λασιώνος 

αποτελείται από έξι τοπικές κοινότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.3. Ο 

πρώην δήμος Λασιώνος χαρακτηριζόταν ως αγροτικός και ως ορεινός δήμος, ενώ η 

οικονομία του βασίζεται κυρίως στην κτηνοτροφία με εκτροφή αιγοπροβάτων, αλλά 

και στη γεωργία. Ο τουριστικός τομέας και ειδικότερα ο οικοτουρισμός και ο 

αγροτουρισμός δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος. Η περιοχή έχει καλή οδική σύνδεση 

και εξυπηρετείται με το δημοτικό και νομαρχιακό δίκτυο.  

Πίνακας 2.3: Τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος 

Τοπικές Κοινότητες Πληθυσμός Επιφάνεια (km2) Μέσο υψόμετρο 

Αντρώνι 575 22,590 613 

Αγία Κυριακή 78 7,501 940 

Αγία Τριάδα 223 15,407 460 

Κακοτάρι 180 13,632 650 

Κρυόβρυση 195 34,947 975 

Τσίπιανα 75 25,451 985 

Δ.Ε. Λασιώνος 1.326 119,528 741 

 

Η Δημοτική Ενότητα Λασιώνος βρίσκεται στην αρχαία Ακρώρεια της ορεινής Ηλείας. 

Η πιο ονομαστή και αξιόλογη πόλη της Ακρώρειας ήταν ο Λασιών, από όπου έχει πάρει 

το όνομά της η περιοχή, και εκτεινόταν κοντά στο σημερινό χωριό Αντρώνι. Τα 

βορειοδυτικά σύνορα του πρώην δήμου Λασιώνος οριοθετούνται από τις κορυφές του 

όρους Ερύμανθου και του Σκιαδοβουνίου που ανήκει στον ορεινό όγκο του 

Ερυμάνθου. Εδώ βρίσκονται τα ορεινότερα χωριά του νομού Ηλείας, η Κρυόβρυση 

στα 1.010 m  και τα Τσίπιανα στα 985 m, καθώς και το ψηλότερο σημείο του νομού 

που ανήκει στο όρος Ερύμανθο και φτάνει τα 2.100 m υψόμετρο. Το νότιο τμήμα της 

Δημοτικής Ενότητας Λασιώνος βρίσκεται στο οροπέδιο Φολόη, όπου κυριαρχεί η 

ευθύκορμη και φυλλοβόλος βελανιδιά. Στην ίδια περιοχή βρίσκεται το φαράγγι του 

Αντρωνίου, 150 περίπου μέτρα χαμηλότερα από το επίπεδο του ομώνυμου χωριού. 

Στην πλούσια πανίδα του φαραγγιού ανήκουν πολλά είδη πουλιών και ζώων, τα 

περισσότερα από τα οποία προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες. 

Στα αξιοθέατα της περιοχής περιλαμβάνονται το σπήλαιο με τους σταλακτίτες στη 

διαδρομή για το φαράγγι, το Μυκηναϊκό νεκροταφείο 50 θαλαμοειδών ταφών στη θέση 

Παλιομποκοβίνα, ο Βυζαντινός ναός των Αγίων Αναργύρων με τις μοναδικές 

τοιχογραφίες του στο Αντρώνι, τα ερείπια της αρχαίας πόλης Λασιών καθώς και το 

κάστρο της Οχιάς, ένα μεσαιωνικό κάστρο που τα ερείπιά του βρίσκονται στο 

Σκιαδοβούνι. Τους καλοκαιρινούς μήνες το Σκιαδοβούνι προσφέρεται για ανεμοπορία 

με αλεξίπτωτο πλαγιάς (παραπέντε), λόγω των θερμικών αέριων μαζών που 

επικρατούν στην περιοχή. Η υψομετρική διαφορά απογείωσης και προσγείωσης φτάνει 

έως και τα 800 μέτρα και οι συνθήκες είναι ιδανικές για μεγάλες χιλιομετρικές 

αποστάσεις πτήσης με ρεκόρ που φτάνουν τα 50 χιλιόμετρα σε Πανελλήνιους αγώνες.  
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2.1.4 Δημοτική Ενότητα Φολόης 

Η Δημοτική Ενότητα Φολόης ήταν δήμος του νομού Ηλείας πριν ενταχθεί στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Ο δήμος Φολόης συστάθηκε με το 

πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων, που 

αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου, και λειτούργησε την 

περίοδο 1999-2010. Βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του νομού Ηλείας. Ο συνολικός 

πραγματικός πληθυσμός της Δημοτικής Ενότητας Φολόης ανέρχεται σε 2.968 

κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, και καταλαμβάνει έκταση 174,202 

km2. 

Σχήμα 2.6: Δημοτική Ενότητα Φολόης 

Τοπική έδρα της Δημοτικής Ενότητας είναι ο Λάλας. Η Δημοτική Ενότητα Φολόης 

αποτελείται από εννιά τοπικές κοινότητες, οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4. 

Ο πρώην δήμος Φολόης χαρακτηριζόταν ως αγροτικός και ως ορεινός δήμος, ενώ η 

οικονομία του στηρίζεται στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Ο τουριστικός τομέας 

δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος, αν και υπάρχουν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις 

και συνθήκες για αγροτουρισμό και οικοτουρισμό.  

 Πίνακας 2.4: Τοπικές κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Φολόης 

Τοπικές Κοινότητες Πληθυσμός Επιφάνεια (km2) Μέσο υψόμετρο 

Λάλας 626 23,692 580 

Αχλαδινή 266 21,675 651 

Δούκας 129 10,501 576 

Κούμανης 509 31,696 651 

Μηλιές 107 21,180 500 

Νεμούτα 564 24,554 559 

Νεράιδα 272 8,200 303 

Πέρσαινα 287 14,370 660 

Φολόη 208 18,334 640 

Δ.Ε. Φολόης 2.968 174,202 583 
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Το δυτικό μέρος του πρώην δήμου Φολόης βρίσκεται στο ευρύτερο οροπέδιο Φολόης. 

Το οροπέδιο Φολόης καλύπτεται από δρυόδασος με ψηλές και ευθείς βελανιδιές. 

Ονομάζεται αλλιώς Κάπελη, που σημαίνει πυκνό δάσος, ενώ αναφέρεται και ως «το 

μπαλκόνι της Ηλείας». Το δάσος της περιοχής είναι το μοναδικό αυτοφυές δάσος 

πλατύφυλλης δρυός στα Βαλκάνια. Το οικοσύστημα της περιοχής είναι τυπικά 

μεσογειακό και χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία φυτών και ζώων, πολλά από τα 

οποία προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες. Η Κάπελη είναι άνυδρη και ξηρή το 

καλοκαίρι και διατηρείται μόνο από την υγρασία, η οποία συντηρείται στο έδαφος 

λόγω της πυκνότητας των δέντρων που δεν αφήνουν τον ήλιο να περάσει. Στο 

δρυόδασος της Φολόης υπάρχουν πολλοί αριθμημένοι δασικοί δρόμοι που 

προσφέρονται για πεζοπορία, ποδηλασία και ιππασία. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, το οροπέδιο της Φολόης ήταν ο τόπος κατοικίας των 

Κενταύρων. Αρχηγός τους ήταν ο Φόλος, γιος του Σειληνού και της Νύμφης Μελίας, 

από τον οποίο πήρε το όνομά της η περιοχή. Ο Ηρακλής λέγεται ότι επισκέφθηκε τον 

Φόλο, με τον οποίο είχε φιλικές σχέσεις, για να πάρει πληροφορίες για τον Ερυμάνθιο 

Κάπρο, όταν του ανατέθηκε ως τέταρτος άθλος από τον Ευρυσθέα να αιχμαλωτίσει τον 

Κάπρο. Σημαντικό ιστορικό γεγονός στην περιοχή αποτελεί η μάχη του Λάλα ή αλλιώς 

μάχη στο Πούσι τον Ιούνιο του 1821. Η μάχη ήταν μία από τις πρώτες συγκρούσεις της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821 με τους Έλληνες να πετυχαίνουν σημαντική νίκη 

κατά των Λαλαίων, μουσουλμάνων Αλβανών κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι 

αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο για την ευνοϊκή εξέλιξη της επανάστασης στην 

Πελοπόννησο.    

 

2.2 Γεωγραφικά χαρακτηριστικά και φυσικό περιβάλλον   

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αποτελείται από Δημοτικές Ενότητες με αρκετά 

διαφορετικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά. Στο νότιο κομμάτι του δήμου οι περιοχές 

είναι καθαρά πεδινές, ενώ όσο προχωράμε προς τα βόρεια τμήματα του δήμου 

συναντάμε όλο και πιο ορεινές περιοχές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως το 

ψηλότερο με το χαμηλότερο σημείο του δήμου έχουν διαφορά πάνω από 2.000 m και 

ο ψηλότερος με τον χαμηλότερο οικισμό διαφέρουν σε υψόμετρο κατά 1.000 m.  

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας χαρακτηρίζεται ως πεδινός, αν και οι τρεις από τις 

τέσσερεις Δημοτικές Ενότητές του χαρακτηρίζονταν μέχρι παλιότερα ως ορεινές. Το 

φαινόμενο αυτό παρατηρείται στους δήμους ολόκληρης της Ελληνικής επικράτειας 

μετά την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης. Η Ελλάδα σύμφωνα με τα 

κριτήρια ορεινότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελείται κατά 77,88% από ορεινές 

περιοχές [2]. Η διοικητική διαίρεση του προγράμματος Καποδίστριας αντανακλούσε 

σε μεγάλο βαθμό τον ορεινό χαρακτήρα της Ελλάδας, αφού το 61,6 % των δήμων 

χαρακτηρίζονταν ως ορεινοί ή ως ημιορεινοί. Το ποσοστό των δήμων που 

χαρακτηρίζονται ως ορεινοί μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη είναι μόλις 9,5 %, 

ενώ πλέον δεν υφίστανται ημιορεινοί δήμοι. Για το γεγονός αυτό έχουν εκφραστεί 
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έντονες ανησυχίες από κατοίκους ορεινών περιοχών αλλά και από πανεπιστημιακούς, 

οι οποίοι τονίζουν ότι πολλές ορεινές κοινότητες θα οδηγηθούν σε περαιτέρω 

περιθωριοποίηση και οικονομικό μαρασμό, αφού δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση σε 

ειδικά μέτρα στήριξης για τις ορεινές περιοχές. 

Σχήμα 2.7: Διάκριση Καποδιστριακών δήμων σε πεδινούς, ημιορεινούς και ορεινούς 

 

Η ύπαρξη περιοχών με ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά έχει ως αποτέλεσμα την 

ανάπτυξη πλούσιας και πολυποίκιλης χλωρίδας και πανίδας στο δήμο. Στα εύφορα 

εδάφη του δήμου κυριαρχεί η καλλιέργεια ελαιόδεντρων, βρώμης, καλαμποκιού, 

αμπελιών και πορτοκαλιών, ενώ μπορεί κανείς να βρει περιοχές με δάση από πεύκα, 

βελανιδιές και έλατα. Μεγάλο μέρος του δήμου εντάσσεται στο δίκτυο προστασίας 

Natura 2000, το οποίο φιλοξενεί  φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών 

που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες 

περιοχών: 

 Τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» (ΖΕΠ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών, 

όπως ορίζονται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ. 

 Τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας» (ΤΚΣ) για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, σύμφωνα με την οδηγία 

92/43/ΕΟΚ. Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα κράτη μέλη 

υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές αυτές ως «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης» 

(ΕΖΔ) [3]. 
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Πίνακας 2.5: Περιοχές δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000 

Όνομα περιοχής Κατηγορία Έκταση (km2) Προστατευόμενα είδη 

Ολυμπία ΕΖΔ 3,15 2 

Οροπέδιο Φολόης ΕΖΔ/ΖΕΠ 97,41/97,41 39 

Όρος Ερύμανθος ΤΚΣ/ΖΕΠ 193,32/389,83 31 

 

Σχήμα 2.8: Περιοχές δικτύου Natura 2000 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας [4] 

Τον Αύγουστο του 2007, στις καταστροφικές πυρκαγιές της Πελοποννήσου, η περιοχή 

επλήγη σε μεγάλο βαθμό. Χαρακτηρίστηκαν ως πυρόπληκτες περιοχές ολόκληροι οι 

πρώην δήμοι Αρχαίας Ολυμπίας και Φολόης καθώς και το Αντρώνι του δήμου 

Λασιώνος. Οι φωτιές κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργειών και δασών, ενώ 

εισχώρησαν και στις προστατευόμενες περιοχές του οροπεδίου της Φολόης και της 

Ολυμπίας, απειλώντας τον αρχαιολογικό χώρο και πλήττοντας τον Κρόνιο λόφο. 
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 2.3 Κλιματικά χαρακτηριστικά  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), η ελληνική 

επικράτεια διαιρείται σε τέσσερεις κλιματικές ζώνες με βάση τις βαθμοημέρες 

θέρμανσης. Στον Πίνακα 2.6 προσδιορίζονται οι νομοί που υπάγονται στις τέσσερεις 

κλιματικές ζώνες, από την θερμότερη ζώνη Α ως την ψυχρότερη ζώνη Δ. 

Πίνακας 2.6: Νομοί κλιματικής επικράτειας ανά κλιματική ζώνη 

Κλιματική ζώνη Νομοί 

Ζώνη Α 

Ηρακλείου, Χανιών, Ρεθύμνου, Λασιθίου, Κυκλάδων, 

Δωδεκανήσου, Σάμου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αργολίδας, 

Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Κύθηρα & νησιά Σαρωνικού 

(Αττικής), Αρκαδίας (πεδινή) 

Ζώνη Β 

Αττικής (εκτός Κυθήρων & νησιών Σαρωνικού), Κορινθίας, 

Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, 

Βοιωτίας, Ευβοίας, Μαγνησίας, Λέσβου, Χίου, Κέρκυρας, 

Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Άρτας 

Ζώνη Γ 

Αρκαδίας (ορεινή), Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Λάρισας, Καρδίτσας, 

Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 

Χαλκιδικής, Σερρών (εκτός ΒΑ τμήματος), Καβάλας, Ξάνθης, 

Ροδόπης, Έβρου 

Ζώνη Δ 
Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Σερρών (ΒΑ τμήμα), 

Δράμας 

 

Όπως αναφέρεται σε τεχνική οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, οι περιοχές 

που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των 500 μέτρων σε κάθε νομό, εντάσσονται στην 

επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνη από εκείνη στην οποία ανήκουν σύμφωνα με τα 

παραπάνω. Για τη ζώνη Δ όλες οι περιοχές ανεξαρτήτως υψομέτρου περιλαμβάνονται 

στη ζώνη Δ [5].  

Όπως διαπιστώνεται από τον Πίνακα 2.6 αλλά και από το Σχήμα 2.9 που ακολουθεί, ο 

νομός Ηλείας και επομένως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανήκουν στην κλιματική ζώνη 

Β. Ωστόσο, οι Δημοτικές Ενότητες Λαμπείας, Λασιώνος και Φολόης έχουν μέσο 

υψόμετρο που ξεπερνάει τα 500 μέτρα, οπότε ουσιαστικά ανήκουν στην κλιματική 

ζώνη Γ. Η Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας ανήκει κατά κανόνα όπως και ο νομός 

Ηλείας στην κλιματική ζώνη Β. Η διαφορά στις κλιματικές ζώνες εντός του δήμου 

αντικατοπτρίζεται και στην πραγματικότητα καθώς στα νότια του δήμου έχουμε ήπιους 

χειμώνες και πιο ξηρά καλοκαίρια με περισσότερη υγρασία, ενώ στα βόρεια του δήμου 

επικρατούν δροσερά καλοκαίρια και πιο βαρείς χειμώνες με αρκετά μεγαλύτερη 

πιθανότητα για χιονόπτωση. 
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Σχήμα 2.9: Σχηματική απεικόνιση κλιματικών ζωνών ελληνικής επικράτειας 

Μετεωρολογικές μετρήσεις στην περιοχή μπορούν να αναζητηθούν στην Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ). Η 

ΕΜΥ διαθέτει δεδομένα για το κλίμα πόλεων που έχουν βγει από τουλάχιστον 

εικοσαετείς μετρήσεις, με πιο κοντινό σημείο μέτρησης στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

να είναι ο Πύργος. Το σημείο μέτρησης στον Πύργο απέχει σε ευθεία γραμμή 8,7 km 

από τα κοντινότερα σύνορα του δήμου και 16,8 km από την πόλη των Ολυμπίων. Το 

ΕΑΑ προσφέρει μετρήσεις από περισσότερους μετεωρολογικούς σταθμούς, ακόμα και 

εντός του δήμου, αλλά περιορίζεται σε βάθος ενός έτους, το οποίο δεν αρκεί για να 

βγάλει κάποιος πλήρη κλιματολογικά συμπεράσματα. Παρακάτω παρουσιάζονται 

κάποια δεδομένα από επιλεγμένους σταθμούς.  

Πίνακας 2.7: Ετήσια κλιματικά στοιχεία επιλεγμένων περιοχών για το 2012 [6] 

Περιοχή 
Μέση μέγιστη 

θερμοκρασία (οC) 

Μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία (οC) 

Μέση ετήσια 

θερμοκρασία 
Υψόμετρο (m) 

Πύργος 24,3 14,4 19,2 22 

Αρχαία Ολυμπία 23,9 12,6 17,9 45 

Κάτω Βλασία 18,8 8,2 13,0 773 

Τρίπολη (1) 19,6 7,2 14,1 650 

 

 (1) Τα δεδομένα της Τρίπολης είναι μέσοι όροι περιόδου 1957-1997 και όχι του έτους 2012. 
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Ο μετεωρολογικός σταθμός στην Κάτω Βλασία Αχαΐας βρίσκεται 15 km 

βορειοανατολικά των χωριών Κρυόβρυση και Αστράς των Δημοτικών Ενοτήτων 

Λασιώνος και Λαμπείας αντίστοιχα, στην άλλη πλευρά του ορεινού όγκου του 

Ερυμάνθου. Βάση θέσεως, υψομέτρου και χαρακτηριστικών, μπορεί να θεωρηθεί πως 

στις Δημοτικές Ενότητες Λασιώνος και Λαμπείας αναμένονται  κοντινές θερμοκρασίες 

με αυτές που εμφανίζονται στην Κάτω Βλασία. Όπως φαίνεται από τον παραπάνω 

πίνακα η Αρχαία Ολυμπία, και επομένως η Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας που 

έχει παρόμοια γεωγραφικά χαρακτηριστικά, έχει οριακά χαμηλότερες θερμοκρασίες 

από αυτές του Πύργου, κατά τα άλλα όμως αρκετά παρεμφερείς. Επίσης παρατηρείται 

πως τα δεδομένα της Κάτω Βλασίας δεν απέχουν ιδιαιτέρως από τα δεδομένα που 

υπάρχουν για την Τρίπολη, αλλά διαφέρουν μέχρι και 6 οC από τα θερμοκρασιακά 

δεδομένα του Πύργου, τιμή σχετικά υψηλή για μέσες θερμοκρασίες έτους. 

Είναι επομένως λογική η κατάληξη στο συμπέρασμα ότι για την Δημοτική Ενότητα 

Αρχαίας Ολυμπίας δύναται η χρησιμοποίηση των κλιματολογικών δεδομένων του 

Πύργου, ενώ για να υπάρχει καλή εικόνα για το κλίμα στις Δημοτικές Ενότητες 

Λασιώνος και Λαμπείας θα ήταν εύστοχη η υιοθέτηση των δεδομένων της Τρίπολης, 

η οποία ανήκει στην κλιματική ζώνη Γ. Για την Ενότητα Φολόης, όπως φαίνεται και 

από το πολύ μικρό δείγμα τεσσάρων μηνών του μετεωρολογικού σταθμού στο χωριό 

Λάλας [6], αναμένονται περίπου ενδιάμεσες θερμοκρασιακές τιμές από αυτές μεταξύ 

Πύργου και Τριπόλεως. 

Ανάλογα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν αν εξετασθούν οι βαθμοημέρες 

θέρμανσης των περιοχών που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αναλυτικά στοιχεία για τις 

βαθμοημέρες θέρμανσης βρίσκονται μέσω του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στα Δημόσια, Ανοιχτά Δεδομένα [7]. Στον Πίνακα 

2.8, στις μεγάλες γεωγραφικές εκτάσεις, οι βαθμοημέρες που φαίνονται είναι ο μέσος 

όρος των βαθμοημερών θέρμανσης στα όρια των κατοικημένων περιοχών των χωριών 

ή των πόλεων της περιοχής που αναφέρεται. Για τον υπολογισμό των βαθμοημερών 

στις Δημοτικές Ενότητες, χρησιμοποιήθηκαν συντελεστές βαρύτητας ανάλογα με τον 

πληθυσμό της κάθε τοπικής κοινότητας.   

Πίνακας 2.8: Ετήσιες βαθμοημέρες θέρμανσης με θερμοκρασία βάσης τους 18 οC 

Περιοχή 
Βαθμοημέρες 

Θέρμανσης 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 1.289 

Δ.Ε. Λαμπείας 2.000 

Δ.Ε. Λασιώνος 1.849 

Δ.Ε. Φολόης 1.719 

Πύργος 1.059 

Τρίπολη 1.775 

Κάτω Βλασία Αχαΐας 1.946 
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Συμπεραίνεται ότι οι θερμοκρασίες που εμφανίζονται στα βόρεια κυρίως τμήματα του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας μπορούν να αντιστοιχιστούν αρκετά πιο ορθά με τις 

θερμοκρασίες που εμφανίζονται στην Τρίπολη, παρά με αυτές του Πύργου οι οποίες 

θα χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει σαφής εικόνα των καιρικών συνθηκών στα νότια 

τμήματα του δήμου. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας οι βαθμοημέρες θέρμανσης για τον Πύργο είναι 1.079 και για την Τρίπολη 

1.967 [5], ενώ σύμφωνα με έρευνα καθηγητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης οι αντίστοιχες τιμές είναι 1.062 και 2.039 [8]. Παρουσιάζεται μία 

διαφοροποίηση στους υπολογισμούς για της βαθμοημέρες της Τρίπολης, όμως οι τιμές 

αυτές έχουν μικρότερη απόκλιση από αυτές των περιοχών της Λαμπείας και της 

Λασιώνος που αναγράφονται στον Πίνακα 2.8, κάτι που δεν επηρεάζει ουσιαστικά την 

παραδοχή που υιοθετήθηκε για προσέγγιση των θερμοκρασιακών δεδομένων των 

περιοχών αυτών με τη χρησιμοποίηση των αντιστοίχων της Τρίπολης. 

Πίνακας 2.9: Θερμοκρασιακά δεδομένα Πύργου σε oC [5] 

Μήνας 
Μέση 

θερμοκρασία 

Μέση μέγιστη 

θερμοκρασία 

Μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία 

Απόλυτη 

μέγιστη 

Απόλυτη 

ελάχιστη 

ΙΑΝ 9,6 14,7 4,9 18,6 -2,4 

ΦΕΒ 10,1 15,1 5,1 20,1 -1,8 

ΜΑΡ 12,2 17,2 6,3 23,0 -0,2 

ΑΠΡ 15,2 20,0 8,7 26,1 3,5 

ΜΙΑ 19,7 24,7 12,3 31,4 6,9 

ΙΟΥΝ 23,9 29,0 15,1 34,4 10,7 

ΙΟΥΛ 26,4 31,9 17,1 37,1 13,6 

ΑΥΓ 26,3 32,1 17,5 36,4 13,8 

ΣΕΠ 23,0 29,0 15,3 33,6 10,7 

ΟΚΤ 18,7 24,8 12,3 30,1 6,3 

ΝΟΕ 14,1 19,4 9,3 24,2 2,0 

ΔΕΚ 11,0 15,8 6,5 20,2 -0,4 

 

Πίνακας 2.10: Θερμοκρασιακά δεδομένα Τρίπολης σε oC [5] 

Μήνας 
Μέση 

θερμοκρασία 

Μέση μέγιστη 

θερμοκρασία 

Μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία 

Απόλυτη 

μέγιστη 

Απόλυτη 

ελάχιστη 

ΙΑΝ 5,1 9,6 0,9 15,8 -6,8 

ΦΕΒ 5,8 10,5 1,2 17,7 -5,7 

ΜΑΡ 7,9 13,0 2,5 20,6 -4,2 

ΑΠΡ 11,7 17,1 4,9 24,0 -0,6 

ΜΙΑ 17,0 22,7 8,2 29,9 2,7 

ΙΟΥΝ 22,0 27,8 11,9 34,4 7,0 

ΙΟΥΛ 24,5 30,1 14,3 36,4 10,1 

ΑΥΓ 24,1 30,1 14,5 36,3 10,1 

ΣΕΠ 20,0 26,4 11,6 32,8 6,1 

ΟΚΤ 14,6 20,6 8,3 28,2 1,8 

ΝΟΕ 10,1 15,5 4,9 22,1 -2,1 

ΔΕΚ 6,7 11,2 2,8 17,4 -4,6 
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Για τα υπόλοιπα κλιματικά χαρακτηριστικά, εκτός της θερμοκρασίας, δεν μπορούμε να 

κάνουμε άμεσο συσχετισμό των ορεινών περιοχών του δήμου με αυτά της Τρίπολης. 

Για αυτό το λόγο παρατίθενται στον Πίνακα 2.11 μόνο τα στοιχεία του Πύργου Ηλείας 

με την παρατήρηση ότι αναμένουμε περισσότερη βροχόπτωση και μεγαλύτερη 

ταχύτητα ανέμων στις ορεινές περιοχές. Επίσης, ακολουθούν σχήματα με το ηλιακό 

και το αιολικό δυναμικό. 

Πίνακας 2.11: Κλιματικά δεδομένα Πύργου [5], [9] 

Μήνας 

Μέση 

μηνιαία 

υγρασία (%) 

Μέση μηνιαία 

βροχόπτωση 

(mm) 

Συνολικές 

μέρες 

βροχής 

Μέση 

ταχύτητα 

ανέμων (m/s) 

Μέση 

διεύθυνση 

ανέμων 

Ακτινοβολία σε 

οριζόντιο 

επίπεδο 

(kWh/m2/μήνα) 

ΙΑΝ 73,5 99,9 12,2 2,4 ΒΔ 68,4 

ΦΕΒ 71,8 99,9 11,5 2,7 ΒΔ 83,1 

ΜΑΡ 71,1 71,5 9,6 2,7 ΒΔ 127,5 

ΑΠΡ 70,5 63,3 8,5 2,7 ΒΔ 157,9 

ΜΙΑ 67,7 24,0 5,6 2,5 ΒΔ 200,4 

ΙΟΥΝ 62,4 8,2 1,9 2,6 ΒΔ 215,6 

ΙΟΥΛ 60,1 4,5 0,7 2,5 ΒΔ 223,8 

ΑΥΓ 62,5 14,7 1,3 2,4 ΒΔ 202,1 

ΣΕΠ 67,0 27,7 3,2 2,3 ΒΔ 155,0 

ΟΚΤ 70,8 99,9 8,0 2,1 ΒΔ 115,9 

ΝΟΕ 75,2 99,9 12,2 2,3 ΒΔ 75,5 

ΔΕΚ 75,5 99,9 13,2 2,3 ΒΔ 59,3 

 

Σχήμα 2.10: Χάρτης ηλιακής έντασης στην Ελληνική επικράτεια 
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Σχήμα 2.11: Χάρτης ταχύτητας ανέμου περιοχής του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Από ότι φαίνεται και από τα παραπάνω σχήματα, η ηλιακή ένταση στην περιοχή είναι 

αρκετά υψηλή και πάνω από το μέσο όρο της των περιοχών της Ελλάδας. Αντιθέτως, 

οι εντάσεις των ανέμων δεν παρουσιάζουν ιδιαιτέρως μεγάλες τιμές στο δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας, με εξαίρεση τις κορυφές ορεινών όγκων, όπως στο Σκιαδοβούνι και στα 

Λάμπεια Όρη. Επομένως οι εκτάσεις του δήμου ενδείκνυνται για αξιοποίηση της 

ηλιακής ενέργειας μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και σε μικρότερο βαθμό της 

αιολικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης ανεμογεννητριών. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στο νομό Ηλείας εμφανίζονται φαινόμενα 

ανεμοστροβίλων. Την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 40 

επεισόδια, καθιστώντας τον νομό τον πιο πληττόμενο και με τις μεγαλύτερες ζημιές 

από ανάλογα φαινόμενα στην Ελλάδα. Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει πληγεί στο 

παρελθόν από ανεμοστρόβιλους, με τελευταίο ευρύτερα γνωστό παράδειγμα αυτό του 

Νοεμβρίου του 2009 στο χωριό Πελόπιο. Η ένταση του ανεμοστρόβιλου κυμάνθηκε 

στη δεύτερη με τρίτη κατηγορία (F1-F2) της κλίμακας Fujita, ενώ οι ζημιές ήταν 

περιορισμένης κλίμακας. 

 

2.4 Χρήσεις γης 

Στους πίνακες που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις χρήσεις ή την κάλυψη της γης στο δήμο. [1] 
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Πίνακας 2.12 (α) : Κατανομή έκτασης δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και νομού Ηλείας ανά κατηγορίες χρήσης/κάλυψης σε χιλιάδες στρέμματα 

 

 

(2) Παρατηρείται μία μικρή διαφοροποίηση στις εκτάσεις που δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε αυτή την έρευνα και σε άλλη του 2001 που χρησιμοποιήθηκε στην αρχή του κεφαλαίου. 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Σύνολο 

εκτάσεων 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΑΣΗ, ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Αρόσιμη 

γη 

Μόνιμες 

καλλιέργειες 

Βοσκότοποι- 

Μεταβατικές   

δασώδεις / 

θαμνώδεις 

εκτάσεις 

Βοσκότοποι-

Συνδυασμοί 

θαμνώδους 

και / ή 

ποώδους 

βλάστησης 

Βοσκότοποι- 

Εκτάσεις με 

αραιή ή 

καθόλου 

βλάστηση 

Ετερογενείς 

γεωργικές 

περιοχές 

Δάση 

Μεταβατικές 

δασώδεις-

θαμνώδεις 

εκτάσεις 

Συνδυασμοί 

θαμνώδους 

και / ή 

ποώδους 

βλάστησης 

Εκτάσεις 

με αραιή 

ή 

καθόλου 

βλάστηση 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
178,8 26,2 7,2 0 0 0 92 22,7 11,1 13,2 1,8 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 
73,2 0 0 0 7,4 5,8 21,7 9,1 5,7 16,8 6,5 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 
119,6 2,3 0 0 14,4 2,9 22,1 21,4 20,9 22,2 13 

Δ.Ε. Φολόης 174,9 4,6 2,2 0 0 0 63,7 54,1 36,8 12,3 0 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας (2) 
546,5 33,1 9,4 0 21,8 8,7 199,5 107,3 74,5 64,5 21,3 

Νομός 

Ηλείας 
2.622,50 334,1 203 1,7 37,9 9,3 1.162,70 274,1 204,1 252,5 49 

Ποσοστό 

δήμου στο 

νομό (%) 

20,8 9,9 4,6 0 57,5 93,5 17,1 39,1 36,5 25,5 43,5 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 2ο : Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 39 

Πίνακας 2.12 (β) : Κατανομή έκτασης δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και νομού Ηλείας ανά κατηγορίες χρήσης/κάλυψης σε χιλιάδες στρέμματα 

 

 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Σύνολο 

εκτάσεων 

ΕΚTAΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 

ΝΕΡΑ 
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

Χερσαία ύδατα 
Εσωτερικές 

υγρές ζώνες 

Παραθαλάσσιες 

υγρές ζώνες 

Αστική 

οικοδόμηση 

Βιομηχανικές 

και εμπορικές 

ζώνες 

Δίκτυα 

συγκοινωνιών 

Ορυχεία, 

χώροι 

απόρριψης 

απορριμμάτων 

και εργοτάξια 

Τεχνητές, μη 

γεωργικές ζώνες 

πρασίνου, χώροι 

αθλητικών και 

πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
178,8 1,6 0 0 3 0 0 0 0 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 
73,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 
119,6 0 0 0 0,4 0 0 0 0 

Δ.Ε. Φολόης 174,9 0 0 0 1,2 0 0 0 0 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

546,5 1,6 0 0 4,8 0 0 0 0 

Νομός 

Ηλείας 
2.622,50 28,1 0,1 11 46,4 0,6 6,5 0 1,4 

Ποσοστό 

δήμου στο 

νομό (%) 

20,8 5,7 0 0 10,3 0 0 0 0 
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Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.12, τα δάση και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος και μαζί καταλαμβάνουν το 89% των 

συνολικών εκτάσεων. Οι βοσκότοποι αποτελούν το 6% του δήμου και είναι 

χαρακτηριστικό πως στο σύνολό τους ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Λαμπείας και 

Λασιώνος. Όλα τα στοιχεία είναι από το έτος 2000, αλλά θεωρείται πως η κατανομή 

των εκτάσεων δεν έχει αλλάξει ιδιαιτέρως από τότε.  

 

Σχήμα 2.12: Χρήση/Κάλυψη γης στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

 

2.5 Δημογραφικά δεδομένα 

2.5.1 Πληθυσμός 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων απογραφών, η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

καταμετρά τις ακόλουθες τρεις πληθυσμιακές κατηγορίες: 

 Πραγματικός ή de facto πληθυσμός, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων 

ανεξαρτήτως υπηκοότητας που βρέθηκαν παρόντα, για οποιοδήποτε λόγο, σε 

κάθε περιοχή κατά την ημέρα της απογραφής. 

 Μόνιμος πληθυσμός, δηλαδή ο αριθμός των Ελλήνων και αλλοδαπών κατοίκων 

που διαμένουν μόνιμα σε κάθε περιοχή. 

 Νόμιμος πληθυσμός, δηλαδή ο αριθμός των ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, 

τα οποία κατά την ημέρα της απογραφής δήλωσαν ότι είναι καταχωρημένα στα 

αντίστοιχα δημοτολόγια και εφόσον κατά την ημέρα της απογραφής 

βρίσκονταν στη χώρα και απογράφηκαν ως παρόντα ή απουσίαζαν προσωρινώς 

στο εξωτερικό. 

Δάση, ημιφυσικές 
εκτάσεις

45%

Καλλιεργούμενες 
εκτάσεις και 

αγραναπαύσεις 
44%

Βοσκότοποι 
6%

Άλλες εκτάσεις 
4%

Έκτασεις οικισμών
1%
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Πίνακας 2.13 : Πραγματικός, Μόνιμος και Νόμιμος πληθυσμός από απογραφές του 1991, 2001 και 2011 [1] 

 

 

(3) Ο μόνιμος πληθυσμός άρχισε να καταμετράται από το 2001 και μετά, οπότε δεν υπάρχουν στοιχεία για το 1991

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Πραγματικός πληθυσμός Μόνιμος πληθυσμός Νόμιμος πληθυσμός 

1991 2001 2011 1991(3) 2001 2011 1991 2001 2011 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
11.229 11.069 8.618 - 9.689 8.128 15.234 13.548 12.486 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 
1.243 1.374 989 - 1.013 1.000 2.081 1.821 1.462 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 
2.127 2.562 1.326 - 1.915 1.312 3.254 2.947 1.852 

Δ.Ε. Φολόης 3.826 4.870 2.968 - 3.814 2.969 5.742 5.454 3.734 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

18.425 19.875 13.901 - 16.431 13.409 26.311 23.770 19.534 

Νομός 

Ηλείας 
179.429 193.288 161.226 - 183.521 159.300 226.863 214.896 182.456 

Ελλάδα 10.259.900 10.964.020 10.939.727 - 10.934.097 10.815.197 10.134.534 10.206.539 9.903.268 
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Ο πραγματικός πληθυσμός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανέρχεται σε 13.901 

κατοίκους το 2011 με πληθυσμιακή πυκνότητα 25,5 κατοίκους ανά km2. Αντίστοιχα, 

για το νομό Ηλείας έχουμε πληθυσμό 161.226 και πυκνότητα 61,5 κατοίκους ανά km2. 

Η μεγάλη διαφορά στην πυκνότητα καταδεικνύει πως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας είναι 

αρκετά αραιοκατοικημένος, κάτι που εξηγείται από το γεγονός πως είναι πρώτος σε 

έκταση και έκτος σε πληθυσμό σε σύνολο εφτά δήμων στο νομό Ηλείας. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως στην παρούσα διπλωματική εργασία ενδιαφέρει 

κυρίως το μέγεθος του πραγματικού πληθυσμού, των ατόμων που βρέθηκαν στον δήμο 

τη στιγμή της απογραφής, καθώς οι καταναλώσεις οφείλονται όχι μόνο στους μόνιμους 

κατοίκους αλλά σε όλους όσους δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο στο δήμο. Αν 

και ο αριθμός όσων βρίσκονται στα όρια του δήμου ανά πάσα στιγμή μεταβάλλεται 

συνεχώς, ο πραγματικός πληθυσμός προσφέρει καλύτερη εικόνα της δραστηριότητας 

στο δήμο από ότι ο μόνιμος πληθυσμός.   

Όλοι οι πληθυσμιακοί δείκτες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε όλες τις περιόδους που 

αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν έντονη πτώση, εκτός από τον 

πραγματικό πληθυσμό της περιόδου 1991-2001 που υφίσταται αύξηση 8%, αντίστοιχη 

της μεταβολής στο νομό Ηλείας. Την τελευταία δεκαετία εμφανίζεται ραγδαία μείωση 

του πραγματικού πληθυσμού, της τάξεως του 30%, ενώ πολύ μεγάλη πτώση 

παρατηρείται στο μόνιμο και στο νόμιμο πληθυσμό, της τάξεως του 18%. Οι μεγάλες 

αυτές τιμές δεν συνάδουν με τις διακυμάνσεις του πληθυσμού στην ελληνική 

επικράτεια, όπου παρατηρούνται οριακές μόνο πτώσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 

την τάση που υπάρχει για μετακίνηση προς τα μεγάλα αστικά κέντρα όπως ο Πύργος, 

η Πάτρα και η Αθήνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το στατιστικό πως ο νόμιμος 

πληθυσμός είναι πάντοτε μεγαλύτερος από τον πραγματικό και τον μόνιμο, όπως 

συμβαίνει συνήθως στις περιοχές τις επαρχίας, καθώς πολλοί είναι αυτοί που επιλέγουν 

να είναι γραμμένοι στα δημοτολόγια του τόπου καταγωγής τους.    

 

2.5.2 Ηλικιακή διάρθρωση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής βασισμένα στο μόνιμο 

πληθυσμό των περιοχών το 2001, οι ηλικίες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

εμφάνισης στο δήμο είναι από 60 ως 74 χρονών και από 25 ως 44 χρονών, όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 2.14. Οι νεανικές ηλικίες 0-14 αντιστοιχούν σε ποσοστό 

μόλις 14,1 % του δήμου, μικρότερο οριακά από τα αντίστοιχα ποσοστά του νομού 

Ηλείας και της Ελλάδας. Οι οικονομικά ενεργές ηλικίες 15-64 κατέχουν ποσοστό 60,1 

% στο δήμο, ενώ οι ηλικίες άνω των 65 ετών αποτελούν το 25,8 % του πληθυσμού, 

πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 19,1 % του νομού και το 16,7 % της χώρας. Όπως 

φαίνεται ο δήμος διαθέτει μεγάλο αριθμό ηλικιωμένων ατόμων, κάτι που είναι συχνό 

φαινόμενο σε επαρχιακές αγροτικές περιοχές χωρίς αστικά κέντρα με μικρή 

πληθυσμιακή πυκνότητα. Για περισσότερα συγκριτικά στοιχεία της ηλικιακής 

σύστασης μεταξύ περιοχών, χρησιμοποιούνται οι δείκτες νεανικότητας, γήρανσης, 

εξάρτησης και εξάρτησης ηλικιωμένων.  
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Πίνακας 2.14 : Ηλικιακή σύνθεση δήμου Αρχαίας Ολυμπίας το 2001  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Δείκτης νεανικότητας: ποσοστό πληθυσμού ηλικιακής ομάδας 0-14 προς το 

σύνολο πληθυσμό. 

 Δείκτης γήρανσης: ποσοστό πληθυσμού ηλικίας άνω των 65 προς το συνολικό 

πληθυσμό. 

 Δείκτης εξάρτησης: ποσοστό πληθυσμού των μη παραγωγικών ομάδων 0-14 

και άνω των 65 προς τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της ομάδας 15-64 

 Δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων: ποσοστό πληθυσμού ηλικιωμένων άνω των 

65 προς τον πληθυσμό της ηλικιακής ομάδας 15-64 

Πίνακας 2.15 : Δημογραφικοί δείκτες πληθυσμού 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Δείκτης 

νεανικότητας 

(%) 

Δείκτης 

γήρανσης 

(%) 

Δείκτης 

εξάρτησης 

(%) 

Δείκτης 

εξάρτησης 

ηλικιωμένων (%) 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
14,14 25,80 66,49 42,95 

Νομός Ηλείας 15,79 19,11 53,61 29,35 

Ελλάδα 15,19 16,71 46,85 24,54 

Ηλικιακή Ομάδα Πληθυσμός Ποσοστό (%) 

0-4 720 4,38 

5-9 796 4,84 

10-14 807 4,91 

15-19 916 5,58 

20-24 991 6,03 

25-29 1.011 6,15 

30-34 1.089 6,63 

35-39 1.017 6,19 

40-44 1.046 6,37 

45-49 917 5,58 

50-54 915 5,57 

55-59 828 5,04 

60-64 1.139 6,93 

65-69 1.283 7,81 

70-74 1.216 7,40 

75-79 838 5,10 

80-84 485 2,95 

85+ 417 2,54 
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2.5.3 Μορφωτικό επίπεδο 

Χρήσιμα συμπεράσματα για τα χαρακτηριστικά του δήμου και τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των κατοίκων μπορούν να εξαχθούν από το επίπεδο μόρφωσης. Στον 

Πίνακα 2.16 φαίνεται το ανώτερο επίπεδο σπουδών του μόνιμου πληθυσμού άνω των 

6 ετών στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο νομό Ηλείας κατά το έτος 2001 [1].  

Πίνακας 2.16 : Μορφωτικό επίπεδο μόνιμων κατοίκων  

 

Επίπεδο μόρφωσης 

 

 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

 

Νομός Ηλείας 

Πληθυσμός Ποσοστό (%) Πληθυσμός Ποσοστό (%) 

Κάτοχοι διδακτορικού 

τίτλου 
12 0,08 113 0,07 

Κάτοχοι Μάστερ 6 0,04 161 0,09 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων 

Σχολών 
390 2,51 7.070 4,08 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ και 

Ανωτέρων Σχολών 
140 0,90 2.624 1,52 

Πτυχιούχοι 

μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

158 1,02 2.243 1,30 

Απόφοιτοι Μέσης 

εκπαίδευσης 
2.620 16,87 31.597 18,25 

Πτυχιούχοι ΤΕΛ 94 0,61 2.697 1,56 

Πτυχιούχοι ΤΕΣ 61 0,39 1.327 0,77 

Απόφοιτοι 3ταξίου 

Γυμνασίου 
2.050 13,20 23.029 13,30 

Απόφοιτοι Δημοτικού 6.053 38,97 66.998 38,70 

Φοιτούν στο Δημοτικό 896 5,77 11.814 6,82 

Εγκατέλειψαν το Δημοτικό, 

αλλά γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση 

1.556 10,02 13.005 7,51 

Δε γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση 
1.497 9,64 10.460 6,04 

 

Όπως φαίνεται, το ποσοστό που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση στο δήμο 

είναι μόλις 3,53 %, με το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν ολοκληρώσει το 

δημοτικό, εκτός από όσους φοιτούν τη στιγμή της έρευνας, να είναι τουλάχιστον 

πενταπλάσιο από αυτή την τιμή. Τα ποσοστά του δήμου δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από 

αυτά του νομού, με μεγαλύτερη ποσοστιαία διαφορά να εμφανίζεται σε όσους δεν 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση και σε όσους εγκατέλειψαν το δημοτικό αλλά 
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γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. Το στατιστικό αυτό στοιχείο είναι αναμενόμενο 

καθώς ο δείκτης γήρανσης του δήμου είναι αρκετά υψηλότερος από αυτόν του νομού 

και είναι γεγονός πως στο παρελθόν πολλοί ήταν αυτοί που προτιμούσαν να 

αφοσιωθούν στις αγροτικές εργασίες από μικρή ηλικία. Το υψηλότερο ποσοστό στο 

δήμο κατέχουν οι απόφοιτοι δημοτικού και ακολουθούν οι απόφοιτοι μέσης 

εκπαίδευσης, συγκεντρώνοντας συνδυαστικά ποσοστό 55,84 %. 

 

2.6 Απασχόληση και διάρθρωση τοπικής οικονομίας 

2.6.1 Απασχόληση 

Στοιχεία για την απασχόληση ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας μπορούν να 

αντληθούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή [1]. Τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.17 προέρχονται από την απογραφή μόνιμου πληθυσμού 

του 2001 και λαμβάνεται υπόψιν όλος ο πληθυσμός άνω των 10 ετών. Σαφώς μεγάλο 

μέρος των ανήλικων και υπερήλικων ατόμων δεν εργάζονται και για το λόγο αυτό 

περιλαμβάνονται στην κατηγορία των οικονομικώς μη ενεργών κατοίκων. 

Πίνακας 2.17 : Απασχολούμενοι, άνεργοι και οικονομικώς μη ενεργοί κάτοικοι 

Γεωγραφικές 

περιοχές 

Οικονομικώς ενεργοί 

Οικονομικώς 

μη ενεργοί Σύνολο 

Απασχολούμενοι 

Άνεργοι 
Σύνολο 

Πρωτογενής 

τομέας 

Δευτερογενής 

τομέας 

Τριτογενής 

τομέας 

Δεν δήλωσαν 

κλάδο 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
3.428 2.845 942 377 1.331 195 583 5.435 

Δ.Ε. Λαμπείας 324 293 169 31 90 3 31 587 

Δ.Ε. Λασιώνος 581 476 220 32 85 139 105 1.143 

Δ.Ε. Φολόης 1.296 1.083 607 128 287 61 213 2.121 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

5.629 4.697 1.938 568 1.793 398 932 9.286 

Νομός Ηλείας 70.618 58.613 20.738 8.902 23.943 5.030 12.005 94.797 

Ελλάδα 4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410 5.245.094 

 

Στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας μόλις το 37,74 % του πληθυσμού άνω των 10 ετών είναι 

οικονομικά ενεργό και οι απασχολούμενοι αποτελούν το 31,49% του ίδιου πληθυσμού. 

Τα ποσοστά αυτά είναι σαφώς χαμηλότερα από τα αντίστοιχα ποσοστά στο νομό 

Ηλείας, όπου 42,69 % είναι οικονομικά ενεργοί και 35,43 % εργάζονται, και σε 

ολόκληρη την Ελλάδα, στην οποία 46,8 % του πληθυσμού άνω των 10 είναι οικονομικά 

ενεργοί και απασχολείται το 41,61 %. Ο υψηλός δείκτης γήρανσης ανεβάζει το μέγεθος 

των οικονομικά ανενεργών κατοίκων, αλλά δεν δικαιολογεί πλήρως το πολύ υψηλό 

ποσοστό που φτάνει στο 62,26 %. Η ανεργία στο δήμο ανέρχεται στο 16,56 % του 
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οικονομικά ενεργού πληθυσμού και από ότι φαίνεται πλήττει ολόκληρο το νομό με 

ανάλογα ποσοστά της τάξεως του 16,99 %, σε αντιδιαστολή με την κατάσταση στην 

ελληνική επικράτεια όπου ο δείκτης ανεργίας ισούται με 11,10 %. Είναι βέβαιο πως το 

μέγεθος των ανέργων όπως και των απασχολούμενων έχει μεταβληθεί τα τελευταία 

χρόνια καθώς η ανεργία μαστίζει την Ελλάδα με ποσοστά άνω του 25 %. 

Η απασχόληση των κατοίκων του δήμου επικεντρώνεται στον πρωτογενή τομέα της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας, όπως είναι αναμενόμενο για έναν αγροτικό δήμο, αλλά 

σε μεγάλο βαθμό και στον τριτογενή τομέα του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών, 

όπως φαίνεται και στο Σχήμα 2.13. Χαρακτηριστικό είναι πως η Δημοτική Ενότητα 

Αρχαίας Ολυμπίας, ως περιοχή με το μεγαλύτερο πληθυσμό του δήμου, με ευκολότερη 

πρόσβαση στο αστικό κέντρο του Πύργου και περισσότερο προσανατολισμένη 

τουριστικά σε σχέση με τις άλλες ενότητες, εμφανίζει περισσότερους 

απασχολούμενους στον τριτογενή τομέα παρά στον πρωτογενή. 

Σχήμα 2.13: Ποσοστό απασχόλησης δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανά τομέα 

 

2.6.2 Πρωτογενής τομέας 

Αναλυτικά δεδομένα για τη γεωργία και την κτηνοτροφία συγκεντρώθηκαν από την 

Ελληνική Στατιστική Αρχή και τις Ετήσιες Γεωργικές Στατιστικές Έρευνες για τα έτη 

2005, 2006, 2007 και 2008, καθώς δεν ήταν δυνατή η διάθεση πιο πρόσφατων 

στοιχείων σε ενδιαφερόμενους, χωρίς να έχουν πρώτα δημοσιοποιηθεί [1]. Στους 

Πίνακες 2.18 και 2.19 εμφανίζονται δεδομένα που αφορούν τους μέσους όρους των 

ετών 2005 - 2008 για τις εκτάσεις ανά κατηγορία καλλιέργειας και πόσες από αυτές 

ποτίστηκαν, καθώς και τα ακριβή είδη καλλιέργειας που καταλαμβάνουν τις 

μεγαλύτερες εκτάσεις στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και η παραγωγή τους σε κιλά.  

Πρωτογενής 
Τομέας          

41%

Δευτερογενής 
Τομέας       

12%

Τριτογενής 
Τομέας        

38%

Δε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονομικής 
δραστηριότητας

9%
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Πίνακας 2.18 : Εκτάσεις γεωργικής παραγωγής και πόσες από αυτές ποτίστηκαν 

 

Πίνακας 2.19 : Εκτάσεις και παραγωγή των μεγαλύτερων σε έκταση καλλιεργειών 

Είδος καλλιέργειας Έκταση σε στρέμματα 
Εκτάσεις που ποτίστηκαν 

σε στρέμματα 

Αροτραίες καλλιέργειες 81.186,5 22.397,5 

Γη λαχανόκηπων 

(κηπευτική γη) 
2.819 2.293,25 

Δενδρώδεις καλλιέργειες 34.017,5 4.937,75 

Αμπέλια, Σταφιδάμπελα 9.540 2 

Αγρανάπαυση 1-5 ετών 29.072,5 0 

Σύνολο εκτάσεων 156.635,5 29.630,5 

Είδος καλλιέργειας Έκταση σε στρέμματα Παραγωγή σε kg 

Ελαιόδεντρα για ελιές 

ελαιοποιήσεως 
28.680 10.246.924 

Βρώμη 26.271 4.792.175 

Καλαμπόκι χωρίς 

συγκαλλιέργεια 
16.879 12.563.338 

Άμπελοι, κυρίως για 

οινοπαραγωγή 
7.297 3.799.425 

Βρώμη για γρασίδι 6.137 - 

Μηδική (πολυετές 

τριφύλλι) 
4.883 4.419.363 

Βρώμη για σανό 4.545 1.475.588 

Πορτοκαλιές 4.211 3.518.451 

Σιτάρι μαλακό 4.051 1.241.113 

Κριθάρι 4.038 854.010 

Κριθάρι για γρασίδι 2.274 - 

Σταφίδα κορινθιακή 2.203 483.195 

Καλαμπόκι που 

συγκαλλιεργείται με 

φασόλια και άλλα είδη 

2.127 339.950 

Φασόλια που 

συγκαλλιεργούνται με 

καλαμπόκι και άλλα είδη 

2.120 160.778 
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Στα γεωργικά εδάφη του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κυριαρχούν, σύμφωνα με τα 

στοιχεία, οι αροτραίες καλλιέργειες, όπως η βρώμη, το καλαμπόκι, το σιτάρι, το 

κριθάρι και τα φασόλια, σε ποσοστό 51,83 % των συνολικών εκτάσεων. Ακολουθούν 

οι δενδρώδεις καλλιέργειες με ποσοστό 21,72 %, εκ του οποίου το συντριπτικά 

μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από εκτάσεις με ελαιόδεντρα για ελιές ελαιοποιήσεως 

και ένα μικρό ποσοστό από εκτάσεις με πορτοκαλιές. Σημαντικό ποσοστό αποτελούν 

και οι αγραναπαύσεις γεωργικής γης, της τάξεως του 18,56 %. Κατά τα άλλα, 

μεγαλύτερες εκτάσεις στο δήμο καταλαμβάνονται από καλλιέργειες ελαιόδεντρων, 

βρώμης, καλαμποκιού χωρίς συγκαλλιέργεια και αμπέλων για οινοπαραγωγή, που 

αντιστοιχούν αθροιστικά στις μισές γεωργικές εκτάσεις της περιοχής. 

Στη δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για τα έτη 2005 έως 2008 υπήρχαν 15 ελαιοτριβεία που 

είχαν λειτουργήσει έστω και μία φορά από το έτος 2001 και μετά. Όλα τα ελαιοτριβεία 

ήταν φυγοκεντρικά και ανήκαν στις Δημοτικές Ενότητες Αρχαίας Ολυμπίας και 

Φολόης, όπου άλλωστε εστιάζεται και η καλλιέργεια ελαιόδεντρων στο δήμο, ενώ 

πέντε από αυτά τα ελαιοτριβεία διέθεταν πιεστήρια. Ο μέσος όρος της ποσότητας 

ελαιόλαδου που παράχθηκε για τα έτη 2005 έως και 2008 από αυτά τα ελαιοτριβεία 

μαζί με άλλα στοιχεία παραγωγής του δήμου φαίνεται στον Πίνακα 2.20.  

Πίνακας 2.20 : Μέση παραγωγή ελαιόλαδου και μούστου και  ποσότητα καυσόξυλων 

Είδος παραγωγής/συγκομιδής Ποσότητα (kg) 

Ελαιόλαδο που παράχθηκε από 

ελαιοτριβεία του δήμου 
1.154.890 

Μούστος που παράχθηκε 2.401.100 

Καυσόξυλα που συγκομίσθηκαν από 

γεωργικές εκτάσεις 
6.659.250 

 

Η κτηνοτροφία είναι και αυτή αναπτυγμένη στα όρια του δήμου, αλλά σε μικρότερο 

βαθμό από ότι η γεωργία. Από τα Συγκεντρωτικά Στοιχεία Ενιαίων Αιτήσεων 

Εκμετάλλευσης για το έτος 2010 του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) [10], οι βοσκότοποι 

καταλαμβάνουν έκταση 106.669,6 στρεμμάτων, δηλαδή το 19,57 % του δήμου, σε 

αντίθεση με το 6 % που έδινε η Ελληνική Στατιστική Αρχή για τις χρήσεις γης το 2001. 

Πιθανώς στα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ να περιλαμβάνονται τμήματα της κατηγορίας 

ημιφυσικών εκτάσεων της παλιάς έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ. 

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στο δήμο επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση 

αμνοεριφίων. Συγκεκριμένα, τα έτη 2005 έως 2008 υπήρχαν κατά μέσο όρο 129.087 

πρόβατα, με το 18,02 % αυτών να είναι οικόσιτα και τα υπόλοιπα οργανωμένα σε 

κοπάδια, και 41.673 κατσίκες, 21,25 % των οποίων ήταν οικόσιτες και 78,75 % ήταν 

κοπαδιάρικες. Σημαντικός αριθμός είναι και αυτός των ορνίθων στο δήμο καθώς 

εκτρέφονται 65.632 όρνιθες, με μόλις το 9,9 % αυτών να βρίσκονται σε συστηματικά 

πτηνοτροφεία. Οι υπόλοιπες είναι όρνιθες χωρικής εκτροφής, δηλαδή μικρού μεγέθους 

εκτροφές, στις οποίες τα ζώα κινούνται χωρίς κανένα περιορισμό, περνούν όλη τη μέρα 
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στο χωράφι, στον κήπο, στο δρόμο και στην αυλή του σπιτιού και το βράδυ κλείνονται 

στο παραδοσιακό κοτέτσι. Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συνηθισμένο, ιδιαίτερα σε 

αγροτικές περιοχές, αφού πολλά νοικοκυριά επιλέγουν να έχουν κάποιες κότες και 

κόκορες για να έχουν πρόσβαση σε φρέσκα αυγά και κρέας. Στον Πίνακα 2.21 

φαίνονται οι μέσοι όροι των ζώων στο δήμο για τα έτη 2005 - 2008. 

Πίνακας 2.21 : Μέσος όρος αριθμού ζώων κάθε ηλικίας ανά είδος 

Είδος ζώων Αριθμός ζώων κάθε 

ηλικίας/κυψέλες 

Πρόβατα 129.087 

Όρνιθες 65.632 

Αίγες 41.673 

Κουνέλια 4.966 

Μέλισσες 4.098 

Χοίροι 3.515 

Ινδιάνοι (Γαλοπούλες) 761 

Χήνες 523 

Πάπιες 472 

Όνοι (Γαϊδούρια) 432 

Βοοειδή 419 

Ημίονοι (Μουλάρια) 169 

Ίπποι 156 

 

Πίνακας 2.22 : Μέση ποσότητα παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων 

Κτηνοτροφικά προϊόντα Ποσότητα σε kg 

Προβατίσιο γάλα 10.964.308 

Κατσικίσιο γάλα 4.521.725 

Αγελαδινό γάλα 551.250 

Τυρί μαλακό (φέτα, τελεμές, τουλουμοτύρι) 679.402 

Τυρί σκληρό 64.300 

Μυζήθρα (γκίζα, βουστίνα, κλοτσοτύρι) 43.487 

Βούτυρο νωπό 14.683 

Βούτυρο λιωμένο 17.049 

Κρέμα 13.200 

Λίπος χοιρινό (όπως εξάγεται από σφαγεία) 39.063 

Μαλλιά προβάτων 166.668 

Τρίχες αιγών 15.272 

Μέλι 38.310 

Κερί 2.193 

- Τεμάχια 

Δέρματα νωπά (αιγοπροβάτων, χοίρων) 72.243 

Δέρματα νωπά (βοοειδών, βουβάλων) 59 

Αυγά 5.529.675 
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Εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης αιγοπροβάτων στο δήμο σε σχέση με άλλα ζώα, 

τα διαθέσιμα κτηνοτροφικά προϊόντα προέρχονται άμεσα ή έμμεσα κυρίως από 

πρόβατα και κατσίκες όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.22. Στην κτηνοτροφική 

παραγωγή παρατηρούνται μεγάλες ποσότητες προβατίσιου και κατσικίσιου γάλατος 

καθώς και παραγώγων τους, όπως σκληρά ή μαλακά τυριά και βούτυρο. 

Συγκρατούνται επίσης για εκμετάλλευση ως πρώτες ύλες τα μαλλιά προβάτων και οι 

τρίχες αιγών μετά το κούρεμα των ζώων και τα δέρματα αμνοεριφίων, βοοειδών και 

χοίρων μετά τη σφαγή τους για κατανάλωση κρέατος. Κατά μέσο όρο παράχθηκαν 

ετησίως από ζώα που είτε σφάχθηκαν στα όρια του δήμου είτε εκτός αυτού 1.340.125 

κιλά αρνίσιου κρέατος, 631.403 κιλά κατσικίσιου κρέατος, 500.360 κιλά χοιρινού 

κρέατος και 256.004 κιλά κρέας από πουλερικά. Οι ποσότητες αυτές προήλθαν από 

σφαγές περισσότερων ζώων από αυτά που φαίνονται στον Πίνακα 2.21. 

Σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων του 2005 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, 

στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας δραστηριοποιούνταν στον τομέα της πρωτογενούς 

παραγωγής 49 επιχειρήσεις φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας και συναφών 

δραστηριοτήτων και 2 επιχειρήσεις εξόρυξης λίθων, άμμου και αργίλου.   

 

2.6.3 Δευτερογενής τομέας   

Ο δευτερογενής τομέας αξιοποιεί την πρωτογενή παραγωγή με τη μεταποίηση των 

πρώτων υλών που λαμβάνονται από αυτή. Ανάλογα με τα μέσα και τον τρόπο που 

χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση των αγαθών, ο δευτερογενής τομέας χωρίζεται 

στους κλάδους: χειροτεχνία, βιοτεχνία, βιομηχανία και κατασκευαστικές εργασίες. 

Βαριά βιομηχανία στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας δεν υφίσταται, και η δευτερογενής 

παραγωγή επικεντρώνεται κυρίως στη βιομηχανία τροφίμων και στις κατασκευές. Η 

βιομηχανία τροφίμων αντιστοιχεί στο 18 % των επιχειρήσεων του δευτερογενούς 

τομέα και περιλαμβάνει την παραγωγή ελαίων από τα διαθέσιμα ελαιοτριβεία που 

αναλύθηκε προηγουμένως, παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και παραγωγή 

ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων, όπως τα ζυμαρικά. Στην ευρύτερη έννοια 

των κατασκευών ανήκουν οι ανεγέρσεις κτιρίων και οι εξειδικευμένες δραστηριότητες 

κατά το χτίσιμο, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, ξυλουργικά και ελαιοχρωματισμοί, 

τα οποία συνιστούν το 60,5 % των επιχειρήσεων του τομέα στα όρια του δήμου.  

Στον Πίνακα 2.23 παρουσιάζονται αναλυτικά ο αριθμός των επιχειρήσεων του 

δευτερογενούς τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, σύμφωνα με το μητρώο 

επιχειρήσεων του έτους 2005 [1]. Η ανάλυση γίνεται με τη Στατιστική Ταξινόμηση 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08) η οποία βασίζεται στη αντίστοιχη 

ταξινόμηση NACE Rev. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύνολο των επιχειρήσεων στον 

τομέα αυτό αποτελεί το 26,49 % του αριθμού των συνολικών καταγεγραμμένων 

επιχειρήσεων στο δήμο, γεγονός που υποδεικνύει την σχετικά περιορισμένη εξάρτηση 

της περιοχής από τη δευτερογενή παραγωγή. 
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Πίνακας 2.23 : Επιχειρήσεις δευτερογενούς τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟΔ 

08 

Περιγραφή οικονομικής δραστηριότητας 

δευτερογενούς τομέα 

Αριθμός 

επιχειρήσεων 

10 Βιομηχανία τροφίμων 36 

15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 1 

16 

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και 

φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας 

και σπαρτοπλεκτικής 

3 

19 
Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης 

πετρελαίου 
1 

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 6 

25 
Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα 

μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού 
14 

28 
Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού που δεν 

κατονομάζονται αλλού 
2 

31 Κατασκευή επίπλων 4 

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 1 

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 2 

35 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού 
1 

36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού 1 

38 
Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων· ανάκτηση 

υλικών 
1 

41 Κατασκευές κτιρίων 49 

42 Έργα πολιτικού μηχανικού 6 

43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 72 

 

2.6.4 Τριτογενής τομέας 

Ο τριτογενής τομέας αναφέρεται στην παροχή υπηρεσιών όπως το χονδρικό και το 

λιανικό εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός, οι τράπεζες, οι 

επικοινωνίες και οι ασφάλειες. Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας στηρίζεται σε 

ικανοποιητικό βαθμό στον τριτογενή τομέα, ωστόσο παρατηρείται πολύ μεγαλύτερη 

συνεισφορά της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας στις οικονομικές 

δραστηριότητες του τομέα αυτού, σε σχέση με τις υπόλοιπες ενότητες του δήμου. Κάτι 

τέτοιο είναι αναμενόμενο λόγω του έντονου τουριστικού ενδιαφέροντος που 

παρουσιάζει η περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας και της υψηλότερης συγκέντρωσης 

κατοίκων στη δημοτική αυτή ενότητα. Στον Πίνακα 2.24 παρουσιάζονται αναλυτικά οι 

επιχειρήσεις του δήμου που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα με ταξινόμηση 

κατά ΣΤΑΚΟΔ 08, σύμφωνα με το μητρώο επιχειρήσεων του 2005 [1]. 
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Πίνακας 2.24 : Επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Κωδικός 

ΣΤΑΚΟΔ 

08 

Περιγραφή οικονομικής δραστηριότητας τριτογενούς τομέα 
Αριθμός 

επιχειρήσεων 

45 
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών 
9 

46 
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών 
38 

47 
Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσυκλετών 
213 

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 20 

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 1 

55 Καταλύματα 20 

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 142 

59 
Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 

προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις 
1 

66 
Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες 
2 

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 1 

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 2 

70 
Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής 

συμβουλών διαχείρισης 
4 

71 
Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· 

τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 
10 

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς 3 

74 
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες 
1 

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες 1 

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 1 

79 

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων 

οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς 

δραστηριότητες 

4 

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας 1 

81 
Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς 

χώρους 
3 

84 
Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 
2 

85 Εκπαίδευση 2 

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 4 

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα 1 

93 
Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης 

και ψυχαγωγίας 
1 

94 Δραστηριότητες οργανώσεων 2 

95 
Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή 

οικιακής χρήσης 
1 

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 10 
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To 42,6 % των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα 

σχετίζονται με το λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσυκλετών, και το 28,4 % προσφέρει υπηρεσίες εστίασης. Οι δύο αυτές κατηγορίες 

περιλαμβάνουν μεγάλο εύρος ενασχόλησης επιχειρήσεων όπως περίπτερα, 

παντοπωλεία, εμπόριο φρούτων, λαχανικών, κρεάτων, ποτών, προϊόντων καπνού, 

καυσίμων, βιβλίων, φαρμακευτικών ειδών, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, 

μπαρ, κέντρα διασκεδάσεως, δηλαδή πράγματα ενταγμένα στην καθημερινότητά των 

κατοίκων και για το λόγο αυτό κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στον τριτογενή τομέα. 

Η πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας λειτουργεί ως τουριστικός πόλος, βασιζόμενη στα 

αρχαιολογικά ευρήματα της περιοχής και στο μοναδικό μουσείο της. Ωστόσο, η αγορά 

που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της έλλειψης επαρκούς υποδομής τουριστικών 

εξυπηρετήσεων περιλαμβάνει κυρίως διερχόμενους επισκέπτες που φθάνουν στην 

περιοχή για να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο και να 

αποχωρήσουν μετά από σύντομη παραμονή. Μεγάλο μέρος της τουριστικής ζήτησης 

αποτελούν οι επισκέψεις οργανωμένων ομάδων τουριστών (“groups”) τα οποία 

ξεκινούν από το Κατάκολο, όπου φθάνουν με κρουαζιερόπλοια, ή από πιο 

απομακρυσμένες προελεύσεις όπως η Αθήνα. Το είδος αυτό του τουρισμού δεν 

επιτρέπει την απόδοση διαχεόμενων οφελών στην ευρύτερη περιοχή, όπως συμβαίνει 

με τον τουρισμό μακράς παραμονής ή τον καταλυματικό τουρισμό.   

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.24 υπάρχουν στο δήμο 20 καταλύματα. Αυτά 

αποτελούν τις 19 ξενοδοχειακές μονάδες που λειτουργούν στα Ολύμπια και άλλη μία 

στη γειτονική τοπική κοινότητα της Αρχαίας Πίσας, συνολικής δυναμικότητας 826 

δωματίων και 1.563 κλινών. Τα μεγέθη αυτά αντιστοιχούν στο 25 % των 

ξενοδοχειακών μονάδων του νομού Ηλείας, στο 21,1 % των δωματίων και στο 20 % 

των συνολικών κλινών. Επιπλέον, λειτουργούν στην τοπική κοινότητα Αρχαίας 

Ολυμπίας τρία κάμπινγκ με συνολική δυναμικότητα 636 θέσεων που αντιστοιχούν στο 

21,4 % των κάμπινγκ του νομού και στο 15,5 % των προσφερόμενων θέσεων. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η μέση πληρότητα των 

ξενοδοχειακών μονάδων το 2005 ήταν 36,6 % κυμαινόμενη σε χαμηλά επίπεδα. Η 

περίοδος αιχμής της τουριστικής κίνησης στην περιοχή είναι από τον Απρίλιο ως τον 

Οκτώβριο. Κατά το ίδιο έτος, οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών και ημεδαπών 

τουριστών σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ του δήμου ήταν 175.298 άτομα, που 

αντιστοιχούν στο 68,87 % των τουριστών που διέμειναν στο νομό Ηλείας, πράγμα που 

επιβεβαιώνει την παγκόσμια ακτινοβολία της γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων και 

του Ολυμπιακού ιδεώδους. Στοιχείο που επιβεβαιώνει τη σύντομη παραμονή 

τουριστών αποτελούν οι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία και κάμπινγκ που ισούνται με 

203.112, κάτι που σημαίνει μέσο όρο μόλις 1,16 διανυκτερεύσεις ανά άτομο σε 

αντίθεση με τις 1,86 διανυκτερεύσεις ανά άτομο στο σύνολο του νομού. Κατά το 2005 

επισκέφθηκαν το μουσείο 164.305 άτομα και τον αρχαιολογικό χώρο 446.806 άτομα, 

αρκετά περισσότερα από όσα διανυκτέρευσαν στο δήμο. 
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2.7 Υποδομές 

2.7.1 Υποδομές Ύδρευσης - Άρδευσης  

Η ύδρευση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας βασίζεται σε άντληση πόσιμου νερού από 

φυσικές πηγές, πηγάδια ή γεωτρήσεις. Στη Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας, 5 

Τοπικές Κοινότητες τροφοδοτούνται με νερό από τρία πηγάδια, ενώ οι υπόλοιπες 18 

Τοπικές Κοινότητες χρησιμοποιούν αντλιοστάσια ανύψωσης για άντληση πόσιμου 

νερού από φυσικές πηγές. Η Δημοτική Ενότητα Φολόης διαθέτει έξι γεωτρήσεις για να 

προμηθεύεται νερό μέσω των αντλιοστασίων που διαθέτει, ενώ οι Δημοτικές Ενότητες 

Λαμπείας και Λασιώνος έχουν πρόσβαση σε φυσικές πηγές μέσω φυσικής ροής των 

υδάτων και κάποιων αντλιοστασίων ανύψωσης. 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και για το διυλιστήριο Ερυμάνθου, ένα έργο της 

Περιφέρειας Ηλείας το οποίο θα εξυπηρετήσει μεγάλο μέρος των δήμων Αρχαίας 

Ολυμπίας και Πύργου. Το διυλιστήριο πρόκειται να παίρνει νερό από την κοίτη του 

ποταμού Ερύμανθου και κατόπιν επεξεργασίας να το μεταφέρει στο Βασιλάκι μέσω 

αντλιών. Από εκεί το νερό θα προωθείται με φυσική ροή μέσω αγωγών μέχρι τον 

Πύργο και το Κατάκολο, καθώς και στις κοντινές κοινότητες. Το έργο τέθηκε σε 

δοκιμαστική λειτουργία κατά το 2012 και υπήρξε τροφοδότηση με πόσιμο νερό από 

τον Ερύμανθο των περιοχών της Αρχαίας Ολυμπίας, του Πελοπίου, του Πλατάνου, του 

Πύργου και του Κατάκολου τον Ιούλιο του 2013. Οι 16 Τοπικές Κοινότητες του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας που θα εξυπηρετούνται από το διυλιστήριο μέχρι τα τέλη του 2013 

είναι οι εξής: Αρχαία Ολυμπία, Αρχαία Πίσα, Άσπρα Σπίτια, Βασιλάκι, Κάμενα, 

Κλαδέος, Κοσκινάς, Λιναριά, Λούβρο, Μάγειρα, Μουριά, Πελόπιο, Πλάτανος, 

Πουρνάρι, Στρέφι και Φλόκα [11].  

Στα όρια του δήμου υπάρχει οργανωμένο σύστημα άρδευσης το οποίο εξυπηρετείται 

από τη λειτουργία τριών αντλιοστασίων με άντληση νερού από τον Αλφειό ποταμό.  

Εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων βρίσκονται οι εξής Τοπικές Κοινότητες: 

Ηράκλεια, Πελόπιο, Πλάτανος, Πουρνάρι, Σμίλα, Στρέφι και Φλόκα. Οι εκτάσεις 

καλλιεργειών που ποτίζονται σε αυτές τις εφτά κοινότητες αντιστοιχούν περίπου στις 

μισές ποτιστικές εκτάσεις ολόκληρου του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Οι υπόλοιπες 

κοινότητες αρδεύουν τις εκτάσεις τους είτε με μικρές εκτροπές ποταμών, όπως εκτροπή 

του Ερύμανθου με αυτοσχέδια αυλάκια σε περιοχές στα ανατολικά του δήμου, είτε με 

ιδιωτικά μέσα, όπως ιδιόκτητες αντλίες άρδευσης σε ιδιωτικές γεωτρήσεις και πηγάδια. 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει προμήθεια νερού για άρδευση σε κάποια 

περιοχή εκτός των εγγειοβελτιωτικών έργων από το οργανωμένο σύστημα άρδευσης, 

με την προϋπόθεση ότι το δίκτυο σύνδεσης με το υπάρχων σύστημα άρδευσης θα 

εγκατασταθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιώτες. Στο Σχήμα 2.14 εικονίζονται τα όρια 

του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) Αλφειού - Πηνειού και οι 

Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 

Επίσης, διακρίνεται η περιοχή που διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ Πελοπίου και τα όριά της σε 

σχέση με το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ στο Σχήμα 2.15 φαίνονται τα αρδευτικά 

συστήματα της περιοχής του Αλφειού [12].  
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Σχήμα 2.14: Όρια ΤΟΕΒ Ηλείας και καλλικρατικών δήμων  

 

Σχήμα 2.15: Αρδευτικά συστήματα έργου πεδιάδας Αλφειού 
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2.7.2 Υποδομές Αποχέτευσης – Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Στο μεγαλύτερο ποσοστό του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας η αποχέτευση γίνεται με 

σηπτικούς και απορροφητικούς βόθρους. Ολοκληρωμένο αποχετευτικό σύστημα 

υπάρχει μόνο στις κοινότητες της Αρχαίας Ολυμπίας και της Αρχαίας Πίσας, καθώς 

στην Αρχαία Ολυμπία λειτουργεί εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού για την 

επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Στον βιολογικό καθαρισμό καταλήγουν και τα 

λύματα από τους σηπτικούς βόθρους άλλων κοινοτήτων, που συλλέγονται από 

βυτιοφόρα όταν αυτοί γεμίσουν. Δίκτυο αποχέτευσης υπάρχει και στις κοινότητες της 

Πέρσαινας και της Αχλαδινής, χωρίς όμως δυνατότητα επεξεργασίας των λυμάτων. 

Στόχος του δήμου είναι η ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου σε περισσότερες 

κοινότητες και η άμεση σύνδεσή τους με το βιολογικό καθαρισμό, αν και υπήρξε 

ανάκληση της απόφασης ένταξης στον άξονα προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»  της συγκεκριμένης πρότασης, 

που αφορούσε τις κοινότητες Πελοπίου, Πλατάνου και Φλόκα.  

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα ως προς τη διαχείριση 

των απορριμμάτων του, όπως άλλωστε και η ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, καθώς δεν 

υφίσταται Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή Χώρος 

Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), στον οποίο καταλήγουν τα απορρίμματα 

κατόπιν διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών και των κομποστοποιήσιμων 

απορριμμάτων. Το 2010 αποφασίστηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας η 

παύση λειτουργίας των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) που 

λειτουργούσαν στο δήμο, στις τοποθεσίες Πολυπόταμος Πελοπίου της δημοτικής 

ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας, Ζιάκα Αχλαδινής της ενότητας Φολόης και Άγιος 

Χριστόφορος Λαμπείας της ενότητας Λαμπείας. Για τους προαναφερόμενους ΧΑΔΑ, 

καθώς και για τον ΧΑΔΑ Κοτρώνι που λειτουργούσε παλαιότερα στην ενότητα 

Λασιώνος, προβλέπεται αποκατάσταση των χώρων με επικάλυψη από συμπυκνωμένα 

γαιώδη υλικά πάχους τουλάχιστον ενός μέτρου και στην πορεία οι χώροι θα αφεθούν 

σε φυσική αναγέννηση της βλάστησης. Παρά το κλείσιμό τους έχουν αναφερθεί 

αρκετές περιπτώσεις παράνομης διάθεσης απορριμμάτων στους χώρους αυτούς από 

αγνώστους και επιτήδειους. 

Στην παρούσα φάση, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας με τον δήμο Πύργου έχουν λάβει 

παράταση κήρυξης περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που τους επιτρέπει να 

εναποθέτουν προσωρινώς τα απορρίμματά τους στην τοποθεσία Λίμνες Αλφειούσας 

του δήμου Πύργου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2013, παρότι είχε αποφασιστεί 

νωρίτερα η παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ στη θέση Λίμνες. Στη συνέχεια αναμένεται 

η εξυπηρέτηση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας από το δεματοποιητή απορριμμάτων του 

δήμου Πύργου που θα τοποθετηθεί πιθανότατα στη θέση Λίμνες. Όσον αφορά στο 

μελλοντικό προγραμματισμό διαχείρισης απορριμμάτων, έχει δρομολογηθεί η 

κατασκευή στο δήμο Ήλιδας Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων με Σύμπραξη 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς και ΧΥΤΥ, εγκαταστάσεις οι οποίες θα 

εξυπηρετούν το μεγαλύτερο μέρος του νομού Ηλείας. 
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2.8 Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

2.8.1 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Σύμφωνα με το Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο για τον Ιούνιο του 2013 που 

δημοσιεύτηκε από τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), η 

εγκατεστημένη ισχύς στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ισούται με 440,985 MW [13]. 

Το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος προέρχεται από μονάδες παραγωγής από 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς δεν υπάρχει κάποια θερμική μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια της περιφέρειας. Στον Πίνακα 2.25 παρουσιάζεται το 

είδος των μονάδων ΑΠΕ που λειτουργούν στην περιφέρεια.  

Πίνακας 2.25 : Παραγωγή από ΑΠΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

Είδος μονάδων ΑΠΕ Ισχύς (MW) 

Φωτοβολταϊκά 

Ισχύς ≤ 20 kW 8,795 

20 kW < Ισχύς ≤ 150 kW 107,108 

150 kW< Ισχύς ≤ 2.000 kW 98,055 

Ισχύς ≥ 2.000 kW 54,677 

Αιολικά 130,350 

Μικρά Υδροηλεκτρικά 42,000 

Σύνολο 440,985 

 

2.8.2 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

για εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστημένων μονάδων αφορά φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης του ενός MW, καθώς δεν απαιτείται Άδεια 

Παραγωγής, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), Άδεια Εγκατάστασης, Άδεια 

Λειτουργίας και Δοκιμαστική Λειτουργία, αλλά οφείλουν να λάβουν Άδεια Εξαίρεσης 

από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Οι Πίνακες 2.26 και 2.27 για τις συνδέσεις 

μονάδων ΑΠΕ εντός του δήμου σε μέση και χαμηλή τάση προκύπτουν σύμφωνα με 

στοιχεία που αντλήθηκαν από το κατάστημα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου 

Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργεια (ΔΕΔΔΗΕ) στον Πύργο και την ιστοσελίδα της 

Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα ΑΠΕ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) [3], [14]. 
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Πίνακας 2.26 : Μονάδες ΑΠΕ συνδεδεμένες σε μέση τάση 

Είδος Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Ημερομηνία 

Σύνδεσης 
Ισχύς (kW) 

Υδροηλεκτρικά Λαμπεία Λαμπείας 28/07/2001 1.300,00 

Υδροηλεκτρικά 
Γέφυρα 

Φλόκα 
Αρχαίας Ολυμπίας 15/07/2010 6.594,00 

Φ/Β Βασιλάκι Αρχαίας Ολυμπίας 31/01/2011 1.848,00 

Φ/Β Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 18/05/2012 924,00 

Φ/Β Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 13/06/2012 449,68 

Φ/Β Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 14/06/2012 686,84 

Φ/Β Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 15/06/2012 390,00 

Σύνολο 12.192,52 

 

Πίνακας 2.27 : Μονάδες ΑΠΕ συνδεδεμένες σε χαμηλή τάση 

Είδος Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Ημερομηνία 

Σύνδεσης 

Ισχύς 

(kWp) 

Φ/Β Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2010 100,000 

Φ/Β Μαγγανιάρικα Αρχαίας Ολυμπίας 24/12/2010 99,750 

Φ/Β Μαγγανιάρικα Αρχαίας Ολυμπίας 24/12/2010 99,750 

Φ/Β Καστανιά Φολόης 13/05/2011 99,750 

Φ/Β Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 17/07/2012 74,520 

Φ/Β Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 17/07/2012 74,520 

Φ/Β Βλάχου Λαλέικα Φολόης 17/07/2012 98,550 

Φ/Β Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 18/07/2012 99,675 

Φ/Β Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 27/07/2012 99,180 

Φ/Β Φρασινιά Αρχαίας Ολυμπίας 13/08/2012 99,880 

Φ/Β Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2012 99,120 

Φ/Β Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2012 99,120 

Φ/Β Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2012 99,120 

Φ/Β Κρούφι Φολόης 29/01/2013 99,450 

Φ/Β Λαμπεία Λαμπείας 05/03/2013 99,840 

Φ/Β Γαϊδουροκυλίστρα Λασιώνος 06/03/2013 100,000 

Φ/Β Άγιοι Σαράντα Λασιώνος 08/03/2013 100,000 

Φ/Β Αντρώνι Λασιώνος 04/06/2013 99,840 

Σύνολο 1.741,315 
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Στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών με μέγιστη 

ισχύ τα 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αρκετούς 

κάτοικους του δήμου. Ο αριθμός και η ισχύς των εγκατεστημένων οικιακών 

φωτοβολταϊκών μέχρι και τον Ιούλιο του 2013 ανά δημοτική ενότητα παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 2.28, από στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ Πύργου. 

 

Πίνακας 2.28 : Φωτοβολταϊκά έως 10 kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

Δημοτική Ενότητα Αριθμός Φ/Β Ισχύς (kWp) 

Αρχαίας Ολυμπίας 39 362,288 

Λαμπείας 2 18,060 

Λασιώνος 4 39,820 

Φολόης 12 112,895 

Σύνολο 57 533,063 

 

 

Στο μέλλον αναμένεται να λειτουργήσουν περισσότερες μονάδες Α.Π.Ε. ισχύος 

μεγαλύτερης του 1 MW στο δήμο, οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδειοδοτικό 

στάδιο. Σύμφωνα με την διαδικασία που ακολουθείται, στην αρχή απαιτείται η έγκριση 

Άδειας Παραγωγής και κατόπιν υποβάλλεται αίτηση από τους ενδιαφερόμενους για 

διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή. Στη συνέχεια, 

χορηγείται Προσφορά Σύνδεσης καταρχήν μη δεσμευτική, η οποία καθίσταται 

δεσμευτική μετά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Επόμενο βήμα στη διαδικασία 

είναι η χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης και η σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης και 

Σύμβασης Αγοραπωλησίας μεταξύ του διαχειριστή και του επενδυτή της 

εγκατάστασης. Στο τελικό στάδιο, γίνεται Προσωρινή Σύνδεση για Δοκιμαστική 

Λειτουργία της μονάδας Α.Π.Ε. και χορηγείται η Άδεια Λειτουργίας. Αρμόδιος 

διαχειριστής για το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε 

υψηλή και υπερυψηλή τάση είναι ο ΑΔΜΗΕ, ενώ για τα Δίκτυα μέσης και χαμηλής 

τάσης, είτε το διασυνδεδεμένο είτε το μη διασυνδεδεμένο στα νησιά, είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. 

Στον Πίνακα 2.29 φαίνονται τα εκκρεμή αιτήματα για εγκατάσταση μονάδων Α.Π.Ε. 

και το στάδιο αδειοδότησης στο οποίο βρίσκονται. 

 

 

 

 

 

 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 2ο : Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 60 

Πίνακας 2.29 : Εκκρεμή αιτήματα εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ 

Είδος Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 
Αδειοδοτικό Στάδιο 

Ισχύς 

(kW) 

Υδροηλεκτρικά Παλαιοφυτειά Λαμπείας 
Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 
3.330 

Υδροηλεκτρικά Τσερεγούνια Λασιώνος 
Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 
2.000 

Φ/Β Γράνα Φολόης 
Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 
1.802 

Αιολικά Ψηλό Λιθάρι Λαμπείας 
Μη Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 
25.500 

Αιολικά Σκιαδοβούνι Λασιώνος 
Μη Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 
32.000 

Αιολικά Σκιαδοβούνι Λασιώνος 
Μη Οριστική Προσφορά 

Σύνδεσης 
44.000 

Φ/Β Γράνα Φολόης 
Αναμονή Διαχειριστή 

Δικτύου Διανομής 
1.000 

Φ/Β Κάμπος Φολόης 
Αναμονή Διαχειριστή 

Δικτύου Διανομής 
2.000 

Σύνολο 115.632 
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3.1 Εισαγωγικές έννοιες 

3.1.1 Έτος αναφοράς 

Το έτος αναφοράς είναι η χρονιά με την οποία θα συγκριθούν τα αποτελέσματα της 

εφαρμογής των προτεινόμενων ΣΔΑΕ από κάθε δήμο για τη μείωση εκπομπών κατά 

το 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να μειώσει ως το 2020 τις εκπομπές κατά 

20% σε σχέση με το έτος 1990, χρονιά που αποτελεί έτος αναφοράς και για το 

Πρωτόκολλο του Κιότο. Για να υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης των μειώσεων 

εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπογραφόντων του Συμφώνου των 

Δημάρχων, απαιτείται ένα έτος βάσης, συνεπώς προτείνεται ως έτος αναφοράς το 1990 

για την απογραφή των εκπομπών. Ωστόσο, αν ο εκάστοτε δήμος δεν διαθέτει επαρκή 

δεδομένα για το 1990, δύναται να επιλέξει το πλησιέστερο έτος στο 1990 για το οποίο 

μπορούν να συγκεντρωθούν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία [15]. Για τον δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας επιλέχθηκε ως έτος αναφοράς το 2010, καθώς τα στοιχεία 

προηγούμενων ετών ήταν ελλιπή και δεν θεωρήθηκαν αξιόπιστα για τη χρήση τους 

κατά την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής. 

3.1.2 Κοινή μονάδα μέτρησης της ενέργειας 

Οι καταγεγραμμένες ενεργειακές καταναλώσεις οφείλονται σε διαφορετικά καύσιμα 

με ανόμοιες μονάδες μέτρησης, όπως λίτρα για το πετρέλαιο και τη βενζίνη και MWh 

για τον ηλεκτρισμό. Επομένως, θεωρείται απαραίτητο να εκφράζονται οι 

καταναλώσεις με μία κοινή μονάδα μέτρησης για ευκολότερη διαχείριση και σύγκριση 

των δεδομένων. Στην παρούσα διπλωματική, η κοινή μονάδα μέτρησης στην οποία θα 

μετατρέπονται όλες οι ποσότητες ενέργειας είναι η MWh. Σύμφωνα με τις οδηγίες που 

δίνονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων, οι συντελεστές μετατροπής για υπολογισμό των 

MWh από υγρά καύσιμα είναι ίσοι με 0,01 MWh/lt πετρελαίου και 0,0092 MWh/lt 

βενζίνης. 

Πίνακας 3.1: Συντελεστές μετατροπής όγκου καυσίμων σε ενέργεια 

Καύσιμο 
Συντελεστής 

μετατροπής (kWh/lt) 

Πετρέλαιο θέρμανσης 10,0 

Πετρέλαιο κίνησης 10,0 

Βενζίνη 9,2 

 

3.1.3 Συντελεστές Εκπομπών 

Για την επιλογή συντελεστών εκπομπών μπορεί να υιοθετηθεί κάποια από τις δύο 

παρακάτω διαφορετικές προσεγγίσεις:  

 Οι Πρότυποι Συντελεστές Εκπομπών είναι σύμφωνοι με τις αρχές της IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change – Διακυβερνητική Επιτροπή για 
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την Κλιματική Αλλαγή) και καλύπτουν όλες τις εκπομπές CO2 που υφίστανται 

εξαιτίας της κατανάλωσης ενέργειας εντός των ορίων της τοπικής αρχής, είτε 

άμεσα λόγω κατανάλωσης καυσίμου, είτε έμμεσα λόγω κατανάλωσης 

καυσίμου που σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό, τη θέρμανση και την ψύξη εντός 

της περιοχής. Οι πρότυποι συντελεστές βασίζονται στην περιεκτικότητα 

άνθρακα κάθε καυσίμου. Σε αυτή την προσέγγιση το CO2 είναι το 

σημαντικότερο από τα αέρια του θερμοκηπίου και οι εκπομπές μεθανίου (CH4) 

και υποξειδίου του αζώτου (N2O) δεν χρειάζεται να υπολογιστούν. Επιπλέον, 

οι εκπομπές CO2 από τη χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων καθώς και οι εκπομπές 

από πιστοποιημένη «πράσινη» ενέργεια θεωρούνται μηδενικές. Οι πρότυποι 

συντελεστές εκπομπών βασίζονται στις οδηγίες του 2006 από την IPCC, αλλά 

οι τοπικές αρχές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικούς συντελεστές που 

θα συμφωνούν με τους ορισμούς της IPCC [15]. 

 Οι Συντελεστές Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, λαμβάνουν υπόψιν το συνολικό 

κύκλο ζωής του ενεργειακού φορέα. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει όχι μόνο 

τις εκπομπές της τελικής καύσης, αλλά και τις εκπομπές της αλυσίδας 

εφοδιασμού. Περιλαμβάνει εκπομπές από τα βήματα της εκμετάλλευσης, της 

μεταφοράς και της επεξεργασίας του ενεργειακού φορέα και επομένως 

προστίθενται εκπομπές που πιθανώς να γίνονται σε διαφορετικό μέρος από 

αυτό της κατανάλωσης καυσίμου. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από 

τη χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων και οι εκπομπές από πιστοποιημένη 

«πράσινη» ενέργεια δεν είναι μηδενικές. Σε αυτή την προσέγγιση, αέρια του 

θερμοκηπίου διαφορετικά από το CO2 μπορούν να έχουν αρκετά σημαντικό 

ρόλο και για αυτό οι τοπικές αρχές που θα επιλέξουν αυτή τη μέθοδο μπορούν 

να παρουσιάζουν τις εκπομπές σε ισοδύναμο CO2 [15]. 

Στην παρούσα διπλωματική, έχουν επιλεχθεί οι Πρότυποι Συντελεστές Εκπομπών για 

μεγαλύτερη ακρίβεια στους υπολογισμούς των τελικών εκπομπών CO2. Σε περίπτωση 

επιλογής των συντελεστών Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, η εύρεση αναλυτικών στοιχείων 

σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ενεργειακού φορέα, ακόμη και εκτός των ορίων του 

δήμου, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και θα είχε ως αποτέλεσμα τη χρησιμοποίηση 

ελλιπών δεδομένων που θα οδηγούσαν σε λανθασμένους υπολογισμούς.       

 

3.2 Αγροτικός τομέας 

3.2.1 Γεωργία - Κτηνοτροφία 

3.2.1.1 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική χρήση δεν βρέθηκαν 

για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) δεν 

διατηρούσε καταστάσεις κατανάλωσης ανά τομέα χρήσης σε επίπεδο δήμων. Από τα 

επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορούν την 
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ετήσια έκθεση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά μεγάλη γεωγραφική 

περιοχή, περιφέρεια, νομό και κατηγορία χρήσης, προκύπτει ότι η ηλεκτρική ενέργεια 

που χρησιμοποιήθηκε στα όρια του νομού Ηλείας για το έτος 2010  στον τομέα της 

γεωργίας ήταν 91.110 MWh [1]. Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 

γεωργική χρήση υπολογίζεται από τη ζήτηση των παροχών που εντάσσονται στο 

αγροτικό τιμολόγιο. Το αγροτικό τιμολόγιο χορηγείται, ύστερα από αίτηση του 

ενδιαφερόμενου στην οικεία Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων του νομού, σε αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις που χρησιμεύουν και συντελούν με οποιοδήποτε τρόπο στην 

παραγωγή προϊόντων πρωτογενούς φυτικής και ζωικής παραγωγής σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 142196/10-11-87 περί «Μέτρων 

Αγροτικού Εξηλεκτρισμού».  

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική χρήση οφείλεται σε μεγάλο 

ποσοστό στην άρδευση των καλλιεργούμενων εκτάσεων μέσω της χρησιμοποίησης 

αρδευτικών αντλιοστασίων και ιδιωτικών αντλιών. Επομένως, είναι προτιμότερο να 

γίνει αναγωγή της ηλεκτρικής κατανάλωσης από τα στοιχεία του νομού σε επίπεδο 

δήμου, με κριτήριο τις συνολικές αρδευόμενες εκτάσεις των δύο περιοχών, αντί των 

συνολικών γεωργικών εκτάσεων ή του πληθυσμιακού μεγέθους. Δεδομένα για την 

απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας του 2010 δεν ήταν διαθέσιμα από την ΕΛΣΤΑΤ 

καθώς, όπως τονίστηκε από την υπηρεσία, η διάθεση στοιχείων που δεν έχουν 

προηγουμένως δημοσιευθεί επίσημα, θεωρείται παράνομη. Για το λόγο αυτό 

επιλέχθηκε να υπολογιστεί ο μέσος όρος των αρδευόμενων εκτάσεων του νομού 

Ηλείας και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε βάθος τετραετίας σύμφωνα με τα 

τελευταία διαθέσιμα δεδομένα που μπορούσαν να βρεθούν. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΛΣΤΑΤ από την ετήσια απογραφή γεωργίας και κτηνοτροφίας, ο μέσος όρος των 

συνολικών αρδευόμενων εκτάσεων στο νομό Ηλείας για τα έτη 2005 έως 2008 

ανέρχεται σε 524.044,5 στρέμματα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος εκτάσεων στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας είναι 29.630,5 στρέμματα. Βάσει της αναλογίας του μέσου όρου 

των αρδευόμενων στρεμμάτων του νομού και του δήμου προκύπτει ότι η εκτίμηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε για γεωργική χρήση στο δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας για το έτος αναφοράς είναι 5.151,537 MWh. 

Πίνακας 3.2: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη γεωργία 

Γεωγραφική Περιοχή 

Αρδευόμενες 

Εκτάσεις 

(στρέμματα) 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής 

Ενέργειας για Γεωργική 

Χρήση (kWh) 

Νομός Ηλείας 524.044,5 91.110.000 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 24.050,0 4.570.424 

Δ.Ε. Λαμπείας 754,0 78.516 

Δ.Ε. Λασιώνος 1.809,0 188.376 

Δ.Ε. Φολόης 3.017,5 314.221 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 29.630,5 5.151.537 
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Το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας για γεωργική χρήση που υπολογίστηκε, 

καταναλώθηκε από τα αντλιοστάσια άρδευσης που διαχειρίζεται ο ΤΟΕΒ Πελοπίου, 

όπως θα αναλυθεί στο Υποκεφάλαιο 3.3.1.3 για τις δημοτικές εγκαταστάσεις. Για το 

διαχωρισμό που έγινε στον Πίνακα 3.2 για την κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά δημοτική 

ενότητα, εντάσσονται οι καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης του ΤΟΕΒ 

Πελοπίου στην ενότητα που ανήκουν, δηλαδή την ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας, και 

γίνεται αναγωγή της υπόλοιπης κατανάλωσης βάσει των συνολικών αρδευόμενων 

εκτάσεων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, αφού αφαιρεθούν εκείνες που καλύπτονται 

από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, και των αρδευόμενων εκτάσεων κάθε δημοτικής 

ενότητας.  

 

3.2.1.2 Κατανάλωση καυσίμων 

Στο τομέα της γεωργίας, εκτός από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, 

καταναλώνεται και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (Diesel) από τη χρήση κυρίως 

γεωργικών ελκυστήρων για το όργωμα των καλλιεργειών αλλά και άλλων γεωργικών 

μηχανημάτων, όπως φρέζες, ψεκαστικά, μηχανήματα κοπής, άροτρα και καλλιεργητές. 

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [16] σε συνεργασία με το 

Υπουργείο Οικονομικών [17] εκδίδουν κάθε χρόνο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

έναν πίνακα για τις καταναλώσεις σε λίτρα πετρελαίου εσωτερικής καύσης ανά είδος 

καλλιέργειας φυτικής παραγωγής (lt/στρέμμα) και ανά είδος ζώου για τη ζωική 

παραγωγή (lt/ζώο) [18]. Από το φυτικό κεφάλαιο που έχει δηλωθεί στις Ενιαίες 

Αιτήσεις Εκμετάλλευσης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 

Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) λαμβάνονται στοιχεία 

για τις ακριβείς εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας για το 

2010 [10]. Συνδυάζοντας τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα λίτρα πετρελαίου 

κίνησης που καταναλώθηκαν για γεωργική χρήση στο δήμο κατά το 2010. Κατόπιν, 

για μετατροπή των λίτρων πετρελαίου σε MWh, που επιλέγει ως κοινή μονάδα 

μέτρησης της ενέργειας, θα χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος συντελεστής μετατροπής 

των οδηγιών της IPCC ο οποίος ισούται με 0,01 MWh/lt ή 10 kWh/lt πετρελαίου. Στον 

Πίνακα 3.3 δίνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ανά είδος καλλιέργειας, οι 

αντίστοιχες καταναλώσεις ανά στρέμμα και οι τελικοί υπολογισμοί κατανάλωσης σε 

λίτρα πετρελαίου και σε MWh. 
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Πίνακας 3.3: Τελική κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στη φυτική παραγωγή 

Είδος Καλλιέργειας 
Έκταση 

(στρέμματα) 

Συντελεστής 

κατανάλωσης 

(lt/στρέμμα) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Σιτάρι σκληρό 9,4 16,00 150,4 1.504 

Σιτάρι σκληρό ποιοτικό 23,9 16,00 382,4 3.824 

Λοιπά σιτηρά 43.346,9 16,00 693.550,4 6.935.504 

Αραβόσιτος ποτιστικός 4.724,5 28,00 132.286 1.322.860 

Αραβόσιτος ενσίρωσης 143,8 28,00 4.026,4 40.264 

Πρωτεϊνούχοι σπόροι 1.075,7 11,60 12.478,1 124.781 

Ζωοτροφές (μηδική) 4.038,5 16,00 64.616 646.160 

Ζωοτροφές (σιτηρά ψυχανθή) 4.464,6 16,00 71.433,6 714.336 

Ελαιώνες για παραγωγή 

ελαιόλαδου 
53.242,8 9,00 479.185,2 4.791.852 

Ελαιώνες για παραγωγή 

επιτραπέζιας ελιάς 
2,8 26,00 72,8 728 

Ελαιώνες διπλής κατεύθυνσης 267,3 11,00 2.940,3 29.403 

Ντομάτες προς μεταποίηση 2,0 29,00 58,0 580 

Εσπεριδοειδή προς 

μεταποίηση 
998,6 18,00 17.974,8 179.748 

Καρποί με κέλυφος 802,2 3,60 2.887,9 28.879 

Γεώμηλα αμυλοποιίας 13,2 18,00 237,6 2.376 

Σταφίδες 1.664,6 14,40 23.970,2 239.702 

Παραδοσιακοί ελαιώνες στα 

μικρά νησιά του Αιγαίου 
25,6 6,00 153,6 1.536 

Αμπελώνες για παραγωγή 

οίνων ποιότητας (VQPRD) 

στα μικρά νησιά του Αιγαίου 

37,6 13,90 522,6 5.226 

Μέλι – εκτάσεις με μελίσσια 24,7 8,00 197,6 1.976 

Αμπελώνες – αναδιάρθρωση 17,7 14,40 254,9 2.549 

Λοιποί αμπελώνες για 

παραγωγή οίνου 
2.702,8 13,00 35.136,4 351.364 

Λοιποί αμπελώνες για 

επιτραπέζια χρήση 
19,5 13,00 253,5 2.535 

Οριστική εγκατάλειψη 

οινοποιήσιμων ποικιλιών – 

εκρίζωση 

18,3 4,45 81,4 814 

Λοιπά εσπεριδοειδή 747,4 17,50 13.079,5 130.795 

Κηπευτικά μακράς διάρκειας 98,1 20,50 2.011,1 20.111 

Κηπευτικά περιορισμένης 

διάρκειας 
1,0 11,00 11 110 

Κηπευτικά προς κάλυψη 4,5 30,00 135 1.350 

Λοιπές καλλιέργειες (1) 172,6 21,00 3.624,6 36.246 

Λοιπές καλλιέργειες (2) 611,9 11,00 6.730,9 67.309 

Εκτάσεις δικαιωμάτων 

αγρανάπαυσης 
25.417,0 - - - 

Βοσκότοποι 106.669,6 - - - 

Σύνολο 251.389,1 - 1.568.442,2 15.684.422 
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Στην πρώτη κατηγορία με τις λοιπές καλλιέργειες που εμφανίζεται στον Πίνακα 3.3 

περιλαμβάνονται οι εκτάσεις με αχλάδια, μήλα, ακτινίδια και άλλα νωπά φρούτα, ενώ 

στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται κερασιές, καστανιές και κυδωνιές. Όπως 

παρατηρούμε στον πίνακα, η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στα λοιπά 

σιτηρά που καλλιεργούνται στο δήμο και κατόπιν στις καλλιέργειες ελιάς. Αν και οι 

εκτάσεις των ελαιώνων για παραγωγή ελαιόλαδου είναι περισσότερες από αυτές των 

σιτηρών, εντούτοις ο χαμηλός συντελεστής κατανάλωσης οδηγεί σε μικρότερες 

ενεργειακές απαιτήσεις από τις λιγότερες σε έκταση καλλιέργειες σιτηρών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η κατανομή των καλλιεργήσιμων εκτάσεων που δίνεται από τα στοιχεία 

του ΟΠΕΚΕΠΕ διαφέρει από τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Μεγαλύτερη διαφοροποίηση παρατηρείται στις εκτάσεις των 

ελαιώνων για παραγωγή ελαιόλαδου, καθώς από τις Ενιαίες Αιτήσεις Εκμετάλλευσης 

δίνονται σχεδόν διπλάσιες εκτάσεις καλλιέργειας από ότι στις Ετήσιες Γεωργικές 

Στατιστικές Έρευνες. Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται οι καταναλώσεις πετρελαίου 

για τη φυτική παραγωγή ανά δημοτική ενότητα. 

Πίνακας 3.4: Τελική κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στη φυτική παραγωγή ανά 

δημοτική ενότητα 

Γεωγραφική 

περιοχή 
Αγραναπαύσεις Βοσκότοποι 

Καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
7.069,1 10.644,7 57.957,7 690.193,5 6.901.935 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 
1.352,1 17.690,7 2.479,8 37.938,2 379.382 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 
5.377,9 38.989,8 16.824,6 264.247,0 2.642.470 

Δ.Ε. Φολόης 11.617,9 39.344,4 42.040,4 576.063,5 5.760.635 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

25.417,0 106.669,6 119.302,5 1.568.442,2 15.684.422 

 

Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης για το 

ζωικό κεφάλαιο. Ο αριθμός των ζώων που αναφέρεται είναι ο μέσος όρος των κεφαλών 

ανά είδος ζώου που καταγράφηκαν στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας κατά τα έτη 2005 έως 

2008, όπως παρουσιάστηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Ο αριθμός αυτός 

πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή κατανάλωσης πετρελαίου ανά ζώο και 

υπολογίζονται οι τελικές καταναλώσεις που αφορούν τη ζωική παραγωγή. Για την 

εκτροφή βοοειδών υπάρχουν διαφορετικοί συντελεστές κατανάλωσης αναλόγως με 

την ηλικία του ζώου. Ακριβή δεδομένα για τις ηλικίες των βοοειδών του δήμου δεν 

κατάφεραν να συγκεντρωθούν και για το λόγο αυτό γίνεται μία εκτίμηση του αριθμού 

βοοειδών ανά κατηγορία ηλικίας και φύλλο. Για την εκτίμηση λήφθηκαν υπόψιν η 

μέση ηλικία τοκετού της αγελάδας (26 ως 28 μηνών), η διάρκεια της κύησης (9 μήνες) 

και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις συνολικές γεννήσεις βοοειδών ανά φύλλο και τις 

σφαγές ανά ηλικία των ζώων. Τα αποτελέσματα για τις καταναλώσεις πετρελαίου 
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κίνησης στη ζωική παραγωγή παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5, ενώ αναλύονται και 

ανά δημοτική ενότητα στον Πίνακα 3.6.    

Πίνακας 3.5: Τελική κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στη ζωική παραγωγή 

Είδος ζώου 
Αριθμός 

ζώων 

Συντελεστής 

κατανάλωσης 

(lt/ζώο) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Αίγες/Τράγοι 41.673 2,9 120.851,7 1.208.517 

Προβατίνες/Κριάρια 129.087 2,9 374.352,3 3.743.523 

Βοοειδή θηλυκά 6-24 

μηνών 
22 6,0 132,0 1.320 

Βοοειδή θηλυκά >24 

μηνών 
243 24,0 5.832,0 58.320 

Βοοειδή αρσενικά 2-6 

μηνών 
35 1,2 42,0 420 

Βοοειδή αρσενικά 6-

24 μηνών 
63 6,0 378,0 3.780 

Βοοειδή αρσενικά 

>24 μηνών 
56 24,0 1.344,0 13.440 

Σύνολο 502.932 5.029.320 

 

Πίνακας 3.6: Τελική κατανάλωση πετρελαίου κίνησης στη ζωική παραγωγή ανά 

δημοτική ενότητα 

Γεωγραφική 

περιοχή 
Αίγες/Τράγοι 

Προβατίνες/ 

Κριάρια 
Βοοειδή 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
7.144 25.738 13 95.611,0 956.110 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 
8.048 8.538 23 48.515,8 485.158 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 
18.788 52.084 383 212.587,2 2.125.872 

Δ.Ε. Φολόης 7.693 42.727 0 146.218,0 1.462.180 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

41.673 129.087 419 502.932,0 5.029.320 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η συνολική τελική κατανάλωση πετρελαίου στον αγροτικό 

τομέα για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας είναι ίση με 20.713.742 kWh. Τα ποσοστά 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας από πετρέλαιο κίνησης στις 

συνολικές καταναλώσεις του αγροτικού τομέα φαίνονται στο Σχήμα 3.1. 
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Σχήμα 3.1: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας στον αγροτικό τομέα  

 

3.3 Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις 

Σε αυτή την ενότητα αναλύεται η κατανάλωση ενέργειας από δημοτικά κτίρια και 

εγκαταστάσεις, δημοτικό φωτισμό, ιδιωτικές κατοικίες και εγκαταστάσεις τριτογενούς 

τομέα. Η μέθοδος καταγραφής και υπολογισμού της ενεργειακής κατανάλωσης θα 

παρουσιαστεί σε κάθε μία από τις εξής κατηγορίες: 

 Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις, Δημοτικός Φωτισμός 

 Κατοικίες 

 Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις Τριτογενούς Τομέα 

3.3.1 Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις, 

Δημοτικός Φωτισμός 

Σε αυτή την υποενότητα παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και 

πετρελαίου θέρμανσης στους χώρους των δημοτικών κτιρίων (δημαρχεία, κοινοτικά 

γραφεία, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών), των σχολείων, των αντλιοστασίων καθώς 

και οι καταναλώσεις για ανάγκες φωτισμού σε κάθε δημοτική ενότητα του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας. 

Τα στοιχεία των ηλεκτρικών καταναλώσεων προέρχονται από τα μηνιαία ημερολόγια 

έκδοσης λογαριασμών ρεύματος δήμων και κοινοτήτων του 2010, που είχαν αποσταλεί 

από τη ΔΕΗ στις Οικονομικές Υπηρεσίες των παλιών Καποδιστριακών Δήμων. Οι 

λογαριασμοί του 2010 δεν είχαν συγκεντρωθεί στα γραφεία της Οικονομικής 

υπηρεσίας του νέου δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και για το λόγο αυτό αναζητήθηκαν στα 

παλιά δημαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων που απαρτίζουν το δήμο. Στοιχεία για την 

ύδρευση της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας συλλέχθηκαν από την Δημοτική 

20%

80%

Ηλεκτρική ενέργεια

Πετρέλαιο Diesel
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Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Αρχαίας Ολυμπίας [11] και για την 

άρδευση της περιοχής από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) 

Πελοπίου [19]. Οι καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης συλλέχθηκαν από τα 

τιμολόγια με της προμήθειες καυσίμων, τα οποία για το 2010 βρίσκονταν 

συγκεντρωμένα στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων. Με βάση τις οδηγίες που 

δίνονται από το Σύμφωνο των Δημάρχων, υιοθετείται η παραδοχή ότι οι ετήσιες 

παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης στα κτίρια του δήμου ισούνται με τις αντίστοιχες 

καταναλώσεις, δηλαδή καταναλώνεται ολόκληρη η ποσότητα που προμηθεύτηκε στο 

διάστημα ενός έτους. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αν δεν γίνεται να υπολογιστούν 

επακριβώς οι προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης σε ολόκληρο το έτος αναφοράς, σε 

αυτή την περίπτωσή από Ιανουάριο 2010 ως και τον Δεκέμβρη του 2010, να 

υπολογίζονται αντί αυτού για την περίοδο θέρμανσης του έτους αναφοράς, τις 

περιόδους δηλαδή που γίνονται προμήθειες πετρελαίου, που πρακτικά είναι από τις 15 

Οκτωβρίου 2010 έως και τις 30 Απριλίου 2011 [20].  

 

3.3.1.1 Δημοτικά κτίρια 

Στη κατηγορία των δημοτικών κτιρίων περιλαμβάνονται το δημαρχείο του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας, τα παλιά δημαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων που αποτελούν το 

δήμο, κοινοτικά γραφεία τοπικών κοινοτήτων, ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) και αθλητικές εγκαταστάσεις. Όλες οι ηλεκτρικές καταναλώσεις των κτιρίων 

που διαχειρίζεται ο δήμος παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.7. 

Στα μηνιαία ημερολόγια έκδοσης λογαριασμών ρεύματος δήμων και κοινοτήτων της 

ΔΕΗ υπήρχαν συνολικά 120 παροχές άγνωστης χρήσεως, καθώς οι περιγραφή τους 

ανέφερε μόνο το όνομα της αντίστοιχης Τοπικής Κοινότητας ή Δημοτικής Ενότητας. 

Η συνολική κατανάλωση των αγνώστων παροχών ανέρχεται σε 568.732 kWh, ποσό 

αρκετά σημαντικό για το μέγεθος του δήμου. Προκειμένου να υπάρχει σαφή εικόνα για 

τον τρόπο εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στις παροχές αυτές, επιχειρήθηκε 

η εύρεση και αναγνώριση της χρήσης τους από τον αριθμό παροχής, μέσω των 

γραφείων του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΔΕΔΔΗΕ) του Πύργου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο κατέστη δυνατό μόλις για πέντε 

άγνωστες παροχές, οι οποίες είχαν τις μεγαλύτερες καταναλώσεις ηλεκτρισμού. Για τις 

υπόλοιπες παροχές έγινε εκτίμηση του τρόπου εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας 

λαμβάνοντας υπόψιν τον αναγραφόμενο αριθμό τιμολογίου στο οποίο εντάσσεται η 

κάθε παροχή, τις καταστάσεις με τις διαθέσιμες κτιριακές υποδομές των Δημοτικών 

Ενοτήτων οι οποίες δεν αναφέρονταν αναλυτικά στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τις 

μέσες τιμές των αντίστοιχων παροχών για τις οποίες υπήρχαν αναλυτικά στοιχεία.  
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Πίνακας 3.7: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 

Δημοτική 

Ενότητα 
Είδος κατανάλωσης 

Πλήθος 

παροχών 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση 

(kWh) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δημαρχείο 2 106.065 

Κοινοτικά γραφεία και καταστήματα 9 10.439 

Κτίριο ΔΕΥΑ 1 4.288 

ΚΕΠ Αρχαίας Ολυμπίας 1 11.027 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 39.002 

Τουριστικό Περίπτερο 1 4.061 

Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων 1 15.891 

Λοιπές εγκαταστάσεις 20 32.792 

Λαμπείας 

Παλιό Δημαρχείο 1 14.013 

Κοινοτικά γραφεία και καταστήματα 2 2.166 

Λοιπές εγκαταστάσεις 3 1.892 

Λασιώνος 

Παλιό Δημαρχείο 2 41.522 

Κοινοτικά γραφεία και καταστήματα 4 2.560 

Κοινοτικό ιατρείο 1 861 

Λοιπές εγκαταστάσεις 1 12 

Φολόης 

Παλιό Δημαρχείο 1 25.294 

Κοινοτικά γραφεία και καταστήματα 8 12.175 

Συμβούλιο περιοχής 1 8.751 

Λοιπές εγκαταστάσεις 4 7.415 

Σύνολο 66 340.226 

 

Η κατηγορία «Λοιπές εγκαταστάσεις» που εμφανίζεται στον Πίνακα 3.7 περιλαμβάνει 

τις άγνωστες παροχές που ανήκουν στο τιμολόγιο γενικής χρήσης, το οποίο 

χρησιμοποιείται από κοινόχρηστους χώρους, καταστήματα, γραφεία και μικρομεσαίες 

εμπορικές επιχειρήσεις. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι εκτιμήσεις για τα δημοτικά 

κτίρια που δεν αναφέρονταν στους αναλυτικούς λογαριασμούς της ΔΕΗ, όπως λοιπά 

κοινοτικά γραφεία, κοινοτικά καταστήματα, κοινοτικά ιατρεία και χώρους 

πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στις λοιπές εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται 28 παροχές, 6 

από τις οποίες είχαν μηδενική κατανάλωση, που τροφοδοτήθηκαν συνολικά με 42.111 

kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Οι υπόλοιπες 92 άγνωστες παροχές με συνολική 

κατανάλωση 526.621 kWh εκτιμάται πως χρησιμοποιούνται για φωτισμό. Πράγματι, 

οι 38 από αυτές τις παροχές εντάσσονται στο τιμολόγιο για Φωτισμό Οδών και 

Πλατειών, ενώ οι υπόλοιπες 54 εντάσσονται στο τιμολόγιο γενικής χρήσης, γεγονός 

που εξηγείται από το ότι αρκετές εγκαταστάσεις κοινοτικού και δημοτικού φωτισμού 
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οφείλονται σε εγκαταστάσεις του δήμου και όχι της ΔΕΗ, που τοποθετούνται στα 

σημεία ενδιαφέροντος μέσω σύνδεσης με πίλλαρ.  

Η πλειοψηφία των δημοτικών κτιρίων δεν διαθέτει κεντρική θέρμανση, παρά μόνο 

κλιματιστικές μονάδες ή ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα. Εξαίρεση αποτελεί το 

δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας που διαθέτει και κεντρική θέρμανση και κλιματιστικές 

μονάδες. Ωστόσο, κατά το έτος 2010 χρησιμοποιήθηκε μόνο ο κλιματισμός για τη 

θέρμανση των χώρων, αφού οι προμήθειες πετρελαίου θέρμανσης για το δημαρχείο 

ήταν μηδενικές. Όπως και προηγουμένως, για τη μετατροπή των λίτρων πετρελαίου 

στην επιλεγμένη κοινή μονάδα μέτρησης ενέργειας, χρησιμοποιείται στον Πίνακα 3.8 

με τις καταναλώσεις πετρελαίου των δημοτικών κτιρίων ο συντελεστής μετατροπής 

πετρελαίου θέρμανσης που ισούται με 0,01 MWh/lt ή 10 kWh/lt. 

Πίνακας 3.8: Τελική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης στα δημοτικά κτίρια 

Δημοτική Ενότητα Δημοτικό κτίριο 
Κατανάλωση 

πετρελαίου (lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου (kWh) 

Αρχαίας Ολυμπίας Κτίριο ΔΕΥΑ 1.000 10.000 

Λαμπείας Παλιό Δημαρχείο 3.780 37.800 

Λασιώνος Παλιό Δημαρχείο 2.350 23.500 

Φολόης Παλιό Δημαρχείο 11.457 114.570 

Σύνολο 18.587 185.870 

 

3.3.1.2 Σχολεία 

Στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας λειτούργησαν 36 σχολεία για το έτος 2010. Ωστόσο, στα 

μηνιαία ημερολόγια έκδοσης λογαριασμών ρεύματος του δήμου εμφανίστηκαν να 

καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια 41 σχολικά κτίρια. Πολλά από τα κτίρια αυτά δεν 

λειτουργούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά αξιοποιούνται από τις τοπικές 

κοινότητες ως χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδριάσεων των τοπικών 

συλλόγων. Αρκετά είναι και τα σχολικά κτίρια που εμφανίζονται στους λογαριασμούς 

της ΔΕΗ ως ένα σχολείο, εντούτοις είναι γνωστό ότι συστεγάζονται σε αυτά δύο 

σχολεία της ίδιας βαθμίδας, δηλαδή  είτε λειτουργεί στο ίδιο κτίριο νηπιαγωγείο και 

δημοτικό είτε γυμνάσιο και λύκειο. Στον Πίνακα 3.9 καταγράφονται οι καταναλώσεις 

ηλεκτρισμού και πετρελαίου θέρμανσης όλων των σχολικών κτιρίων του δήμου. Στην 

δεύτερη στήλη αναφέρεται το όνομα που αναγράφεται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ 

για το κτίριο ενώ στην τρίτη στήλη δίνεται η πραγματική χρήση του σχολικού κτιρίου. 

Τα αρχικά γράμματα Ν, Δ, Γ και Λ που σημειώνονται αντιστοιχούν   στη  λειτουργεία  

ως  Νηπιαγωγείο,  Δημοτικό,  Γυμνάσιο  και  Λύκειο αντίστοιχα, ενώ αν δεν λειτουργεί 

το αντίστοιχο κτίριο για εκπαιδευτικούς σκοπούς το πεδίο αυτό συμπληρώνεται με μία 

παύλα. Τέλος, οι κτιριακές εγκαταστάσεις του νηπιαγωγείου Σμίλας, του Δημοτικού 

στα Άσπρα Σπίτια, του Δημοτικού Κοσκινά και του Δημοτικού Κρυόβρυσης δεν 

περιλαμβάνονται στον Πίνακα 3.9 καθώς είχαν μηδενικές καταναλώσεις.  
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Πίνακας 3.9: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και  πετρελαίου θέρμανσης 

στα σχολεία του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

Δημοτική 

Ενότητα 
Όνομα Κτιρίου 

Χρήση 

Κτιρίου 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση 

(kWh) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Πρώην Νηπιαγωγείο 

Αρχαίας Ολυμπίας 
- 1.327 - - 

Νηπιαγωγείο Αρχαίας 

Ολυμπίας 
Ν 4.591 1.000 10.000 

Δημοτικό Αρχαίας Ολυμπίας Δ 23.167 4.000 40.000 

Δημοτικό Βασιλακίου Ν, Δ 2.148 836 8.360 

Δημοτικό Ηράκλειας - 16 - - 

Δημοτικό Καυκωνιάς - 79 - - 

Δημοτικό Κλαδέου - 412 - - 

Δημοτικό Μάγειρα - 671 - - 

Δημοτικό Μιράκας Ν 465 700 7.000 

Δημοτικό Μουριάς - 949 - - 

Δημοτικό Ξηρόκαμπου - 489 - - 

Δημοτικό Πελοπίου Ν, Δ 3.525 2.000 20.000 

Δημοτικό Πευκών - 2.664 - - 

Δημοτικό Πλατάνου Ν, Δ 4.640 1.200 12.000 

Δημοτικό Πουρναρίου - 1.282 - - 

Δημοτικό Σμίλας - 5.430 - - 

Δημοτικό Στρεφίου Ν, Δ 1.705 1.000 10.000 

Δημοτικό Φλόκα - 10 - - 

Δημοτικό Χελιδονίου Ν, Δ 2.348 943 9.430 

Γυμνάσιο Βασιλακίου Γ, Λ 10.043 3.000 30.000 

Γυμνάσιο Αρχαίας Ολυμπίας Γ 10.913 3.000 30.000 

Γυμνάσιο Πελοπίου Γ, Λ 8.783 4.263 42.630 

Λαμπείας 

Δημοτικό Αστρά - 2.014 - - 

Δημοτικό Καλύβια Αστρά - 2.747 - - 

Δημοτικό Λαμπείας Ν, Δ 8.161 3.500 35.000 

Γυμνάσιο Λαμπείας Γ, Λ 3.061 2.000 20.000 

Λασιώνος 

Νηπιαγωγείο Πανόπουλου Ν 2.503 1.333,3 13.333 

Δημοτικό Αγίας Κυριακής - 749 - - 

Δημοτικό Αγίας Τριάδας - 502 - - 

Δημοτικό Πανόπουλου Δ 2.800 1.333,3 13.333 

Δημοτικό Κακοταρίου - 4.843 - - 

Δημοτικό Τσίπιανων - 161 - - 

Γυμνάσιο Πανόπουλου Γ 8.634 1.333,4 13.334 

Φολόης 

Δημοτικό Αχλαδινής - 1.014 - - 

Δημοτικό Κούμανης Ν, Δ 3.910 2.000 20.000 

Δημοτικό Λάλα Ν, Δ 2.540 2.500 25.000 

Δημοτικό Μηλέων - 585 - - 

Δημοτικό Νεμούτας Ν, Δ 1.377 1.000 10.000 

Δημοτικό Πέρσαινας Ν, Δ 4.709 1.200 12.000 

Δημοτικό Φολόης Ν 583 - - 

Γυμνάσιο Λάλα Γ, Λ 20.882 6.000 60.000 

Σύνολο 157.432 44.142 441.420 
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3.3.1.3 Δημοτικές εγκαταστάσεις 

Οι δημοτικές εγκαταστάσεις του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνουν κοινοτικά 

αντλιοστάσια ύδρευσης και άρδευσης καθώς και τον βιολογικό καθαρισμό στην 

Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας. Στον Πίνακα 3.10 αναλύονται οι ηλεκτρικές 

καταναλώσεις των αντλιοστασίων ύδρευσης του δήμου ανά δημοτική ενότητα. Στα 

τιμολόγια της ΔΕΗ βρέθηκαν 23 παροχές ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης που 

ήταν μηδενικές, οι οποίες δεν καταγράφονται στον πίνακα.   

Πίνακας 3.10: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων ύδρευσης 

Δημοτική 

Ενότητα 

Τοποθεσία αντλιοστασίου 

ύδρευσης 

Πλήθος 

παροχών 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Αρχαία Ολυμπία 2 15.841 

Αρχαία Πίσα 3 39.137 

Άσπρα Σπίτια 1 38.949 

Βασιλάκι 4 48.638 

Καυκωνία 1 22.197 

Κλαδέος 1 929 

Κοσκινά 1 13.677 

Κρυονέρι 1 8.177 

Λιναριά 1 1.533 

Λούβρο 1 10.990 

Ξηρόκαμπος 2 90.594 

Πελόπιο 2 92.946 

Πεύκες 1 5.583 

Πλάτανος 1 59.307 

Πουρνάρι 1 8.864 

Στρέφι 2 91.627 

Φλόκα 1 100.531 

Χελιδόνι 1 54.330 

Λαμπείας 
Λαμπεία 1 7.920 

Ορεινή 1 6.882 

Λασιώνος 

Αντρώνι 1 12.368 

 Κρυόβρυση 1 8.252 

Τσίπιανα 1 207 

Φολόης 

Αχλαδινή 2 70.186 

Κούμανι 3 371.381 

Λάλα 3 195.499 

Μηλιές 1 39.503 

Νεμούτα 3 68.942 

Πέρσαινα 2 60.230 

Σύνολο 46 1.545.220 
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Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, για την άρδευση των εκτάσεων 

εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων χρησιμοποιούνται τρία αντλιοστάσια. Τα 

αντλιοστάσια λειτουργούν συνήθως από τα τέλη του Απρίλη μέχρι τον Οκτώβρη, 

καθώς τους υπόλοιπους μήνες οι ανάγκες για άρδευση είναι περιορισμένες λόγω 

βροχοπτώσεων. Στον Πίνακα 3.11 παρουσιάζονται οι καταναλώσεις των 

αντλιοστασίων άρδευσης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Πίνακας 3.11: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντλιοστασίων άρδευσης 

Τοποθεσία αντλιοστασίου 

άρδευσης 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Φλόκα 1.892.100 

Στρέφι 1.638.000 

Στρέφι 84.593 

Σύνολο 3.614.693 

 

Όπως φαίνεται παραπάνω, λειτουργούν δύο αντλιοστάσια στο Φλόκα και στο Στρέφι 

με πολύ μεγαλύτερη κατανάλωση από το τρίτο αντλιοστάσιο στο Στρέφι. Το μικρό 

αυτό αντλιοστάσιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να δίνει νερό στα καναλέτα τα 

οποία εξυπηρετούν τις κοινότητες Πελοπίου, Πλατάνου, Στρεφίου και Φλόκα. Το 

αντλιοστάσιο στην κοινότητα Φλόκα εξυπηρετεί το μεγαλύτερο μέρος των εκτάσεων 

εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, δηλαδή το σύνολο 

των κοινοτήτων Ηράκλειας, Πελοπίου, Πλατάνου, Πουρναρίου, Σμίλας, Φλόκα καθώς 

και μικρό μέρος των εκτάσεων στο Στρέφι. Το άλλο μεγάλο αντλιοστάσιο στο Στρέφι 

παρέχει δυνατότητα άρδευσης κυρίως σε καλλιέργειες που εντάσσονται στον δήμο 

Πύργου. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του ΤΟΕΒ Πελοπίου, μόνο η κοινότητα Στρεφίου 

εξυπηρετείται κατά ένα μέρος από αυτό το αντλιοστάσιο και εκτιμάται ότι η συμμετοχή 

των αρδευτικών εκτάσεων εντός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αντιστοιχεί στο 2 % της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου αντλιοστασίου. Η 

καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης που ανήκουν στις δημοτικές 

εγκαταστάσεις εντάσσονται στις συνολικές ηλεκτρικές καταναλώσεις για γεωργική 

χρήση που αναλύθηκε στο Υποκεφάλαιο 3.2.1.1. Συγκεκριμένα, τα αντλιοστάσια 

άρδευσης που διαχειρίζονται από τον ΤΟΕΒ Πελοπίου είναι υπεύθυνα για το 70,17 % 

των καταναλώσεων ηλεκτρισμού από τον γεωργικό τομέα. Το υπόλοιπο 29,83 % 

εκτιμάται ότι καταναλώνεται από ιδιωτικές αντλίες άρδευσης και άλλες αγροτικές 

εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο αγροτικό τιμολόγιο της ΔΕΗ. 

Τέλος, η εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού στην Αρχαία Ολυμπία είναι 

συνδεδεμένη με το δίκτυο μέσης τάσης και η συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού που 

κατεγράφη για το έτος 2010 ισούται με 288.609 kWh.  

3.3.1.4 Δημοτικός φωτισμός 

Ο δημοτικός φωτισμός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας συνίσταται στις καταναλώσεις 

ηλεκτρικού ρεύματος για το φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων. Τα 
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δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.12 για κάθε τοπική κοινότητα του δήμου 

συλλέχθηκαν από τα ημερολόγια έκδοσης λογαριασμών ρεύματος δήμων και 

κοινοτήτων. Οι καταναλώσεις που αναφέρονται ως «Λοιπές Εγκαταστάσεις» αφορούν 

τις άγνωστες παροχές που βρέθηκαν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οποίες 

εκτιμήθηκαν ότι οφείλονται σε ανάγκες φωτισμού του δήμου, όπως αναλύθηκε σε 

προηγούμενη υποενότητα. Δέκα παροχές από το σύνολο των 331 παροχών που 

εμφανίζονται στον πίνακα ήταν μηδενικής τιμής για το έτος 2010. 

Πίνακας 3.12: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας δημοτικού φωτισμού  

Δημοτική 

Ενότητα 
Τοπική Κοινότητα 

Πλήθος 

παροχών 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Αρχαίας Ολυμπίας 

Αρχαία Ολυμπία 22 117.508 

Αρχαία Πίσα 5 14.927 

Άσπρα Σπίτια 2 16.271 

Βασιλάκι 4 34.303 

Ηράκλεια 6 12.033 

Κάμενα 3 7.852 

Καυκωνία 3 16.116 

Κλαδέος 1 19.409 

Κοσκινάς 7 18.895 

Κρυονέρι 2 17.524 

Λιναριά 1 21.514 

Λούβρο 3 25.901 

Μάγειρας 3 27.290 

Μουριά 3 18.839 

Ξηρόκαμπος 5 25.230 

Πελόπιο 19 145.039 

Πεύκες 2 18.201 

Πλάτανος 9 98.061 

Πουρνάρι 3 28.906 

Σμίλα 7 49.412 

Στρέφι 17 83.415 

Φλόκας 12 79.619 

Χελιδόνι 4 28.467 

Λοιπές εγκαταστάσεις 49 313.715 

Λαμπείας 

Λαμπεία 7 27.718 

Αστράς 5 11.396 

Ορεινή 3 19.802 

Λοιπές εγκαταστάσεις 5 7.861 

Λασιώνος 

Αντρώνι 8 74.488 

Αγία Κυριακή 2 20.482 

Αγία Τριάδα 4 25.939 

Κακοτάρι 3 28.054 

Κρυόβρυση 3 41.104 

Τσίπιανα 3 29.983 

Λοιπές εγκαταστάσεις 24 167.331 
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Φολόης 

Λάλας 17 77.727 

Αχλαδινή 6 22.333 

Δούκας 3 17.393 

Κούμανης 7 40.546 

Μηλιές 2 12.029 

Νεμούτα 13 27.409 

Νεράιδα 4 11.889 

Πέρσαινα 4 36.425 

Φολόη 2 15.434 

Λοιπές εγκαταστάσεις 14 37.714 

Σύνολο 331 1.991.504 

 

Στον Πίνακα 3.13 εμφανίζονται συγκεντρωτικά οι τελικές καταναλώσεις του δήμου για 

το 2010 που αφορούν δημοτικά κτίρια, σχολεία, εγκαταστάσεις και φωτισμό, ενώ στον 

Πίνακα 3.14 διαχωρίζονται οι καταναλώσεις ηλεκτρισμού και πετρελαίου θέρμανσης 

ανά δημοτική ενότητα. 

Πίνακας 3.13: Τελικές καταναλώσεις ενέργειας δημοτικής χρήσεως ανά κατηγορία 

Κατηγορία 
Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Κατανάλωση πετρελαίου 

θέρμανσης (kWh) 
Σύνολο (kWh) 

Δημοτικά Κτίρια 340.226 185.870 526.096 

Σχολεία 157.432 441.420 598.852 

Δημοτικές 

Εγκαταστάσεις 
5.448.522 - 5.448.522 

Δημοτικός 

Φωτισμός 
1.991.504 - 1.991.504 

Σύνολο (kWh) 7.937.684 627.290 8.564.974 

 

Πίνακας 3.14: Τελικές καταναλώσεις ενέργειας δημοτικής χρήσεως ανά δημοτική 

ενότητα 

Γεωγραφική 

περιοχή 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Κατανάλωση πετρελαίου 

θέρμανσης (kWh) 
Σύνολο (kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
6.154.821 229.420 6.384.241 

Δ.Ε. Λαμπείας 115.633 92.800 208.433 

Δ.Ε. Λασιώνος 473.355 63.500 536.855 

Δ.Ε. Φολόης 1.193.875 241.570 1.435.445 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
7.937.684 627.290 8.564.974 

 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 3ο : Απογραφή τελικών καταναλώσεων και εκπομπών δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 79 

Στα Σχήματα 3.2 και 3.3 παρουσιάζονται η κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά 

είδος και η κατανομή συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα για 

τα κτίρια, τον φωτισμό και τον εξοπλισμό/εγκαταστάσεις του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας. Τονίζεται ότι στους Πίνακες 3.13 και 3.14 καθώς και στα Σχήματα 3.2 και 

3.3 περιλαμβάνονται και οι καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης που 

αποτελούν μεγάλο κομμάτι των καταναλώσεων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας 

Ολυμπίας, οι οποίες όμως θα ληφθούν υπόψιν μόνο στον αγροτικό τομέα κατά τον 

υπολογισμό του τελικού πίνακα καταναλώσεων του δήμου στο υποκεφάλαιο 3.6.    

 

Σχήμα 3.2: Κατανομή κατανάλωσης ανά είδος ενέργειας για κτίρια, 

εξοπλισμό/εγκαταστάσεις και φωτισμό δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

 

Σχήμα 3.3: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα για κτίρια, 

εξοπλισμό/εγκαταστάσεις και φωτισμό δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

93%

7%

Ηλεκτρική ενέργεια

Πετρέλαιο θέρμανσης

75%

2%

6%

17%

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας

Δ.Ε. Λαμπείας

Δ.Ε. Λασιώνος

Δ.Ε. Φολόης
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3.3.2 Κατοικίες 

3.3.2.1 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση δεν ήταν 

διαθέσιμα για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

(ΔΕΗ) δεν διατηρούσε καταστάσεις κατανάλωσης ανά τομέα χρήσης σε επίπεδο 

δήμων. Από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που 

αφορούν την ετήσια έκθεση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά μεγάλη 

γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια, νομό και κατηγορία χρήσης, προκύπτει ότι η 

ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε στα όρια του νομού Ηλείας για το έτος 2010 

στον οικιακό τομέα ήταν 216.127 MWh [1]. Για να βρεθεί η συνολική κατανάλωση 

στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας γίνεται αναγωγή από επίπεδο νομού σε επίπεδο δήμου με 

κριτήριο τα τετραγωνικά μέτρα των κατοικιών της κάθε περιοχής. Τα απαιτούμενα 

στοιχεία για τις κατοικίες αντλούνται από τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της 

ΕΛΣΤΑΤ για την απογραφή Κατοικιών και Πληθυσμού του 2001 και για την 

οικοδομική δραστηριότητα των περιοχών που χρίζουν ενδιαφέροντος [1]. Στον Πίνακα 

3.15 παρουσιάζεται ο αριθμός κατοικιών των δημοτικών ενοτήτων του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας και του νομού Ηλείας από την απογραφή του 2001, χωρισμένες ανά 

κατηγορία συνολικής επιφάνειας, χωρίς να περιλαμβάνονται οι μη κανονικές 

κατοικίες. 

Πίνακας 3.15: Κατοικίες δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και νομού Ηλείας τον Μάρτιο 

του 2001 

Επιφάνεια 

(m2) 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 

Δ.Ε. 

Φολόης 

Νομός 

Ηλείας 

0-49 325 94 86 112 5.921 

50- 74 1.524 393 442 748 25.098 

75- 99 1.319 130 192 457 23.486 

100-124 1.035 48 55 313 18.925 

125-149 195 6 12 63 3.493 

150-174 119 10 13 23 1.870 

175-199 36 3 2 13 639 

200-224 37 5 7 10 692 

225-249 7 1 3 1 129 

250-274 2 1 0 2 97 

275-299 1 0 0 0 26 

>300 10 1 0 2 149 

Σύνολο 4.610 692 812 1.744 80.525 

 

Από την συγκεντρωτική οικοδομική δραστηριότητα κάθε έτους, βρίσκονται στοιχεία 

για τον αριθμό των κατοικιών που κατασκευάστηκαν σε κάθε τοπική κοινότητα. Το 

διάστημα για το οποίο πρέπει να υπολογιστεί ο συνολικός αριθμός κατασκευασμένων 

κατοικιών, είναι από τον Απρίλιο του 2001, αφού η απογραφή του 2001 διενεργήθηκε 

στις 18 Μαρτίου, έως και το Δεκέμβρη του 2010, δηλαδή ως το τέλος του έτους 

αναφοράς που έχει επιλεγεί. Οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν στο συγκεκριμένο 
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χρονικό διάστημα εμφανίζονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.16 για τις δημοτικές 

ενότητες του δήμου και για το νομό Ηλείας [1]. 

Πίνακας 3.16: Κατασκευασμένες κατοικίες για το διάστημα 1/4/2001 – 31/12/2010 

Γεωγραφική Περιοχή 
Κατασκευασμένες 

κατοικίες 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 386 

Δ.Ε. Λαμπείας 56 

Δ.Ε. Λασιώνος 81 

Δ.Ε. Φολόης 161 

Νομός Ηλείας 11.156 

 

Αν θεωρηθεί ότι οι νέες κατοικίες που κατασκευάζονται ακολουθούν την αναλογία των 

παλιών όσον αφορά την κατηγορία επιφάνειας στην οποία εντάσσονται για κάθε 

γεωγραφική περιοχή, τότε προκύπτει ο Πίνακας 3.17 με τις συνολικές κατοικίες στα 

τέλη του έτους αναφοράς. 

Πίνακας 3.17: Κατοικίες δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και νομού Ηλείας  τον Δεκέμβριο 

του 2010 

Επιφάνεια 

(m2) 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 

Δ.Ε. 

Φολόης 

Νομός 

Ηλείας 

0-49 352 102 95 123 6.741 

50-74 1.652 425 486 817 28.575 

75-99 1.429 141 211 499 26.740 

100-124 1.122 52 61 342 21.547 

125-149 211 6 13 69 3.977 

150-174 129 11 14 25 2.129 

175-199 39 3 2 14 727 

200-224 40 5 8 11 788 

225-249 8 1 3 1 147 

250-274 2 1 0 2 110 

275-299 1 0 0 0 30 

>300 11 1 0 2 170 

Σύνολο 4.996 748 893 1.905 91.681 

 

Από τα παραπάνω δεδομένα παρατηρείται ότι στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας τον Μάρτιο 

του 2001 υπήρχε το 9,76 % των κατοικιών του νομού Ηλείας, ποσοστό που έπεσε στο 

9,32 % μέχρι τον Δεκέμβρη του  2010, αφού η οικοδομική δραστηριότητα εντός του 

δήμου ήταν για το ενδιάμεσο διάστημα το 6,13 % της συνολικής δραστηριότητας του 

νομού. Βασιζόμενοι στα δεδομένα του Πίνακα 3.17 υπολογίζονται τα συνολικά 

τετραγωνικά των κατοικιών, πολλαπλασιάζοντας των αριθμό των κατοικιών με τον 

μέσο όρο της κάθε κατηγορίας επιφάνειας. Για την κατηγορία που περιλαμβάνει τις 

κατοικίες άνω των 300 m2, γίνεται η παραδοχή πως ο μέσος όρος της επιφάνειας των 

συγκεκριμένων κατοικιών ισούται με 350 m2. Τα αποτελέσματα για τα συνολικά 

τετραγωνικά των κατοικιών καθώς και οι αντίστοιχες αναγωγές για την κατανάλωση 
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ηλεκτρικής ενέργειας οικιακής χρήσης για το έτος 2010 παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.18. Η συνολική επιφάνεια κατοικιών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και επομένως και 

η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί στο 8,81 % των αντίστοιχων 

τιμών του νομού Ηλείας. 

Πίνακας 3.18: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες με αναγωγή 

βάσει συνολικής επιφάνειας κατοικιών  

Γεωγραφική Περιοχή 
Συνολική επιφάνεια 

κατοικιών (m2) 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Νομός Ηλείας 8.000.970 216.127.000 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 433.170 11.701.048 

Δ.Ε. Λαμπείας 52.014 1.405.033 

Δ.Ε. Λασιώνος 64.479 1.741.732 

Δ.Ε. Φολόης 155.299 4.195.016 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
704.962 19.042.829 

 

Σε περίπτωση υπολογισμού της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας  στις κατοικίες 

βάσει πληθυσμιακής αναγωγής, οι συνολικές καταναλώσεις των κατοικιών του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας προκύπτουν ίσες με το 8,62 % των αντίστοιχων του νομού Ηλείας 

και κατά 2,14 % μικρότερες από τις αντίστοιχες υπολογισμένες με αναγωγή βάσει 

συνολικής επιφάνειας κατοικιών, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.19. Επιλέγεται για 

τη συνέχεια η χρήση των υπολογισμένων καταναλώσεων με αναγωγή βάσει της 

συνολικής επιφάνειας κατοικιών. 

Πίνακας 3.19: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες με αναγωγή 

βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων  

Γεωγραφική Περιοχή 
Πραγματικός 

πληθυσμός 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Νομός Ηλείας 161.226 216.127.000 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 8.618 11.552.619 

Δ.Ε. Λαμπείας 989 1.325.776 

Δ.Ε. Λασιώνος 1.326 1.777.532 

Δ.Ε. Φολόης 2.968 3.978.669 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
13.901 18.634.596 

 

3.3.2.2 Κατανάλωση άλλων καυσίμων 

Η χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πιο διαδεδομένη για την κάλυψη των 

αναγκών στις κατοικίες. Ωστόσο, για τις ανάγκες θέρμανσης χρησιμοποιείται κατά 

κύριο λόγο πετρέλαιο θέρμανσης. Από τη μελέτη «Εκτίμηση της κατανάλωσης 
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ενέργειας για θέρμανση σε κτίρια κατοικιών 36 Ελληνικών πόλεων» που έγινε από τον 

Ενεργειακό Τομέα του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), εξάγονται στοιχεία για τις ακριβείς ενεργειακές 

απαιτήσεις θέρμανσης σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες συγκεκριμένων πόλεων. 

Στην έρευνα αυτή χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη της ενεργειακής κατανάλωσης 

για θέρμανση η μέθοδος των βαθμοημερών μεταβλητής βάσης, που αποτελεί γενίκευση 

της κλασσικής μεθόδου των βαθμοημερών. Η γενική ιδέα των βαθμοημερών 

θέρμανσης διατηρείται, αλλά ο υπολογισμός των βαθμοημερών μεταβλητής βάσης 

γίνεται με βάση τη θερμοκρασία ισορροπίας, δηλαδή τη θερμοκρασία εκείνη του 

εξωτερικού περιβάλλοντος στην οποία το κτίριο δεν χρειάζεται ούτε ψύξη ούτε 

θέρμανση. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνολικές θερμικές απώλειες είναι ίσες με τα 

θερμικά κέρδη από τον ήλιο, τους ανθρώπους, τα φώτα και τις συσκευές. Οι θερμικές 

ενεργειακές απαιτήσεις για μονοκατοικίες και πολυκατοικίες υπολογίστηκαν 

θεωρώντας τα κτίρια αρχικά χωρίς θερμική μόνωση και στη συνέχεια θερμομονωμένα 

σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Θερμομόνωσης. Τα κτίρια θεωρούνται ότι 

θερμαίνονται εξ’ ολοκλήρου και ότι η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα διατηρείται 

σταθερή στους 20 oC  [21].  

Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι δημοτικές ενότητες Λαμπείας, 

Λασιώνος και Φολόης διαφέρουν αρκετά ως προς της βαθμοημέρες θέρμανσης από 

την ενότητα της Αρχαίας Ολυμπίας. Από την προηγούμενη ανάλυση είχε γίνει η 

εκτίμηση ότι οι τρεις αυτές δημοτικές ενότητες που εντάσσονται στην κλιματική ζώνη 

Γ, παρουσιάζουν αντίστοιχες ανάγκες θέρμανσης με την πόλη της Τρίπολης, η οποία 

επίσης εντάσσεται στη κλιματική ζώνη Γ και έχει παρόμοιο υψόμετρο, γεωγραφικό 

πλάτος και βαθμοημέρες θέρμανσης. Η δημοτική ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας 

εντάσσεται στην κλιματική ζώνη Β και οι θερμικές της ανάγκες μπορούν να 

παρομοιαστούν με αυτές του Πύργου, της πλησιέστερης μεγάλης πόλης. Στον Πίνακα 

3.19 εμφανίζονται οι βαθμοημέρες θέρμανσης των κατοικημένων περιοχών των 

δημοτικών ενοτήτων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Πύργου της Τρίπολης καθώς 

και των πόλεων που εντάσσονται στην κλιματική ζώνη Γ και αναφέρονται στην έρευνα 

για τις καταναλώσεις ενέργειας σε κτίρια 36 Ελληνικών πόλεων, αφού η πόλη της 

Τρίπολης δεν περιλαμβάνεται στις πόλεις που μελετήθηκαν. 

Οι βαθμοημέρες που έχουν καταγραφεί για τις παραπάνω πόλεις διαφοροποιούνται από 

έρευνα σε έρευνα αναλόγως και με τους τρόπους υπολογισμού που έχουν 

χρησιμοποιηθεί. Επιλέγεται η χρησιμοποίηση των τιμών για τις βαθμοημέρες των 

δημοτικών ενοτήτων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας από τους αναλυτικούς χάρτες του 

ΚΑΠΕ, ως οι μοναδικές εκτιμήσεις για τις συγκεκριμένες περιοχές, ενώ για τις 

υπόλοιπες πόλεις θα γίνει χρήση των βαθμοημερών θέρμανσης από την έρευνα του 

ΑΠΘ, καθώς συμμετέχουν σε αυτή καθηγητές που διενήργησαν και την έρευνα για την 

εκτίμηση ενεργειακής κατανάλωσης σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Με 

συνδυασμό των δύο αυτών ερευνών του ΑΠΘ προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπάρχει 

ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων των βαθμοημερών των 

πόλεων και των αντίστοιχων ενεργειακών καταναλώσεων. 
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Πίνακας 3.19: Ετήσιες βαθμοημέρες θέρμανσης με θερμοκρασία βάσης τους 18 οC 

Γεωγραφική Περιοχή 
Βαθμοημέρες Θέρμανσης 

ΚΑΠΕ [7] TOTEE [5] ΑΠΘ [8] 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 1.289 - - 

Δ.Ε. Λαμπείας 2.000 - - 

Δ.Ε. Λασιώνος 1.849 - - 

Δ.Ε. Φολόης 1.719 - - 

Πύργος 1.059 1.079 1.062 

Τρίπολη 1.775 1.967 2.039 

Θεσσαλονίκη 1.757 1.677 1.756 

Ιωάννινα 2.025 1.937 2.030 

Κομοτηνή 1.980 1.821 1.890 

Κόνιτσα 2.156 1.869 1.916 

Λάρισα 1.711 1.718 1.841 

Σέρρες 1.965 1.865 1.982 

 

Για να υπολογιστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις στα κτίρια των δημοτικών ενοτήτων 

του δήμου, βρίσκεται ξεχωριστά ο μέσος όρος των καταναλώσεων ανά βαθμοημέρα 

θέρμανσης και ανά είδος κτιρίου για τις πόλεις που εντάσσονται στην κλιματική ζώνη 

Β και για τις αντίστοιχες στην κλιματική ζώνη Γ, αφού εμφανίστηκε να υπάρχει κάποια 

μικρή διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων τιμών τους. Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται 

οι βαθμοημέρες των δημοτικών ενοτήτων με τους μέσους όρους ανάλογα με την 

κλιματική ζώνη που ανήκουν και βρίσκονται οι τελικές εκτιμήσεις καταναλώσεων, οι 

οποίες εμφανίζονται στον Πίνακα 3.20. 

Πίνακας 3.20: Εκτιμήσεις ενεργειακών απαιτήσεων για θέρμανση κτιρίων 

Δημοτικών Ενοτήτων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Ενεργειακές Απαιτήσεις (kWh/m2) 

Πολυκατοικία 

χωρίς Θ.Μ. 

Πολυκατοικία 

με Θ.Μ. 

Μονοκατοικία 

χωρίς Θ.Μ. 

Μονοκατοικία 

με Θ.Μ. 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 
126,48 39,21 168,28 53,50 

Λαμπείας 209,44 72,97 272,98 83,84 

Λασιώνος 193,63 67,46 252,37 77,51 

Φολόης 180,02 62,72 234,62 72,06 

 

Για τον υπολογισμό του πετρελαίου θέρμανσης που καταναλώθηκε στις κατοικίες του 

δήμου θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή πληθυσμού 

και κατοικιών του 2001 και θα υπολογιστούν επίσης και οι νέες κατοικίες της περιόδου 

2001-2010. Η αναζήτηση για τα στοιχεία των κατοικιών έγινε με βάση τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 
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 Επιφάνεια κατοικίας (m2) 

 Τύπος κτιρίου (μονοκατοικία, πολυκατοικία) 

 Άνεση κατοικίας - Θέρμανση (κεντρική, άλλο είδος, δεν διαθέτει θέρμανση) 

 Περίοδος κατασκευής 

Στους Πίνακες 3.21 φαίνεται ο αριθμός των κατοικιών ανά επιφάνεια κατοικίας, τύπο 

κτιρίου και είδος θέρμανσης για τις τέσσερεις δημοτικές ενότητες του δήμου. 

Πίνακας 3.21α: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας (τύπος 

κτιρίου, είδος θέρμανσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Κεντρική Άλλο Χωρίς Κεντρική Άλλο Χωρίς 

0-49 67 141 71 21 18 7 

50-74 326 716 145 140 176 21 

75-99 332 510 70 179 202 26 

100-124 290 241 53 245 188 18 

125-149 49 36 8 54 40 8 

150-174 30 11 3 43 30 2 

175-199 13 3 0 13 7 0 

200-224 10 2 1 14 8 2 

225-249 1 3 1 1 1 0 

250-274 1 0 0 1 0 0 

275-299 0 0 0 1 0 0 

>300 3 4 0 2 1 0 

Σύνολο 1.122 1.667 352 714 671 84 

 

 

Πίνακας 3.21β: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Λαμπείας (τύπος κτιρίου, 

είδος θέρμανσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Κεντρική Άλλο Χωρίς Κεντρική Άλλο Χωρίς 

0-49 3 74 0 0 17 0 

50-74 23 296 7 5 61 1 

75-99 9 94 2 5 19 1 

100-124 5 29 0 2 12 0 

125-149 0 2 0 0 4 0 

150-174 0 3 0 0 7 0 

175-199 0 3 0 0 0 0 

200-224 0 1 0 1 3 0 

225-249 0 0 0 0 1 0 

250-274 0 0 0 1 0 0 

275-299 0 0 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 1 0 

Σύνολο 40 502 9 14 125 2 
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Πίνακας 3.21γ: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Λασιώνος (τύπος κτιρίου, 

είδος θέρμανσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Κεντρική Άλλο Χωρίς Κεντρική Άλλο Χωρίς 

0-49 8 38 19 2 17 2 

50-74 73 252 42 4 70 1 

75-99 41 114 4 8 23 2 

100-124 12 30 2 3 8 0 

125-149 2 3 0 1 5 1 

150-174 0 1 0 6 6 0 

175-199 0 1 0 1 0 0 

200-224 0 0 0 4 3 0 

225-249 0 0 0 2 1 0 

250-274 0 0 0 0 0 0 

275-299 0 0 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 0 0 

Σύνολο 136 439 67 31 133 6 

 

 

 

 

Πίνακας 3.21δ: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Φολόης (τύπος κτιρίου, 

είδος θέρμανσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Κεντρική Άλλο Χωρίς Κεντρική Άλλο Χωρίς 

0-49 16 78 6 3 9 0 

50-74 148 494 10 32 63 1 

75-99 108 259 15 31 42 2 

100-124 89 121 19 41 43 0 

125-149 16 25 1 8 13 0 

150-174 5 6 3 2 7 0 

175-199 3 2 3 2 3 0 

200-224 2 1 1 4 2 0 

225-249 0 0 0 1 0 0 

250-274 0 1 0 1 0 0 

275-299 0 0 0 0 0 0 

>300 1 0 0 1 0 0 

Σύνολο 388 987 58 126 182 3 
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Κατά το έτος 1979 ψηφίστηκε ο πρώτος Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων για τη 

μείωση θερμικών απωλειών στα κτίρια προς κατασκευή (ΦΕΚ 362/Δ/4.7.1979) [22]. 

Πριν την εφαρμογή του κανονισμού θερμομόνωσης, η συντριπτική πλειοψηφία των 

κτιρίων που κατασκευάζονταν δεν διέθεταν κάποιο είδος θερμικής μόνωσης. 

Επομένως, γίνεται η παραδοχή πως οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες με περίοδο 

κατασκευής πριν από το 1980 δεν διέθεταν θερμική μόνωση, ενώ οι αντίστοιχες με 

περίοδο κατασκευής μετά το 1980 ήταν σε μεγάλο ποσοστό θερμομονωμένες. Στους 

Πίνακες 3.22 παρουσιάζονται οι κατοικίες των δημοτικών ενοτήτων του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας ανά επιφάνεια, τύπο κτιρίου και περίοδο κατασκευής. Στις 

μονοκατοικίες συμπεριλήφθηκαν τα 13 κτίρια που χρησιμοποιούνται και ως κατοικίες 

αλλά χωρίς να είναι αυτή η κύρια χρήση τους, όπως ανέφερε μία από τις κατηγορίες 

τύπων κτιρίου που έδινε η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ έγινε και επεξεργασία για ακριβέστερο 

υπολογισμό των κατοικιών που κατασκευάστηκαν πριν και μετά το 1980, αφού οι 

κατηγορίες περιόδου κατασκευής που ήταν διαθέσιμες κοντά στο έτος διαχωρισμού 

ήταν οι περίοδοι 1971-1980 και 1981-1985.  

 

 

 

Πίνακας 3.22α: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας (τύπος 

κτιρίου, περίοδος κατασκευής, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 Μετά το 1980 Πριν το 1980 Μετά το 1980 

0-49 232 47 32 14 

50-74 954 233 262 75 

75-99 667 245 253 154 

100-124 343 241 233 218 

125-149 44 49 51 51 

150-174 26 18 40 35 

175-199 7 9 10 10 

200-224 5 8 15 9 

225-249 4 1 0 2 

250-274 0 1 0 1 

275-299 0 0 0 1 

>300 4 3 1 2 

Σύνολο 2.286 855 897 572 
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Πίνακας 3.22β: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Λαμπείας (τύπος κτιρίου, 

περίοδος κατασκευής, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 Μετά το 1980 Πριν το 1980 Μετά το 1980 

0-49 55 22 13 4 

50-74 240 86 52 15 

75-99 71 34 14 11 

100-124 20 14 8 6 

125-149 2 0 3 1 

150-174 2 1 5 2 

175-199 3 0 0 0 

200-224 1 0 2 2 

225-249 0 0 0 1 

250-274 0 0 1 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 1 0 

Σύνολο 394 157 99 42 

 

 

 

 

Πίνακας 3.22γ: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Λασιώνος (τύπος κτιρίου, 

περίοδος κατασκευής, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 Μετά το 1980 Πριν το 1980 Μετά το 1980 

0-49 59 6 20 1 

50-74 313 54 73 2 

75-99 114 45 20 13 

100-124 24 20 9 2 

125-149 3 2 7 0 

150-174 1 0 9 3 

175-199 1 0 0 1 

200-224 0 0 4 3 

225-249 0 0 2 1 

250-274 0 0 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 

Σύνολο 515 127 144 26 
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Πίνακας 3.22δ: Αριθμός κατοικιών δημοτικής ενότητας Φολόης (τύπος κτιρίου, 

περίοδος κατασκευής, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 Μετά το 1980 Πριν το 1980 Μετά το 1980 

0-49 78 22 8 4 

50-74 484 168 69 27 

75-99 271 111 44 31 

100-124 165 64 53 31 

125-149 33 9 15 6 

150-174 10 4 7 2 

175-199 6 2 3 2 

200-224 4 0 4 2 

225-249 0 0 0 1 

250-274 0 1 1 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 1 1 0 

Σύνολο 1.051 382 205 106 

 

Για τον ακριβή υπολογισμό των κατοικιών με ή χωρίς θερμική μόνωση γίνεται χρήση 

στοιχείων από το Typical Approach for Building Stock Energy Assessment (TABULA) 

για τα χαρακτηριστικά των κατοικιών της ελληνικής επικράτειας [23]. Όπως φαίνεται 

και στον Πίνακα 3.23, ένα μικρό ποσοστό των κατοικιών που κατασκευάστηκαν μετά 

το 1980 δεν διαθέτουν μόνωση στους τοίχους.  

     

 

 Πίνακας 3.23: Ποσοστό κατοικιών χωρίς μόνωση τοίχων στην Ελλάδα 

Περίοδος 

κατασκευής 

Κλιματική ζώνη Β Κλιματική ζώνη Γ 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 

1980 
100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

1980-2000 13,5 % 10,2 % 12,4 % 9,9 % 

Μετά το 

2000 
0 0 0 0 

 

Βάσει των Πινάκων 3.22 και 3.23 υπολογίζονται οι συνολικές μονοκατοικίες και 

πολυκατοικίες με ή χωρίς θερμομόνωση στις τέσσερεις δημοτικές ενότητες. Από τα 

ποσοστά των κατοικιών με και χωρίς θερμική μόνωση που προκύπτουν για κάθε 

κατηγορία επιφάνειας κάθε μίας δημοτικής ενότητας, εκτιμάται το πλήθος των 

κατοικιών σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ανά επιφάνεια, τύπο κτιρίου, είδος 

θέρμανσης και ύπαρξη θερμομόνωσης. Ο αριθμός των νέων κατοικιών ανά κατηγορία 
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επιφάνειας που κατασκευάστηκαν μετά την απογραφή συζητήθηκε στον υπολογισμό 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες, και μπορεί να προκύψει από τους 

πίνακες 3.15 και 3.17. Σύμφωνα με την τυπολογία των κτιρίων που δίνεται στο 

TABULA, όλα τα κτίρια της περιόδου 2001-2010 των κλιματικών ζωνών Β και Γ 

διαθέτουν κεντρική θέρμανση και θερμομόνωση. Από το TABULA δίνονται επίσης 

στοιχεία για τον αριθμό και την επιφάνεια των κατοικιών που κατασκευάστηκαν μετά 

το 2000 [23]. 

 

Πίνακας 3.24: Επιφάνεια κατοικιών με κατασκευή μετά από το 2000 στην Ελλάδα 

Κλιματική ζώνη 
Επιφάνεια (m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Ζώνη Β 18.726.225 35.037.293 

(Ποσοστό) 34,83 % 65,17 % 

Ζώνη Γ 16.257.744 18.483.636 

(Ποσοστό) 46,80 % 53,20 % 

 

Κατόπιν χρησιμοποίησης των παραπάνω ποσοστών χωρίζονται όλες οι νέες κατοικίες 

σε μονοκατοικίες ή πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση και θερμομόνωση. Μετά από 

πρόσθεση των παλιών και των νέων κατοικιών με κεντρική θέρμανση προκύπτουν οι 

Πίνακες 3.25, ενώ σύμφωνα με την μεθοδολογία που αναλύθηκε προηγουμένως 

καταλήγουμε στους Πίνακες 3.26 για τις κατοικίες με άλλου είδους θέρμανση. 

 

 

Πίνακας 3.25α: Αριθμός Κατοικιών με Κεντρική Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Αρχαίας Ολυμπίας (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 57 19 15 24 

50-74 271 100 112 111 

75-99 255 115 118 133 

100-124 187 133 139 163 

125-149 27 28 30 34 

150-174 19 14 25 25 

175-199 7 7 7 8 

200-224 5 6 9 7 

225-249 1 0 0 2 

250-274 0 1 0 1 

275-299 0 0 0 1 

>300 2 1 1 2 

Σύνολο 831 424 456 511 
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Πίνακας 3.25β: Αριθμός Κατοικιών με Κεντρική Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Λαμπείας (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 2 5 0 4 

50-74 18 20 4 18 

75-99 6 8 3 8 

100-124 3 4 1 3 

125-149 0 0 0 0 

150-174 0 0 0 1 

175-199 0 0 0 0 

200-224 0 0 1 0 

225-249 0 0 0 0 

250-274 0 0 1 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 

Σύνολο 29 37 10 34 

 

 

 

 

Πίνακας 3.25γ: Αριθμός Κατοικιών με Κεντρική Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Λασιώνος (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 7 5 2 5 

50-74 64 30 4 23 

75-99 31 19 5 13 

100-124 7 8 2 4 

125-149 1 1 1 1 

150-174 0 0 5 2 

175-199 0 0 0 1 

200-224 0 0 2 3 

225-249 0 0 1 1 

250-274 0 0 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 

Σύνολο 110 63 22 53 
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Πίνακας 3.25δ: Αριθμός Κατοικιών με Κεντρική Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Φολόης (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 13 8 2 7 

50-74 115 65 24 45 

75-99 81 47 19 34 

100-124 67 36 27 29 

125-149 13 6 6 5 

150-174 4 2 2 1 

175-199 2 1 1 2 

200-224 2 0 3 2 

225-249 0 0 0 1 

250-274 0 0 1 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 1 1 0 

Σύνολο 297 166 86 126 

 

 

 

 

Πίνακας 3.26α: Αριθμός Κατοικιών με Άλλου Είδους Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Αρχαίας Ολυμπίας (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 120 21 13 5 

50-74 594 122 141 35 

75-99 391 119 134 68 

100-124 155 86 106 82 

125-149 20 16 22 18 

150-174 7 4 18 12 

175-199 2 1 4 3 

200-224 1 1 5 3 

225-249 2 1 0 1 

250-274 0 0 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 2 2 0 1 

Σύνολο 1.294 373 443 228 
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Πίνακας 3.26β: Αριθμός Κατοικιών με Άλλου Είδους Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Λαμπείας (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 56 18 13 4 

50-74 228 68 48 13 

75-99 67 27 11 8 

100-124 19 10 8 4 

125-149 2 0 3 1 

150-174 2 1 5 2 

175-199 3 0 0 0 

200-224 1 0 2 1 

225-249 0 0 0 1 

250-274 0 0 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 1 0 

Σύνολο 378 124 91 34 

 

 

 

 

Πίνακας 3.26γ: Αριθμός Κατοικιών με Άλλου Είδους Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Λασιώνος (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 35 3 16 1 

50-74 220 32 68 2 

75-99 86 28 15 8 

100-124 18 12 7 1 

125-149 2 1 5 0 

150-174 1 0 5 1 

175-199 1 0 0 0 

200-224 0 0 2 1 

225-249 0 0 1 0 

250-274 0 0 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 

Σύνολο 363 76 119 14 
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Πίνακας 3.26δ: Αριθμός Κατοικιών με Άλλου Είδους Θέρμανση δημοτικής ενότητας 

Φολόης (τύπος κτιρίου, ύπαρξη θερμομόνωσης, επιφάνεια) 

Επιφάνεια 

(m2) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 63 15 6 3 

50-74 383 111 47 16 

75-99 193 66 26 16 

100-124 91 30 29 14 

125-149 20 5 10 3 

150-174 4 2 5 2 

175-199 2 0 2 1 

200-224 1 0 1 1 

225-249 0 0 0 0 

250-274 0 1 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 0 0 0 0 

Σύνολο 757 230 126 56 

 

 

Οι τελικές καταναλώσεις θερμικής ενέργειας υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον 

αριθμό των κατοικιών στους Πίνακες 3.25 και 3.26 με το μέσο όρο των τετραγωνικών 

κάθε κατηγορίας επιφάνειας και στη συνέχεια με τις ενεργειακές απαιτήσεις ανά 

τετραγωνικό μέτρο για κάθε είδος κατοικίας που φαίνονται στον Πίνακα 3.20 για τις 

τέσσερεις δημοτικές ενότητες. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.27 

και 3.28 για ολόκληρο το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και σε υποσύνολα για κάθε δημοτική 

ενότητα ξεχωριστά. Για την κατηγορία που περιλαμβάνει τις κατοικίες άνω των 300 

m2, γίνεται η παραδοχή πως ο μέσος όρος της επιφάνειας των συγκεκριμένων 

κατοικιών ισούται με 350 m2. Εξαιτίας της ενεργειακής φτώχειας που πλήττει τα 

τελευταία χρόνια την Ελλάδα, αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης που 

αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά της χώρας, γίνεται η παραδοχή πως οι καταναλώσεις 

θερμικής ενέργειας καλύπτουν το 70 % των συνολικών αναγκών για θέρμανση. Στο 

πρώτο σύνολο για το δήμο καταγράφονται οι συνολικές ενεργειακές απαιτήσεις για 

θέρμανση, ενώ στο δεύτερο σύνολο οι εκτιμώμενες καταναλώσεις ενέργειας για 

θέρμανση, σύμφωνα με την παραδοχή που αναφέρθηκε. Για να συνεχίσουμε τους 

υπολογισμούς μας θα χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα βήματα την εκτίμηση για τις 

περιορισμένες απαιτήσεις και  καταναλώσεις λόγω ενεργειακής φτώχειας. 
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Πίνακας 3.27: Ενεργειακές απαιτήσεις θέρμανσης κατοικιών με κεντρική θέρμανση 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε kWh 

Επιφάνεια (m2) 
Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 366.387 58.793 64.790 49.227 

50-74 5.806.331 870.232 1.246.108 622.465 

75-99 6.209.796 1.016.398 1.734.910 766.309 

100-124 5.574.624 1.194.491 2.580.252 974.272 

125-149 1.074.901 275.078 694.337 234.845 

150-174 670.000 144.685 727.411 202.639 

175-199 308.026 83.507 199.226 94.730 

200-224 277.856 68.052 482.317 127.685 

225-249 39.882 0 45.890 49.438 

250-274 0 14.017 102.039 10.273 

275-299 0 0 0 11.253 

>300 117.796 43.946 107.275 27.447 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 12.016.959 2.186.197 5.675.475 1.988.260 

Δ.Ε. Λαμπείας 552.239 210.145 229.337 175.712 

Δ.Ε. Λασιώνος 1.957.760 361.855 496.467 313.587 

Δ.Ε. Φολόης 5.918.641 1.011.002 1.583.276 693.024 

Σύνολο δήμου (1) 20.445.599 3.769.199 7.984.555 3.170.583 

Σύνολο δήμου (2) 14.311.919 2.638.439 5.589.189 2.219.408 

Απαιτήσεις για κατοικίες δήμου με κεντρική θέρμανση 24.758.955 

 

Πίνακας 3.28: Ενεργειακές απαιτήσεις θέρμανσης κατοικιών με άλλου είδους 

θέρμανση δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σε kWh 

Επιφάνεια (m2) 
Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. Χωρίς Θ.Μ. Με Θ.Μ. 

0-49 1.447.815 96.678 209.356 18.217 

50-74 19.069.874 1.407.840 3.069.904 214.483 

75-99 13.143.318 1.353.409 2.334.830 417.012 

100-124 6.402.267 955.508 2.425.740 498.696 

125-149 1.247.892 177.252 846.555 132.467 

150-174 472.193 71.598 841.119 131.116 

175-199 351.020 10.005 161.935 33.725 

200-224 143.287 11.342 343.135 68.005 

225-249 79.765 12.680 45.890 26.587 

250-274 0 18.880 0 0 

275-299 0 0 0 0 

>300 117.796 37.450 73.304 13.724 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 16.285.971 1.724.814 5.100.750 924.827 

Δ.Ε. Λαμπείας 6.779.731 694.866 1.495.925 215.845 

Δ.Ε. Λασιώνος 6.212.971 463.084 1.714.206 89.756 

Δ.Ε. Φολόης 13.196.554 1.269.878 2.040.887 323.604 

Σύνολο δήμου (1) 42.475.227 4.152.642 10.351.768 1.554.032 

Σύνολο δήμου (2) 29.732.659 2.906.849 7.246.238 1.087.822 

Απαιτήσεις για κατοικίες δήμου με άλλου είδους θέρμανση 40.973.568 
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Από τη σελίδα του TABULA βρίσκονται στοιχεία για τους τρόπους κατανάλωσης της 

θερμικής ενέργειας στις κατοικίες με κεντρική θέρμανση, ανάλογα με τα είδη 

θέρμανσης που διαθέτουν [23]. Στον Πίνακα 3.29 που καταγράφει τα στοιχεία αυτά, 

δεν συμπεριλήφθηκαν οι λέβητες φυσικού αερίου, καθώς δεν υπάρχουν τέτοιες 

εγκαταστάσεις θέρμανσης στις κατοικίες του δήμου, ούτε είναι δυνατή η παροχή 

φυσικού αερίου στην περιοχή. Για το λόγο αυτό, τα ποσοστά που αντιστοιχούσαν στους 

λέβητες φυσικού αερίου προστέθηκαν στις εγκαταστάσεις με λέβητες πετρελαίου 

θέρμανσης. Επίσης, στα δεδομένα για τις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση, 

αναφερόταν πως το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση με χρήση βιομάζας 

είναι μηδενικό. Δεδομένου ότι ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας είναι ένας αγροτικός δήμος, 

στον οποίο μεγάλο ποσοστό των κατοικιών διαθέτει τζάκι και κατόπιν συζητήσεων με 

κατοίκους της περιοχής, επιλέγεται να αντικατασταθεί το μηδενικό ποσοστό 

συμμετοχής της χρήσης βιομάζας στις πολυκατοικίες με το μικρότερο αντίστοιχο 

ποσοστό που εμφανίζεται στις μονοκατοικίες, δηλαδή 2 %. Το ποσοστό αυτό 

αφαιρείται από τα ποσοστά συμμετοχής των νέων και παλιών λεβήτων κατά ίσα μέρη.   

Πίνακας 3.29: Ποσοστά συμμετοχής ειδών θέρμανσης στην κατανάλωση θερμικής 

ενέργειας κατοικιών με κεντρική θέρμανση 

Είδος 

θέρμανσης 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 
1980-

2000 

2000-

2010 
Πριν το 1980 

1980-

2000 

2000-

2010 

Νέος 

λέβητας 
40 % 43 % 45 % 42 % 47 % 49 % 

Παλιός 

λέβητας 
34 % 31 % 23 % 43 % 37 % 32 % 

Σόμπα 

πετρελαίου 
7 % 10 % 15 % 4 % 7 % 11 % 

Βιομάζα 5 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Ηλεκτρικές 

συσκευές 
14 % 12 % 15 % 9 % 7 % 6 % 

 

Στις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για θέρμανση περιλαμβάνονται 

κλιματιστικά, θερμοσυσσωρευτές, θερμοπομποί, ηλεκτρικά σώματα και αντλίες 

θερμότητας. Η βιομάζα αναφέρεται στην καύση ξύλων σε τζάκια και σόμπες ή στη 

χρησιμοποίηση pellet σε ειδικές σόμπες. Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτουν οι 

Πίνακες 3.30 και 3.31 με τα είδη καυσίμων και το ποσοστό χρησιμοποίησής τους στις 

κατοικίες με κεντρική θέρμανση ή με άλλου είδους θέρμανση. Για τις κατοικίες με 

άλλου είδους θέρμανση αφαιρέθηκαν οι δύο κατηγορίες των νέων και των παλιών 

λεβήτων και κανονικοποιήθηκαν τα ποσοστά των υπόλοιπων κατηγοριών. Επίσης, 

στον Πίνακα 3.31 για τις κατοικίες με άλλου είδους θέρμανση, αφαιρείται η κατηγορία 

των κατοικιών που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2000-2010, αφού όπως αναφέρθηκε 

και προηγουμένως όλες οι κατοικίες αυτής της περιόδου διαθέτουν κεντρική θέρμανση. 
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Πίνακας 3.30: Ποσοστά συμμετοχής ειδών ενέργειας στην κατανάλωση θερμικής 

ενέργειας κατοικιών με κεντρική θέρμανση 

Είδος 

ενέργειας 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 
1980-

2000 

2000-

2010 
Πριν το 1980 

1980-

2000 

2000-

2010 

Πετρέλαιο 81 % 84 % 83 % 89 % 91 % 92 % 

Βιομάζα 5 % 4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 
14 % 12 % 15 % 9 % 7 % 6 % 

 

Πίνακας 3.31: Ποσοστά συμμετοχής ειδών ενέργειας στην κατανάλωση θερμικής 

ενέργειας κατοικιών με άλλου είδους θέρμανση 

Είδος 

ενέργειας 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 1980-2000 Πριν το 1980 1980-2000 

Πετρέλαιο 26,92% 38,46% 26,67% 43,75% 

Βιομάζα 19,23% 15,39% 13,33% 12,50% 

Ηλεκτρική 

ενέργεια  
53,85% 46,15% 60,00% 43,75% 

 

Στο σημείο αυτό γίνεται η παραδοχή πως οι τρόποι θέρμανσης που δεν περιλαμβάνουν 

κάποια κεντρική εγκατάσταση, δεν θερμαίνουν ολόκληρη την επιφάνεια αλλά μόνο το 

40 % της συνολικής επιφάνειας, επομένως καλύπτουν το 40 % των θερμικών 

ενεργειακών απαιτήσεων της κατοικίας. Σε κατοικίες με κεντρική θέρμανση, ο λέβητας 

συνδέεται με θερμαντικά σώματα στο σύνολο των δωματίων ώστε να υπάρχει 

ομοιόμορφη θέρμανση. Όταν η θέρμανση γίνεται από σημειακές πηγές θερμότητας, 

όπως τζάκια, σόμπες και κλιματιστικά, σε περιορισμένους χώρους εντός των 

κατοικιών, η ομοιόμορφη θέρμανση δεν είναι δυνατή, αλλά περιορίζεται σε 

συγκεκριμένο ποσοστό επιφάνειας της οικίας. Στην παραδοχή αυτή θα 

συμπεριληφθούν και οι καταναλώσεις των εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης στις 

κατοικίες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση.  

Για τον υπολογισμό των τελικών θερμικών καταναλώσεων στον οικιακό τομέα, 

διαχωρίζονται οι ενεργειακές απαιτήσεις των κατοικιών ανά τύπο κτιρίου και περίοδο 

κατασκευής, ώστε να αντιστοιχούν στις κατηγορίες των Πινάκων 3.30 και 3.31.  

Πίνακας 3.32: Ενεργειακές απαιτήσεις κατοικιών με κεντρική θέρμανση 

Κατανάλωση 

(kWh) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 

1980 

1980- 

2000 

2000-

2010 

Πριν το 

1980 

1980- 

2000 

2000-

2010 

13.551.562 2.434.782 964.014 5.250.237 1.384.061 1.174.299 
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Πίνακας 3.33: Ενεργειακές απαιτήσεις κατοικιών με άλλου είδους θέρμανση 

Κατανάλωση 

(kWh) 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 1980-2000 Πριν το 1980 1980-2000 

28.395.780 4.243.728 6.933.229 1.400.831 

 

Στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται οι ενεργειακές απαιτήσεις κάθε κατηγορίας με τα 

αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής ανά είδος θέρμανσης που εμφανίζονται στους 

Πίνακες 3.29, 3.30 και 3.31. Επίσης, λαμβάνεται υπόψιν η παραδοχή για 40 % κάλυψη 

των ενεργειακών απαιτήσεων για τις περιπτώσεις που δεν χρησιμοποιείται η κεντρική 

θέρμανση μέσω λέβητα πετρελαίου. Οι τελικές εκτιμήσεις καταναλώσεων για 

μονοκατοικίες και πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση και άλλου είδους θέρμανση 

εμφανίζονται στους Πίνακες 3.34 και 3.35, ενώ στον Πίνακα 3.36 παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα ανά δημοτική ενότητα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

 Πίνακας 3.34: Τελικές εκτιμήσεις καταναλώσεων κατοικιών με κεντρική θέρμανση 

σε kWh ανά είδος ενέργειας 

Είδος 

ενέργειας 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 

1980 
1980-2000 2000-2010 

Πριν το 

1980 
1980-2000 2000-2010 

Πετρέλαιο 10.407.601 1.899.130 713.370 4.546.705 1.201.365 1.002.851 

Βιομάζα 271.031 38.957 7.712 42.002 11.072 9.394 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 
758.888 116.870 57.841 189.009 38.754 28.183 

Σύνολο 11.437.520 2.054.957 778.923 4.777.716 1.251.191 1.040.428 

 

Πίνακας 3.35: Τελικές εκτιμήσεις καταναλώσεων κατοικιών με άλλου είδους 

θέρμανση σε kWh ανά είδος ενέργειας 

Είδος 

ενέργειας 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 1980-2000 Πριν το 1980 1980-2000 

Πετρέλαιο 3.057.657 652.855 739.637 245.145 

Βιομάζα 2.184.203 261.244 369.680 70.042 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 
6.116.451 783.392 1.663.975 245.145 

Σύνολο 11.358.311 1.697.491 2.773.292 560.332 

 

 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 3ο : Απογραφή τελικών καταναλώσεων και εκπομπών δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 99 

Πίνακας 3.36: Συνολικές τελικές εκτιμήσεις καταναλώσεων θέρμανσης κατοικιών σε 

kWh ανά Δημοτική Ενότητα 

Γεωγραφική 

Περιοχή 

Κατανάλωση ανά είδος (kWh) 

Πετρέλαιο Βιομάζα Ηλεκτρισμός Σύνολο 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
14.232.201 1.394.662 4.339.961 19.966.824 

Δ.Ε. Λαμπείας 1.387.793 466.435 1.420.190 3.274.418 

Δ.Ε. Λασιώνος 2.399.667 453.896 1.398.262 4.251.825 

Δ.Ε. Φολόης 6.446.655 950.344 2.840.093 10.237.092 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
24.466.316 3.265.337 9.998.506 37.730.159 

 

Οι εκτιμώμενες καταναλώσεις ηλεκτρισμού για θέρμανση των κατοικιών, που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.36, αποτελούν μέρος των συνολικών ηλεκτρικών 

καταναλώσεων του οικιακού τομέα, όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα 3.18. Ωστόσο, 

για τη δημοτική ενότητα Λαμπείας, η υπολογισμένη κατανάλωση ηλεκτρισμού για 

θέρμανση εμφανίζεται λίγο μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας. Κάτι τέτοιο δεν επηρεάζει ιδιαιτέρως τα συνολικά ποσά 

κατανάλωσης σε επίπεδο δήμου και πιθανότατα να οφείλεται σε υποεκτίμηση των 

ηλεκτρικών αναγκών της δημοτικής ενότητας, αφού έγινε αναγωγή από επίπεδο νομού 

σε επίπεδο δήμου και δημοτικών ενοτήτων βάσει της συνολικής επιφάνειας των 

κατοικιών. Με αυτή τη μέθοδο υποτίθεται ότι η υπολογιζόμενη τιμή της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας είναι κοινή για όλα τα σπίτια του 

νομού. Η υπόθεση αυτή ακολουθεί ουσιαστικά το μέσο όρο της ευρύτερης περιοχής 

και η εφαρμογή της μεθόδου αναμένεται να δώσει ικανοποιητικές εκτιμήσεις για 

μεγάλες υπό μελέτη περιοχές εντός του νομού Ηλείας. Οι εκτιμήσεις που γίνονται από 

αυτή τη μέθοδο ενδέχεται να εμφανίσουν μεγαλύτερα σφάλματα για μικρότερες υπό 

μελέτη περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με το νομό, 

όπως στην περίπτωση της δημοτικής ενότητας Λαμπείας που έχει το μεγαλύτερο μέσο 

υψόμετρο στο νομό Ηλείας και επομένως μεγάλες ανάγκες θέρμανσης. 

Για να γίνει μία σύγκριση των αποτελεσμάτων των εκτιμώμενων καταναλώσεων 

θέρμανσης των κατοικιών, θα εξεταστούν τα δεδομένα από τους χάρτες ζήτησης 

ενέργειας του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια, μία 

πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

[24]. Τα στοιχεία που δίνονται αφορούν τις εκτιμήσεις των αναγκών για θέρμανση των 

κατοικιών για το έτος 2007 και χωρίζονται ανά τοπική κοινότητα, τύπο κτιρίου 

(μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες) και περίοδο κατασκευής (πριν το 

1970, 1970-1985, 1985-1995, μετά το 1996). Για να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 

σύγκρισης των εκτιμήσεων από τις δύο μεθόδους υπολογισμού, γίνεται η επεξεργασία 

των στοιχείων ώστε να παρουσιάζονται στις κατηγορίες που χρησιμοποιούσε η μέχρι 

πρότινος ανάλυση των εκτιμώμενων καταναλώσεων θέρμανσης. Στους Πίνακες 3.37 
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και 3.38 φαίνονται οι δεδομένα για τις εκτιμώμενες ανάγκες θέρμανσης των δύο 

διαφορετικών μεθόδων. Στον Πίνακα 3.38 εμφανίζονται οι εκτιμήσεις για θέρμανση 

του δήμου από το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια, κατόπιν 

υπολογισμού της παραδοχής για κάλυψη του 70 % των θερμικών αναγκών λόγω 

ενεργειακής φτώχειας. Αν και το έτος 2007 η οικονομική κρίση δεν είχε ξεσπάσει στην 

Ελλάδα και δεν εμφανιζόταν το φαινόμενο περιορισμού των ενεργειακών 

καταναλώσεων εξαιτίας οικονομικής στενότητας, παρ’ όλα αυτά η υιοθέτηση της 

παραδοχής γίνεται με σκοπό τη σύγκριση των εκτιμήσεων αναγκών  θέρμανσης για το 

δήμο Αρχαίας Ολυμπίας υπό τις ίδιες συνθήκες και υποθέσεις.  

 

Πίνακας 3.37: Τελικές εκτιμήσεις αναγκών θέρμανσης κατοικιών σε kWh σύμφωνα 

με τους παραπάνω υπολογισμούς 

Γεωγραφική 

περιοχή 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το  

1980 
1980-2000 

2000-

2010 

Πριν το 

1980 
1980-2000 2000-2010 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
10.978.643 2.095.794 344.460 4.692.377 1.317.538 538.012 

Δ.Ε. Λαμπείας 2.126.420 333.321 79.997 556.209 85.244 93.227 

Δ.Ε. Λασιώνος 2.795.035 329.336 110.432 791.511 88.887 136.624 

Δ.Ε. Φολόης 6.895.732 993.997 244.033 1.510.910 319.855 272.565 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
22.795.830 3.752.448 778.922 7.551.007 1.811.524 1.040.428 

Σύνολο 37.730.159 

 

Πίνακας 3.38: Τελικές εκτιμήσεις αναγκών θέρμανσης κατοικιών σε kWh από 

στοιχεία του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια 

Γεωγραφική 

περιοχή 

Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 1980-2000 2000-2010 Πριν το 1980 1980-2000 2000-2010 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
12.562.739 3.180.289 445.240 4.879.630 1.787.423 182.111 

Δ.Ε. 

Λαμπείας 
1.458.703 283.067 11.376 321.378 81.871 2.515 

Δ.Ε. 

Λασιώνος 
2.439.070 308.288 30.038 658.241 145.483 6.391 

Δ.Ε. Φολόης 5.579.041 1.057.190 113.504 1.186.906 329.487 28.531 

Δήμος 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

22.039.553 4.828.834 600.158 7.046.155 2.344.264 219.548 

Σύνολο 37.078.512 
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Τα αποτελέσματα των δύο διαφορετικών μεθόδων για τις εκτιμήσεις αναγκών 

θέρμανσης εμφανίζουν ελάχιστες αποκλίσεις. Παρατηρούνται μικρές διαφορές μεταξύ 

των καταναλώσεων σε ίδιες κατηγορίες, ωστόσο η συνολική εκτίμηση ενέργειας 

θέρμανσης που απαιτείται για τις κατοικίες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας διαφέρει 

μόλις κατά 1,7 % ανάμεσα στις εκτιμήσεις των δύο μεθόδων. Πρέπει να τονιστεί ότι 

με τη δεύτερη μέθοδο από τους χάρτες ζήτησης ενέργειας, δεν περιλαμβάνονται οι νέες 

κατοικίες της περιόδου 2008 - 2010, αφού τα στοιχεία της έρευνας αφορούν τις 

εκτιμήσεις για ανάγκες θέρμανσης των κατοικιών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το 

έτος 2007.  

Αρκετές κατοικίες διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες μέσω των οποίων γίνεται 

εξοικονόμηση ενέργειας για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με εκμετάλλευση της 

ηλιακής ακτινοβολίας. Για τον υπολογισμό του μεγέθους της ενέργειας που 

εξοικονομείται, λαμβάνονται στοιχεία από το TABULA για το ποσοστό των κατοικιών 

που διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες στην ελληνική επικράτεια [23]. 

 

Πίνακας 3.39: Ποσοστό κατοικιών με ηλιακούς συλλέκτες 

Κατάσταση κατοικιών ως προς 

ηλιακούς συλλέκτες 

Μονοκατοικίες/Πολυκατοικίες 

Πριν το 1980 1980-2000 2000-2010 

Δεν διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες 80% 64% 50% 

Διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες 20% 36% 50% 

 

Το σύνολο των κατοικιών, μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, χωρίζονται ανά περίοδο 

κατασκευής ώστε να εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

για τη συγκεκριμένη διαδικασία υπολογισμού περιλαμβάνονται και οι κατοικίες που 

δεν διαθέτουν θέρμανση, 581 στο σύνολό τους, καθώς η μη ύπαρξη θέρμανσης δεν 

επηρεάζει με κάποιο τρόπο την ύπαρξη ή όχι ηλιακών συλλεκτών. Στη συνέχεια 

πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των κατοικιών ανά περίοδο κατασκευής και ανά 

επιφάνεια με τα ποσοστά του Πίνακα 3.39 και βρίσκεται ο αριθμός των κατοικιών που 

διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες. Για να υπολογιστεί η συνολική επιφάνεια των 

κατοικιών αυτών, πολλαπλασιάζεται η μέση τιμή κάθε κατηγορίας επιφάνειας με τις 

κατοικίες που εντάσσονται σε κάθε μία από αυτές. Βρίσκεται ότι ηλιακούς συλλέκτες 

διαθέτουν οι 2.282 από τις 8.542 κατοικίες, δηλαδή ποσοστό 26,72 %, και πως η 

συνολική τους επιφάνεια είναι 191.511 m2. Για την ενέργεια που εξοικονομείται από 

την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών ανά κλιματική ζώνη στην Ελλάδα, λαμβάνονται 

στοιχεία της μελέτης «Περιβαλλοντικές επιπτώσεις και εξοικονόμηση ενέργειας για 

θέρμανση σε ελληνικές πολυκατοικίες» του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα 

οποία δίνονται στον Πίνακα 3.40 [25]. 
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Πίνακας 3.40: Εξοικονόμηση ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες (kWh/m2) 

Κλιματική ζώνη Ελάχιστη Μέγιστη Μέσος Όρος 

Ζώνη Α 8,6 18,0 13,5 

Ζώνη Β 7,4 29,9 16,4 

Ζώνη Γ 6,6 30,1 14,9 

 

Όπως έχει αναφερθεί, η Δημοτική Ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας ανήκει στην κλιματική 

ζώνη Β ενώ οι ενότητες Λαμπείας, Λασιώνος και Φολόης στη ζώνη Γ. Για τους 

υπολογισμούς της εξοικονόμησης ενέργειας θα χρησιμοποιηθούν οι μέσοι όροι 

εξοικονόμησης ανά κλιματική ζώνη και θα γίνει η παραδοχή πως οι μονοκατοικίες 

εξοικονομούν από τους ηλιακούς συλλέκτες τα ίδια ποσά ενέργειας με τις 

πολυκατοικίες. Οι κατοικίες που διαθέτουν ηλιακούς συλλέκτες και τα τετραγωνικά 

αυτών χωρίζονται ανά δημοτική ενότητα και πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους 

μέσους όρους εξοικονόμησης. Τα τελικά ποσά ενέργειας που εξοικονομείται από τη 

χρήση ηλιακών συλλεκτών στο δήμο φαίνονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.41. 

 

 Πίνακας 3.41: Εξοικονόμηση ενέργειας από ηλιακούς συλλέκτες στο δήμο 

Γεωγραφική 

περιοχή 
Κατοικίες 

Επιφάνεια 

(m2) 

Συντελεστής 

εξοικονόμησης 

(kWh/m2) 

Εξοικονόμηση 

(kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας 

Ολυμπίας 
1.346 119.491,5 16,4 1.959.661 

Δ.Ε. Λαμπείας 198 13.788,5 14,9 205.449 

Δ.Ε. Λασιώνος 230 16.860,0 14,9 251.214 

Δ.Ε. Φολόης 508 41.371,0 14,9 616.428 

Δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας 
2.282 191.511,0 - 3.032.752 

 

Η εκμετάλλευση της ηλιοθερμικής ενέργειας μέσω των ηλιακών συλλεκτών συντελεί 

στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, που θα χρειαζόταν να καταναλωθεί σε 

περίπτωση απουσίας των ηλιακών συλλεκτών, για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Στον Πίνακα 3.42 παρουσιάζονται οι συνολικές καταναλώσεις ενέργειας στις κατοικίες 

του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που καταγράφεται 

είναι η συνολική κατανάλωση του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, όπως υπολογίστηκε στο 

υποκεφάλαιο 3.3.2.1, και περιλαμβάνει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 

ανάγκες θέρμανσης των κατοικιών. 

 

 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 3ο : Απογραφή τελικών καταναλώσεων και εκπομπών δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 103 

Πίνακας 3.42: Τελική κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα 

Είδος Κατανάλωση (kWh) 

Πετρέλαιο θέρμανσης 24.466.316 

Ηλεκτρική ενέργεια 19.042.829 

Βιομάζα 3.265.337 

Ηλιοθερμική ενέργεια 3.032.752 

Σύνολο 49.807.234 

 

Στα Σχήματα 3.4 και 3.5 παρουσιάζονται η κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά 

είδος και η κατανομή συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα για 

τις κατοικίες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Στο Σχήμα 3.5 τα ποσοστά κατανάλωσης 

ενέργειας που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτική ενότητα είναι σχεδόν ίδια με την 

αναλογία του πληθυσμού κάθε ενότητας προς το συνολικό πληθυσμό του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας. Με μία πρώτη ματιά κάτι τέτοιο δεν είναι αναμενόμενο καθώς 

σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις οι ανάγκες θέρμανσης αποτελούν το 75,75 % 

των συνολικών καταναλώσεων στις κατοικίες και εξαιτίας των αυξημένων 

βαθμοημερών θέρμανσης που παρουσιάζουν, οι δημοτικές ενότητες Λαμπείας, 

Λασιώνος και Φολόης έχουν και αυξημένες ανάγκες θέρμανσης. Ωστόσο τα ποσοστά 

αυτά εξηγούνται από το γεγονός ότι στις τρεις αυτές δημοτικές ενότητες υπάρχει 

αυξημένη αναλογία κατοικιών με άλλου είδους θέρμανση προς κατοικίες με κεντρική 

θέρμανση και από το γεγονός ότι λήφθηκε η παραδοχή πως στις κατοικίες με άλλου 

είδους θέρμανση οι ανάγκες θέρμανσης καλύπτονται μόλις κατά 40 %. 

 

 

Σχήμα 3.4: Κατανομή κατανάλωσης ανά είδος ενέργειας για κατοικίες 
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Σχήμα 3.5: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα 

 

3.3.3 Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις Τριτογενούς Τομέα 

Στοιχεία για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα δεν 

βρέθηκαν για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

(ΔΕΗ) δεν διατηρούσε καταστάσεις κατανάλωσης ανά τομέα χρήσης σε επίπεδο 

δήμων. Από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που 

αφορούν την ετήσια έκθεση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά μεγάλη 

γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια, νομό και κατηγορία χρήσης, προκύπτει ότι η 

ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιήθηκε στα όρια του νομού Ηλείας για το έτος 2010 

στον τριτογενή τομέα ήταν 128.139 MWh [1]. Η ενέργεια αυτή προκύπτει από το 

σύνολο των παροχών που εντάσσονται στα τιμολόγια εμπορικής χρήσης, στα οποία 

μπορούν να περιληφθούν γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, ιατρεία, κοινόχρηστοι 

χώροι και καταλύματα. Για να βρεθεί η συνολική κατανάλωση στο δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας θα γίνει αναγωγή από επίπεδο νομού σε επίπεδο δήμου με κριτήριο τις 

επιχειρήσεις του δήμου που ανήκουν στον τριτογενή τομέα παραγωγής. Στοιχεία για 

τον αριθμό των επιχειρήσεων στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στο νομό Ηλείας 

αντλήθηκαν από το Μητρώο Επιχειρήσεων του 2005, από τα αρχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 

οποίο γίνεται ταξινόμηση όλων των επιχειρήσεων σύμφωνα με την Στατιστική 

Ταξινόμηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟΔ 08) [1]. Η ηλεκτρική ενέργεια 

που καταναλώνεται στον τριτογενή τομέα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παρουσιάζεται 

στον Πίνακα 3.43 ανά δημοτική ενότητα. 
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Πίνακας 3.43: Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τριτογενούς τομέα 

Γεωγραφική περιοχή 
Αριθμός επιχειρήσεων 

τριτογενούς τομέα 

Κατανάλωση 

ηλεκτρισμού (kWh) 

Νομός Ηλείας 7.053 128.139.000 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 361 6.558.653 

Δ.Ε. Λαμπείας 28 508.704 

Δ.Ε. Λασιώνος 24 436.032 

Δ.Ε. Φολόης 87 1.580.617 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 500 9.084.006 

 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης του τριτογενούς τομέα, 

λήφθηκαν στοιχεία από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για τις παραδόσεις 

πετρελαιοειδών προϊόντων στο νομό Ηλείας για το έτος 2010 [26]. Και εδώ γίνεται 

αναγωγή από επίπεδο νομού σε επίπεδο δήμου βάσει του αριθμού των επιχειρήσεων 

τριτογενούς τομέα. Τα δεδομένα για την ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που 

παραδόθηκε στο νομό Ηλείας δίνονται σε μετρικούς τόνους και η μετατροπή τους σε 

λίτρα γίνεται μέσω της διαθέσιμης τιμής πυκνότητας για το πετρέλαιο θέρμανσης 

(0,827 kg/lt). Στη συνέχεια, γίνεται μετατροπή των λίτρων στη κοινή μονάδα μέτρησης 

ενέργειας, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, με το συντελεστή μετατροπής 

για το πετρέλαιο θέρμανσης (10 kWh/lt). Οι τελικές καταναλώσεις καυσίμων για τις 

επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα του δήμου προκύπτουν αν αφαιρέσουμε από τις 

παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας όλες τις 

καταγεγραμμένες καταναλώσεις θέρμανσης που οφείλονται στα δημοτικά κτίρια και 

τις κατοικίες του δήμου. Τα βήματα υπολογισμού της κατανάλωσης πετρελαίου 

θέρμανσης στον τριτογενή τομέα φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 3.44. 

 

 

Πίνακας 3.44: Υπολογισμός τελικής κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης τριτογενούς 

τομέα δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Επίπεδο και μονάδα μέτρησης κατανάλωσης 

πετρελαίου θέρμανσης 

Κατανάλωση 

πετρελαίου θέρμανσης 

Νομός Ηλείας (kg) 37.262.000,0 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (kg) 2.641.570,0 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (lt) 3.194.159,6 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (kWh) 31.941.596,0 

Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις (kWh) -627.290,0 

Κατοικίες (kWh) -24.466.316,0 

Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς 

τομέα (kWh) 
6.847.990,0 
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Για την κατανάλωση βιομάζας του τριτογενούς τομέα χρησιμοποιείται η μελέτη 

«Energy Efficiency Policies and Measures in Greece» του 2012 από το Κέντρο 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) [27]. Η εκτίμηση κατανομής καταναλώσεων 

στον τριτογενή τομέα από την παραπάνω μελέτη, που εικονίζεται στο Σχήμα 3.6, 

φαίνεται να είναι διαφορετική από την εκτίμηση κατανομής καταναλώσεων 

τριτογενούς τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, ωστόσο μπορεί να θεωρηθεί ότι το 

μικρό ποσοστό συμμετοχής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ίσο με 0,8 % των 

συνολικών καταναλώσεων παραμένει σταθερό. Επιπλέον, γίνεται η παραδοχή πως οι 

καταναλώσεις αυτές προέρχονται αποκλειστικά από τη χρησιμοποίηση βιομάζας. 

Βάσει του ποσοστού χρησιμοποίησης ενέργειας από ΑΠΕ και των μεγεθών των 

καταναλώσεων των Πινάκων 3.43 και 3.44, προκύπτει ο Πίνακας 3.45 με την 

κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης και βιομάζας ανά δημοτική ενότητα μετά από 

αναγωγή με κριτήριο των αριθμό επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα κάθε δημοτικής 

ενότητας.   

Σχήμα 3.6: Κατανομή καταναλώσεων στον τριτογενή τομέα 

 

 

Πίνακας 3.45: Τελική κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης και βιομάζας τριτογενούς 

τομέα δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Γεωγραφική περιοχή Πετρέλαιο θέρμανσης (kWh) Βιομάζα (kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 4.944.248 92.765 

Δ.Ε. Λαμπείας 383.488 7.195 

Δ.Ε. Λασιώνος 328.704 6.167 

Δ.Ε. Φολόης 1.191.550 22.356 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 6.847.990 128.483 
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3.4 Μεταφορές 

Στον τομέα των μεταφορών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνονται οι εξής 

κατηγορίες:  

 Δημοτικός στόλος 

 Δημόσιες μεταφορές 

 Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 

Στη συνέχεια θα αναλυθεί κάθε μία από τις τρεις παραπάνω κατηγορίες μεταφορών και 

θα υπολογιστούν οι συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις. Για τη μετατροπή του 

καταναλισκόμενου όγκου καυσίμων που χρησιμοποιείται στις μεταφορές στη κοινή 

μονάδα μέτρησης ενέργειας χρησιμοποιούνται οι συντελεστές μετατροπής για το 

πετρέλαιο και τη βενζίνη που είναι 10 kWh/lt και 9,2 kWh/lt αντίστοιχα. 

 

 

3.4.1 Δημοτικός στόλος 

Ο δημοτικός στόλος του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αποτελείται από 42 οχήματα και 

μηχανήματα. Μεταξύ αυτών υπάρχουν απορριμματοφόρα, πυροσβεστικά, φορτηγά, 

λεωφορεία και επιβατηγά οχήματα. Ο δημοτικός στόλος χρησιμοποιείται για υπηρεσίες 

καθαριότητας, για διοικητικές υπηρεσίες και για έργα οδοποιίας στα όρια του δήμου. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των οχημάτων χρησιμοποιεί ως καύσιμο το πετρέλαιο και 

μόνο λίγα από αυτά κινούνται με αμόλυβδη βενζίνη. Οι ποσότητες καυσίμου που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.46 καταγράφηκαν από τα τιμολόγια ανεφοδιασμού των 

οχημάτων. Γίνεται η παραδοχή πως όλες οι ποσότητες που προμηθεύθηκαν για το 

δημοτικό στόλο καταναλώθηκαν με μετακινήσεις ή εργασίες των οχημάτων εντός των 

ορίων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 
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Πίνακας 3.46: Τελική κατανάλωση ενέργειας του δημοτικού στόλου 

Δημοτική 

Ενότητα 
Είδος οχήματος 

Πλήθος 

οχημάτων 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

Diesel (lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

Diesel (kWh) 

Κατανάλωση 

αμόλυβδης 

βενζίνης (lt) 

Κατανάλωση 

αμόλυβδης 

βενζίνης 

(kWh) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Απορριμματοφόρο 5 24.247 242.470 - - 

Φορτηγό 3 2.723 27.230 - - 

Ημιφορτηγό 2 2.051 20.510 - - 

Πυροσβεστικό 3 731 7.310 - - 

Γεωργικός 

ελκυστήρας 
2 13.298 132.980 - - 

Σάρωθρο 1 4.660 46.600 - - 

Επιβατηγό 

αυτοκίνητο 
5 265 2.650 7.450 68.540 

Τετράτροχο 

βοηθητικό 

(πολυμηχάνημα) 

1 937 9.370 - - 

Εκσκαφέας 

(τσάπα) 
1 4.160 41.600 - - 

Φορτωτής 1 1.240 12.400 - - 

Διαμορφωτής 

γαιών 
1 340 3.400 - - 

Λεωφορείο 1 1.224 12.240 - - 

Υπηρεσία 

πρασίνου 
- 3.568 35.680 - - 

Λαμπείας 

Ημιφορτηγό 1 - - 780 7.176 

Λεωφορείο 1 2.534 25.340 - - 

Επιβατηγό 

αυτοκίνητο 
1 - - 1.325 12.190 

Λασιώνος 

Απορριμματοφόρο 1 5.586 55.860 - - 

Ημιφορτηγό 1 1.614 16.140 - - 

Επιβατηγό 

αυτοκίνητο 
2 1.218 12.180 1.436 13.207 

Φολόης 

Ημιφορτηγό 1 - - 1.605 14.767 

Πυροσβεστικό 2 2.493 24.930 - - 

Απορριμματοφόρο 1 6.881 68.810 - - 

Διαμορφωτής 

γαιών 
1 11.490 114.900 - - 

Φορτωτής - 

εκσκαφέας 
1 1.120 11.200 - - 

Σύνολο 39 92.380 923.800 12.596 115.880 

  

Επιπλέον καταγράφηκαν ένα φορτηγό και ένα τετράτροχο βοηθητικό (πολυμηχάνημα) 

της Δημοτικής Ενότητας Αρχαίας Ολυμπίας, τα οποία κατά το 2010 είχαν μηδενικές 

καταναλώσεις πετρελαίου. 
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3.4.2 Δημόσιες μεταφορές 

Οι αστικές μεταφορές στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας εξυπηρετούνται κυρίως από τα 

Κοινά Ταμεία Είσπραξης Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) νομού Ηλείας με έδρα τον Πύργο, 

καθώς και από διαδρομές τρένων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ) [28], 

[29]. Το επίπεδο εξυπηρέτησης ολόκληρου του δήμου από τα δρομολόγια που 

υπάρχουν είναι σχετικά χαμηλό. Οι περιοχές κοντά στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, 

οι οποίες είναι και οι πιο πυκνοκατοικημένες στο δήμο, απολαμβάνουν τα προνόμια 

συχνών δρομολογίων, ενώ περιοχές στις δημοτικές ενότητες Λαμπείας και Λασιώνος 

δεν εξυπηρετούνται τόσο συχνά από τις δημόσιες μεταφορές. 

Για τα δρομολόγια που διέρχονται εντός των ορίων του δήμου, αντλήθηκαν στοιχεία 

από τα ΚΤΕΛ νομού Ηλείας. Οι χιλιομετρικές αποστάσεις που αναφέρονται αφορούν 

μόνο τις αποστάσεις που διανύονται εντός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Για να 

υπολογιστούν ακριβώς οι αποστάσεις χρησιμοποιήθηκε το Google Maps αφού 

επιλέχθηκε η ακριβής διαδρομή που πραγματοποιείται [30]. Η συχνότητα των 

δρομολογίων μεταβάλλεται σε κάποιες διαδρομές αναλόγως με το αν είναι καθημερινή, 

Σαββατοκύριακο ή αργία και αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Κατά το έτος 2010 είχαμε 

261 καθημερινές, 104 μέρες Σαββατοκύριακου και 14 αργίες, 3 εκ των οποίων έπεφταν 

Σάββατο και άλλες 3 Κυριακή.  

Τα διαθέσιμα μοντέλα οχημάτων των ΚΤΕΛ Ηλείας που κάνουν τα δρομολόγια εντός 

του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας εμφανίζονται στον Πίνακα 3.47. Οι μηχανές των 

οχημάτων χωρίζονται σε κατηγορία τεχνολογίας EURO, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά 

κριτήρια για το επίπεδο εκπομπών σωματιδίων στο οποίο εντάσσονται. Η μέση 

κατανάλωση πετρελαίου Diesel εκτιμήθηκε από τους οδηγούς των λεωφορείων για τις 

συγκεκριμένες διαδρομές, με το μέσο όγκο φορτίου που αυτές παρουσιάζουν και με 

ενεργοποιημένο τον κλιματισμό, στα 1 lt / 3 km για τις κατηγορίες EURO 2 ή 3 και στα 

1 lt / 4km για τις κατηγορίες EURO 4 ή 5. Κάθε μοντέλο λεωφορείου που καταγράφεται 

δεν κάνει επιλεγμένα δρομολόγια, αλλά θεωρείται πως όλα τα μοντέλα συμμετέχουν 

με το ίδιο ποσοστό στην κάλυψη των διαδρομών στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, 

επομένως υπολογίζεται ο μέσος όρος της μέσης κατανάλωσης πετρελαίου των 

διαθέσιμων μοντέλων οχημάτων, ο οποίος ισούται με 0,291665 lt / km. Στον Πίνακα 

3.48 υπολογίζεται ο ετήσιος αριθμός δρομολογίων για κάθε διαδρομή και 

πολλαπλασιάζεται με τα διανυθέντα χιλιόμετρα και τη μέση κατανάλωση ανά 

χιλιόμετρο, ώστε να βρεθούν τα συνολικά καταναλωθέντα λίτρα καυσίμου. Κάθε 

δρομολόγιο που αναφέρεται στον Πίνακα 3.48 περιλαμβάνει τη διαδρομή που 

αναφέρεται καθώς και την προγραμματισμένη αντίθετη διαδρομή της επιστροφής ως 

την αφετηρία των λεωφορείων, οπότε τα χιλιόμετρα που καταγράφονται είναι η 

απόσταση ολόκληρης της κυκλικής διαδρομής εντός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

 

 

 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 3ο : Απογραφή τελικών καταναλώσεων και εκπομπών δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 110 

Πίνακας 3.47: Διαθέσιμα μοντέλα ΚΤΕΛ Ηλείας για τις διαδρομές εντός του δήμου 

Μοντέλο Κατηγορία μηχανής Μέση Κατανάλωση (lt/km) 

Mercedes Benz O303 EURO 2 0,333330 

Mercedes Benz O404 EURO 3 0,333330 

Mercedes Benz O405 EURO 3 0,333330 

Man 422 EURO 3 0,333330 

Bova Magiq EURO 4 0,250000 

Bova Futura EURO 4 0,250000 

Neoplan Tourliner EURO 5 0,250000 

Mercedes Benz O580 Travego EURO 5 0,250000 

Μέσος όρος μέσης κατανάλωσης 0,291665 

 

Πίνακας 3.48: Τελική κατανάλωση πετρελαίου από δρομολόγια ΚΤΕΛ 

Δρομολόγιο 
Ετήσια 

δρομολόγια 

Χιλιόμετρα 

εντός 

δήμου 

(km) 

Ετήσια 

χιλιόμετρα 

(km) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Πύργος-

Ολύμπια 
3.214 22,4 71.993,6 20.998,0 209.980 

Πύργος-

Βασιλάκι 
1.285 60,0 77.100,0 22.487,4 224.874 

Πύργος-

Άσπρα 

Σπίτια 

506 71,6 36.229,6 10.566,9 105.669 

Πύργος-

Χελιδόνι 
506 18,0 9.108,0 2.656,5 26.565 

Πύργος-

Κούμανη 
506 89,6 45.337,6 13.223,4 132.234 

Πύργος-

Καράτουλα 
1.000 1,8 1.800,0 525,0 5.250 

Πύργος-

Τρίπολη 
618 55,6 34.360,8 10.021,8 100.218 

Πύργος-

Τριπόταμα 

Αχαϊας 

52 120,6 6.271,2 1.829,1 18.291 

Αμαλιάδα-

Πανόπουλο 
384 9,6 3.686,4 1.075,2 10.752 

Πάτρα-

Δάφνη 

Αχαϊας 

365 83,4 30.441,0 8.878,6 88.786 

Σύνολο 316.328,2 92.261,9 922.619 
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Στον Πίνακα 3.49 παρουσιάζονται τα συνολικά διανυθέντα χιλιόμετρα και οι 

αντίστοιχες καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης ανά δημοτική ενότητα του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας. 

Πίνακας 3.49: Τελική κατανάλωση πετρελαίου στα ΚΤΕΛ ανά δημοτική ενότητα 

Γεωγραφική περιοχή Χιλιόμετρα εντός περιοχής Πετρέλαιο κίνησης  (kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 255.649 745.640 

Δ.Ε. Λαμπείας 19.079 55.646 

Δ.Ε. Λασιώνος 17.045 49.715 

Δ.Ε. Φολόης 24.554 71.618 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 316.327 922.619 

 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ διαθέτει τμήμα μονής γραμμής μετρικού εύρους 

και μήκους 33 χιλιομέτρων, το οποίο συνδέει το Κατάκολο με τον Πύργο και την 

Ολυμπία. Οι αυτοκινητάμαξες που χρησιμοποιούνται στη γραμμή είναι τύπου Railbus 

μετρικής γραμμής και μοντέλου Stadler GTW 2/6 με μηχανή Diesel ισχύος 550 kW. Ο 

ΟΣΕ προχώρησε στις αρχές του 1999 στην παραγγελία 29 συρμών του συγκεκριμένου 

μοντέλου. Συνολικά παραδόθηκαν 17 διπλοί συρμοί κανονικής γραμμής, προς κάλυψη 

των αναγκών του προαστιακού σιδηρόδρομου, και 12 διπλοί συρμοί μετρικής γραμμής 

για τις ανάγκες του δικτύου της Πελοποννήσου. Η μέγιστη χωρητικότητα ανά διπλό 

συρμό είναι 78 καθήμενοι και 106 όρθιοι επιβάτες [31].  

Το μήκος της διαδρομής που καλύπτουν οι συρμοί εντός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

υπολογίζεται ότι είναι 9 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με τη σταθμάρχη του σταθμού τρένων 

στον Πύργο, πραγματοποιούνται μεταξύ Πύργου και Ολυμπίας 3 τακτικά δρομολόγια 

καθημερινώς κατά τη διάρκεια του έτους. Τους καλοκαιρινούς μήνες και γενικότερα 

τους μήνες τουριστικού ενδιαφέροντος, αναλόγως με τις αφίξεις τουριστών και τη 

συνολική ζήτηση, προστίθενται επιπλέον έκτακτα δρομολόγια. Εκτιμάται ότι κατά 

μέσο όρο, για την περίοδο από Απρίλη μέχρι και Νοέμβρη, πραγματοποιούνται 5 

δρομολόγια καθημερινώς μεταξύ Πύργου και Ολυμπίας. Όσον αφορά τη μέση 

κατανάλωση πετρελαίου των συρμών, εκτιμήθηκε από μηχανοδηγούς ότι 

καταναλώνεται ποσότητα καυσίμου αξίας ενός ευρώ ανά χιλιόμετρο διαδρομής. 

Σύμφωνα με το Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων που εκδόθηκε στις 

9 Αυγούστου του 2013 από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων [32], η μέση 

κατώτατη χονδρική τιμή πώλησης πετρελαίου κίνησης στο νομό Ηλείας ήταν 1,287 

€/lt. Αν υποθέσουμε ότι η προμήθεια πετρελαίου γίνεται με αυτή την τιμή πώλησης, 

υπολογίζεται ότι η μέση κατανάλωση των συρμών είναι 0,777 lt / km. Στον Πίνακα 

3.50 παρουσιάζονται οι καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης που οφείλονται στα 

δρομολόγια τρένων στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Ο αριθμός δρομολογίων που 

καταγράφεται αναφέρεται στις κυκλικές διαδρομές που πραγματοποιούνται, οπότε τα 

χιλιόμετρα που αναφέρονται είναι τα διπλάσια της διαδρομής Πύργου – Ολυμπίας 

εντός των ορίων του δήμου. Σημειώνεται ότι όλα τα διανυθέντα χιλιόμετρα και 
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επομένως όλες οι καταναλώσεις πραγματοποιούνται εντός της δημοτικής ενότητας 

Αρχαίας Ολυμπίας.   

Πίνακας 3.50: Τελική κατανάλωση πετρελαίου από δρομολόγια ΟΣΕ 

Δρομολόγιο 
Ετήσια 

δρομολόγια 

Χιλιόμετρα 

εντός δήμου 

(km) 

Ετήσια 

χιλιόμετρα 

(km) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Πύργος- 

Ολύμπια 
1.583 18 28.494 22.139,8 221.398 

 

3.4.3 Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 

Για τον υπολογισμό των καταναλώσεων στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, 

λαμβάνονται στοιχεία από τη Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για τις παραδόσεις 

πετρελαιοειδών προϊόντων στο νομό Ηλείας για το έτος 2010 [26]. Με αναγωγή βάσει 

πληθυσμιακών κριτηρίων βρίσκονται οι παραδόσεις πετρελαίου κίνησης και βενζίνης 

στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Τα δεδομένα για τις ποσότητες των καυσίμων δίνονται 

σε μετρικούς τόνους και η μετατροπή τους σε λίτρα θα γίνει μέσω των διαθέσιμων 

τιμών πυκνότητας για το πετρέλαιο κίνησης (0,832 kg/lt) και τη βενζίνη (0,745 kg/lt) 

[33]. Στη συνέχεια, γίνεται μετατροπή των λίτρων στη κοινή μονάδα μέτρησης 

ενέργειας, όπως αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου, με τους αντίστοιχους 

συντελεστές μετατροπής για το πετρέλαιο (10 kWh/lt) και τη βενζίνη (9,2 kWh/lt). Οι 

τελικές καταναλώσεις καυσίμων για τις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές του δήμου 

προκύπτουν αν αφαιρέσουμε από τις παραδόσεις πετρελαϊκών προϊόντων στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας όλες τις καταγεγραμμένες καταναλώσεις πετρελαίου κίνησης και 

βενζίνης που οφείλονται στον αγροτικό τομέα, στον δημοτικό στόλο και στις δημόσιες 

μεταφορές.  

Πίνακας 3.51: Τελική κατανάλωση στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές 

Επίπεδο και μονάδα μέτρησης 

κατανάλωσης καυσίμων 

Κατανάλωση καυσίμου 

Πετρέλαιο 

κίνησης 
Βενζίνη 

Νομός Ηλείας (kg) 45.944.000 60.792.000 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (kg) 3.961.320 5.241.520 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (lt) 4.761.200 7.035.600 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας (kWh) 47.612.002 64.727.517 

Αγροτικός τομέας (kWh) -20.713.742 0 

Δημοτικός στόλος (kWh) -923.800 -115.880 

Δημόσιες μεταφορές (kWh) -1.144.017 0 

Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές (kWh) 24.830.443 64.611.637 
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Για το διαχωρισμό των καταναλώσεων καυσίμων στις ιδιωτικές και εμπορικές 

μεταφορές ανά δημοτική ενότητα γίνεται αναγωγή των συνολικών καταναλώσεων του 

δήμου σε κάθε ενότητα βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

3.52. 

  

Πίνακας 3.52: Τελική κατανάλωση στις ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές ανά 

δημοτική ενότητα 

Γεωγραφική περιοχή Πετρέλαιο κίνησης (kWh) Βενζίνη  (kWh) 

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας 15.393.767 40.056.333 

Δ.Ε. Λαμπείας 1.766.586 4.596.857 

Δ.Ε. Λασιώνος 2.368.547 6.163.228 

Δ.Ε. Φολόης 5.301.543 13.795.219 

Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας 24.830.443 64.611.637 

 

 

Στα Σχήματα 3.7 και 3.8 παρουσιάζονται η κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά 

είδος και η κατανομή συνολικής κατανάλωσης ενέργειας ανά Δημοτική Ενότητα για 

τον τομέα των μεταφορών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το μεγαλύτερο κομμάτι στις 

καταναλώσεις των μεταφορών κατέχουν με μεγάλη διαφορά οι ιδιωτικές και εμπορικές 

μεταφορές του δήμου. Για το λόγο αυτό τα ποσοστά που παρουσιάζονται ανά δημοτική 

ενότητα σχεδόν ταυτίζονται με την αναλογία πληθυσμών των δημοτικών ενοτήτων 

προς το συνολικό πληθυσμό του δήμου, γεγονός αναμενόμενο αφού ακολουθήθηκε 

αναγωγή βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων.   

Σχήμα 3.7: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά είδος καυσίμου στον τομέα των 

μεταφορών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

29%

71%

Πετρέλαιο Diesel

Βενζίνη
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Σχήμα 3.8: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά δημοτική ενότητα για τον τομέα 

των μεταφορών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

 

3.5 Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οφείλεται 

αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η συνολική ισχύς 

των εγκαταστάσεων ΑΠΕ καθώς και η ημερομηνία σύνδεσης του κάθε σταθμού στο 

αντίστοιχο δίκτυο καταγράφηκαν αναλυτικά στο Υποκεφάλαιο 2.8.2. Όπως φαίνεται 

και στους Πίνακες 2.26 και 2.27, κατά το έτος 2010 λειτουργούσαν ή ξεκίνησαν να 

λειτουργούν 5 μονάδες ΑΠΕ, οι οποίες παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.53 και 3.54. 

Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας για τις υδροηλεκτρικές μονάδες δόθηκε 

από τα λογιστήρια των εταιρειών ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης των σταθμών μέσω των 

εκδιδόμενων τιμολογίων, είτε άμεσα, με τη διάθεση της ακριβής παραγωγής, είτε 

έμμεσα, με τη διάθεση του συνολικού τζίρου πριν τον υπολογισμό του Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και των κρατήσεων, όπου χρησιμοποιήθηκε η τιμή 

πώλησης ενέργειας από ΜΥΗΕ για το 2010 (87,85 € / MWh) [34] Για τις 

φωτοβολταϊκές μονάδες χρησιμοποιήθηκε το διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα 

υπολογισμού παραγωγής από φωτοβολταϊκά του Ινστιτούτου Ενέργειας του Κοινού 

Κέντρου Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Ένωσης [35]. Στο σύστημα 

υπολογισμού επιλέχθηκε η ακριβής θέση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων βάσει 

συντεταγμένων και βέλτιστη γωνία κλίσης 32ο με νότιο προσανατολισμό.  

Χρησιμοποιήθηκαν οι μέσοι όροι παραγωγής ενέργειας ανά ημέρα για τους μήνες που 

λειτούργησαν οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, ενώ οι συνολικές συνδυαστικές 

απώλειες υπολογίστηκαν ίσες με 24,6 %. 

 

 

62%
7%

9%

21%

Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας

Δ.Ε. Λαμπείας

Δ.Ε. Λασιώνος

Δ.Ε. Φολόης
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Πίνακας 3.53: Υδροηλεκτρικές μονάδες συνδεδεμένες στη μέση τάση 

Θέση Δημοτική Ενότητα 
Ημερομηνία 

Σύνδεσης 
Ισχύς (kW) 

Παραγόμενη 

ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 

Λαμπεία Λαμπείας 28/07/2001 1.300 4.174.757 

Γέφυρα Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας 15/07/2010 6.594 4.686.591 

 

Πίνακας 3.54: Φωτοβολταϊκές μονάδες συνδεδεμένες στη χαμηλή τάση 

Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Ημερομηνία 

Σύνδεσης 

Ισχύς 

(kW) 

Παραγόμενη 

ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 

Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2010 100,00 20.142 

Μαγγανιάρικα Αρχαίας Ολυμπίας 24/12/2010 99,75 2.091 

Μαγγανιάρικα Αρχαίας Ολυμπίας 24/12/2010 99,75 2.091 

 

Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά έως 10 kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις που 

καταγράφονται στον Πίνακα 2.28, σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία του ΔΕΔΗΕ 

Πύργου, κανένα δεν λειτουργούσε ή δεν ξεκίνησε να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του 

έτους 2010 [14]. Η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το έτος 2010 στον 

δήμο Αρχαίας Ολυμπίας υπολογίζεται ίση με 8.885.672 kWh. 

 

3.6 Τελική Κατανάλωση Ενέργειας 

Στον Πίνακα 3.55 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τελικές ενεργειακές 

καταναλώσεις, με ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου, του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για 

το έτος 2010, όπως προέκυψαν από την ανάλυση του παρόντος κεφαλαίου. Επιλέγεται 

οι καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης να περιληφθούν σε αυτές του 

αγροτικού τομέα και όχι στις δημοτικές εγκαταστάσεις. 

 

 

 

  



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 3ο : Απογραφή τελικών καταναλώσεων και εκπομπών δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 116 

Πίνακας 3.55: Τελική κατανάλωση ενέργειας δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2010 

Κατηγορία 

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας [MWh] 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

Ορυκτά καύσιμα 
Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 
Σύνολο 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

Πετρέλαιο 

Diesel 
Βενζίνη Βιομάζα Ηλιοθερμική 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Γεωργία 5.151,5  15.684,4    20.835,9 

Κτηνοτροφία   5.029,3    5.029,3 

Υποσύνολο για αγροτικό τομέα 5.151,5  20.713,7    25.865,2 

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις 2.331,5 627,3     2.958,8 

Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα 9.084,0 6.848,0   128,5  16.060,5 

Κατοικίες 19.042,8 24.466,3   3.265,3 3.032,8 49.807,2 

Δημοτικός δημόσιος φωτισμός 1.991,5      1.991,5 

Υποσύνολο για κτήρια, εξοπλισμό/εγκαταστάσεις 32.449,8 31.941,6   3.393,8 3.032,8 70.818,0 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Δημοτικός στόλος   923,8 115,9   1.039,7 

Δημόσιες μεταφορές   1.144,0    1.144,0 

Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές   24.830,4 64.611,6   89.442,0 

Υποσύνολο για μεταφορές   26.898,2 64.727,5   91.625,7 

ΣΥΝΟΛΟ 37.601,3 31.941,6 47.611,9 64.727,5 3.393,8 3.032,8 188.309,9 
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3.7 Υπολογισμός εκπομπών CO2 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του κεφαλαίου, για τον υπολογισμό των εκπομπών 

CO2 θα χρησιμοποιηθούν οι Πρότυποι Συντελεστές Εκπομπών από τις οδηγίες της 

IPCC. Οι πρότυποι συντελεστές των κυριότερων καυσίμων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.56 [15]. 

Πίνακας 3.56: Συντελεστές εκπομπών των κυριότερων καυσίμων (IPCC, 2006) 

Είδος καυσίμου 
Συντελεστής Εκπομπών 

(t CO / MWh) 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο Diesel 0,267 

Πετρέλαιο θέρμανσης 0,267 

Κατάλοιπα Μαζούτ 0,279 

Ανθρακίτης 0,354 

Άλλος ασφαλτούχος άνθρακας 0,341 

Υποασφαλτούχος άνθρακας 0,346 

Λιγνίτης 0,364 

Φυσικό αέριο 0,202 

Αστικά απόβλητα 0,330 

Ξύλο 0 - 0,403 

Βιοντίζελ 0 

Βιοαιθανόλη 0 

Ηλιοθερμία 0 

Γεωθερμία 0 

 

Οι πρότυποι συντελεστές βασίζονται στην περιεκτικότητα σε άνθρακα κάθε καυσίμου. 

Με αυτή την προσέγγιση το CO2 είναι το σημαντικότερο από τα αέρια του θερμοκηπίου 

και οι εκπομπές μεθανίου (CH4) και υποξειδίου του αζώτου (N2O) δεν χρειάζεται να 

υπολογιστούν. Επίσης, οι εκπομπές CO2 από τη χρήση βιομάζας ή βιοκαυσίμων καθώς 

και οι εκπομπές από πιστοποιημένη «πράσινη» ενέργεια θεωρούνται μηδενικές, όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα. Ο συντελεστής εκπομπής για το ξύλο ποικίλλει 

καθώς εξαρτάται από τον τρόπο συλλογής του, δηλαδή αν γίνεται με βιώσιμες ή μη 

βιώσιμες διαδικασίες. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγεται μηδενικός συντελεστής 

εκπομπών για το ξύλο, λόγω της βιώσιμης συλλογής του στις αγροτικές περιοχές του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Για τον υπολογισμό εκπομπών CO2 από τη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

χρησιμοποιείται ο πρότυπος συντελεστής για την Ελλάδα, ο οποίος είναι ίσος με 1,149 

t CO2 / MWh [15]. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο αντίστοιχός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης συμπεριλαμβάνει στο σχέδιο δράσης μέτρα σχετικά με την τοπική 

ηλεκτροπαραγωγή ή αγοράζει πιστοποιημένη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, τότε γίνεται χρήση του διορθωμένου συντελεστή με συνυπολογισμό 

της τοπικής ηλεκτροπαραγωγής από τον τύπο:  
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EFE = [(TCE – LPE – GEP)*NEEFE + CO2LPE + CO2GEP] / TCE, όπου 

EFE: Τοπικός συντελεστής εκπομπών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (t / MWh). 

TCE: Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (MWh). 

LPE: Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (MWh). 

GEP: Πιστοποιητικά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν στον 

δήμο (MWh). 

NEEFE: Εθνικός συντελεστής εκπομπών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (t / MWh). 

CO2LPE: Εκπομπές CO2 από τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (t). 

CO2GEP: Εκπομπές CO2 από πιστοποιητικά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας που 

χρησιμοποιήθηκαν στο δήμο (t).  

Στον παραπάνω τύπο έχουν παραληφθεί οι απώλειες μεταφοράς και διανομής στην 

περιοχή του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η ιδιοκατανάλωση των 

παραγωγών/διαχειριστών μετατροπής ενέργειας. Ωστόσο, σε κλίμακα Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι συνέπειες των προσεγγίσεων αυτών στο τοπικό ισοζύγιο 

CO2 είναι ελάχιστες και επομένως ο συντελεστής θεωρείται ότι παρέχει επαρκώς 

ακριβή αποτελέσματα. Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας διαθέτει τοπική ηλεκτροπαραγωγή 

από ΑΠΕ για το έτος 2010, όπως αναφέρθηκε στο Υποκεφάλαιο 3.5. Χρησιμοποιώντας 

στον παραπάνω τύπο την συνολική παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

στο δήμο, ο τοπικός συντελεστής εκπομπών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

προκύπτει ίσος με: 

 𝐸𝐹𝐸 = (37.601,363 − 8.885,672) ∗
1,149

37.601,363
= 𝟎, 𝟖𝟕𝟕𝟒𝟕𝟕 t CO2 / MWh. 

Επιπλέον διόρθωση θα πρέπει να γίνει και για το συντελεστή εκπομπών του πετρελαίου 

κίνησης, καθώς σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής κατά το 2010 όλες ανεξαιρέτως οι ποσότητες του διατιθέμενου στην Ελλάδα 

πετρελαίου κίνησης περιείχαν βιοντίζελ με ποσοστό ανάμειξης 6,5 % κατ’ όγκο [3]. 

Από τα ποσοστά ανάμειξης και τους συντελεστές εκπομπών καυσίμων που φαίνονται 

στον Πίνακα 3.56, υπολογίζεται ο διορθωμένος συντελεστής για το πετρέλαιο κίνησης: 

Διορθωμένος συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης = ποσοστό ανάμειξης 

πετρελαίου κίνησης*πρότυπο συντελεστή εκπομπών πετρελαίου κίνησης + ποσοστό 

ανάμειξης βιοντίζελ*πρότυπο συντελεστή εκπομπών βιοντίζελ = 0,935 * 0,267 t CO2 / 

MWh +0,065 * 0 t CO2 / MWh = 0,249645 t CO2 / MWh.   

Από τον Πίνακα 3.55 με τις τελικές καταναλώσεις ενέργειας για το δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας και από τους πρότυπους συντελεστές εκπομπών των καυσίμων, είτε αυτούς 

στον Πίνακα 3.56 είτε τους διορθωμένους για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 

πετρελαίου κίνησης, προκύπτει ο Πίνακας 3.57 με τις τελικές εκπομπές CO2 του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2010 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. 
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Πίνακας 3.57: Τελικές εκπομπές CO2 δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2010 

Κατηγορία 

Εκπομπές CO2 [t] / Ισοδύναμες εκπομπές CO2 [t] 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

Ορυκτά καύσιμα 
Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 
Σύνολο 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

Πετρέλαιο 

Diesel 
Βενζίνη Βιομάζα Ηλιοθερμική 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Γεωργία 4.520,36  3.915,54    8.435,90 

Κτηνοτροφία   1.255,55    1.255,55 

Υποσύνολο για αγροτικό τομέα 4.520,36  5.171,09    9.691,45 

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις 2.045,83 167,49     2.213,32 

Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα 7.971,00 1.828,41   0  9.799,41 

Κατοικίες 16.709,64 6.532,51   0 0 23.242,15 

Δημοτικός δημόσιος φωτισμός 1.747,50      1.747,50 

Υποσύνολο για κτήρια, εξοπλισμό/εγκαταστάσεις 28.473,97 8.528,41   0 0 37.002,38 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Δημοτικός στόλος   230,62 28,85   259,47 

Δημόσιες μεταφορές   285,60    285,60 

Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές   6.198,80 16.088,30   22.287,10 

Υποσύνολο για μεταφορές   6.715,02 16.117,15   22.832,17 

ΣΥΝΟΛΟ 32.994,33 8.528,41 11.886,11 16.117,15 0 0 69.526,00 
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3.8 Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στο Σχήμα 3.9 παρουσιάζεται η τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τομέα στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ στο Σχήμα 3.10 η αντίστοιχη κατανομή ανά δημοτική ενότητα. 

Σχήμα 3.9: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Σχήμα 3.10: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα στις δημοτικές ενότητες 
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Όπως φαίνεται, οι ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές καταναλώνουν το 47,5 % της 

συνολικής ενέργειας στο δήμο, με τις κατοικίες και τη γεωργία να ακολουθούν με 

26,4% και 11,1 % αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα μεγάλα ποσά 

παραδόσεων πετρελαίου κίνησης και βενζίνης στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όπως αυτά 

προέκυψαν κατόπιν πληθυσμιακής αναγωγής από τις συνολικές παραδόσεις στο νομό 

Ηλείας. Σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων παρατηρούμε παρεμφερείς κατανομές 

κατανάλωσης ανά τομέα. Κάθε δημοτική ενότητα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά τα 

οποία αντικατοπτρίζονται σε κάποιο βαθμό στην κατανομή κατανάλωσης. 

Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά αυτά, δεν προκαλούν ιδιαίτερη έκπληξη τα αυξημένα 

ποσοστά, σε σχέση με τα αντίστοιχα των άλλων ενοτήτων, των δημόσιων μεταφορών 

και του τριτογενή τομέα στην ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας, της κτηνοτροφίας και του 

δημοτικού δημόσιου φωτισμού στην ενότητα Λασιώνος, των δημοτικών κτιρίων και 

εγκαταστάσεων στην ενότητα Φολόης, κυρίως εξαιτίας των εγκαταστάσεων 

αντλιοστασίων ύδρευσης, καθώς και τα μικρότερα ποσοστά στη γεωργία για την 

ενότητα Λαμπείας. 

Στο Σχήμα 3.11 αναλύεται η κατανάλωση ενέργειας ανά είδος καυσίμου στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ στο Σχήμα 3.12 γίνεται η αντίστοιχη ανάλυση για τις δημοτικές 

ενότητες του δήμου. 

 

Σχήμα 3.11: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά είδος καυσίμου στο δήμο 
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Σχήμα 3.12: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ανά είδος καυσίμου στις δημοτικές 

ενότητες 

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται στις μεταφορές κυριαρχούν στις καταναλώσεις 

ενέργειας στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας με συνδυαστικό ποσοστό 59 % για το πετρέλαιο 

κίνησης και τη βενζίνη. Η ηλεκτρική ενέργεια αντιστοιχεί στο 20 % των 

καταναλώσεων, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλουν κατά 4 %. Σε 

επίπεδο δημοτικών ενοτήτων, αυξημένες είναι οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας 

για την ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας εξαιτίας των αντλιοστασίων άρδευσης και του 

πετρελαίου κίνησης της ενότητας Λασιώνος λόγω ανεπτυγμένης κτηνοτροφίας..  

Σχήμα 3.13: Ποσά κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα και δημοτική ενότητα (MWh) 
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Στο Σχήμα 3.13 φαίνονται οι καταναλώσεις ανά τομέα και δημοτική ενότητα και 

γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι περισσότερες καταναλώσεις επικεντρώνονται στην 

ενότητα Αρχαίας Ολυμπίας, με ποσοστό 60 % επί των συνολικών καταναλώσεων. 

Στα Σχήματα 3.14 και 3.15 εικονίζονται οι κατανομές εκπομπών CO2 ανά τομέα για το 

δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τις δημοτικές ενότητες που τον αποτελούν. 

Σχήμα 3.14: Κατανομή εκπομπών CO2 ανά τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Μεγαλύτερες εκπομπές CO2 παρατηρούνται στις κατοικίες, με ποσοστό 33,4 %, και 

στις μεταφορές, με ποσοστό ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές με ποσοστό 32,1 %. 

Οι τομείς που χαρακτηρίζονται από μεγάλα ποσά κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά εκπομπών CO2 σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά 

των καταναλώσεων, εξαιτίας της υψηλής τιμής του συντελεστή εκπομπών για την 

ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του τριτογενή 

τομέα ευθύνονται για το 8,5 % των καταναλώσεων και παράλληλα για το 14,1 % των 

εκπομπών CO2. Αντιθέτως, τομείς που καταναλώνουν ορυκτά καύσιμα, όπως οι 

μεταφορές, έχουν αρκετά μειωμένα ποσοστά εκπομπών σε σχέση με τα ποσοστά που 

εμφάνιζαν στις καταναλώσεις ενέργειας. Η μεγάλη συμβολή των κατοικιών και των 

μεταφορών στις εκπομπές CO2 φαίνεται και σε επίπεδο δημοτικών ενοτήτων, ενώ 

ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δημοτικών ενοτήτων που αναφέρθηκαν 

προηγουμένως παρατηρούνται και στις κατανομές των εκπομπών.  
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Σχήμα 3.15: Κατανομή εκπομπών CO2 ανά τομέα στις δημοτικές ενότητες 

Στα Σχήματα 3.16 και 3.17 παρουσιάζονται οι κατανομές εκπομπών CO2 ανά είδος 

καυσίμου στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και στις δημοτικές του ενότητες.  

Σχήμα 3.16: Κατανομή εκπομπών CO2 ανά είδος καυσίμου στο δήμο Αρχαίας 
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Σχήμα 3.17: Κατανομή εκπομπών CO2 ανά είδος καυσίμου στις δημοτικές ενότητες 

Η ηλεκτρική ενέργεια, με τον υψηλό συντελεστή εκπομπών, συμβάλλει στο 48 % των 

συνολικών εκπομπών, αν και ευθυνόταν μόλις για το 20 % των καταναλώσεων. 

Παράλληλα, τα ορυκτά καύσιμα εμφανίζουν έντονη μείωση των ποσοστών εκπομπών 

CO2 σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά καταναλώσεων, ενώ η βιομάζα και η 

ηλιοθερμική ενέργεια δεν κατέχουν κομμάτι στην πίτα των εκπομπών λόγω των 

μηδενικών συντελεστών εκπομπών που διαθέτουν. Η μεγάλη συμμετοχή της ενότητας 

Αρχαίας Ολυμπίας στις εκπομπές CO2 με ποσοστό 62,75 % φαίνεται στο Σχήμα 3.18.  

Σχήμα 3.18: Ποσά εκπομπών CO2 ανά τομέα και δημοτική ενότητα (t) 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση των κατά κεφαλή εκπομπών CO2 στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας, στο νομό Ηλείας και στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με το 

τμήμα στατιστικής των Ηνωμένων Εθνών, οι κατά κεφαλή εκπομπές CO2 στην Ελλάδα 

για το έτος 2010 ήταν 7,634 t CO2 / κεφαλή βάσει εκτιμήσεων του Carbon Dioxide 

Information Analysis Center (CDIAC), οργανισμού που παρέχει στοιχεία στο 

Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, και 8,7 t CO2 / κεφαλή βάσει δεδομένων της 

Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές (United 

Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) [36].  

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, με πληθυσμό 13.901 κατοίκους, σύμφωνα με την 

παραπάνω ανάλυση εκτιμάται ότι είχε εκπομπές 69.526 t CO2 κατά το έτος 2010  που 

αντιστοιχεί σε 5,002 t CO2 / κεφαλή. Από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που αφορούν την ετήσια έκθεση για κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια, νομό και 

κατηγορία χρήσης καθώς και από στοιχεία της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) για τις 

παραδόσεις πετρελαιοειδών προϊόντων μπορούν να προκύψουν οι συνολικές 

εκτιμώμενες εκπομπές του νομού Ηλείας για το 2010 όπως φαίνεται στους Πίνακες 

3.58 και 3.59 [1], [26].  

 

Πίνακας 3.58: Κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων και αντίστοιχες εκπομπές 

CO2 στο νομό Ηλείας 

Πετρέλαιο 

κίνησης 

t Klt (0,832 t / klt) 
MWh (10 

MWh / klt) 

t CO2 (0,249645 t 

CO2 / MWh) 

45.944 55.221 552.212 137.857 

Βενζίνη 
t Klt (0,745 t / klt) 

MWh (9,2 

MWh / klt) 

t CO2 (0,249 t 

CO2 / MWh) 

60.792 81.600 750.720 186.929 

Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

t Klt (0,827 t / klt) 
MWh (10 

MWh / klt) 

t CO2 (0,267 t 

CO2 / MWh) 

37.262 45.057 450.568 120.302 

Άθροισμα 1.753.500 445.088 
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Πίνακας 3.59: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά κατηγορία χρήσης και 

αντίστοιχες εκπομπές CO2 στο νομό Ηλείας 

Κατηγορία χρήσης 
Κατανάλωση 

ηλεκτρισμού (MWh) 

t CO2 (0,877477 t CO2 / 

MWh) 

Οικιακή χρήση 216.127 189.646 

Εμπορική χρήση 128.139 112.439 

Βιομηχανική χρήση 30.058 26.375 

Γεωργική χρήση 91.110 79.947 

Δημόσιες και δημοτικές αρχές 22.238 19.513 

Φωτισμός οδών 28.609 25.104 

Σύνολο 516.280 453.024 

 

Με την παραδοχή ότι χρησιμοποιείται ο διορθωμένος τοπικός συντελεστής εκπομπών 

του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την 

καλύτερη σύγκριση αποτελεσμάτων καθώς ο αντίστοιχος του νομού Ηλείας δεν 

δύναται να υπολογιστεί με τα διαθέσιμα δεδομένα, ο νομός Ηλείας με πληθυσμό 

161.226 κατοίκους εκτιμάται ότι είχε εκπομπές 898.112 t CO2 κατά το έτος 2010, που 

αντιστοιχεί σε 5,571 t CO2 / κεφαλή. Η εκτίμηση των εκπομπών CO2 κατά κεφαλή του 

νομού Ηλείας είναι 11,38 % μεγαλύτερη της αντίστοιχης εκτίμησης για το δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας. Η απόκλιση αυτή στις εκτιμήσεις μπορεί να δικαιολογηθεί από το 

γεγονός ότι οι αναλογίες που χρησιμοποιήθηκαν για τις αναγωγές των καταναλώσεων 

στον αγροτικό και τον τριτογενή τομέα (αναλογία αρδευόμενων εκτάσεων και αριθμού 

επιχειρήσεων σε επίπεδο δήμου και επίπεδο νομού) είναι μικρότερες από την 

αντίστοιχη αναλογία πληθυσμού, καθώς και από το γεγονός ότι στην εκτίμηση 

εκπομπών CO2 κατά κεφαλή του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας δεν υπολογίστηκαν οι 

καταναλώσεις του δευτερογενούς τομέα. 

Οι κατά κεφαλή εκπομπές της Ελλάδας βάσει των τιμών που παρέχονται από τον 

Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι από 37,03 % έως και 56,17 % υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες εκτιμώμενες του νομού Ηλείας. Η μεγάλη αυτή απόκλιση μπορεί να 

δικαιολογηθεί εν μέρει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 

(ΕΛΣΤΑΤ) που αφορούν την ετήσια έκθεση για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά μεγάλη γεωγραφική περιοχή, περιφέρεια, νομό και κατηγορία χρήσης, αφού 

προκύπτει ότι η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά άτομο στην Ελλάδα για 

το έτος 2010 είναι 47,62 % υψηλότερη από την αντίστοιχη κατανάλωση ανά άτομο στο 

νομό Ηλείας. Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι δεν είναι διαθέσιμοι οι 

συντελεστές εκπομπών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκαν 

για τον  υπολογισμό των τιμών που παρουσιάζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών ώστε να υπάρχει άμεση σύγκριση μεταξύ των τιμών εκπομπών στην Ελλάδα 

και στο νομό Ηλείας.      

Τέλος, σε έρευνα για την εκτίμηση του αποτυπώματος CO2 των ελληνικών νομών από 

ενεργειακές χρήσεις του οικιακού τομέα για το έτος 2010, στην οποία περιλαμβάνονται 
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υπολογισμοί για ανάγκες θέρμανσης, για ηλεκτρικές χρήσεις, για μεταφορές και για 

άλλες δευτερογενείς δραστηριότητες όπως διατροφή, καταναλωτικές συνήθειες και 

διασκέδαση, εκτιμάται ότι ο νομός Ηλείας παρουσιάζει το δεύτερο μικρότερο 

ενεργειακό αποτύπωμα σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδας. Στην 

έρευνα αυτή, οι εκπομπές CO2 / κεφαλή στην Ελλάδα για τον οικιακό τομέα είναι 

31,7% υψηλότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές για το νομό Ηλείας [37].             
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4.1 Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι προτεινόμενες δράσεις για τη μείωση των 

ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών CO2 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Οι 

δράσεις παρουσιάζονται ξεχωριστά για κάθε τομέα τελικών καταναλώσεων που 

μελετήθηκε και καταγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

4.2 Αγροτικός τομέας 

Όπως υπολογίστηκε στο  Υποκεφάλαιο 3.2, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον 

αγροτικό τομέα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αντιστοιχεί στο 13,74 % της συνολικής 

κατανάλωσης ενέργειας. Συγκεκριμένα, το έτος 2010 καταναλώθηκαν 5.151,537 MWh 

ηλεκτρικής ενέργειας και  20.713,742 MWh ενέργειας από πετρέλαιο κίνησης. Οι 

συνολικές εκπομπές που οφείλονται στον αγροτικό τομέα είναι 9.691,44 t CO2 και 

αντιστοιχούν σε ποσοστό 13,93 % των συνολικών εκπομπών. 

Η αγροτική οικονομία διατηρεί ακόμα και σήμερα σημαντική θέση στη διαμόρφωση 

του εθνικού προϊόντος σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μειώθηκε από το 

9 % το έτος 1995 στο 4 % το 2009 με το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης να πέφτει από το 2,9 % στο 1,6 % για τα ίδια έτη. O πρωτογενής 

τομέας στην Ελλάδα συμμετέχει με ποσοστό 11,3 % στη συνολική απασχόληση της 

χώρας, ενώ η αντίστοιχη συμμετοχή για τα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το 

2011 ήταν μόλις 4,7 %. Επιπλέον οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων αποτελούν το 28% 

των συνολικών εξαγωγών της χώρας, γεγονός που δείχνει τον βαρύνοντα ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας στην ενίσχυση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας [38]. 

Από την άλλη πλευρά όμως, ο εγχώριος πρωτογενής τομέας αντιμετωπίζει μεγάλα και 

χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα που έχουν οδηγήσει στη συρρίκνωση του 

πραγματικού αγροτικού εισοδήματος και του αγροτικού εργατικού δυναμικού, στην 

μείωση της παραγωγικότητας και σε γενικότερη απώλεια ανταγωνιστικότητας 

ολόκληρου του τομέα. Οι προτεινόμενες δράσεις για μείωση των εκπομπών CO2 

οφείλουν να συμβαδίζουν, όσο αυτό είναι δυνατόν, με μία προσπάθεια αναζωογόνησης 

του αγροτικού τομέα μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και της γενικότερης τεχνολογικής αναβάθμισης του τομέα.  

4.2.1 Ίδρυση τμήματος αγροτικής ανάπτυξης 

Προτείνεται για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας η δημιουργία τμήματος αγροτικής 

ανάπτυξης. Το τμήμα θα κατέχει συντονιστικό ρόλο στην προώθηση των 

προτεινόμενων δράσεων για μείωση των εκπομπών CO2 στον αγροτικό τομέα όπως 

αυτές θα αναλυθούν παρακάτω, και θα παρέχει ενημερωτικές και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες στους αγρότες σε θέματα που αφορούν την δυνατότητα ένταξής τους σε 

ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα, την επιλογή καλλιεργειών βάσει 
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οικονομικών δυνατοτήτων ή βάσει μειωμένων αναγκών κατανάλωσης ενέργειας και 

άρδευσης καθώς και σε άλλα τεχνοοικονομικά θέματα που μπορεί να προκύψουν.  

Το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης θα είναι υπεύθυνο για την ενημέρωση των αγροτών ως 

προς τα οφέλη που μπορεί να επιφέρει η αντικατάσταση των παλαιών ελκυστήρων με 

αποδοτικότερους, η αντικατάσταση και τακτική συντήρηση του λοιπού γεωργικού 

εξοπλισμού, καθώς και η επιλογή αποδοτικότερων μεθόδων άρδευσης των 

καλλιεργειών, ενώ μέσω ενημερωτικού έντυπου υλικού θα παρουσιάζονται τα 

οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη σε περίπτωση μίας τέτοιας επένδυσης από την 

πλευρά των παραγωγών. Επιπλέον, το τμήμα θα μπορεί να παρουσιάσει σε 

ενδιαφερόμενους αγρότες τις επιλογές αγοράς και χρηματοδότησης νέου εξοπλισμού 

και θα έχει τη δυνατότητα να συντονίζει τη διαδικασία ομαδικών παραγγελιών προς 

επίτευξη οικονομικότερων προσφορών. 

Η σύσταση του τμήματος προτείνεται να γίνει το 2015. Το κόστος για τη σύσταση και 

τη λειτουργία του τμήματος μέχρι και το 2020 εκτιμάται στα 120.000 €, ενώ το κόστος 

για την υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης μέσω διανομής έντυπου 

ενημερωτικού υλικού και την συνεχή κατάρτιση των αγροτών για θέματα 

εκσυγχρονισμού μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικών άρδευσης εκτιμάται στα 

25.000 €. 

 

4.2.2 Ανανέωση γεωργικού μηχανολογικού εξοπλισμού 

Από τις ετήσιες γεωργικές έρευνες της ΕΛΣΤΑΤ συλλέγονται στοιχεία για τα ιδιωτικά 

γεωργικά μηχανήματα που βρίσκονται στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Στον Πίνακα 4.1 

καταγράφεται ο αριθμός του γεωργικού εξοπλισμού ανά κατηγορία για το έτος 2007, 

ως το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο βρέθηκαν στοιχεία, καθώς και η μέση ετήσια 

μεταβολή για την περίοδο 2005 έως και 2007. 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, οι μονοαξονικοί και διαξονικοί ελκυστήρες, τα 

κλαδευτικά μηχανήματα, οι αντλίες αρδεύσεως και οι ψεκαστήρες αποτελούν το 

μεγαλύτερο μέρος του μηχανολογικού εξοπλισμού στον πρωτογενή τομέα. Η χρήση 

των γεωργικών ελκυστήρων ανά εκμετάλλευση στην Ελλάδα, βασικός δείκτης 

εκμηχάνισης της αγροτικής παραγωγής, είναι ίση με 0,5 ελκυστήρες / εκμετάλλευση 

αριθμός ιδιαίτερα χαμηλός σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πιθανώς εξαιτίας και της μικρής μέσης έκτασης ανά εκμετάλλευση στη χώρα μας που 

είναι μόλις 50 στρέμματα ανά εκμετάλλευση. Η αύξηση που καταγράφεται τελευταία 

στον αριθμό των ελκυστήρων ανά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα οφείλεται στον 

κατακερματισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και όχι σε ουσιαστική φάση 

εκμηχάνισης, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν στοιχεία για το πόσοι ελκυστήρες 

αποσύρονται από την παραγωγική διαδικασία του πρωτογενούς τομέα. Ανάλογες 

τάσεις παρατηρούνται και στα παρελκόμενα μηχανήματα προετοιμασίας εδάφους, 

σποράς, λίπανσης, φυτοπροστασίας και συγκομιδής [38]. 
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Πίνακας 4.1 : Γεωργικά μηχανήματα δήμου Αρχαίας Ολυμπίας το έτος 2007 

Είδος μηχανήματος Αριθμός 
Μέση ετήσια μεταβολή 

περιόδου 2005-2007 

Διαξονικοί ελκυστήρες (τρακτέρ) 625 +2,1 % 

Μονοαξονικοί ελκυστήρες 

(άροτρα,σκαπτικές, φρέζες,κλπ.) 
816 -0,5 % 

Θεριζοαλωνιστικές μηχανές (κομπίνες) 9 -13,3 % 

Αλωνιστικές μηχανές κάθε τύπου 14 -  

Απλές χορτοσυλλεκτικές μηχανές 38 -5,8 % 

Κλαδευτικά μηχανήματα (βενζινοπρίονα) 1372 +8,2 % 

Εκκοκκιστές αραβοσίτου 3 -  

Κορυφολόγοι (γάλακτος) 2 - 

Πετρελαιοκίνητες αντλίες αρδεύσεως 278 -0,2 % 

Βενζινοκίνητες αντλίες αρδεύσεως 373 -0,5 % 

Ηλεκτροκίνητες αντλίες αρδεύσεως 153 +1,8 % 

Αυτοκινούμενοι μεγάλοι εκτοξευτήρες 

(κανονάκια) 
7 - 

Σπαρτικές μηχανές σίτου 90 +4,2 % 

Σπαρτικές μηχανές βαμβακιού, 

αραβοσίτου, φασολιών κλπ. 
30 +1,7 % 

Σιτοδιαλογείς (τριέρια) 3 -12,5 % 

Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες υψηλής πίεσης 306 +10,2 % 

Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες επινώτιοι 84 -15,9 % 

Μηχανοκίνητοι ψεκαστήρες γραμμικών 

καλλιεργειών 
48 - 

Μηχανοκίνητοι θειωτήρες 12 - 

 

Σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ) για τα Αγροτικά Μηχανήματα και την Ανταγωνιστικότητα του Πρωτογενούς 

Τομέα [38], ο εν ενεργεία στόλος των διαξονικών ελκυστήρων είναι πεπαλαιωμένος, 

με μέση ηλικία τα 23 έτη σε σύγκριση με τα 16 έτη κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Επιπλέον, ο στόλος χαρακτηρίζεται από μεσαία ιπποδύναμη, καθώς το 84 % 

των ελκυστήρων διαθέτει έως 100 ίππους, έναντι περίπου 140 ίππων του στόλου στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 50 % των ελκυστήρων δεν διαθέτει τετρακίνηση καθώς 

είναι με μονό διαφορικό. Ξεπερασμένο θεωρείται και το τεχνολογικό επίπεδο των 

παρελκόμενων μηχανημάτων, με αποτέλεσμα υψηλά κόστη και καταναλώσεις, χαμηλή 

παραγωγικότητα και ανεξέλεγκτη χρήση των γεωργικών εφοδίων όπως λίπασμα, 

φάρμακα και σπόροι. Όσον αφορά στην κτηνοτροφία, το ποσοστό της εκμηχάνισης 

είναι πολύ χαμηλό και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης, προκειμένου αυτό το 

κομμάτι του πρωτογενούς τομέα να καταστεί ανταγωνιστικό.  

Στην μελέτη του ΙΟΒΕ εξετάζεται η περίπτωση αγοράς και χρήσης ενός καινούργιου 

διαξονικού γεωργικού ελκυστήρα νεότερης τεχνολογίας για μία αντιπροσωπευτική 

καλλιέργεια που αποτελείται από 800 στρέμματα με απόδοση 450 κιλά προϊόντος 

παραγωγής ανά στρέμμα και τιμή πώλησης για το προϊόν 0,13 ευρώ ανά κιλό. Η 
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εισαγωγή του ελκυστήρα στην παραγωγική διαδικασία συνεπάγεται αύξηση των 

εσόδων του παραγωγού κατά 10 %, μείωση του κόστους παραγωγής κατά 32 % και 

συνολική αύξηση της κερδοφορίας του κατά 20,7 %, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.2. 

Πίνακας 4.2 : Έσοδα, έξοδα και κέρδη από χρήση παλιού και νέου ελκυστήρα 

Ελκυστήρας Παλιός Νέος Ποσοστιαία διαφορά 

Έσοδα (€) 46.800 51.480 +10,0 % 

Έξοδα 

(€) 

Σπόρος 4.368 3.552 -18,6 % 

Πετρέλαιο 2.774 1.734 -37,5 % 

Κόστος εργασίας 1.542 781 -49,4 % 

Συντήρηση 855 433 -49,4 % 

Κέρδος (€) 37.261 44.980 +20,7 % 

 

 Εκτός από τα ποσοτικά οφέλη, η αναβάθμιση της τεχνολογικής στάθμης των 

αγροτικών μηχανημάτων συνεπάγεται και τη βελτίωση ορισμένων ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, όπως: 

 Αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργούμενων εκτάσεων που έως σήμερα 

δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί. 

 Χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και λιγότερες εκπομπές ρύπων. 

 Μείωση του χρόνου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των 

καλλιεργητικών εργασιών. 

 Μείωση του κόστους συντήρησης λόγω της μικρότερης εμφάνισης βλαβών και 

μείωση του χρόνου ακινητοποίησης του μηχανήματος για επισκευές. 

 Οικονομικότερη και αποδοτικότερη χρήση των γεωργικών εφοδίων (σπόροι, 

λιπάσματα, φυτοφάρμακα, κ.λπ.). 

 Ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον για τον χρήστη. 

Στη μελέτη συγκρίνονται δύο σενάρια, ένα σενάριο δράσης στο οποίο αντικαθίστανται 

ετησίως, για την περίοδο από το 2011 ως το 2015, 4.000 παλαιότεροι γεωργικοί 

ελκυστήρες με αντίστοιχα μηχανήματα νέας τεχνολογίας και με ειδικά χαμηλά τέλη 

κυκλοφορίας, και ένα σενάριο μη δράσης στο οποίο δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο και 

σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση εισέρχονται 1.400 ελκυστήρες το χρόνο, 

χωρίς μάλιστα να αποσύρονται οι παλαιότεροι. Ο αριθμός των γεωργικών ελκυστήρων 

που βρίσκονται σε πραγματική λειτουργία στην Ελλάδα το 2010 εκτιμάται ότι είναι 

184.000 και το σενάριο δράσης και μη δράσης προβλέπουν την ετήσια αγορά νέων 

ελκυστήρων σε ποσοστό 2,17 % και 0,76 % επί του συνόλου για το έτος 2010 

αντίστοιχα.  

Στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, για την περίοδο 2005 έως 2007 παρατηρείται ήδη μέση 

ετήσια αύξηση των διαξονικών ελκυστήρων κατά 2,1 % που αντιστοιχεί σε αγορά 13 

οχημάτων το χρόνο. Γίνεται η παραδοχή ότι κάθε χρόνο για το διάστημα 2008 έως και 

2020 θα προμηθεύονται σταθερά 13 ελκυστήρες σε περίπτωση μη προώθησης κάποιας 

δράσης ενημέρωσης των αγροτών από το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Σε αυτή την 
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περίπτωση προκύπτει ότι το 2010 υπήρχαν συνολικά 664 διαξονικοί ελκυστήρες, 39 

παραπάνω από ότι το έτος 2007. Θεωρείται ότι από το έτος 2010 και μετά, η αγορά 

διαξονικών ελκυστήρων στο δήμο επιφέρει και ταυτόχρονη απόσυρση των παλιών, 

οπότε ο συνολικός αριθμός ελκυστήρων θα παραμένει σταθερός, καθώς και ότι μόνο 

οι 10 από τους 13 ελκυστήρες που αγοράζονται κάθε έτος είναι καινούργιοι και νέας 

τεχνολογίας, με τους υπόλοιπους να είναι μεταχειρισμένοι.  

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης των αγροτών από τον δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας και το τμήμα αγροτικής ανάπτυξης, κατά την περίοδο 2015 έως 

2020, μέσω φυλλαδίων, σεμιναρίων και δημοσιοποίησης σχετικών ερευνών για τα 

οφέλη της ανανέωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού και βάσει των παραπάνω 

παραδοχών, εκτιμάται ότι θα αντικαθίστανται ετησίως διπλάσιοι παλαιοί ελκυστήρες 

με αντίστοιχους νέας τεχνολογίας, δηλαδή θα αγοράζονται 20 καινούργιοι ελκυστήρες 

κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά το διάστημα 2011 έως και 

2020 θα έχουν αντικατασταθεί συνολικά 4 * 10 + 6 * 20 = 160 ελκυστήρες παλιάς 

τεχνολογίας με αντίστοιχους νέας, δηλαδή ποσοστό 24,1 % του εκτιμώμενου αριθμού  

ελκυστήρων για το έτος 2010. 

Όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 4.2, το ετήσιο κέρδος από την αντικατάσταση 

ελκυστήρα για την αντιπροσωπευτική καλλιέργεια που μελετήθηκε από τον ΙΟΒΕ είναι 

περίπου 7.719 €. Στον Πίνακα 4.3 γίνεται αξιολόγηση της συγκεκριμένης επένδυσης 

μέσω του υπολογισμού της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ) σε ορίζοντα διάρκειας 

20 ετών. Το αρχικό κόστος επένδυσης εκτιμάται στα 50.500 € χωρίς ΦΠΑ ή στα 62.115 

€ με συντελεστή ΦΠΑ 23 %, ενώ το επιτόκιο αναγωγής λαμβάνεται ίσο με 5 %.  

Πίνακας 4.3 : Υπολογισμός ΚΠΑ για αγορά καινούργιου ελκυστήρα 

Έτος (n) 
Αρχικό 

κόστος (€) 

Καθαρή Ταμειακή 

Ροή (€) 
[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη ταμειακή 

ροή (€) 

0 -62.115 -62.115 1,00 -62.115,00 

1 0 7.719 0,95 7.351 

2 0 7.719 0,91 7.001 

3 0 7.719 0,86 6.668 

4 0 7.719 0,82 6.350 

5 0 7.719 0,78 6.048 

6 0 7.719 0,75 5.760 

7 0 7.719 0,71 5.486 

8 0 7.719 0,68 5.225 

9 0 7.719 0,64 4.976 

10 0 7.719 0,61 4.739 

11 0 7.719 0,58 4.513 

12 0 7.719 0,56 4.298 

13 0 7.719 0,53 4.094 

14 0 7.719 0,51 3.899 

15 0 7.719 0,48 3.713 

16 0 7.719 0,46 3.536 

17 0 7.719 0,44 3.368 

18 0 7.719 0,42 3.207 

19 0 7.719 0,40 3.055 

20   7.719 0,38 2.909 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) 34.081 
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Η Καθαρή Παρούσα Αξία είναι θετική και επομένως η συγκεκριμένη επένδυση είναι 

βιώσιμη, με περίοδο αποπληρωμής τα 11 έτη. Η περίοδος αποπληρωμής μπορεί να 

πέσει στα 8 έτη αν πωληθεί ο παλιός ελκυστήρας με τιμή ενδεικτική τιμή 15.000 €, 

όπως αναφέρεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ, ενώ πιθανές μελλοντικές επιδοτήσεις από 

προγράμματα αντίστοιχα με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 

2013 που περιλαμβάνει το Μέτρο 121 για τον Εκσυγχρονισμό των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, μπορούν να κάνουν την επένδυση ακόμη πιο συμφέρουσα 

οικονομικά [39].  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο υπολογίστηκε η συνολική κατανάλωση πετρελαίου σε 

κινητήρες εσωτερικής καύσης για τον τομέα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. 

Γίνεται η παραδοχή ότι το 70 % της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου οφείλεται σε 

διαξονικούς ελκυστήρες, καθώς χρησιμοποιούνται σε καλλιέργειες μεγάλης έκτασης 

με αυξημένες απαιτήσεις αγροτικών εργασιών και έχουν σαφώς μεγαλύτερη 

κατανάλωση σε σχέση με τους μονοαξονικούς ελκυστήρες. Εφόσον η κατανάλωση 

πετρελαίου σε έναν καινούργιο ελκυστήρα μειώνεται κατά 37,5 %, όπως φαίνεται και 

στον Πίνακα 4.2, η εξοικονόμηση ενέργειας που αναμένεται να επιτευχθεί το έτος 2020 

από την αντικατάσταση 160 ελκυστήρων, δηλαδή ποσοστού 24,1 % επί του 

εκτιμώμενου συνολικού αριθμού, είναι : 0,7 ∗ 0,241 ∗ 0,375 ∗ 20.713,742 =

1.310,403 MWh. Από τον διορθωμένο συντελεστή εκπομπών του πετρελαίου κίνησης 

προκύπτει αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2 ίση με: 1.310,403 ∗ 0,249645 =

327,14 t CO2. 

Το υπόλοιπο 30 % της συνολικής κατανάλωσης πετρελαίου οφείλεται στη χρήση 

μονοαξονικών ελκυστήρων, ιδιόκτητων πετρελαιοκίνητων αντλιών άρδευσης και 

άλλων αγροτικών μηχανημάτων όπως θεριζοαλωνιστικές και αλωνιστικές μηχανές. 

Εκτός από την προώθηση της δράσης για την αντικατάσταση των διαξονικών 

γεωργικών ελκυστήρων, θα πρέπει να γίνει ενημέρωση για την αναγκαιότητα 

ανανέωσης και μέρους του υπόλοιπου μηχανολογικού εξοπλισμού, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται επίσης ως πεπαλαιωμένος. Με αντικατάσταση του 15 % των 

μονοαξονικών ελκυστήρων και των πετρελαιοκίνητων αντλιών άρδευσης μέχρι το 

2020 και με τακτικότερη και ολοκληρωμένη συντήρηση για το σύνολο του γεωργικού 

μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός των διαξονικών ελκυστήρων, εκτιμάται ότι μπορεί 

να επιτευχθεί συνδυασμένη μείωση της συνολικής κατανάλωσης μέχρι και 3 %. Το 

ποσό εξοικονόμησης ενέργειας από τη χρήση πετρελαίου κίνησης στην περίπτωση 

αυτή, προκύπτει ίσο με: 0,3 ∗ 0,03 ∗ 20.713,742 = 186,424 MWh με αντίστοιχη 

μείωση 186,424 ∗ 0,249645 = 46,54 t CO2. 

4.2.3 Αυτόματη ηλεκτρονική υδροληψία με κάρτες χρέωσης 

Τα συλλογικά αρδευτικά δίκτυα της Ελλάδας κατασκευάσθηκαν μετά από 

υποχρεωτικό αναδασμό, καθώς οι γεωργικές ιδιοκτησίες είναι πολύ μικρές (43 

στρέμματα κατά μέσο όρο) και πολυτεμαχισμένες (κατά μέσο όρο 6 αγροτεμάχια ανά 

γεωργική ιδιοκτησία). Με τον αναδασμό καθορίζονται το μέγεθος και οι διαστάσεις 

της αρδευτικής μονάδας. Με τον όρο «αρδευτική μονάδα» νοείται η έκταση, στην 
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οποία ένας ή περισσότεροι αγρότες διαθέτουν αγροτεμάχια που αρδεύονται από το ίδιο 

υδροστόμιο, σε περίπτωση δικτύων υπό πίεση, ή με την ίδια αρδευτική κεφαλή, σε 

περίπτωση επιφανειακών δικτύων. Στην περίπτωση των επιφανειακών δικτύων, η 

αρδευτική κεφαλή παραχωρείται στην αρδευτική μονάδα και χρησιμοποιείται 

εναλλακτικά από τους αγρότες - χρήστες της. Στην περίπτωση των δικτύων υπό πίεση, 

το συλλογικό δίκτυο λειτουργεί σύμφωνα με τη ζήτηση ή βάσει ενός προγράμματος 

που καθορίζει ο διαχειριστής του δικτύου [12]. 

Για τις υπηρεσίες άρδευσης που προσφέρονται από τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων 

Βελτιώσεων του Πελοπίου, οι αγρότες πληρώνουν κάποιο ποσό για κάθε αρδευόμενο 

στρέμμα καλλιέργειας, το οποίο εξαρτάται από την τεχνική άρδευσης που 

χρησιμοποιείται και από το αν οι αρδευόμενες εκτάσεις βρίσκονται εντός ή εκτός των 

εγγειοβελτιωτικών έργων του δήμου. Πληρώνοντας τα αρδευτικά τέλη που αναλογούν 

στις καλλιέργειές του, κάθε αγρότης δικαιούται να χρησιμοποιήσει νερό για άρδευση 

ανά συγκεκριμένα εύλογα χρονικά διαστήματα εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο, ενώ δεν 

υπάρχει τρόπος ελέγχου ή περιορισμού της ποσότητας του νερού που καταναλώνεται. 

Η αυτόματη ηλεκτρονική υδροληψία με κάρτα ροής ύδατος δίνει την δυνατότητα στον 

ΤΟΕΒ να πουλάει συγκεκριμένη ποσότητα νερού σε κάθε καταναλωτή. Με τον τρόπο 

αυτό γίνεται ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου νερού χωρίς σπατάλες, αφού κάθε 

αγρότης χρησιμοποιεί ακριβώς όση ποσότητα νερού χρειάζεται για την άρδευση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεών του.  

Η λειτουργία της αυτόματης ηλεκτρονικής υδροληψίας βασίζεται σε συσκευή που 

προορίζεται για την μέτρηση και την αυτόματη χρέωση ποσότητας νερού στον 

καταναλωτή, με χρήση ειδικής επαναφορτιζόμενης κάρτας και εγκαθίσταται στα 

υδροστόμια ή στις αρδευτικές κεφαλές. Ο υπεύθυνος ΤΟΕΒ της περιοχής φορτίζει με 

μονάδες τις κάρτες μέσω ειδικής συσκευής φόρτισης καρτών, πληκτρολογώντας την 

επιθυμητή παροχή νερού για κάθε καταναλωτή, εισπράττοντας το αντίστοιχο ποσό. 

Στη συνέχεια, ο καταναλωτής τοποθετώντας την κάρτα στην συσκευή ηλεκτρονικής 

υδροληψίας, επιτυγχάνει την αυτόματη μεταφορά των μονάδων στη συσκευή και το 

άνοιγμα της βαλβίδας παροχής νερού. Επίσης, έχει την δυνατότητα να προγραμματίσει 

την ηλεκτρονική υδροληψία ώστε μετά από την κατανάλωση που επιθυμεί να διακοπεί 

αυτόματα η παροχή. Η διακοπή της άρδευσης γίνεται με την επαφή της κάρτας στο 

σύστημα από τον καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζεται το υπόλοιπο των 

διαθέσιμων μονάδων στην κάρτα. Σε περίπτωση κατανάλωσης όλων των μονάδων, 

γίνεται αυτόματη διακοπή της παροχής και είναι απαραίτητη η επαναφόρτιση της 

κάρτας στον ΤΟΕΒ για περαιτέρω άντληση νερού. Το σύστημα ενεργοποιείται και 

απενεργοποιείται μόνο από την ίδια την κάρτα, ενώ ο χρήστης μπορεί να ελέγχει το 

διαθέσιμο πιστωτικό όριο της κάρτας σε ειδική οθόνη απεικόνισης που αναγράφει το 

υπόλοιπο των μονάδων. Η κάρτα του συστήματος δέχεται απεριόριστες φορτίσεις και 

είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο υλικό ώστε να έχει αντοχή στις δύσκολες 

συνθήκες που επικρατούν στα χωράφια (νερό, υγρασία, ζέστη, παγετός). Για τη 

λειτουργία του συστήματος δεν απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ οι 
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καλλιεργητές δεν χρειάζεται να βρίσκονται παρόντες στα αγροτεμάχια που αρδεύονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της άρδευσης [40].  

Παράδειγμα εφαρμογής συστήματος αυτόματης ηλεκτρονικής υδροληψίας αποτελεί ο 

δήμος Βελβεντού, με το έργο να εντάσσεται στο Μέτρο 321 του Άξονα 3 του 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 [41]. Συγκεκριμένα, έγινε 

προμήθεια και τοποθέτηση 350 ηλεκτρονικών υδροληψιών άρδευσης με χρήση 

επαναφορτιζόμενης κάρτας σε προβλεπόμενες θέσεις στο αρδευτικό δίκτυο του ΤΟΕΒ 

Βελβεντού. Το συνολικό κόστος προεκτιμήθηκε ίσο με 253.995 € [42], με την τελική 

δαπάνη να ανέρχεται στα 608.000 € [43]. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Τ.Ο.Ε.Β. 

Βελβεντού, τα αποτελέσματα από τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του συστήματος είναι 

τα εξής [41]: 

 Εξοικονόμηση νερού κατά περίπου 20 %. 

 Δημιουργία μητρώου με αναλυτικά στοιχεία καταγραφής όγκου νερού που 

καταναλώθηκε στην αρδευτική περίοδο (σημαντικό εργαλείο διαχείρισης). 

 Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των αντλιοστασίων κατά 

περίπου 20 %. 

 Μείωση των φθορών των αντλητικών συγκροτημάτων κατά περίπου 15 %. 

 Αύξηση των εσόδων του ΤΟΕΒ κατά περίπου 20 %. 

 Σχεδόν άμεσος εντοπισμός του μεγέθους των διαρροών και άμεσες ενέργειες 

για την αποκατάστασή τους. 

Σύμφωνα και με τα παραπάνω, η εγκατάσταση συστήματος αυτόματης ηλεκτρονικής 

υδροληψίας μέχρι το έτος 2020 σε μέρος των ποτιστικών εκτάσεων, εντός των 

εγγειοβελτιωτικών έργων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που ευθύνονται για το 50 % 

της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια άρδευσης εκτιμάται ότι θα 

έχει κόστος 250.000 € και ότι θα επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 

ίση με: 0,5 ∗ 0,2 ∗ 3.614,693 = 361,469 MWh. Η αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2 

θα είναι: 361,469 ∗ 0,877477 = 317,18 t CO2. 

 

4.2.4 Αλλαγή συστημάτων άρδευσης 

Η σχέση παραγωγής μιας καλλιέργειας και ποσότητας νερού άρδευσης εξαρτάται από 

διάφορους παράγοντες, όπως οι κλιματικές συνθήκες, το έδαφος και οι εφαρμοζόμενες 

τεχνικές καλλιέργειας και άρδευσης. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της 

υπεράρδευσης καλλιεργειών, καθώς πολλοί αγρότες αυξάνουν την ποσότητα του νερού 

άρδευσης πάνω από τις πραγματικές ανάγκες, ειδικά όταν η τιμή του νερού άρδευσης 

είναι χαμηλή όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα 

αυξηθεί και η παραγωγή. Ωστόσο, η παραγωγή μιας καλλιέργειας βελτιώνεται 

ποσοτικά με την αύξηση του νερού άρδευσης μέχρι ενός σημείου κορεσμού, πάνω από 

το οποίο επιπλέον ποσότητα νερού δεν έχει ουσιαστικά αποτελέσματα στην παραγωγή. 

Εκτιμάται ότι από το νερό άρδευσης που εφαρμόζεται, μόνο το 55 % χρησιμοποιείται 
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από την καλλιέργεια, ενώ 12 % χάνεται κατά τη μεταφορά, 8 % κατά την εφαρμογή 

του στον αγρό και το 25 % χάνεται λόγω υπεράρδευσης, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 

4.1 [44].     

 

Σχήμα 4.1: Εφαρμογή νερού άρδευσης και απώλειες 

Όλες οι μέθοδοι άρδευσης με τις παραλλαγές τους εντάσσονται σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες: επιφανειακή άρδευση, άρδευση με τεχνητή βροχή και άρδευση με 

σταγόνες. Στην επιφανειακή άρδευση το νερό εφαρμόζεται στο ψηλότερο σημείο του 

χωραφιού και από εκεί ρέει προς τα χαμηλότερα σημεία με μειωμένη παροχή εξαιτίας 

της συνεχούς διήθησης στο έδαφος. Στην επιφανειακή άρδευση περιλαμβάνεται η 

άρδευση με κατάκλιση και η άρδευση με αυλάκια. Στη ροή με κατάκλιση το χωράφι 

χωρίζεται σε μικρότερα τμήματα με χωμάτινα αναχώματα και αποχετεύεται νερό στις 

σχηματιζόμενες λεκάνες. Εξαιτίας της μεγάλης κατανάλωσης νερού και των 

αυξημένων απωλειών, η κατάκλιση αποτελεί απαγορευμένη αρδευτική μέθοδο στον 

ΤΟΕΒ Πελοπίου και επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις κηπευτικών σε μικρές εκτάσεις. 

Η πιο διαδεδομένη επιφανειακή άρδευση είναι αυτή με αυλάκια, στην οποία το νερό 

κινείται σε αυλάκια που κατασκευάζονται μεταξύ των γραμμών των καλλιεργούμενων 

φυτών. Η μέθοδος αυτή έχει μικρές δαπάνες προετοιμασίες του εδάφους αλλά απαιτεί 

μεγάλες ποσότητες νερού και έχει υψηλές απώλειες σε σχέση με την άρδευση με 

τεχνητή βροχή ή με σταγόνες. Η άρδευση με τεχνητή βροχή ή αλλιώς με καταιονισμό, 

βασίζεται στον ψεκασμό των καλλιεργειών με νερό ώστε το πότισμα να μοιάζει με 

βροχή. Σε αυτή τη μέθοδο ανήκουν και τα κανόνια, που ανάλογα με το μέγεθός τους 

μπορούν να έχουν ακτίνα κάλυψης μεγαλύτερη από 50 μέτρα, υστερώντας όμως στη 

δυνατότητα ομοιόμορφης άρδευσης των εκτάσεων, ειδικά τις ώρες που επικρατούν 

έντονοι άνεμοι. Μειονέκτημα της άρδευσης με καταιονισμό είναι οι μεγάλες δαπάνες 

σε καύσιμα ή ηλεκτρισμό για την λειτουργία των εκτοξευτήρων που απαιτούν μεγάλη 

πίεση λειτουργίας.  

55%
25%

12%
8% Νερό που χρησιμοποιείται 

από την καλλιέργεια

Απώλειες λόγω 
υπεράρδευσης

Απώλειες λόγω μεταφοράς

Απώλειες λόγω εφαρμογής 
στον αγρό
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Η άρδευση με σταγόνες ή αλλιώς στάγδην άρδευση είναι η μέθοδος με τη μικρότερη 

σπατάλη νερού, αφού τα φυτά εφοδιάζονται με νερό που παρέχεται με τη μορφή 

σταγόνων από σωλήνες που απλώνονται κατά μήκος των γραμμών φύτευσης. 

Πλεονεκτεί σε σχέση με τις άλλες μεθόδους καθώς έχει ελάχιστες απώλειες από 

εξάτμιση, εξοικονομεί ποσότητα νερού κατά 25 % σε σχέση με την τεχνητή βροχή και 

50 % σε σχέση με τις επιφανειακές μεθόδους, αυξάνει τις αποδόσεις κατά 25 - 50 % 

στις δενδρώδεις καλλιέργειες και κατά 30 - 70 % στα κηπευτικά και μειώνει τις 

απαιτήσεις σε ενέργεια για την άρδευση μίας έκτασης λόγω της μικρής πίεσης 

λειτουργίας [45].  

Ο ΤΟΕΒ Πελοπίου εξυπηρετεί αρδευτικά έκταση 27.000 στρεμμάτων. Από αυτά, 

μπορεί να αρδευτεί έκταση 8.511 στρεμμάτων με φυσική ροή του νερού σε καναλέτα 

με τη βοήθεια της βαρύτητας, ενώ τα υπόλοιπα 18.489 στρέμματα αρδεύονται με 

άντληση. Στον Πίνακα 4.4 παρουσιάζονται οι εκτάσεις που αρδεύτηκαν για το έτος 

2010, όπως αυτές δόθηκαν από τον ΤΟΕΒ Πελοπίου, ανάλογα με τη μέθοδο άρδευσης 

που χρησιμοποιήθηκε, και οι αντίστοιχες καταναλώσεις κάθε κατηγορίας σε ενέργεια. 

Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανά σύστημα άρδευσης, εκτός των 

καταναλώσεων για άρδευση από αυλάκια, υπολογίστηκαν αναλογικά λαμβάνοντας 

υπόψιν την συνολική κατανάλωση ενέργειας όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.11, τις 

εκτάσεις ανά σύστημα άρδευσης και τις ποσοστιαίες διαφορές στην ποσότητα νερού 

που απαιτείται ανά σύστημα άρδευσης, όπως αυτές αναλύθηκαν προηγουμένως. 

Επιπλέον, στον Πίνακα 4.5 δίνονται οι τιμές χρέωσης του ΤΟΕΒ Πελοπίου για άρδευση 

ανά στρέμμα καλλιέργειας και ανά μέθοδο άρδευσης για το έτος 2013 [19]. 

 

Πίνακας 4.4 : Εκτάσεις και κατανάλωση ενέργειας ανά μέθοδο άρδευσης με παροχή 

από τα εγγειοβελτιωτικά έργα 

Μέθοδος 

άρδευσης 

Έκταση 

(στρέμματα) 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Κατανάλωση 

ανά στρέμμα 

(kWh) 

Τεχνητή βροχή 7.342 3.218.427 438,4 

Αυλάκια 

(καναλέτα) 
3.598 84.593 23,5 

Σταγόνες 700 230.138 328,8 

Ροή με 

κατάκλιση 
124 81.535 657,5 

Σύνολο 11.764 3.614.693 307,3 
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Πίνακας 4.5 : Κόστος άρδευσης ανά στρέμμα και ανά μέθοδο άρδευσης από τον 

ΤΟΕΒ Πελοπίου για το έτος 2013 

Μέθοδος άρδευσης 

Κόστος άρδευσης ανά στρέμμα (€) 

Εντός εγγειοβελτιωτικών 

έργων 

Εκτός εγγειοβελτιωτικών 

έργων 

Τεχνητή βροχή 29 48 

Αυλάκια (καναλέτα) 13 21 

Σταγόνες 26 33 

Ροή με κατάκλιση 63 63 

 

Η άρδευση με αυλάκια εντός των έργων εγγείων βελτιώσεων του δήμου γίνεται 

αποκλειστικά μέσω της φυσικής ροής του νερού από τον Αλφειό ποταμό σε καναλέτα. 

Σε αυτή την περίπτωση οι καταναλώσεις για άντληση και μεταφορά του νερού είναι 

πολύ μικρές και καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το μικρό αντλιοστάσιο στο Στρέφι 

που παρουσιάζει κατανάλωση για το έτος 2010 ίση με 84.593 kWh, όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3.11 και στον Πίνακα 4.4 για τις καταναλώσεις των αρδεύσεων με αυλάκια. 

Επομένως για τις αρδεύσιμες εκτάσεις εντός του ΤΟΕΒ Πελοπίου, πιθανή 

αντικατάσταση των μεθόδων άρδευσης με αυλάκια από συστήματα στάγδην άρδευσης 

μπορεί να επιφέρει μείωση στην κατανάλωση νερού αλλά ταυτόχρονα θα αυξήσει κατά 

πολύ την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκτάσεις εκτός εγγειοβελτιωτικών 

έργων που προμηθεύονται νερό από τις εγκαταστάσεις του ΤΟΕΒ Πελοπίου είναι 

ελάχιστες σε σχέση με τις εκτάσεις που βρίσκονται εντός των εγγείων βελτιώσεων, ενώ 

έχουν υψηλές τιμές άρδευσης λόγω των αυξημένων καταναλώσεων για μεταφορά του 

νερού σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.  

Σύμφωνα και με τα παραπάνω, η αντικατάσταση των εκτάσεων που αρδεύονται με 

τεχνητή βροχή και με επιφανειακές μεθόδους από σύστημα στάγδην άρδευσης 

εξοικονομεί ποσότητα νερού κατά 25 % και 50 % αντίστοιχα, πράγμα που σημαίνει 

ισόποση μείωση στην κατανάλωση ενέργειας. Το κόστος εγκατάστασης συστήματος 

άρδευσης με σταγόνες ανέρχεται σε 100 - 120 € ανά στρέμμα και το κόστος εργασίας 

περίπου σε 100 €, πιθανώς για παραπάνω από ένα στρέμματα. Στον Πίνακα 4.6 γίνεται 

η αξιολόγηση της επένδυσης εγκατάστασης συστήματος στάγδην άρδευσης για ένα 

στρέμμα εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων. Λαμβάνεται η δυσμενέστερη περίπτωση 

στην οποία αντικαθίσταται σύστημα άρδευσης με τεχνητή βροχή, το οποίο σημαίνει 

ετήσιο κέρδος : 29 − 26 = 3 €. Θεωρείται ότι τα καθαρά έσοδα από την καλλιέργεια 

του στρέμματος είναι 200 € και ότι θα επέλθει αύξηση της παραγωγής κατά 25 % μέσω 

της άρδευσης με σταγόνες, γεγονός που μεταφράζεται σε πρόσθετα κέρδη τουλάχιστον 

50 €, εφόσον τα έξοδα παραμένουν σταθερά. Επομένως η ετήσια εξοικονόμηση είναι: 

50 + 3 = 53 €.  
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Πίνακας 4.6 : Υπολογισμός ΚΠΑ για αντικατάσταση συστήματος άρδευσης με 

τεχνητή βροχή από σύστημα στάγδην άρδευσης εντός των εγγειοβελτιωτικών έργων 

Έτος (n) 
Αρχικό κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή Ροή 

(€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή ροή 

(€) 

0 -210 -210 1,00 -210,00 

1 0 53 0,95 50,48 

2 0 53 0,91 48,07 

3 0 53 0,86 45,78 

4 0 53 0,82 43,60 

5 0 53 0,78 41,53 

6 0 53 0,75 39,55 

7 0 53 0,71 37,67 

8 0 53 0,68 35,87 

9 0 53 0,64 34,16 

10 0 53 0,61 32,54 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) 199,25 

 

Η ΚΠΑ προκύπτει θετική και επομένως η επένδυση κρίνεται βιώσιμη. Εφόσον 

εξετάστηκε η δυσμενέστερη περίπτωση αντικατάστασης μεθόδου άρδευσης, 

συνεπάγεται ότι και η αντικατάσταση μεθόδων ροής με κατάκλυση θα είναι επίσης 

βιώσιμη και μάλιστα περισσότερο κερδοφόρα, εφόσον θεωρηθεί ταυτόχρονη αύξηση 

της παραγωγής κατά 25 %. Συγκεκριμένα, για την αντικατάσταση άρδευσης με 

κατάκλυση, ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποια αύξηση της παραγωγής, τα ετήσια κέρδη 

είναι: 63 − 26 = 37 €, και η ΚΠΑ θα είναι θετική και ίση με 75,7 € για ορίζονται 10 

ετών, οπότε η επένδυση είναι επικερδής και συμφέρουσα. 

Η μέθοδος της στάγδην άρδευσης χρησιμοποιείται κατά βάση σε καλλιέργειες 

κηπευτικών και σε δενδρώδεις καλλιέργειες, ενώ εφαρμόζεται με περισσότερη 

δυσκολία σε εκτατικές καλλιέργειες όπως αραβοσίτου και μηδικής, οι οποίες 

αποτελούν μεγάλο μέρος των εκτάσεων που αρδεύονται με τεχνητή βροχή στα όρια 

του ΤΟΕΒ Πελοπίου. Ως αποτέλεσμα της ευρύτερης εκστρατείας ενημέρωσης από το 

τμήμα αγροτικής ανάπτυξης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 

η αντικατάσταση του 15 % των μεθόδων άρδευσης με τεχνητή βροχή και του 50 % των 

μεθόδων άρδευσης με κατάκλυση από συστήματα στάγδην άρδευσης θα 

εξοικονομήσουν ενέργεια ίση με: 0,15 ∗ 0,25 ∗ 3.218,427 + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 81,535 =

141,075 MWh ενέργειας που ισοδυναμούν με εκπομπές: 141,075 ∗ 0,877477 =

123,79 t CO2.  

Για τις αρδεύσεις του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που δεν προμηθεύονται νερό από τα 

έργα εγγείων βελτιώσεων αλλά χρησιμοποιούν ιδιωτικές ηλεκτρικές αντλίες, γίνεται η 

υπόθεση ότι η κατανομή των εκτάσεων ανά είδος άρδευσης είναι ίδια με αυτή των 

εκτάσεων που εξυπηρετούνται από το δίκτυο άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Πελοπίου. Σε 

αυτή την περίπτωση όλη η ποσότητα του αρδεύσιμου νερού αποκτάται μέσω άντλησης 

και η ενέργεια που καταναλώνεται θα είναι ανάλογη της ποσότητας του αντλούμενου 

νερού. Με δεδομένο ότι τα συστήματα στάγδην άρδευσης εξοικονομούν 25 % και 50 
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% της ποσότητας νερού σε σχέση με τις μεθόδους τεχνητής βροχής και επιφανειακής 

άρδευσης αντίστοιχα και με την παραδοχή ότι κάθε στρέμμα ανεξαρτήτως μεθόδου 

άρδευσης έχει τις ίδιες ανάγκες σε νερό, διαμορφώνεται ο Πίνακας 4.7 με τις συνολικές 

καταναλώσεις ανά είδος άρδευσης.  

Πίνακας 4.7 : Κατανομή εκτάσεων με άρδευση εκτός των εγγειοβελτιωτικών έργων 

και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μέθοδο άρδευσης 

Μέθοδος άρδευσης 
Κατανομή αρδευόμενης 

έκτασης (%) 

Κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Τεχνητή βροχή 62,41 838.908 

Αυλάκια 30,59 616.781 

Σταγόνες 5,95 59.984 

Ροή με κατάκλυση 1,05 21.171 

Σύνολο 100,00 1.536.844 

 

Όλες οι ηλεκτροκίνητες αντλίες άρδευσης, 153 στο σύνολό τους, βρίσκονται εκτός των 

εγγειοβελτιωτικών έργων της περιοχής. Οι υπόλοιπες αρδευόμενες καλλιέργειες του 

δήμου βρίσκονται εκτός του αναδασμού και έχουν έκταση 17.866,5 στρέμματα. Η 

άρδευση στις εκτάσεις αυτές εξυπηρετείται επίσης και από 278 αντλίες πετρελαίου και 

373 αντλίες βενζίνης [1]. Με την παραδοχή ότι κάθε αντλία ανεξαρτήτως είδους 

τροφοδοσίας εξυπηρετεί αρδευτικά κατά μέσο όρο την ίδια έκταση, προκύπτει ότι οι 

ηλεκτρικές αντλίες αρδεύουν συνολικά 3.399,97 στρέμματα καλλιεργειών. Ο Πίνακας 

4.8 παρουσιάζει τις εκτάσεις που αρδεύονται από ηλεκτρικές αντλίες ανά είδος 

άρδευσης, την κατανάλωση ενέργειας σε αυτές και τη μέση κατανάλωση ανά στρέμμα. 

Πίνακας 4.8 : Κατανομή εκτάσεων με άρδευση εκτός των εγγειοβελτιωτικών έργων, 

συνολική και ανά στρέμμα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  

Μέθοδος άρδευσης 

Αρδευόμενη 

έκταση 

(στρέμματα) 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh) 

Κατανάλωση 

ανά στρέμμα 

(kWh) 

Τεχνητή βροχή 2.121,92 838.908 395,4 

Αυλάκια 1.040,05 616.781 593,0 

Σταγόνες 202,30 59.984 296,5 

Ροή με κατάκλυση 35,70 21.171 593,0 

Σύνολο 3.399,97 1.536.844 452,0 

 

Στον Πίνακα 4.9 εξετάζεται η επένδυση αντικατάστασης συστήματος τεχνητής βροχής 

από σύστημα στάγδην άρδευσης σε ένα στρέμμα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας 119,6 kWh. Η χρέωση στο αγροτικό τιμολόγιο 
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μαζί με τις λοιπές χρεώσεις και τις χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας είναι 0,06523 

€ / kWh. Επομένως το ετήσιο κέρδος προκύπτει 7,8 € από εξοικονόμηση ενέργειας. Με 

αύξηση της παραγωγής κατά 25 % λόγω της χρησιμοποίησης άρδευσης με σταγόνες, 

προκύπτει ότι ένα στρέμμα με καθαρά έσοδα από παραγωγή 200 € θα έχει πρόσθετα 

κέρδη 50 €, αυξάνοντας τα συνολικά κέρδη στα 57,8 €. 

Πίνακας 4.9 : Υπολογισμός ΚΠΑ για αντικατάσταση συστήματος άρδευσης με 

τεχνητή βροχή από σύστημα στάγδην άρδευσης εκτός των εγγειοβελτιωτικών έργων 

Έτος (n) 
Αρχικό κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή Ροή 

(€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή ροή 

(€) 

0 -210 -210 1,00 -210,00 

1 0 57,8 0,95 55,05 

2 0 57,8 0,91 52,43 

3 0 57,8 0,86 49,93 

4 0 57,8 0,82 47,55 

5 0 57,8 0,78 45,29 

6 0 57,8 0,75 43,13 

7 0 57,8 0,71 41,08 

8 0 57,8 0,68 39,12 

9 0 57,8 0,64 37,26 

10 0 57,8 0,61 35,48 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) 236,32 

 

H ΚΠΑ προκύπτει θετική και επομένως η επένδυση κρίνεται βιώσιμη, με περίοδο 

αποπληρωμής τα 5 έτη. Το ίδιο επομένως θα ισχύει και για την αντικατάσταση 

συστήματος με επιφανειακές μεθόδους άρδευσης, αφού τα κέρδη από την 

εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος είναι μεγαλύτερα. Μέχρι το 2020 η 

αντικατάσταση του 15 % των μεθόδων άρδευσης με τεχνητή βροχή, του 20 % των 

μεθόδων άρδευσης με αυλάκια και του 50 % των μεθόδων άρδευσης με κατάκλυση 

από συστήματα στάγδην άρδευσης σε εκτάσεις εκτός των εγγειοβελτιωτικών έργων, 

αναμένεται να εξοικονομήσουν ενέργεια ίση με: 0,15 ∗ 0,25 ∗ 838,908 + 0,2 ∗ 0,5 ∗

616,781 + 0,5 ∗ 0,5 ∗ 21,171 = 98,43 MWh ενέργειας που ισοδυναμούν με 

εκπομπές: 98,43 ∗ 0,877477 = 86,37 t CO2. 

4.2.5 Εξοικονόμηση από έργα αγροτικής ανάπτυξης του νομού Ηλείας 

και του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Τα έργα του συνολικού δικτύου άρδευσης στην περιοχή του Αλφειού, επομένως και 

στην περιοχή ευθύνης του ΤΟΕΒ Πελοπίου, μετρούν ήδη 40 χρόνια ζωής και δεν 

βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση αλλά απλώς σε κατάσταση επιβίωσης, η 

οποία είναι ασταθής και θα διατηρηθεί μόνο με τη βοήθεια νέων έργων, των οποίων η 

αναγκαιότητα θα αυξάνει συνεχώς. Οι κύριες διώρυγες ροής του νερού και οι 

δεξαμενές βρίσκονται συχνά σε κακή κατάσταση, λόγω ρωγμών στο σκυρόδεμα και 

ανεπιθύμητης βλάστησης. Τα αρχικά εγκατεστημένα υδρόμετρα και οι ρυθμιστές 

παροχής και πίεσης υπάρχουν σε ελάχιστα σημεία του δικτύου καθώς έχουν 
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απομακρυνθεί είτε από τους ίδιους τους καλλιεργητές είτε από αθίγγανους της 

περιοχής, γεγονός που αυξάνει τις σπατάλες νερού για άρδευση. Η παρακολούθηση και 

ο έλεγχος των αντλιοστασίων με τηλεμετάδοση παρουσιάζουν πολλά προβλήματα, 

διότι το σύστημα τηλεμετάδοσης τοποθετήθηκε εκ των υστέρων και δεν ήταν το 

καταλληλότερο για συνεργασία με το αρχικό σύστημα. 

Με την έναρξη της λειτουργίας του έργου, μία ορισμένη ποσότητα κινητού υλικού για 

άρδευση χορηγήθηκε δωρεάν στους αγρότες κάθε αρδευτικής μονάδας. Επειδή το 

υλικό αυτό είναι κοινόχρηστο, δεν συντηρείται καλά, με αποτέλεσμα να φθείρεται 

γρήγορα και συχνά να καταστρέφεται. Η κατάσταση αυτή προκαλεί απώλειες νερού με 

αποτέλεσμα να αναγκάζονται οι καλλιεργητές να αυξάνουν την παροχή στο 

υδροστόμιο. Πολλές φορές το κινητό υλικό άρδευσης δεν επαρκεί και οι αγρότες το 

συμπληρώνουν αγοράζοντας οι ίδιοι υλικό, το οποίο είναι συχνά ακατάλληλο για το 

συγκεκριμένο συλλογικό δίκτυο, όπως  μεγάλους εκτοξευτές ή κανόνια, που 

χρειάζονται υψηλή πίεση και μεγάλη παροχή νερού. Τέλος, και η λειτουργία των 

αποστραγγιστικών δικτύων είναι προβληματική λόγω της ανεπαρκούς συντήρησής 

τους.  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό της εκμετάλλευσης των αντλιοστασίων είναι η μεγάλη 

κατανάλωση ενέργειας, η οποία οφείλεται κυρίως στην υψηλή παροχέτευση νερού. σε 

φραγμένα ή κατεστραμμένα φίλτρα αναρρόφησης και σε βλάβες των αντλιών και των 

αυτοματισμών τους, με περιπτώσεις λειτουργίας εκτός ορίων βέλτιστης απόδοσης και 

συνεχούς τροφοδότησης δεξαμενών μέχρι το σημείο υπερχείλισης. Η συντήρηση των 

δικτύων διανομής δεν γίνεται κατά τρόπο προγραμματισμένο και συστηματικό, αλλά 

σε γενικές γραμμές οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται μετά την εμφάνιση των 

προβλημάτων. Εξαιτίας των μεγάλων απωλειών που παρουσιάζονται και της 

παλαιότητας του δικτύου, εκτιμάται ότι οποιαδήποτε συντήρηση θα επέφερε 

εξοικονόμηση στο νερό που χρησιμοποιείται και επομένως και στην κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας [12].  

Δύο μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα που εντάσσονται στο Μέτρο 125 Α1 των 

«Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας 2007 - 2013 ανακοινώθηκαν κατά το 2009. Το έργο «Εκσυγχρονισμός και 

Αναβάθμιση Λειτουργίας Εγγειοβελτιωτικών Έργων Πηνειού - Αλφειού Νομού 

Ηλείας» εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στις 2/7/2009 με 

εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους 10.800.000 €. Ειδικότερα το έργο που 

ανακοινώθηκε αφορά στα εξής: 

 Παρεμβάσεις σε διώρυγες (ανακατασκευή προβληματικών διωρύγων και 

στεγανοποίηση διωρύγων, αναβάθμιση λειτουργίας οργάνων διωρύγων, 

τηλεέλεγχο υπερχειλίσεων διωρύγων). 

 Παρεμβάσεις στα υπόγεια σωληνωτά δίκτυα (εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση 

οργάνων δικτύων, αντικατάσταση μικρού μήκους υπόγειου χαλύβδινου 

σωληνωτού δικτύου). 
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 Παρεμβάσεις στα αντλιοστάσια (εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργίας 

27 αρδευτικών και 5 στραγγιστικών αντλιοστασίων, εκσυγχρονισμός και 

αναβάθμιση λειτουργίας του συστήματος τηλεχειρισμού, μηχανισμός άρσης 

φερτών υλών από τα στραγγιστικά αντλιοστάσια, διατάξεις βελτίωσης 

συντελεστών ισχύος). 

 Αποκατάσταση βατότητας μέρους της υφιστάμενης χωμάτινης οδοποιίας 

εξυπηρέτησης των έργων.  

Με τις παραπάνω παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα μειωθεί η ποσότητα του αρδεύσιμου 

νερού κατά τουλάχιστον 40 % καθώς επίσης θα μειωθεί και η κατανάλωση ενέργειας 

κατά περίπου 35 % [46]. Αν και το έργο αυτό θα αναβάθμιζε πλήρως την υφιστάμενη 

και προβληματική κατάσταση άρδευσης της περιοχής, όπως φαίνεται και από 

απάντηση στις 25/10/2012 του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Αθανάσιου Τσαυτάρη, δεν δύναται να προωθηθεί η μελέτη και η κατασκευή του έργου 

εξαιτίας εξαιρετικά περιορισμένου χρηματοδοτικού σχήματος του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 [47]. 

Το έργο «Υπογειοποίηση Δικτύων Φυσικής Ροής (Καναλέτων) ΤΟΕΒ Γαστούνης, 

Αμαλιάδος, Α’ Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου Νομού Ηλείας» εντάχθηκε στις 

21/5/2009 με προϋπολογισμό 11.500.000 €. Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη 

(σύνταξη Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης) και στη συνέχεια η κατασκευή των 

αντιστοίχων έργων υπογειοποίησης των υπαρχόντων δικτύων φυσικής ροής εντός των 

ορίων των αναφερόμενων ΤΟΕΒ του νομού Ηλείας σε συνολική έκταση 30.000 

στρεμμάτων εντός των ορίων των υδρολογικών λεκανών των ποταμών Πηνειού και 

Αλφειού για την αξιοποίηση των νερών των φραγμάτων Πηνειού - Κέντρου και 

Αλφειού - Φλόκα. Σκοπός του έργου είναι τα υπό μελέτη αρδευτικά δίκτυα να 

καλύψουν το σύνολο των τμημάτων των παραπάνω περιοχών που αρδεύονται με 

φυσική ροή. Η έγκριση της οριστικής μελέτης των υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών έργων και του προϋπολογισμού δαπάνης κατασκευής των 

προτεινομένων εγγειοβελτιωτικών έργων έγινε στις 30/12/2012, με τον τελικό 

προϋπολογισμό να ανέρχεται συνολικά σε 67.700.000 € και τα έργα εντός του ΤΟΕΒ 

Πελοπίου να αντιστοιχούν σε 6.116.827 €. Σε αυτή τη φάση κινούνται διαδικασίες για 

την προέγκριση της δημοπράτησης και τη δημοσιοποίηση του διαγωνισμού [48]. 

Με την ολοκλήρωση του έργου έως το 2020, αναμένεται να περιοριστούν οι απώλειες 

λόγω μεταφοράς του δικτύου φυσικής ροής με καναλέτα, από το 12 % που φαίνεται 

στο Σχήμα 4.1, στο 2 %. Η μεγάλη αυτή μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι οι 

περισσότερες απώλειες μεταφοράς του συγκεκριμένου δικτύου προκαλούνται από 

φαινόμενα εξάτμισης, ανεπιθύμητης βλάστησης και υπερχείλισης στα ανοιχτά 

καναλέτα, τα οποία περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με το έργο υπογειοποίησης. Με 

σταθερό το ποσοστό των απωλειών λόγω μεταφοράς στο 2 % και κανονικοποίηση των 

υπολοίπων ποσοστών προκύπτει το Σχήμα 4.2. 
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Σχήμα 4.2: Εφαρμογή νερού άρδευσης και απώλειες από δίκτυο φυσικής ροής 

κατόπιν έργου υπογειοποίησης 

 

Η αποδοτικότητα επομένως αυξήθηκε από 55 % σε 61,25 %, κάτι που σημαίνει ότι για 

την παροχή ενός λίτρου νερού στην καλλιέργεια χρειαζόταν: 
1

0,55
= 1,81818 lt νερού, 

ενώ μετά το έργο χρειάζονται: 
1

0,6125
= 1,63265 lt νερού. Η εξοικονόμηση σε 

ποσότητα νερού ισούται με 10,2 %, το οποίο μεταφράζεται σε αντίστοιχη 

εξοικονόμηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τον Πίνακα 4.4, 

στα όρια των εγγείων βελτιώσεων του ΤΟΕΒ Πελοπίου θα μειωθεί η κατανάλωση 

ρεύματος που αφορά τη χρησιμοποίηση καναλέτων κατά: 0,102 ∗ 84,593 = 8,628 

MWh  με ισοδύναμη μείωση εκπομπών 8,628 ∗ 0,877477 = 7,57 t CO2. 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

περιόδου 2012 - 2014 δράσεις που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη της περιοχής. Οι 

προτεινόμενες δράσεις αφορούν έργα πρόσθετων κατασκευών και βελτιώσεων στα 

δίκτυα άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας και παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 

4.10. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί δυναμικό 

εργαλείο προγραμματισμού του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και δύναται να 

τροποποιείται σύμφωνα με τις όποιες νέες ανάγκες. 

 

 

 

 

61,25%

27,84%

2%

8,91% Νερό που χρησιμοποιείται 
από την καλλιέργεια

Απώλειες λόγω 
υπεράρδευσης

Απώλειες λόγω μεταφοράς

Απώλειες λόγω εφαρμογής 
στον αγρό
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Πίνακας 4.10 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τον Αγροτικό Τομέα 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1532 

Έργα / Εργασίες Βελτίωσης - 

Συντήρησης και εκσυγχρονισμού 

του δικτύου άρδευσης 

100.000 Ίδιοι Πόροι 

1533 

Άρδευση Δ.Δ. Δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας από το δίκτυο Αλφειού 

ποταμού 

60.187 
Υπουργείο Εθνικής 

Οικονομίας 

2232 

Επισκευή - Βελτίωση αγροτικής 

οδοποιίας σε Δ.Δ. Αρχαίας 

Ολυμπίας 

550.000  

Συλλογικές Αποφάσεις 

Έργων Περιφερειών 401 

(Έργα σε πυρόπληκτες 

περιοχές) 

2234 

Συντήρηση και επισκευή αγροτικής 

οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

150.000  

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

 

Η δράση με κωδικό 1532 για τα «Έργα βελτίωσης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού 

του δικτύου άρδευσης» είναι συνεχιζόμενη από το προηγούμενο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του πρώην δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ η δράση με κωδικό 1533 που 

αφορά την «Άρδευση Δ.Δ. Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας από το δίκτυο Αλφειού ποταμού» 

αποτελεί νέο μέτρο και εντάσσεται στις δράσεις υψηλής προτεραιότητας του δήμου. 

Οι παραπάνω δράσεις στοχεύουν στην συντήρηση των αντλιοστασίων και στην 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους, στον περιορισμό και στην έγκαιρη διάγνωση των 

βλαβών του δικτύου και των υφιστάμενων αυτοματισμών  και στην εγκατάσταση 

ρυθμιστών παροχής και πίεσης στα υδροστόμια και στις αρδευτικές κεφαλές προς 

αντικατάσταση των αντίστοιχων απομακρυσμένων. Εξαιτίας της κακής κατάστασης 

του δικτύου άρδευσης, των μεγάλων απωλειών που παρουσιάζει και της γενικότερης 

έλλειψης συντήρησης, αναμένεται οι δράσεις στο δίκτυο άρδευσης να εξοικονομήσουν 

ενέργεια έως και 6 % που μεταφράζεται σε: 0,06 ∗ 3.614,693 = 216,882 MWh 

ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχούν σε εκπομπές: 216,882 ∗ 0,877477 = 190,31 

t CO2. 

Η δράση με κωδικό 2232 που αφορά «Επισκευή και βελτίωση αγροτικής οδοποιίας σε 

Δ.Δ. Αρχαίας Ολυμπίας» εντάσσεται στις δράσεις υψηλής προτεραιότητας του δήμου 

και περιλαμβάνεται στα προβλεπόμενα έργα για πυρόπληκτες περιοχές. Η περιοχή 

εφαρμογής είναι η περιοχή της τοπικής κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας. Τα έργα 

επισκευών και βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας αναμένεται να αποκαταστήσουν την 

προσπελασιμότητα τμημάτων αγροτικής οδοποιίας, τα οποία δυσκόλευαν τις 

μετακινήσεις στις περιοχές των καλλιεργειών, και να βελτιώσουν την κατάσταση των 

αγροτικών δρόμων στο σύνολο της τοπικής κοινότητας. Εξαιτίας της διάνοιξης 

ταχύτερων και πλησιέστερων διαδρομών και της βελτίωση της ομαλότητας των 

δρόμων, αναμένεται εξοικονόμηση καυσίμου έως και 3 %, η οποία θα επέλθει στη 
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χρήση των διαξονικών ελκυστήρων της τοπικής κοινότητας Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά 

και των πολύ κοντινών κοινοτήτων του Πλατάνου και της Αρχαίας Πίσας. Ο αριθμός 

των διαθέσιμων ελκυστήρων σε αυτές τις κοινότητες είναι 28 ή αλλιώς ποσοστό 4,48% 

σε σχέση με το σύνολο των 625 ελκυστήρων σε ολόκληρο το δήμο, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ετήσιας γεωργικής έρευνας του 2007 [1]. Η δράση με κωδικό 2234 για 

«Συντήρηση και επισκευή αγροτικής οδοποιίας τοπικών διαμερισμάτων δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας» αφορά την βελτίωση μεγαλύτερου μέρους της αγροτικής 

οδοποιίας του δήμου αλλά σε μικρότερο βαθμό, όπως φαίνεται και από τον εκτιμώμενο 

προϋπολογισμό. Για τους ίδιους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, αναμένεται 

εξοικονόμηση καυσίμου έως και 1 % για το 30 % του συνολικού στόλου ελκυστήρων 

του δήμου. Με την παραδοχή ότι οι διαξονικοί ελκυστήρες ευθύνονται για το 70 % της 

κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης στον αγροτικό τομέα, οι δύο αυτές δράσεις θα 

επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας: 0,7 ∗ (0,03 ∗ 0,0448 + 0,01 ∗ 0,3) ∗

20.713,743 = 62,986 MWh που αντιστοιχούν σε εκπομπές: 0,249645 ∗ 62,986 =

15,72 t CO2.       

4.2.6 Εισαγωγή βιοκαυσίμων  

Τα βιοκαύσιμα είναι υγρά ή αέρια καύσιμα κίνησης τα οποία παράγονται από βιομάζα. 

Βιοκαύσιμα θεωρούνται τα ακόλουθα καύσιμα: Βιοντίζελ (πετρέλαιο βιολογικής 

προέλευσης), Βιοαιθανόλη, Βιοαέριο, Βιομεθανόλη, Βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλο-τριτοταγής-

βουτιλαιθέρας), Βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλο-τριτοταγλης-βουτιλαιθέρας). Τα πιο κοινά 

βιοκαύσιμα στην Ελλάδα είναι το βιοντίζελ, το οποίο είναι μεθυλεστέρες λιπαρών 

οξέων (ΜΛΟ - FAME) που παράγονται από φυτικά η ζωικά έλαια και λίπη και είναι 

ποιότητας πετρελαίου ντίζελ, καθώς και η βιοαιθανόλη και το βιοαέριο, τα οποία 

παράγονται από Βιομάζα ή από βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα βιομηχανικών και 

αστικών αποβλήτων. 

Η συνηθέστερη χρήση του βιοντίζελ είναι ως καύσιμο σε ντιζελοκινητήρες διότι η 

χημική του σύσταση είναι παραπλήσια με αυτή του ορυκτού ντίζελ, δηλαδή του 

πετρελαίου κίνησης που προέρχεται από την διύλιση του αργού πετρελαίου. Η καύση 

του σε κινητήρες οχημάτων υποκαθιστά το πετρέλαιο κίνησης στις μεταφορές, με 

ευεργετικές για τους κινητήρες, την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον επιδράσεις. 

Θεωρείται το καθαρότερο καύσιμο μετά το αέριο, λόγω των μειωμένων ρύπων που 

εκλύονται με την καύση του. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το βιοντίζελ είναι 

προαναμεμειγμένο κατά ένα μικρό ποσοστό σε όλες ανεξαιρέτως τις ποσότητες του 

διατιθέμενου στη χώρα πετρελαίου κίνησης. Το ποσοστό ανάμειξης βαίνει 

αυξανόμενο, με αρχική ανάμειξη βιοντίζελ 2,5 % κατ’ όγκο στα τέλη του 2005, 6,5 % 

στις αρχές του 2010, και 7 % στις αρχές του 2013 [3]. 

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό 

ανάμειξης βιοντίζελ στο συμβατικό πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να αυξηθεί στο 10 % 

κατ’ όγκο μέχρι το 2020 [49]. Η αύξηση της συμμετοχής του βιοντίζελ στο μείγμα του 

διαθέσιμου πετρελαίου κίνησης θα επηρεάσει και τον αντίστοιχο συντελεστή 

εκπομπών του. Ο αναμενόμενος διορθωμένος συντελεστής εκπομπών του πετρελαίου 
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κίνησης για το έτος 2020 προκύπτει από τα ποσοστά ανάμειξης και τους συντελεστές 

εκπομπών των συμμετεχόντων καυσίμων που δίνονται στον Πίνακα 3.56: 

Διορθωμένος συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης για το έτος 2020 = ποσοστό 

ανάμειξης πετρελαίου κίνησης*πρότυπο συντελεστή εκπομπών πετρελαίου κίνησης + 

ποσοστό ανάμειξης βιοντίζελ*πρότυπο συντελεστή εκπομπών βιοντίζελ = 0,9 * 0,267 

t CO2 / MWh + 0,1 * 0 t CO2 / MWh = 0,2403 t CO2 / MWh. 

Από αυτή τη μεταβολή του συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης, από 0,249645 το 

2010 σε 0,2403 το 2020, αναμένεται μείωση στις συνολικές εκπομπές του αγροτικού 

τομέα κατά: (0,249645 − 0,2403) ∗ 20.713,743 = 193,57 t CO2. 

  

 

4.3 Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις 

4.3.1 Δημοτικά κτίρια, Σχολεία, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις, 

Δημοτικός Φωτισμός 

Το σύνολο των δημοτικών κτιρίων, των σχολείων, των λοιπών εγκαταστάσεων του 

δήμου καθώς και του δημοτικού φωτισμού ήταν υπεύθυνο κατά το έτος 2010 για 

συνολική κατανάλωση 4.322,991 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και 627,29 MWh 

πετρελαίου θέρμανσης, χωρίς να περιλαμβάνονται στα παραπάνω μεγέθη οι 

καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης οι οποίες αναφέρονται στον αγροτικό 

τομέα. Οι εκπομπές που οφείλονται στις καταναλώσεις αυτές είναι ίσες με 3.960,81 t 

CO2, ποσοστό 5,70 % των συνολικών εκπομπών του δήμου. Στις εκπομπές αυτές 

συμβάλλουν κυρίως τα αντλιοστάσια ύδρευσης κατά 34,23 % και ο δημοτικός 

φωτισμός κατά 44,12 %. Οι καταναλώσεις που περιλαμβάνονται στο κομμάτι αυτό 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των συνολικών ενεργειακών καταναλώσεων που 

μπορεί να επηρεάσει και να μεταβάλλει άμεσα και προβλέψιμα ο δήμος Αρχαίας 

Ολυμπίας με δικές του ρυθμίσεις και παρεμβάσεις, χωρίς να εξαρτάται από την 

προσαρμοστικότητα ή τη συνεισφορά τρίτων προσώπων στις δράσεις για μείωση των 

εκπομπών CO2. 

4.3.1.1 Δημοτικά κτίρια 

Τα δημοτικά κτίρια κατά τη διάρκεια του έτους 2010 κατανάλωσαν 340,226 MWh 

ηλεκτρικής ενέργειας και 185,870 MWh πετρελαίου θέρμανσης δημιουργώντας 

συνολικά εκπομπές 348,17 t CO2 που αντιστοιχούν σε ποσοστό μόλις 0,5 % επί των 

συνολικών εκπομπών του δήμου. Στον Πίνακα 4.11 εμφανίζονται τα πιο ενεργοβόρα 

δημοτικά κτίρια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 
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Πίνακας 4.11 : Πλέον ενεργοβόρα δημοτικά κτίρια δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το 

έτος 2010  

Δημοτική 

Ενότητα 

Είδος 

κατανάλωσης 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου (kWh) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δημαρχείο 106.065 - 

Κτίριο ΔΕΥΑ 4.288 10.000 

ΚΕΠ Αρχαίας 

Ολυμπίας 
11.027 - 

Αθλητικές 

εγκαταστάσεις 
39.002 - 

Λαμπείας Παλιό Δημαρχείο 14.013 37.800 

Λασιώνος Παλιό Δημαρχείο 41.522 23.500 

Φολόης Παλιό Δημαρχείο 25.294 114.570 

Σύνολο 241.211 185.870 

   

4.3.1.1.1 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα για 

την περίοδο 2012 - 2014 μέτρα που αφορούν τα δημοτικά κτίρια και μπορούν να 

οδηγήσουν σε άμεση μείωση των καταναλώσεών τους, τα οποία παρουσιάζονται στον 

πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4.12 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τα δημοτικά κτίρια 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1511 
Μελέτες ενεργειακού σχεδιασμού 

δήμου 
40.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

1512 

Μελέτες βελτίωσης ενεργειακής 

απόδοσης δημοτικών κτιρίων 

δήμου 

20.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

1513 
Έργα βελτίωσης ενεργειακής 

απόδοσης δημοτικών κτιρίων 
350.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

3211 
Βελτίωση υφιστάμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων 
30.000 Ίδιοι Πόροι 

3212 

Συντήρηση και επισκευή 

υφιστάμενων αθλητικών 

εγκαταστάσεων 

60.000 Ίδιοι Πόροι 
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Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» με σκοπό 

την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων. Στις αρχές του 2012 

εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το 

πρόγραμμα «Εξοικονομώ ΙΙ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και ως φυσική συνέχεια του «Εξοικονομώ Ι», 

προγράμματος με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη δήμων μέσω παρεμβάσεων σε 

δημοτικά κτίρια, σε κοινόχρηστους χώρους, στις αστικές μεταφορές και σε άλλες 

δημοτικές εγκαταστάσεις καθώς και μέσω δράσεων για ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, το οποίο ξεκίνησε το 2009 και ολοκληρώθηκε στα τέλη 

του 2012. Κύριος στόχος του προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ είναι η βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης στα δημοτικά κτίρια με κατάλληλες παρεμβάσεις. Στο 

πρόγραμμα δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι δήμοι έχουν ενταχθεί στο «Εξοικονομώ 

Ι», ενώ μπορούν να συμμετέχουν ακόμη και οι δήμοι εκείνοι των οποίων οι 

υποψηφιότητες προς ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Ι» απορρίφθηκαν. Οι 

παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα για εφαρμογή σε δημοτικά κτίρια 

και τεχνικές υποδομές του δήμου παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.13. 

 Πίνακας 4.13: Προβλεπόμενες παρεμβάσεις προγράμματος «Εξοικονομώ ΙΙ» 

Προβλεπόμενες παρεμβάσεις δημοτικών κτιρίων 

Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ενέργειας 

Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους 

Ενεργειακή αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων 

Ενεργειακή αναβάθμιση τεχνικών υποδομών και λοιπών εγκαταστάσεων (π.χ. 

αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, βιολογικός καθαρισμός) 

Αναβάθμιση συστήματος φυσικού τεχνητού φωτισμού 

 

Όπως και στο «Εξοικονομώ Ι», οι προτάσεις που εντάσσονται στο «Εξοικονομώ ΙΙ» θα 

χρηματοδοτηθούν κατά 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εθνικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και κατά 30% από τους δήμους. Το πρόγραμμα καλύπτει επιπλέον 

δαπάνες που μπορούν να παρουσιαστούν όπως δαπάνες για τεχνικές μελέτες, για 

μελέτες ενεργειακής απόδοσης, για ενεργειακές επιθεωρήσεις, για υπηρεσίες τεχνικού 

συμβούλου και για δράσεις δημοσιότητας και ενημέρωσης για βελτίωση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς τόσο των εργαζομένων στους δήμους, όσο και των πολιτών 

[3]. 

Οι δράσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων αναμένεται να επικεντρωθούν 

στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας 

στα Ολύμπια και στο παλιό δημαρχείο της δημοτικής ενότητας Φολόης. Οι 

εγκαταστάσεις του δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούνται από κτίριο συνολικής 

επιφάνειας 230 m2 όπου στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία του δήμου, το οποίο 

λειτουργούσε μέχρι πρότινος ως το παλιό δημαρχείο της δημοτικής ενότητας Αρχαίας 
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Ολυμπίας, και το κυρίως κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.345 m2 που στεγάζει τη 

διοικητική υπηρεσία, την τεχνική υπηρεσία, την υπηρεσία πρασίνου, την αίθουσα 

δημοτικού συμβουλίου, τα γραφεία δημάρχου και αντιδημάρχου καθώς και αίθουσα 

εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, κατόπιν αξιοποίησης του εγκαταλελειμμένου 

ξενοδοχείου «Ξενία» που ανήκει στην εταιρεία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) 

η οποία συγχωνεύτηκε μαζί με άλλες στην Εταιρεία Ακίνητων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).  

Σχήμα 4.3: Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας 

Τα κτίρια αυτά δεν διαθέτουν θερμική μόνωση και επομένως οι παρεμβάσεις που θα 

γίνουν αναμένεται να αποφέρουν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Σύμφωνα με το 

Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η τελική 

κατανάλωση ηλεκτρισμού στα δημόσια κτίρια γραφείων, κατηγορία στην οποία 

εμπίπτουν και τα δημαρχεία, απεικονίζεται στο Σχήμα 4.4 [50]. Βάσει αυτού του 

σχήματος θα υπολογιστεί η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας του παλιού 

δημαρχείου της δημοτικής ενότητας Φολόης.      

Σχήμα 4.4: Κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δημοσίων κτιρίων με 

γραφεία (με θέρμανση πετρελαίου) 

17%

2%

28%

52%

1%

Ψύξη χώρων

Θέρμανση χώρων

Φωτισμός

Άλλες χρήσεις

Ζεστό νερό χρήσης
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Οι ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων του δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας κατά το έτος 

2010 καλύφθηκαν πλήρως από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και για το λόγο αυτό 

αναμένεται διαφοροποιημένη κατανομή στην κατανάλωση ηλεκτρισμού που 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.4. Η καινούργια κατανομή αποκτάται αφού προστεθεί η 

ενεργειακή κατανάλωση πετρελαίου για θέρμανση χώρων δημοσίων κτιρίων με 

γραφεία, που αναφέρεται στο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, στην ήδη 

υπάρχουσα ηλεκτρική κατανάλωση για θέρμανση χώρων. Στην περίπτωση αυτή 

προκύπτει η κατανομή που φαίνεται στο Σχήμα 4.5, βάσει της οποίας θα υπολογιστεί 

η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας των κτιρίων του Δημαρχείου Αρχαίας 

Ολυμπίας. 

 

Σχήμα 4.5: Κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας δημοσίων κτιρίων με 

γραφεία (χωρίς θέρμανση πετρελαίου) 

 

Οι προτεινόμενες δράσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια με τα αντίστοιχα αναμενόμενα 

ποσοστά εξοικονόμησης θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και με ενδεικτικά 

κόστη εφαρμογής αναλύονται στον Πίνακα 4.14 [51], [52]. Στον Πίνακα 4.15 

υπολογίζονται αναλυτικά οι μειώσεις καταναλώσεων για κάθε κτίριο και οι αντίστοιχες 

μειώσεις στις εκπομπές CO2. Επισημαίνεται πως τα ποσοστά εξοικονόμησης δεν είναι 

ανεξάρτητα, αλλά εφαρμόζονται στις τελικές καταναλώσεις κατόπιν μειώσεων από τις 

δράσεις που προηγούνται κατά σειρά αναφοράς στον Πίνακα 4.14. Επιπλέον τονίζεται 

πως η θερμική θωράκιση των κτιρίων έχει αντίκτυπο και στις καταναλώσεις για ψύξη 

των εσωτερικών χώρων η οποία εμφανίζεται στη στήλη εξοικονόμησης ενέργειας 

ψύξης.  
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Πίνακας 4.14 : Προτεινόμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 

με αντίστοιχα ποσοστά εξοικονόμησης και ενδεικτικά κόστη 

Είδος παρέμβασης 
Εξοικονόμηση 

ενέργειας ψύξης (%) 

Εξοικονόμηση θερμικής 

ενέργειας (%) 
Ενδεικτικό κόστος 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 
4 31,0 31,9 €/m2 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

οροφής 
2 5,5 27,1 €/m2 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
- 11,0 156,0 €/m2 

Αντικατάσταση λέβητα 

πετρελαίου με 

αποδοτικότερο 

- 17,0 
1.700 - 6.000 €/κτίριο 

(1.000-5.000 m2) 

Εγκατάσταση 

θερμοστατών 

αντιστάθμισης 

- 5,0 
800-2.600 €/κτίριο 

(1.000-5.000 m2) 

Εγκατάσταση 

θερμοστατών χώρου 
- 5,0 19,3 €/θερμοστάτη  

 

Πίνακας 4.15 : Μειώσεις καταναλώσεων από εφαρμογή προτεινόμενων δράσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων 

Είδος 

παρέμβασης 

Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας Παλιό δημαρχείο Δ.Ε. Φολόης 

Εξοικονόμηση 

ενέργειας 

ψύξης 

Εξοικονόμηση 

θερμικής 

ενέργειας 

Εξοικονόμηση 

ενέργειας 

ψύξης 

Εξοικονόμηση θερμικής 

ενέργειας 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

(kWh) 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

(kWh) 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

(kWh) 

Ηλεκτρική 

ενέργεια 

(kWh) 

Πετρέλαιο 

(kWh) 

Προσθήκη 

θερμομόνωσης 

εξωτερικών 

τοίχων 

381,8 15.124,8 172,0 156,8 35.517,0 

Προσθήκη 

θερμομόνωσης 

οροφής 

183,3 1.851,6 82,6 19,2 4.347,9 

Εγκατάσταση 

διπλών 

υαλοστασίων 

- 3.499,5 - 36,3 8.217,6 

Αντικατάσταση 

λέβητα 

πετρελαίου με 

αποδοτικότερο 

- - - - 11.302,9 

Εγκατάσταση 

θερμοστατών 

αντιστάθμισης 

- - - - 2.759,2 

Εγκατάσταση 

θερμοστατών 

χώρου 

- - - - 2.621,3 

Σύνολο 565,1 20.475,9 254,6 212,3 64.765,9 
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Από τις παραπάνω δράσεις εξοικονομούνται 21.507,9 kWh ηλεκτρικής ενέργειας και 

64.765,9 kWh πετρελαίου θέρμανσης. Οι αντίστοιχες συνολικές μειώσεις στις 

εκπομπές θα είναι: 21,508 ∗ 0,877477 + 64,766 ∗ 0,267 = 36,17 t CO2. 

Στις καταναλώσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται οι αθλητικές 

εγκαταστάσεις του γηπέδου Αρχαίας Ολυμπίας, τα αποδυτήρια του γηπέδου και το 

αθλητικό κέντρο στο Στρέφι. Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλώσεων οφείλεται 

στις ανάγκες φωτισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς χρησιμοποιούνται 5 

προβολείς ισχύος 1.000 W και 10 προβολείς ισχύος 2.000 W, τεχνολογίας μεταλλικών 

αλογονιδίων HQI (Hydrargyrum Quartz Iodide). Προτείνεται στις δράσεις βελτίωσης, 

συντήρησης και επισκευής των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων να 

αντικατασταθούν οι παραπάνω προβολείς με προβολείς LED ισχύος 400 W. Η 

αντικατάσταση των ενεργοβόρων προβολέων εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει μείωση 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως και 50 % στις αθλητικές εγκαταστάσεις που 

ισοδυναμεί με μείωση στις εκπομπές κατά: 0,5 ∗ 39,002 ∗ 0,877477 = 17,11 t CO2. 

4.3.1.1.2 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, στα δημοτικά κτίρια 

χρησιμοποιούνται λαμπτήρες φθορισμού Τ8 ισχύος 18 W, 36 W και 58 W καθώς και 

συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) τύπου PL, ισχύος 26 W. Το γεγονός ότι 

χρησιμοποιούνται μόνο λαμπτήρες φθορισμού καταδεικνύει ότι ο δήμος έχει 

μεριμνήσει στο να απομακρύνει όλους τους λαμπτήρες πυρακτώσεως που 

παρουσιάζουν μη οικονομική και μη οικολογική συμπεριφορά. Ωστόσο, υπάρχουν 

επιπλέον περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του φωτισμού των 

δημοτικών κτιρίων με την αντικατάσταση των λαμπτήρων φθορισμού Τ8 με 

αντίστοιχους Τ5, οι οποίοι αποτελούν τη νέα γενιά λαμπτήρων φθορισμού. Οι 

λαμπτήρες Τ5 έχουν διάμετρο 16mm σε αντίθεση με τους Τ8 που έχουν διάμετρο 

26mm και για το λόγο αυτό ενδεχόμενη αντικατάσταση λαμπτήρων Τ8 με Τ5 

προϋποθέτει και αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων.  

Το κύριο πλεονέκτημα των λαμπτήρων φθορισμού Τ5 είναι ότι λειτουργούν μόνο με 

ηλεκτρονικά ballast (στραγγαλιστικά πηνία) ενώ οι λαμπτήρες Τ8 χρησιμοποιούν 

συνήθως ηλεκτρομαγνητικά ballast, τα οποία ωστόσο μπορούν να αντικατασταθούν 

από ηλεκτρονικά. Τα ηλεκτρονικά ballast έχουν να επιδείξουν καλύτερη απόδοση του 

λαμπτήρα, αυξημένη φωτεινή ροή, χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο λαμπτήρα 

και μικρότερες απώλειες ενέργειας στο ballast. Επιπλέον, η χρήση ηλεκτρονικών 

ballast επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας του λαμπτήρα (dimming) μέσω 

αισθητήρων και ρυθμιστών φωτισμού καθώς και την ένταξη της εγκατάστασης 

φωτισμού σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης (Building Management System), 

δυνατότητες που δεν είναι διαθέσιμες για τα ηλεκτρομαγνητικά ballast. Τα 

ηλεκτρονικά ballast αυξάνουν έως και 50 % τη διάρκεια ζωής των λαμπτήρων, 

μειώνοντας έτσι το κόστος αντικατάστασης, και συντελούν στην ελαχιστοποίηση της 

πτώσης απόδοσης του λαμπτήρα κατά τη διάρκεια ζωής του. Τέλος, η ποιότητα 

φωτισμού βελτιώνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών ballast διότι λειτουργούν σε υψηλές 
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συχνότητες (>24 kHz) οπότε εξαλείφεται το βούισμα και το τρεμόσβημα που 

χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρομαγνητικά ballast λόγω χαμηλής συχνότητας λειτουργίας 

τους (50 Hz) [53].  

Η απόδοση του συστήματος λαμπτήρα Τ5 και ηλεκτρονικού ballast μπορεί να 

προσεγγίσει τα 92 lm/W ενώ η αντίστοιχη του συμβατικού συστήματος λαμπτήρα Τ8 

και ηλεκτρομαγνητικού ballast τα 76 lm/W. Επομένως, θεωρώντας ότι είναι επιθυμητή 

η ίδια ένταση φωτισμού των χώρων, η απόδοση μπορεί να είναι αυξημένη έως και 21 

% που σημαίνει μείωση στην απαιτούμενη ισχύ και συνεπώς στην καταναλισκόμενη 

ενέργεια έως και 17,4 %. Ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης για εξ’ ολοκλήρου 

αντικατάσταση των φωτιστικών με καινούργια που φέρουν ηλεκτρονικά ballast 

εκτιμάται ότι είναι έως και 5 χρόνια [53]. Ενδεικτικές τιμές για τους λαμπτήρες 

φθορισμού T8 που χρησιμοποιούνται στο δήμο και τους αντίστοιχους Τ5 που 

προτείνεται να τους αντικαταστήσουν φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί [54]. 

Πίνακας 4.16 : Ενδεικτικές τιμές λαμπτήρων φθορισμού Τ8 και Τ5 

Λαμπτήρες φθορισμού Τ8 Τιμή (€) Λαμπτήρες φθορισμού Τ5 Τιμή (€) 

18 W 2,38 14 W 3,70 

36 W 2,40 28 W 3,70 

58 W 3,20 49 W  3,70 

 

Βάσει εκτιμήσεων της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, θεωρείται ότι το 75 % της 

κατανάλωσης για φωτισμό των δημοτικών κτιρίων οφείλεται σε λαμπτήρες φθορισμού 

T8 και το υπόλοιπο 25 % σε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (CFL) τύπου PL με 

εξωτερικό ballast. Με την εφαρμογή της προτεινόμενης δράσης για αντικατάσταση των 

λαμπτήρων φθορισμού Τ8 με τους αποδοτικότερους Τ5 σε όλα τα κτίρια που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.11, εκτός των αθλητικών εγκαταστάσεων, και 

υποθέτοντας τα ποσοστά που κατέχουν οι ανάγκες φωτισμού στις συνολικές 

ηλεκτρικές καταναλώσεις σύμφωνα με το Σχήμα 4.4 για τα κτίρια που είχαν 

καταναλώσεις πετρελαίου θέρμανσης και σύμφωνα με το Σχήμα 4.5 για τα υπόλοιπα 

κτίρια, προκύπτει ο Πίνακας 4.17 με τις μειώσεις καταναλώσεων και εκπομπών. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι 17,4 % όπως  αναφέρθηκε παραπάνω. 
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Πίνακας 4.17 : Μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών από 

αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού σε δημοτικά κτίρια  

Δημοτική 

Ενότητα 
Είδος κατανάλωσης 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση (kWh) 

Μείωση εκπομπών 

(t CO2) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δημαρχείο 2.076 1,82 

Κτίριο ΔΕΥΑ 157 0,14 

ΚΕΠ Αρχαίας Ολυμπίας 216 0,19 

Λαμπείας Παλιό Δημαρχείο 512 0,45 

Λασιώνος Παλιό Δημαρχείο 1.517 1,33 

Φολόης Παλιό Δημαρχείο 924 0,81 

Σύνολο 5.402 4,74 

 

4.3.1.2 Σχολεία 

Οι σχολικές εγκαταστάσεις του δήμου κατά το έτος 2010 κατανάλωσαν 157,432 MWh 

ηλεκτρικής ενέργειας και 441,42 MWh ενέργειας από καύση πετρελαίου θέρμανσης, 

εκπέμποντας συνολικά 256 t CO2 που αντιστοιχούν μόλις στο 0,37 % των συνολικών 

εκπομπών του δήμου. Στον Πίνακα 4.18 εμφανίζονται τα σχολικά κτίρια που παράγουν 

τις περισσότερες εκπομπές CO2, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αναγκαστικά και την 

μεγαλύτερη κατανάλωση συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειας θέρμανσης. 

Όπως φαίνεται παρακάτω, τα κτίρια αυτά παράγουν το 57,2 % των συνολικών 

εκπομπών CO2 των σχολικών κτιρίων.  

Πίνακας 4.18 : Κατανάλωση ηλεκτρισμού και πετρελαίου σε σχολικά κτίρια με τις 

μεγαλύτερες εκπομπές CO2 δήμου Αρχαίας Ολυμπίας  

Δημοτική 

Ενότητα 

Είδος 

κατανάλωσης 

Ηλεκτρική 

κατανάλωση 

(kWh) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Εκπομπές 

(t CO2) 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δημοτικό 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

23.167 40.000 31,01 

Γυμνάσιο 

Πελοπίου 
8.783 42.630 19,09 

Γυμνάσιο 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

10.913 30.000 17,59 

Γυμνάσιο 

Βασιλακίου 
10.043 30.000 16,82 

Λαμπείας 
Δημοτικό 

Λαμπείας 
8.161 35.000 16,51 

Λασιώνος 
Γυμνάσιο 

Πανόπουλου 
8.634 13.334 11,14 

Φολόης Γυμνάσιο Λάλα 20.882 60.000 34,34 

Σύνολο 90.583 250.964 146,50 
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Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο επιχειρησιακό του πλάνο για την 

περίοδο 2012 - 2014 σχέδιο για την συντήρηση και επισκευή των σχολικών υποδομών 

του δήμου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί και σε μέρος των προτεινόμενων δράσεων 

που ακολουθούν.   

Πίνακας 4.19 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για τις σχολικές υποδομές 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1511 
Συντήρηση και επισκευή σχολικών 

υποδομών δήμου 
270.000 Ίδιοι Πόροι 

 

4.3.1.2.1 Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων 

Τα κτίρια που καταγράφονται στον Πίνακα 4.18 είναι στο σύνολό τους παλαιωμένα 

και δεν διαθέτουν θερμική μόνωση. Προτείνεται η εφαρμογή δράσεων όμοιων με αυτές 

για τα δημοτικά κτίρια όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα 4.20 οι οποίες αποφέρουν 

τα ίδια ποσοστά εξοικονόμησης και στα σχολικά κτίρια [51], [52].  

 

Πίνακας 4.20 : Προτεινόμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων 

με αντίστοιχα ποσοστά εξοικονόμησης και ενδεικτικά κόστη 

Είδος παρέμβασης 
Εξοικονόμηση 

ενέργειας ψύξης (%) 

Εξοικονόμηση θερμικής 

ενέργειας (%) 
Ενδεικτικό κόστος 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 
4 31,0 31,9 €/m2 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

οροφής 
2 5,5 27,1 €/m2 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
- 11,0 156,0 €/m2 

Αντικατάσταση λέβητα 

πετρελαίου με 

αποδοτικότερο 

- 17,0 
1.700 - 6.000 €/κτίριο 

(1.000-5.000 m2) 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

αντιστάθμισης 
- 5,0 

800-2.600 €/κτίριο 

(1.000-5.000 m2) 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

χώρου 
- 5,0 19,3 €/θερμοστάτη  

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, η 

τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

απεικονίζεται στο Σχήμα 4.6 [50]. Βάσει αυτού του σχήματος θα υπολογιστεί η 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας από την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων στα 

σχολικά κτίρια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 
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 Σχήμα 4.6: Κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας 

Στον Πίνακα 4.21 καταγράφονται οι υπολογισμένες μειώσεις κατανάλωσης από τις 

δράσεις θερμικής αναβάθμισης των επιλεγμένων σχολικών κτιρίων. Επισημαίνεται και 

σε αυτό το σημείο πως τα ποσοστά εξοικονόμησης που αναφέρονται στον Πίνακα 4.20 

δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά εφαρμόζονται στις τελικές καταναλώσεις κατόπιν 

μειώσεων από τις δράσεις που προηγούνται κατά σειρά αναφοράς στον πίνακα.  

Πίνακας 4.21 : Μειώσεις καταναλώσεων από εφαρμογή προτεινόμενων δράσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων 

Είδος Παρέμβασης 

Εξοικονόμηση 

ενέργειας ψύξης 
Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας 

Ηλεκτρική ενέργεια 

(kWh) 

Ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 
Πετρέλαιο (kWh) 

Προσθήκη 

θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 

434,8 2.246,5 77.798,7 

Προσθήκη 

θερμομόνωσης οροφής 
208,7 275,0 9.524,1 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
- 519,8 18.000,5 

Αντικατάσταση λέβητα 

πετρελαίου με 

αποδοτικότερο 

- - 24.758,8 

Εγκατάσταση 

θερμοστατών 

αντιστάθμισης 

- - 6.044,1 

Εγκατάσταση 

θερμοστατών χώρου 
- - 5.741,9 

Σύνολο 643,5 3.041,3 141.868,1 

12%

8%

55%

20%

5%

Ψύξη χώρων

Θέρμανση χώρων

Φωτισμός

Άλλες χρήσεις

Ζεστό νερό χρήσης
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Το συνολικό κόστος για τις παραπάνω παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια του Πίνακα 

4.18 εκτιμάται στα 1.250.000 €. Συνολικά εξοικονομούνται από τις προτεινόμενες 

δράσεις 3.684,8 kWh ηλεκτρικής ενέργειας και 141.868,1 kWh ενέργειας από καύση 

πετρελαίου θέρμανσης που αντιστοιχούν σε μείωση των εκπομπών κατά: 3,685 ∗

0,877477 + 141,868 ∗ 0,267 = 41,11 t CO2. 

 

4.3.1.2.2 Αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 

Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του δήμου τα σχολικά κτίρια του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας είναι εξοπλισμένα κυρίως με λαμπτήρες φθορισμού T8 και με συμβατικούς 

λαμπτήρες πυρακτώσεως. Δεδομένης της πολύ μεγάλης συμμετοχής των 

καταναλώσεων φωτισμού στις συνολικές ηλεκτρικές καταναλώσεις σε κτίρια 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας που φτάνει το 55%, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.6, είναι 

επιτακτική η αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων φωτισμού με 

αποδοτικότερους. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων 

φθορισμού Τ8 με λαμπτήρες φθορισμού Τ5 οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικά ballast, 

καθώς και των συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού σε όλα τα σχολικά κτίρια του δήμου.  

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στο υποκεφάλαιο 4.3.1.1.2, οι λαμπτήρες φθορισμού Τ5 

έχουν τη δυνατότητα μείωσης κατανάλωσης κατά 17,4 %, ενώ οι συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού προσφέρουν μέχρι και 60 % εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους 

ενεργοβόρους λαμπτήρες πυρακτώσεως [52], [53]. Εκτιμάται ότι οι σχολικές 

εγκαταστάσεις του δήμου καλύπτουν τις ανάγκες φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού 

Τ8 κατά 75 % και με λαμπτήρες πυρακτώσεως κατά 25 %. Η συνολική ηλεκτρική 

κατανάλωση όλων των σχολικών κτιρίων έχει προκύψει ίση με 157.432 kWh και 

επομένως οι αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας από την αντικατάσταση των 

λαμπτήρων φωτισμού θα είναι: 0,55 ∗ 157,432 ∗ (0,75 ∗ 0,174 + 0,25 ∗ 0,6) =

24.288 kWh και θα επιφέρουν μείωση στις εκπομπές κατά: 24,288 ∗ 0,877477 =

21,31 t CO2. 

 

4.3.1.2.3 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οροφές σχολικών κτιρίων  

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης μελέτης για εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών στις οροφές του δημοτικού σχολείου Αρχαίας Ολυμπίας και του 

γυμνασίου Πελοπίου. Στον Πίνακα 4.22 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που 

αναμένεται να έχουν οι φωτοβολταϊκές αυτές εγκαταστάσεις και η ετήσια αναμενόμενη 

παραγωγή ενέργειας [35].  
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Πίνακας 4.22 : Χαρακτηριστικά φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε οροφές 

σχολικών κτιρίων και αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

Κτίριο Τύπος στέγης 
Εγκατεστημένη 

ισχύς (kWp) 

Παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh)  

Νηπιαγωγείο - Δημοτικό 

Πλατάνου 
Δώμα 10 15.400 

Γυμνάσιο Πελοπίου Δώμα 10 15.500 

 

 Το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών κυμαίνεται στα 1.500 €/kWh - 2.000 

€/kWh, αναλόγως με την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούνται και το μέγεθος 

της εγκατάστασης. Η τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνείται με την 

υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού, η οποία συνάπτεται μεταξύ του κύριου του 

φωτοβολταϊκού και της ΔΕΗ ΑΕ ή άλλου προμηθευτή που ηλεκτροδοτεί τις 

καταναλώσεις του κτιρίου όπου εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα. Η Σύμβαση 

Συμψηφισμού έχει διάρκεια 25 έτη με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης 

της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η εν λόγω σύμβαση συνομολογείται 

με σταθερή τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στο μήνα και το έτος της υπογραφής της 

σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού 

συστήματος εντός έξι μηνών από τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού. Σε αντίθετη 

περίπτωση, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή που αντιστοιχεί στο μήνα και το έτος 

που πραγματοποιείται η ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Οι τιμές αναφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε 

σχέση με την περίοδο σύναψης Σύμβασης Συμψηφισμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 

4.23 [55].  

Πίνακας 4.23 : Τιμή παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ανάλογα 

με περίοδο σύναψης Σύμβασης Συμψηφισμού 

Μήνας / Έτος Τιμή (€/MWh) 

Αύγουστος 2012 250,00 

Φεβρουάριος 2013 238,75 

Αύγουστος 2013 228,01 

Φεβρουάριος 2014 217,75 

Αύγουστος 2014 207,95 

Φεβρουάριος 2015 198,59 

Αύγουστος 2015 189,65 

Φεβρουάριος 2016 181,12 

Αύγουστος 2016 172,97 

Φεβρουάριος 2017 165,18 

Αύγουστος 2017 157,75 

Φεβρουάριος 2018 150,65 

Αύγουστος 2018 143,87 
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Για την εκτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας της παραπάνω επένδυσης επιλέγεται 

η μέση τιμή εγκατάστασης φωτοβολταϊκών των 1.750 €/kWh και θεωρούνται ετήσια 

κόστη συντήρησης 300 €/ φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 kW. Για σύνδεση των δύο 

φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές σχολικών κτιρίων με το δίκτυο εντός της 

περιόδου Αύγουστος 2014 μέχρι και Ιανουάριος 2015 επιτυγχάνεται τιμή πώλησης 

207,95 €/MWh και επομένως συνολικά κέρδη 6.425,7 €/έτος. Στον πίνακα που 

ακολουθεί υπολογίζεται η Καθαρά Παρούσα Αξία της προτεινόμενης δράσης με 

επιτόκιο αναγωγής 5%. 

Πίνακας 4.24 : Υπολογισμός ΚΠΑ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 

οροφές σχολικών κτιρίων   

Έτος 

(n) 

Ετήσια 

κέρδη (€) 

Ετήσια έξοδα 

συντήρησης 

(€) 

Αρχικό 

κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή 

Ροή (€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή 

ροή (€) 

0 0 0 -35.000 -35.000 1,00 -35.000 

1 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,95 5.548 

2 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,91 5.284 

3 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,86 5.032 

4 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,82 4.793 

5 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,78 4.565 

6 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,75 4.347 

7 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,71 4.140 

8 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,68 3.943 

9 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,64 3.755 

10 6.425,7 -600 0 5.825,7 0,61 3.576 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) 9.983 

 

Η ΚΠΑ προκύπτει θετική με ορίζοντα δεκαετίας και επομένως η επένδυση κρίνεται 

βιώσιμη. Μάλιστα η επένδυση αποπληρώνεται μετά την πάροδο οχτώ ετών και 

επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η Σύμβαση Συμψηφισμού έχει διάρκεια 25 ετών και 

επομένως τα φωτοβολταϊκά θα συνεχίσουν να παράγουν καθαρά κέρδη σε βάθος 

χρόνου. Η μείωση εκπομπών που θα επέλθει με την εφαρμογή της συγκεκριμένης 

δράσης είναι: (15,4 + 15,5) ∗ 0,877477 = 27,11 t CO2.  

 

4.3.1.3 Δημοτικές εγκαταστάσεις 

Στις δημοτικές εγκαταστάσεις του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνονται 

αντλιοστάσια ύδρευσης, αντλιοστάσια άρδευσης και εγκατάσταση βιολογικού 

καθαρισμού. Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει επιλεγεί να 

περιληφθούν οι καταναλώσεις των αντλιοστασίων άρδευσης και οι προτεινόμενες 

δράσεις για μείωση των εκπομπών τους σε CO2 στον αγροτικό τομέα. Οι καταναλώσεις 

των αντλιοστασίων ύδρευσης και του βιολογικού καθαρισμού για το έτος αναφοράς 

ήταν 1.833,829 MWh ηλεκτρικής ενέργειας και οδήγησαν σε εκπομπές 1.609,14 t CO2, 

ποσοστό 2,31 % των συνολικών εκπομπών του δήμου.  
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4.3.1.3.1 Βελτιστοποίηση δικτύου ύδρευσης 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα για 

την περίοδο 2012 - 2014 τις δράσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.25 και οι 

οποίες μπορούν να οδηγήσουν στη βελτιστοποίηση του δικτύου ύδρευσης και εν τέλει 

στη μείωση των καταναλώσεων των αντλιοστασίων ύδρευσης.  

Πίνακας 4.25 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το δίκτυο ύδρευσης 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1211 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

υδρομετρητών (ξεκινώντας από 

Τοπικές Κοινότητες που δεν 

διαθέτουν) 

200.000 Ίδιοι Πόροι 

1215 
Επισκευή και αντικατάσταση 

δικτύου ύδρευσης δήμου 
120.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

12112 
Παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης 

στις Τοπικές Κοινότητες  
500.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

12113 

Εκσυγχρονισμός και 

στεγανοποίηση σύμφωνα με τις 

υγειονομικές διατάξεις των 

δεξαμενών ύδρευσης Τοπικών 

Κοινοτήτων 

1.000.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

1221 
Μελέτες ύδρευσης Δημοτικών 

Διαμερισμάτων 
43.500 Ίδιοι Πόροι 

1222 

Μελέτες αποτύπωσης/καταγραφής 

της υφιστάμενης κατάστασης και 

βελτιστοποίησης του δικτύου 

ύδρευσης του δήμου 

50.000 Ίδιοι Πόροι 

1234 
Προμήθεια εξοπλισμού ανίχνευσης 

διαρροών δικτύου ύδρευσης 
10.000 Ίδιοι Πόροι 

 

Οι παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης που επιφέρουν τη μεγαλύτερη βελτίωση 

αποδοτικότητας επικεντρώνονται στα συστήματα άντλησης, στη  διαχείριση διαρροών, 

στη σωστή μέτρηση και παρακολούθηση των ποσοτήτων νερού που διακινούνται και 

στην εγκατάσταση αυτοματοποιημένων συστημάτων με χρήση τηλεμετρίας. Η 

βελτιστοποίηση της απόδοσης των συστημάτων άντλησης περιλαμβάνει μέτρα για την 

επιλογή αντλίας κατάλληλης ισχύος ώστε να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες του 

δικτύου, την εξάλειψη μη αναγκαίων βαλβίδων και τη ρύθμιση στροφών στους 

κινητήρες των αντλιών. Η υπερδιαστασιολόγηση των συστημάτων άντλησης έχει ως 

αποτέλεσμα την απόκλιση από το βέλτιστο σημείο λειτουργίας, καθώς οι αντλίες 

αναγκάζονται να λειτουργούν σε χαμηλότερα μεγέθη από τις ονομαστικές τους τιμές 
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για να καλύψουν τη μέση ζήτηση σε πόσιμο νερό. Η σωστή διαστασιολόγηση των 

αντλιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικτύου επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας από 

10 % έως και 30 %, ενώ η εγκατάσταση ρυθμιστή στροφών για δυνατότητα λειτουργίας 

με μεταβλητές στροφές των αντλιών μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον εξοικονόμηση 

10,5 %. Επίσης, σημαντική είναι η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των 

εγκαταστάσεων άντλησης που περιλαμβάνει καθαρισμό και αντικατάσταση πτερυγίων 

στροφείων και έλεγχο λίπανσης των ρουλεμάν [56]. 

Η διαχείριση διαρροών αφορά την ανίχνευση διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης με 

κατάλληλο ειδικό εξοπλισμό και την άμεση παρέμβαση για τον περιορισμό ή την 

πλήρη εξάλειψή τους. Ένας τρόπος αντιμετώπισης των διαρροών μικρής κλίμακας 

είναι η αυτοματοποιημένη μεταβολή της πίεσης του δικτύου παροχής ώστε να 

προσαρμόζεται στις διακυμάνσεις της ζήτησης των καταναλωτών. Με αυτό τον τρόπο, 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, χρονική περίοδο που εμφανίζεται μειωμένη ζήτηση, η 

πίεση μειώνεται σε χαμηλές τιμές και περιορίζει σε μεγάλο βαθμό τις όποιες διαρροές 

μικρής κλίμακας. Για διαρροές μεγάλης κλίμακας η επισκευή του ελαττωματικού 

τμήματος κρίνεται αναγκαία. 

Τα συστήματα μέτρησης και παρακολούθησης προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για τον 

όγκο άντλησης νερού, την πίεση και τα χαρακτηριστικά της ροής στο εσωτερικό των 

σωληνώσεων, την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα και την συνολική κατανάλωση 

ενέργειας. Με αναλυτικά δεδομένα σε πολλαπλά σημεία του δικτύου ύδρευσης 

προσφέρεται ακριβής εικόνα για την κατάσταση και την αποδοτικότητα λειτουργίας 

και καθίσταται δυνατή η αποτελεσματικότερη διαχείριση του δικτύου και ο σωστός 

σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων βελτίωσης βάσει των πραγματικών αναγκών και 

ελλείψεων του δικτύου. Μέσω των συστημάτων μέτρησης και παρακολούθησης 

μπορεί να εντοπιστεί σε πρώτο βαθμό η ύπαρξη διαρροής, ενώ η ύπαρξή τους είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος με χρήση 

τηλεμετρίας. 

Τα αυτοματοποιημένα συστήματα σε δίκτυα ύδρευσης έχουν τη δυνατότητα 

παρακολούθησης και ελέγχου των χαρακτηριστικών λειτουργίας σε επί μέρους 

στοιχεία του δικτύου με σκοπό τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος. Ο πιο κοινός 

τύπος εφαρμογής αυτοματισμού και τηλεμετρίας σε δίκτυα ύδρευσης είναι η 

χρησιμοποίηση συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου Kαι Απόκτησης Δεδομένων 

(SCADA –Supervisory Control And Data Acquisition). Τα συστήματα SCADA 

προσφέρουν μεταξύ άλλων ακριβή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο για τη 

λειτουργία άντλησης, αυτόματη προσαρμογή της λειτουργίας άντλησης σύμφωνα με 

τις ανάγκες του δικτύου, διατήρηση βέλτιστης πίεσης στις σωληνώσεις του δικτύου 

παροχής νερού, προγραμματισμό πλήρωσης των δεξαμενών ύδρευσης σε διαστήματα 

χαμηλής τιμής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος 

σε ενδεχόμενη ανίχνευση σφάλματος στη λειτουργία του δικτύου καθώς και 

περιορισμό των αναγκών συντήρησης. Από την εφαρμογή συστήματος αυτοματισμού 

και τηλεμετρίας είναι δυνατή η εξοικονόμηση ποσότητας νερού κατά 10 % και 

ηλεκτρικής ενέργειας κατά 12 % - 30% [56].  
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Με την εφαρμογή όλων των προγραμματισμένων μέτρων συντήρησης, επισκευής και 

βελτιστοποίησης του δικτύου ύδρευσης του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, τα οποία θα 

περιλαμβάνουν και τις παρεμβάσεις που αναλύθηκαν παραπάνω σε μέρος του δικτύου, 

εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί συνολική μείωση των ηλεκτρικών καταναλώσεων κατά 20 

%. Επομένως η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα αντλιοστάσια ύδρευσης θα 

είναι: 0,2 ∗ 1.545.220 = 309.044 kWh με αντίστοιχη μείωση των εκπομπών κατά: 

309,044 ∗ 0,877477 = 271,18 t CO2.      

4.3.1.3.2 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια της ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας 

Στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) 

Αρχαίας Ολυμπίας περιλαμβάνονται 40 δεξαμενές διασκορπισμένες σε όλο το δήμο 

για να καλύψουν τις ανάγκες αποθήκευσης πόσιμου νερού στις Τοπικές Κοινότητες. Η 

επιφάνεια στις οροφές των δεξαμενών είναι 40 m2 - 100 m2, ανάλογα με το μέγεθος της 

κάθε δεξαμενής. Κατόπιν πρότασης του διευθυντή της ΔΕΥΑ για αξιοποίηση των 

εγκαταστάσεων αυτών με την τοποθέτηση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων, 

συμπεριλήφθηκε ανάλογη πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του δήμου για την 

περίοδο 2012 - 2014.  

Πίνακας 4.26 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για αξιοποίηση κτιρίων της ΔΕΥΑ 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1515 

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων σε κτίρια της 

ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας 

150.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 

 

Στις οροφές μέρους των 40 δεξαμενών της ΔΕΥΑ αναμένεται να τοποθετηθούν 

φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος από 5 kWp έως και 10 kWp ανάλογα με την 

επιφάνεια της οροφής κάθε δεξαμενής. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι για ένα 

φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 kWp απαιτείται διαθέσιμη επιφάνεια ίση περίπου με 

80 m2 - 100 m2. Αν υποτεθεί μέση τιμή αγοράς για τα φωτοβολταϊκά συστήματα τα 

1.750 €/kWp, όπως παρουσιάστηκε και αναλύθηκε στο Υποκεφάλαιο 4.3.1.2.3, τότε η 

εκτιμώμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύς στις οροφές των δεξαμενών θα είναι ίση 

με 85,71 kWp. Η γνωστοποίηση της ακριβής θέσης των δεξαμενών και το ποιες 

δεξαμενές θα επιλεχθούν τελικά για την εφαρμογή της παραπάνω δράσης δεν ήταν 

δυνατή. Για να υπολογιστεί η αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος 

από την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών χρησιμοποιείται ο μέσος όρος απόδοσης 

ενέργειας ανά μονάδα ισχύος για το σύνολο των φωτοβολταϊκών εν λειτουργία του 

δήμου, όπως αυτή θα υπολογιστεί ξεχωριστά για την κάθε εγκατάσταση στο 

Υποκεφάλαιο 4.5.1, μέσω του διαδικτυακού γεωγραφικού συστήματος υπολογισμού 

παραγωγής του Ινστιτούτου Ενέργειας του Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Με αυτό τον τρόπο, η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το 
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δήμο προκύπτει ίση με 1.540 kWh/kWp. Επομένως, μετά την εγκατάσταση των 

φωτοβολταϊκών σε δεξαμενές της ΔΕΥΑ αναμένεται συνολική παραγωγή ενέργειας 

ίσης με: 85,71 ∗ 1.540 = 131.993,4 kWh, η οποία ισοδυναμεί με μείωση των 

εκπεμπόμενων ρύπων κατά: 131,993 ∗ 0,877477 = 115,82 t CO2.      

 

4.3.1.4 Δημοτικός φωτισμός 

Για το έτος 2010 καταναλώθηκαν συνολικά 1.991,504 MWh ηλεκτρικής ενέργειας για 

τις ανάγκες φωτισμού οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων στο δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας που αντιστοιχούν σε εκπομπές 1.747,50 t CO2, δηλαδή ποσοστό 2,51 % των 

συνολικών εκπομπών. Στον τομέα του δημοτικού φωτισμού υπάρχει η δυνατότητα 

μεγάλης εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς υψηλό κόστος επιβάρυνσης.   

4.3.1.4.1 Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους αποδοτικότερους 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, αντιλαμβανόμενος τα περιθώρια εξοικονόμησης που 

υπήρχαν στο δημοτικό φωτισμό,  προχώρησε από τις αρχές του 2011 στην σταδιακή 

αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των λαμπτήρων ατμών νατρίου υψηλής 

πίεσης, ατμών υδραργύρου και μικτού φωτισμού που διέθετε με συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού (Compact Fluorescent Lamp) μικρής ισχύος. Από την τεχνική υπηρεσία του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ήταν διαθέσιμα μόνο τα στοιχεία για τον αριθμό και τον τύπο 

των λαμπτήρων στα τέλη του έτους 2013. Ακριβή στοιχεία για τα χαρακτηριστικά των 

λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού για το έτος 2010 δεν υπήρχαν, αλλά αναφέρθηκε ότι 

το μεγαλύτερο μέρος των λαμπτήρων που αντικαταστάθηκαν ήταν τύπου ατμών 

υδραργύρων και ατμών νατρίου υψηλής πίεσης ισχύος 70 W. Σύμφωνα με την τεχνική 

υπηρεσία του δήμου ο φωτισμός λειτουργεί από τις 18.30 ως τις 6.30 για το χειμερινό 

εξάμηνο και από τις 21.00 ως τις 6.00 για το καλοκαιρινό εξάμηνο, με μέσο χρόνο 

λειτουργίας κατά τη διάρκεια του έτους τις 10,5 ώρες την ημέρα και επομένως 

συνολικό χρόνο λειτουργίας 3.832,5 ώρες για ένα έτος.  

Στον Πίνακα 4.27 παρουσιάζεται ο τύπος, η ισχύς και το πλήθος των υφιστάμενων 

λαμπτήρων στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας εν έτει 2013 από στοιχεία που αντλήθηκαν 

από την τεχνική υπηρεσία του δήμου, καθώς και η συνολική κατανάλωση ενέργειας. 

Στον Πίνακα 4.28, λόγω έλλειψης δεδομένων, γίνεται μία υποθετική εκτίμηση του 

αριθμού λαμπτήρων ανά τύπο για το έτος 2010 ώστε να προσεγγίζεται η συνολική 

μετρημένη κατανάλωση του δημοτικού φωτισμού για το έτος αυτό, με τον ίδιο 

συνολικό αριθμό λαμπτήρων που υπάρχουν και το έτος 2013. Η στήλη «συνολική 

ισχύς» περιλαμβάνει τη συνολική ισχύ των φωτιστικών σωμάτων υπολογίζοντας τις 

ανάγκες των βοηθητικών κυκλωμάτων και των κυκλωμάτων ελέγχου [57].  
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Πίνακας 4.27 : Είδη υφιστάμενων λαμπτήρων δημοτικού φωτισμού και κατανάλωση 

ενέργειας δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2013 

Τύπος λαμπτήρα 
Ισχύς 

(W) 

Συνολική 

ισχύς (W) 
Πλήθος 

Ώρες 

λειτουργίας 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

(kWh) 

Ατμών Na υψηλής 

πίεσης 

70 84 30 3.832,5 9.658 

150 170 120 3.832,5 78.183 

250 276 50 3.832,5 52.889 

Ατμών Hg 
125 137 150 3.832,5 78.758 

250 271 50 3.832,5 51.931 

Μικτού φωτισμού 160 170 100 3.832,5 65.153 

Φθορισμού 

(συμπαγείς) 
21 26 2.800 3.832,5 279.006 

Σύνολο 3.300 - 615.578 

 

Πίνακας 4.28 : Υποθετική εκτίμηση ειδών υφιστάμενων λαμπτήρων δημοτικού 

φωτισμού και κατανάλωση ενέργειας δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για το έτος 2010 

Τύπος λαμπτήρα 
Ισχύς 

(W) 

Συνολική 

ισχύς (W) 
Πλήθος 

Ώρες 

λειτουργίας 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

(kWh) 

Ατμών Na υψηλής 

πίεσης 

70 84 732 3.832,5 235.653 

150 170 320 3.832,5 208.488 

250 276 151 3.832,5 159.723 

Ατμών Hg 
125 137 1.220 3.832,5 640.564 

250 271 454 3.832,5 471.528 

Μικτού φωτισμού 160 170 423 3.832,5 275.595 

Σύνολο 3.300 - 1.991.551 

 

Η αλλαγή των περισσότερων τύπων λαμπτήρων σε συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 

επιφέρει και ορισμένες αλλαγές στα χαρακτηριστικά και στην ποιότητα του φωτισμού. 

Για παράδειγμα, οι λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης παράγουν κίτρινο φως 

ενώ οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού παράγουν ζεστό λευκό ή ψυχρό λευκό φως. 

Στα άμεσα σχέδια του δήμου είναι η αντικατάσταση με συμπαγείς λαμπτήρες 

φθορισμού 60 επιπλέον λαμπτήρων ατμών νατρίου ονομαστικής ισχύος 150 W και 

όλων των λαμπτήρων ατμών υδραργύρου που απομένουν. Κατόπιν αυτής της 

σχεδιασμένης αντικατάστασης, εκτός των λαμπτήρων φθορισμού θα υπάρχουν 100 

λαμπτήρες μικτού φωτισμού και 140 λαμπτήρες ατμών νατρίου υψηλής πίεσης, 

διατεταγμένοι κυρίως επί της εθνικής οδού στα όρια του δήμου, καθώς το 

μονοχρωματικό κίτρινο φως προκαλεί λιγότερη θάμβωση και αυξάνει την οπτική 

αντίληψη του οδηγού, ιδιαιτέρως σε ομιχλώδεις συνθήκες [57]. 

Για περαιτέρω μείωση των καταναλώσεων στο φωτισμό προτείνεται η χρησιμοποίηση 

λαμπτήρων τύπου LED (Light Emitting Diode - Δίοδος Εκπομπής Φωτός), ατμών 

νατρίου χαμηλής πίεσης και μεταλλικών αλογονιδίων. Στον Πίνακα 4.29 φαίνεται η 

αντιστοιχία των προτεινόμενων τύπων λαμπτήρων με τους ήδη υπάρχοντες, ώστε να 
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μην υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα 

του αποδιδόμενου φωτός, καθώς και οι τιμές των λαμπτήρων συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ [54],[57],[58].    

Πίνακας 4.29 : Αντιστοιχία υπαρχόντων και προτεινόμενων για αντικατάσταση 

τύπων λαμπτήρων 

Παλιός τύπος 

λαμπτήρα 

Ισχύς 

(W) 

Συνολική 

ισχύς (W) 

Κόστος 

(€) 

Νέος τύπος 

λαμπτήρα 

Ισχύς 

(W) 

Συνολική 

ισχύς (W) 

Κόστος 

(€) 

Ατμών Na 

υψηλής πίεσης 

70 84 23,1 

Ατμών Na 

χαμηλής πίεσης 

36 45 52,9 

150 170 24,0 90 103 87,7 

250 276 29,0 131 150 145,8 

Μικτού 

φωτισμού 
160 170 9,5 

Μεταλλικών 

αλογονιδίων 
50 60 26,8 

Φθορισμού 

(συμπαγείς) 
21 26 16,1 LED 10 17 56,3 

 

Από τον μέσο χρόνο ζωής σε ώρες λειτουργίας για κάθε τύπου λαμπτήρα και από τις 

ώρες λειτουργίας που αναμένεται να έχει για κάθε έτος λειτουργίας στο δημοτικό 

φωτισμό, μπορεί να υπολογιστεί ο αναμενόμενος μέσος χρόνος ζωής σε έτη για κάθε 

λαμπτήρα στις εγκαταστάσεις φωτισμού του δήμου όπως φαίνεται στον πίνακα που 

ακολουθεί [58]. 

Πίνακας 4.30 : Είδη λαμπτήρων και μέσος χρόνος ζωής 

Τύπος λαμπτήρα 
Μέσος χρόνος 

ζωής (ώρες) 

Εκτιμώμενος χρόνος ζωής σε 

λειτουργία δημοτικού φωτισμού (έτη) 

Ατμών νατρίου 28.000 7,3 

Μικτού φωτισμού 12.000 3,1 

Μεταλλικών 

αλογονιδίων  
20.000 5,2 

Φθορισμού 

(συμπαγείς) 
12.000 3,1 

LED 50.000 13,0 

 

Κατόπιν αντικατάστασης των παλαιών λαμπτήρων με τους νέους πιο αποδοτικούς, 

αναμένεται κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή υπολογίζεται στον πίνακα 

που ακολουθεί. Οι επιπλέον λαμπτήρες που σχεδιάζονταν να αντικατασταθούν με 

συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού από τον δήμο, δίνουν τη θέση τους σε λαμπτήρες 

τύπου LED στα πλαίσια της προτεινόμενης δράσης. 

 

 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 4ο : Προτεινόμενες δράσεις για τη μείωση εκπομπών CO2 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 170 

Πίνακας 4.31 : Τύποι λαμπτήρων και κατανάλωση ενέργειας δημοτικού φωτισμού 

κατόπιν αντικατάστασης υφιστάμενων λαμπτήρων με αποδοτικότερους 

Τύπος λαμπτήρα 
Ισχύς 

(W) 

Συνολική 

ισχύς (W) 
Πλήθος 

Ώρες 

λειτουργίας 

Κατανάλωση 

ενέργειας 

(kWh) 

Ατμών Na χαμηλής 

πίεσης 

36 45 30 3.832,5 5.174 

90 103 60 3.832,5 23.685 

131 150 50 3.832,5 28.744 

Μεταλλικών 

αλογονιδίων 
50 60 100 3.832,5 22.995 

LED 10 17 3.060 3.832,5 199.367 

Σύνολο 3.300 - 279.965 

 

Για να εξεταστεί η οικονομική βιωσιμότητα της προτεινόμενης δράσης θα πρέπει να 

υπολογιστεί η κατανάλωση ενέργειας σε περίπτωση που ο δήμος δεν υιοθετήσει την 

δράση και προχωρήσει στα άμεσα σχέδιά του προς αντικατάσταση όλων των 

υπαρχόντων λαμπτήρων ατμών υδραργύρου και μέρους των λαμπτήρων ατμών 

νατρίου με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Με 

την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε και παραπάνω, υπολογίζεται ότι σε αυτή 

την περίπτωση η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι 471.704 kWh. 

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο ανταγωνιστικών και ρυθμιζόμενων χρεώσεων της ΔΕΗ 

για το 2013, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, με τις επιπλέον ρυθμιζόμενες χρεώσεις 

που περιλαμβάνονται, για το φωτισμό οδών και πλατειών είναι 0,11496 €/kWh και 

επομένως το ετήσιο κόστος φωτισμού θα είναι: 471.704 ∗ 0,11496 = 54.227 € [59]. 

Σε περίπτωση εφαρμογής της προτεινόμενης δράσης το ετήσιο κόστος φωτισμού θα 

είναι: 279.965 ∗ 0,11496 = 32.185 €. Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνονται τα 

έξοδα αλλαγής των χρησιμοποιούμενων λαμπτήρων στα δύο διαφορετικά σενάρια που 

μελετώνται.  

Πίνακας 4.32 : Είδη και κόστος λαμπτήρων στο άμεσο μέλλον βάσει υπάρχοντος 

σχεδίου δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Τύπος 

λαμπτήρα 

Ισχύς 

(W) 
Πλήθος 

Κόστος 

(€) 

Συνολικό 

κόστος (€) 

Μέσος χρόνος 

ζωής (έτη) 

Ατμών Na 

υψηλής πίεσης 

70 30 23,1 693 7,3 

150 60 24,0 1.440 7,3 

250 50 29,0 1.450 7,3 

Μικτού 

φωτισμού 
160 100 9,5 950 3,1 

Φθορισμού 

(συμπαγείς) 
21 3.060 16,1 49.266 3,1 
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Πίνακας 4.33 : Είδη και κόστος λαμπτήρων δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με εφαρμογή 

προτεινόμενης δράσης 

Τύπος 

λαμπτήρα 

Ισχύς 

(W) 
Πλήθος 

Κόστος 

(€) 

Συνολικό 

κόστος (€) 

Μέσος χρόνος 

ζωής (έτη) 

Ατμών Na 

χαμηλής πίεσης 

36 30 52,9 1.587 7,3 

90 60 87,7 5.262 7,3 

131 50 145,8 7.290 7,3 

Μεταλλικών 

αλογονιδίων 
50 100 26,8 2.680 5,2 

LED 10 3.060 56,3 172.278 13,0 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν υπολογίζονται οι Καθαρές Παρούσες Αξίες για τα δύο 

διαφορετικά σενάρια που μελετώνται με επιτόκιο αναγωγής 5 %. Γίνεται η παραδοχή 

πως όλοι οι λαμπτήρες αγοράζονται και τοποθετούνται κατά τον πρώτο χρόνο και 

αντικαθίστανται με λαμπτήρες ιδίου τύπου στο τέλος του μέσου χρόνου ζωής τους. Για 

παράδειγμα οι συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με μέσο χρόνο ζωής τα 3,1 έτη θα 

πρέπει να αντικατασταθούν από νέους μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, ήτοι στην 

αρχή του τέταρτου έτους. 

 

Πίνακας 4.34 : Υπολογισμός ΚΠΑ σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο αντικατάστασης 

λαμπτήρων στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

Έτος 

(n) 

Ετήσια έξοδα 

κατανάλωσης 

(€) 

Ετήσια έξοδα 

αλλαγής 

λαμπτήρων 

(€) 

Αρχικό 

κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή 

Ροή (€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή 

ροή (€) 

0 0 0 -53.799 -53.799 1,00 -53.799 

1 -54.227 0 0 -54.227 0,95 -51.645 

2 -54.227 0 0 -54.227 0,91 -49.185 

3 -54.227 0 0 -54.227 0,86 -46.843 

4 -54.227 -50.216 0 -104.443 0,82 -85.926 

5 -54.227 0 0 -54.227 0,78 -42.488 

6 -54.227 0 0 -54.227 0,75 -40.465 

7 -54.227 -50.216 0 -104.443 0,71 -74.226 

8 -54.227 -3.583 0 -57.810 0,68 -39.128 

9 -54.227 0 0 -54.227 0,64 -34.955 

10 -54.227 -50.216 0 -104.443 0,61 -64.119 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) -582.779 
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Πίνακας 4.35 : Υπολογισμός ΚΠΑ κατόπιν εφαρμογής προτεινόμενης δράσης για 

την αντικατάσταση λαμπτήρων στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας   

Έτος 

(n) 

Ετήσια έξοδα 

κατανάλωσης 

(€) 

Ετήσια έξοδα 

αλλαγής 

λαμπτήρων 

(€) 

Αρχικό 

κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή 

Ροή (€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή 

ροή (€) 

0 0 0 -189.097 -189.097 1,00 -189.097 

1 -32.185 0 0 -32.185 0,95 -30.652 

2 -32.185 0 0 -32.185 0,91 -29.193 

3 -32.185 0 0 -32.185 0,86 -27.803 

4 -32.185 0 0 -32.185 0,82 -26.479 

5 -32.185 0 0 -32.185 0,78 -25.218 

6 -32.185 -2.680 0 -34.865 0,75 -26.017 

7 -32.185 0 0 -32.185 0,71 -22.873 

8 -32.185 -14.139 0 -46.324 0,68 -31.354 

9 -32.185 0 0 -32.185 0,64 -20.747 

10 -32.185 0 0 -32.185 0,61 -19.759 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) -449.192 

    

Και στις δύο περιπτώσεις η ΚΠΑ υπολογίζεται αρνητική, γεγονός αναμενόμενο καθώς 

οι Καθαρές Ταμειακές Ροές αποτελούνται μόνο από έξοδα. Ωστόσο, η εφαρμογή της 

προτεινόμενης δράσης για αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων με νέους 

αποδοτικότερους δίνει υψηλότερη ΚΠΑ και επομένως είναι οικονομικότερη σε 

ορίζοντα δεκαετίας. Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο επιχειρησιακό 

του πρόγραμμα για την περίοδο 2012 - 2014 οικονομική υποστήριξη για δράσεις 

βελτίωσης του ηλεκτροφωτισμού του δήμου, όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.36. 

Πίνακας 4.36 : Προτεινόμενη δράση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για βελτίωση ηλεκτροφωτισμού 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1117 Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού δήμου  310.000 Ίδιοι Πόροι 

 

Το κονδύλι που προσφέρεται για την βελτίωση του ηλεκτροφωτισμού του δήμου έχει 

τη δυνατότητα να καλύψει το αρχικό κόστος της προτεινόμενης δράσης για 

αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους αποδοτικότερους και επομένως η δράση δύναται 

να υλοποιηθεί. Με εφαρμογή της παραπάνω δράσης αναμένεται μείωση των εκπομπών 

για το έτος 2020 σε σχέση με τις καταγεγραμμένες εκπομπές του 2010  κατά: 

(1.991,504 − 279,965) ∗ 0,877477 = 1.501,84 t CO2.  
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4.3.2 Κατοικίες 

Στις κατοικίες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας καταναλώθηκαν κατά το έτος 2010 

19.042,829 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, περισσότερη από κάθε άλλη κατηγορία του 

δήμου, και 24.466,316 MWh πετρελαίου θέρμανσης. Εξαιτίας της υψηλής 

κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό και πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και του υψηλού 

συντελεστή εκπομπών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάζεται στην 

Ελλάδα, οι κατοικίες συντελούν στην εκπομπή του μεγαλύτερου μέρους CO2 του 

δήμου, που αντιστοιχεί σε 23.242,15 t CO2 και ποσοστό 33,43 % επί των συνολικών 

εκπομπών του δήμου. 

 

4.3.2.1 Δημιουργία τμήματος εξοικονόμησης ενέργειας 

Προτείνεται η σύσταση τμήματος εξοικονόμησης ενέργειας για το δήμο Αρχαίας 

Ολυμπίας. Το τμήμα θα κατέχει συντονιστικό ρόλο στην προώθηση των 

προτεινόμενων δράσεων για μείωση των εκπομπών CO2 στις κατοικίες, στα κτίρια και 

τις εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα καθώς και στον τομέα των μεταφορών, όπως 

αυτές θα αναλυθούν στη συνέχεια. Το τμήμα εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι σε θέση 

να προσφέρει νομικές, τεχνικές και οικονομικές συμβουλές στους πολίτες και στους 

επαγγελματίες του τριτογενούς τομέα, σχετικά με ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια 

και την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα που υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες. 

Επίσης, θα έχει ενημερωτικό, συμβουλευτικό και εκπαιδευτικό ρόλο σε θέματα 

ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών στον οικιακό τομέα και στον τομέα των 

μεταφορών. Αναλυτικότερα, το τμήμα εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι υπεύθυνο για 

τις παρακάτω δράσεις: 

Κατοικίες 

 Προσφορά νομικών, τεχνικών και οικονομικών συμβουλών στους πολίτες 

σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών μέσω 

ενεργειακών παρεμβάσεων και ανάλυση των διαθέσιμων υποστηρικτικών 

χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

 Διεξαγωγή ανοιχτών εκδηλώσεων για τους πολίτες, όπως «Ημέρες Ενέργειας», 

με σκοπό την άμεση ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα ενεργειακής 

και οικολογικής συμπεριφοράς των κατοίκων στον οικιακό τομέα.    

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα οικονομικά οφέλη από 

τις ενεργειακές παρεμβάσεις στις κατοικίες και από την υιοθέτηση ενεργειακής 

και οικολογικής συμπεριφοράς των κατοίκων στον οικιακό τομέα. 

 Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις 

στέγες κατοικιών. 
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Κτίρια, εξοπλισμός / εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα  

 Προσφορά νομικών, τεχνικών και οικονομικών συμβουλών σε επαγγελματίες 

του τριτογενούς τομέα σχετικά με την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων μέσω ενεργειακών παρεμβάσεων και ανάλυση των διαθέσιμων 

υποστηρικτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

 Διεξαγωγή ειδικών σεμιναρίων για τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες του 

τριτογενούς τομέα με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις 

παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν για τη βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας των κτιρίων. 

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με τα οικονομικά οφέλη από 

τις ενεργειακές παρεμβάσεις στα κτίρια του τριτογενούς τομέα. 

 Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στις 

στέγες κτιρίων του τριτογενούς τομέα. 

Μεταφορές  

 Προσφορά τεχνικών και οικονομικών συμβουλών σε πολίτες σχετικά με νέες 

τεχνολογίες οχημάτων, είτε μέσω μετατροπής σε υπάρχοντα οχήματα είτε μέσω 

αγοράς νέου. 

 Διεξαγωγή ανοιχτών εκδηλώσεων για τους πολίτες με σκοπό την άμεση 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα όπως η εξοικονόμηση καυσίμου 

από την υιοθέτηση οικολογικής οδήγησης (eco - driving), οι νέες τεχνολογίες 

οχημάτων που προσφέρονται στην αγορά και τα εναλλακτικά μέσα μεταφοράς 

όπως το ποδήλατο. 

 Διεξαγωγή σεμιναρίων με σκοπό την εκπαίδευση των επαγγελματιών οδηγών 

του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας σχετικά με την υιοθέτηση οικολογικής 

οδηγητικής συμπεριφοράς. 

 Διεξαγωγή σεμιναρίων για τους ενδιαφερόμενους πολίτες με σκοπό την 

εκπαίδευσή και την υιοθέτηση των αρχών της οικολογικής οδήγησης στην 

καθημερινή οδηγητική συμπεριφορά. 

 Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για παρουσίαση των νέων τεχνολογιών 

οχημάτων και των αρχών της οικολογικής οδήγησης, καθώς και τα οικονομικά 

οφέλη που μπορούν επιτευχθούν. 

Ουσιαστικά, το τμήμα εξοικονόμησης ενέργειας θα είναι υπεύθυνο για την οργάνωση 

και την προώθηση όλων των προτεινόμενων δράσεων που έχουν να κάνουν με 

εξοικονόμηση ενέργειας στις καταναλώσεις από κάθε είδους δραστηριότητα των 

κατοίκων, δράσεις για τις οποίες ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δεν δύναται να λάβει 

άμεσα μέτρα, παρά μόνο να στοχεύσει στην όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση των 

πολιτών με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για την εφαρμογή ενεργειακών 

παρεμβάσεων και υιοθέτηση ενεργειακής συμπεριφοράς εκ μέρους τους. Η σύσταση 

του τμήματος προτείνεται να γίνει το 2015. Το κόστος για τη σύσταση και τη 

λειτουργία του τμήματος μέχρι και το 2020 εκτιμάται στα 240.000 € χωρίς να 
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περιλαμβάνονται τα έξοδα για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σεμιναρίων και διανομής 

έντυπου ενημερωτικού υλικού. 

4.3.2.2 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών 

Το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» με ευνοϊκούς όρους 

υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

(ΥΠΕΚΑ) και παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την 

ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και 

αυξάνοντας την αξία του. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους προερχόμενους 

από επιχειρησιακά προγράμματα, όπως το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

(ΠΕΠ), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

(ΕΠΑΕ) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

(ΕΠΠΕΡΑΑ).  

Επιλέξιμες κατοικίες προς χρηματοδότηση είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, 

πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων (χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που 

ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/m2. 

 Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) 

σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.  

Για την ένταξη στο πρόγραμμα δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά 

πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν 

στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης έχουν τη 

δυνατότητα να ενταχθούν κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων 

τριών ετών. Τα οικονομικά κίνητρα που παρέχονται ανά κατηγορία ωφελούμενων 

παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

 

Πίνακας 4.37 : Οικονομικά κίνητρα για ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 

Οίκον» ανά κατηγορία ωφελούμενων  

Κατηγορία 

Ωφελούμενων 
Α1 Α2 Β 

Ατομικό 

Εισόδημα 
Α.Ε. ≤ 12.000 € 12.000 € < Α.Ε. ≤ 40.000 € 40.000 € < Α.Ε. ≤ 60.000 € 

Οικογενειακό 

Εισόδημα 
Ο.Ε. ≤ 20.000 € 20.000 € < Ο.Ε. ≤ 60.000 € 60.000 € < Ο.Ε. ≤ 80.000 € 

Κίνητρο 

70 % Επιχορήγηση, 

30 % Άτοκο Δάνειο 

(επιδότηση 

επιτοκίου 100 % 

έως 31.12.2015) 

35 % Επιχορήγηση, 65 % 

Άτοκο Δάνειο (επιδότηση 

επιτοκίου 100 % έως 

31.12.2015) 

15 % Επιχορήγηση, 85 % 

Άτοκο Δάνειο (επιδότηση 

επιτοκίου 100 % έως 

31.12.2015) 
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Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων, 

πριν και μετά τις παρεμβάσεις, το κόστος των οποίων καλύπτεται πλήρως από το ίδιο 

το πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη 

για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250 € χωρίς ΦΠΑ. Η εξοικονόμηση που 

επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε 

αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30 % της ενεργειακής κατανάλωσης 

του κτιρίου αναφοράς, το οποίο ορίζεται ως κτίριο που φέρει τα ίδια γεωμετρικά 

χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το 

εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: 

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου 

του δώματος / στέγης και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες 

εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις στη στέγη π.χ. 

αντικατάσταση κεραμιδιών κτλ.) 

2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης 

(συμπεριλαμβάνονται εξώπορτα κτιρίου, κουφώματα κλιμακοστασίου, 

παντζούρια, ρολά, τέντες κτλ.) 

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης 

(συμπεριλαμβάνονται αντικατάσταση εξοπλισμού του λεβητοστασίου, και του 

δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα ελέγχου και 

αυτονομίας θέρμανσης κτλ.) 

Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση 

εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων. Ο μέγιστος 

επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που 

αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 € 

ανά ιδιοκτησία [60].  

Οι τιμές ζώνης για το νομό Ηλείας κυμαίνονται από 550 €/m2 έως και 1.200 €/m2, με 

τις υψηλότερες τιμές να αφορούν περιοχές στο κέντρο του Πύργου, οπότε όλες οι 

κατοικίες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας πληρούν το πρώτο κριτήριο ένταξης στο 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» [61]. Σύμφωνα με το Άρθρο 13 του 

Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) το Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες, με την κατηγορία Α+ 

να είναι η καλύτερη ενεργειακά κατηγορία και την κατηγορία Η να είναι η χειρότερη. 

Στο Σχήμα 4.7 παρουσιάζονται οι ενεργειακές κατηγορίες και τα όρια κατανάλωσης 

ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο που αυτές προϋποθέτουν, ενώ στο Σχήμα 4.8 

παρουσιάζεται η κατανομή των κατηγοριών απόδοσης ως προς την περίοδο 

κατασκευής των κτιρίων, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των εκδοθέντων 
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Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης για την περίοδο από 9.1.2011 έως 9.1.2014 

[62], [63]. 

Σχήμα 4.7: Κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και όρια κατανάλωσης ενέργειας σε 

kWh/m2 

 

Σχήμα 4.8: Ποσοστό εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ανά 

κατηγορία απόδοσης και περίοδο κατασκευής κτιρίου 

Όπως προκύπτει και από το Σχήμα 4.8, το 95 % των κτιρίων που εξετάστηκαν με 

περίοδο κατασκευής πριν το 1980 κατατάσσονται ενεργειακά στην κατηγορία Δ ή σε 

άλλη χαμηλότερη, με το αντίστοιχο ποσοστό για τα κτίρια με περίοδο κατασκευής 1980 

- 2000 να αγγίζει το 78 % και για αυτά της περιόδου 2000 - 2010 να φτάνει το 50 %. 

Το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων που εξετάστηκαν χρησιμοποιούνταν ως 

μονοκατοικίες και πολυκατοικίες. Θεωρείται ότι οι κατοικίες του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, ανάλογα με την περίοδο κατασκευής τους, ακολουθούν στατιστικά τα 

παραπάνω ποσοστά ως προς την κατηγοριοποίηση ενεργειακής απόδοσής τους. Για να 

βρεθεί τι ποσοστό ενέργειας καταναλώνουν τα παραπάνω ποσοστά κατοικιών 
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ενεργειακής κατηγορίας Δ ή χαμηλότερης, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στο 

πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ακολουθείται ο παρακάτω συλλογισμός. 

Αρχικά, υπολογίζεται ο μέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας ανά μονάδα εμβαδού για 

τις ομάδες ενεργειακών κατηγοριών Α+ ως Γ και Δ ως Η, χρησιμοποιώντας τα 

αναλυτικά δεδομένα των στατιστικών στοιχείων εκδοθέντων Πιστοποιητικών 

Ενεργειακής Απόδοσης και τους μέσους όρους κατανάλωσης ενέργειας ανά ενεργειακή 

κατηγορία, όπως φαίνονται στο Σχήμα 4.7. Γίνεται η παραδοχή ότι ο μέσος όρος 

κατανάλωσης της κατηγορίας Α+ είναι 50 kWh/m2 και της κατηγορίας Η  300 kWh/m2. 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.38. 

Πίνακας 4.38 : Μέσος όρος κατανάλωσης ομάδων ενεργειακών κατηγοριών 

απόδοσης βάσει αριθμού εκδοθέντων πιστοποιητικών  

Περίοδος 

κατασκευής κτιρίου 

Μέσος όρος κατανάλωσης 

ομάδας κατηγοριών Α+ ως 

Γ (kWh/m2) 

Μέσος όρος κατανάλωσης 

ομάδας κατηγοριών Δ ως Η 

(kWh/m2) 

Πριν το 1980 153 256 

1980 – 2000 152 214 

2000 – 2010 150 189 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα κτίρια που ανήκουν στην ομάδα 

κατηγοριών Δ ως Η και κατασκευάστηκαν μέχρι το 1980 καταναλώνουν κατά μέσο 

όρο 1,67 φορές παραπάνω ενέργεια ανά μονάδα εμβαδού σε σχέση με αυτά που 

ανήκουν στην ομάδα κατηγοριών Α+ ως Γ με την ίδια περίοδο κατασκευής, ενώ η 

αντίστοιχη αναλογία για τα κτίρια με περίοδο κατασκευής 1980 - 2000 προκύπτει 1,41 

και για αυτά της περιόδου 2000 - 2010 προκύπτει 1,26. Για τα κτίρια κατοικιών του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής, οι 

μέσοι όροι κατανάλωσης ανά ομάδα κατηγοριών, όπως αυτές χωρίστηκαν παραπάνω, 

θα διαφέρει από τις τιμές του Πίνακα 4.38 αλλά μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

υπολογισμένη αναλογία κατανάλωσης μεταξύ των δύο ομάδων ενεργειακών 

κατηγοριών παραμένει σταθερή. Η συνολική ενέργεια που καταναλώνεται στον δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας για τις κατοικίες με περίοδο κατασκευής έως το 1980 θα είναι: 

95% * A.K. * M.O. m2
Δ - Η * (1,67 * Μ.Ο. kWh/m2

Α+ - Γ) + 5% * Α.Κ. * M.O. m2
Α+ - Γ 

* Μ.Ο. kWh/m2
Α+ - Γ = Α.Κ. * Μ.Ο. m2

total * (x * Μ.Ο. kWh/m2
Α+ - Γ) , όπου: 

Α.Κ.= Συνολικός αριθμός κατοικιών 

M.O. m2
Δ - Η = Μέσος όρος τετραγωνικών κατοικιών που ανήκουν στις ενεργειακές 

κατηγορίες Δ έως Η 

M.O. m2
Α+ - Γ = Μέσος όρος τετραγωνικών κατοικιών που ανήκουν στις ενεργειακές 

κατηγορίες Α+ έως Γ 

M.O. m2
total = Μέσος όρος τετραγωνικών όλων των κατοικιών 

Μ.Ο. kWh/m2
Α+ - Γ = Άγνωστος μέσος όρος κατανάλωσης κατοικιών εντός ομάδας 

κατηγοριών Α+ - Γ  
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x = Άγνωστος συντελεστής αναλογίας μέσου όρου κατανάλωσης όλων των κατοικιών  

προς μέσο όρο κατανάλωσης κατοικιών εντός ομάδας κατηγοριών Α+ - Γ 

Τα παραπάνω μεγέθη αφορούν το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τις κατοικίες με περίοδο 

κατασκευής πριν το 1980. Αν υποτεθεί πως ο μέσος όρος τετραγωνικών των κατοικιών 

που ανήκουν στις ενεργειακές κατηγορίες Δ έως Η,  Α+ έως Γ και του συνόλου των 

κατοικιών συμπίπτουν, τότε ο παραπάνω τύπος απλουστεύεται στον τύπο: 95% * 1,67 

+ 5% = x, με τον άγνωστο συντελεστή να υπολογίζεται x = 1,6365. Τελικά, η συμβολή 

των κατοικιών με περίοδο κατασκευής μέχρι το 1980 που ανήκουν στις ενεργειακές 

κατηγορίες Δ έως Η, ποσοστού 95 % επί των συνολικών κατοικιών, στις συνολικές 

καταναλώσεις των κατοικιών της ίδιας περιόδου υπολογίζεται ίση με 96,94 %.  

Με την ίδια λογική υπολογίζεται ότι οι κατοικίες που εντάσσονται στις ενεργειακές 

κατηγορίες Δ έως Η με περίοδο κατασκευής 1980 - 2000, ποσοστού 78 % επί των 

συνολικών, συμβάλλουν στις συνολικές καταναλώσεις των κατοικιών της ίδιας 

περιόδου κατά 83,33 %, ενώ οι κατοικίες με περίοδο κατασκευής 2000 - 2010, 

ποσοστού 50 % επί των συνολικών, συμβάλλουν στις καταναλώσεις κατά 55,75 %. 

Από στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Πίνακα 3.16 σχηματίζεται ο 

πίνακας που ακολουθεί [1]. 

 

Πίνακας 4.39: Αριθμός κατοικιών δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ανά είδος θέρμανσης 

και περίοδο κατασκευής  

Είδος 

θέρμανσης 
Με κεντρική θέρμανση Με άλλου είδους θέρμανση 

Περίοδος 

κατασκευής 

Πριν από 

το 1980 
1980 – 2000 2000 - 2010 

Πριν από 

το 1980 
1980 – 2000 

Αριθμός 

κατοικιών 
1.649 922 684 3.676 1.030 

 

Με την υπόθεση ότι το 5 % των κατοικιών που έχουν τη δυνατότητα ένταξης στο 

πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» θα συμμετάσχουν τελικά στο πρόγραμμα και με 

τη βοήθεια των Πινάκων 3.34 και 3.35, σχηματίζεται ο παρακάτω πίνακας με τον 

εκτιμώμενο αριθμό κατοικιών προς ένταξη στο πρόγραμμα και τις καταναλώσεις που 

τους αντιστοιχούν. 
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Πίνακας 4.40: Εκτιμώμενος αριθμός κατοικιών προς ένταξη στο πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» και καταναλώσεις που τους αντιστοιχούν 

Είδος 

θέρμανσης 
Με κεντρική θέρμανση Με άλλου είδους θέρμανση 

Περίοδος 

κατασκευής 

Πριν από 

το 1980 
1980 – 2000 2000 – 2010 

Πριν από 

το 1980 
1980 – 2000 

Αριθμός 

κατοικιών 
78 36 17 175 40 

Καταναλώσεις (kWh) 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
724.835 129.182 47.840 184.055 37.415 

Ηλεκτρική 

ενέργεια για 

θέρμανση 

45.945 6.484 2.398 377.117 42.854 

Ηλεκτρική 

ενέργεια εκτός 

θέρμανσης 

84.627 40.674 20.188 188.654 45.439 

 

Για παράδειγμα ο αριθμός των κατοικιών με κεντρική θέρμανση και περίοδο 

κατασκευής 1980 - 2000 που θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα προκύπτει από τον 

υπολογισμό των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατοικιών κατηγορίας Δ ως Η με τον 

τύπο: 0,05 * 0,78 * 922 = 36 κατοικίες, η ενέργεια από πετρέλαιο θέρμανσης με τη 

βοήθεια του Πίνακα 3.34 προκύπτει: 0,05 * 0,8333 * (1.899.130 + 1.201.365) = 

129.182 kWh και η ηλεκτρική ενέργεια θέρμανσης πάλι από τον Πίνακα 3.34 

προκύπτει: 0,05 * 0,8333 * (116.870 + 38.754) = 6.484 kWh. Για την ηλεκτρική 

ενέργεια γενικής χρήσης εκτός θέρμανσης δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία 

κατανάλωσης ανά είδος θέρμανσης και περίοδο κατασκευής κατοικίας, οπότε η 

κατανάλωση κάθε μίας από τις παραπάνω κατηγορίες λαμβάνεται αναλογικά επί του 

αριθμού των κατοικιών, οι οποίες είναι συνολικά 8.542, δηλαδή 581 κατοικίες 

παραπάνω από όσες εμφανίζονται στον Πίνακα 4.39 καθώς λαμβάνονται υπόψιν και 

αυτές που δεν διαθέτουν θέρμανση. Έτσι για παράδειγμα οι κατοικίες με κεντρική 

θέρμανση και περίοδο κατασκευής 1980 - 2000 που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα 

καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια εκτός θέρμανσης ίση με: 0,05 * (922/8.542) * 

0,8333 * (19.042.829 – 9.998.506) = 40.674 kWh. Με ανάλογο τρόπο υπολογίζονται 

και τα υπόλοιπα δεδομένα του Πίνακα 4.40. 

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στις κατοικίες, που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες 

παρεμβάσεων του προγράμματος, μαζί με τη μέση εξοικονόμηση ενέργειας που 

επιφέρουν και το μέσο κόστος επένδυσης στον οικιακό τομέα παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.41 [51], [52]. 
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Πίνακας 4.41: Προτεινόμενες παρεμβάσεις στις κατοικίες προς ένταξη στο 

πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»  

Κατηγορία 

παρεμβάσεων 
Είδος παρέμβασης 

Εξοικονόμησ

η ηλεκτρικής 

ενέργειας (%) 

Εξοικονόμησ

η θερμικής 

ενέργειας (%) 

Μέσο κόστος 

επένδυσης 

1 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων  
- 46,5 33 €/m2 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

οροφής 
- 8,0 28 €/m2 

2 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
- 17,0 160 €/m2 

Εγκατάσταση εξωτερικών 

συστημάτων σκίασης 

15  

(της ενέργειας 

για ψύξη) 

- 20 €/m2 

3 

Συντήρηση κεντρικών 

εγκαταστάσεων θέρμανσης 
- 11,0 110 € 

Αντικατάσταση μη 

αποδοτικών λεβήτων με 

νέους 

- 16,0 

1.180 € 

/Μονοκατοικία, 

2.935 € 

/Πολυκατοικία   

Εγκατάσταση θερμοστατών 

αντιστάθμισης 
- 2,5 

880 € 

/Κτίριο 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

χώρου 
- 2,5 

290 € 

/Μονοκατοικία, 

1.500 € 

/Πολυκατοικία   

Εγκατάσταση ηλιακών 

συλλεκτών 

65  

(της ενέργειας 

για ζεστό νερό 

χρήσης) 

- 
740 €  

/ηλιακό συλλέκτη  

  

 

Εξαιτίας των διαφορετικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι κατοικίες ανά είδος 

θέρμανσης και ανά περίοδο κατασκευής, οι παραπάνω παρεμβάσεις θα έχουν 

διαφορετικά ποσοστά εφαρμογής για κάθε κατηγορία κατοικιών. Για παράδειγμα, το 

70 % των κατοικιών που κατασκευάστηκαν πριν το 1980 δεν έχει θερμομόνωση 

οροφής, το 10 % των κατοικιών με περίοδο κατασκευής 1980 - 2000 δεν έχει 

θερμομόνωση τοίχων και οροφής, ενώ όλες οι κατοικίες που κατασκευάστηκαν μετά 

το 2000 διαθέτουν θερμική μόνωση. Τα ποσοστά εφαρμογής των παραπάνω 

παρεμβάσεων σε κάθε κατηγορία κατοικιών ανά είδος θέρμανσης και περίοδο 

κατασκευής παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.42. Γίνεται η παραδοχή ότι σε 

όλες τις κατηγορίες θα εφαρμοστούν πλήρως οι παρεμβάσεις για εγκατάσταση 

εξωτερικών συστημάτων σκίασης και ηλιακών συλλεκτών [51], [52].      
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Πίνακας 4.42: Ποσοστά εφαρμογής παρεμβάσεων για κάθε κατηγορία κατοικιών ανά 

είδος θέρμανσης και περίοδο κατασκευής  

Είδος παρέμβασης 

Με κεντρική θέρμανση Με άλλου είδους θέρμανση 

Πριν από 

το 1980 

1980 - 

2000 

2000 - 

2010 

Πριν από το 

1980 

1980 – 

2000 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 
100 % 10 % 0 % 100 % 10 % 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

οροφής 
70 % 10 % 0 % 70 % 10 % 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
100 % 25 % 0 % 100 % 25 % 

Εγκατάσταση εξωτερικών 

συστημάτων σκίασης 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Συντήρηση κεντρικών 

εγκαταστάσεων θέρμανσης 
100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 

Αντικατάσταση μη 

αποδοτικών λεβήτων με 

νέους 

100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

αντιστάθμισης 
100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

χώρου 
100 % 100 % 0 % 0 % 0 % 

Εγκατάσταση ηλιακών 

συλλεκτών 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας για ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, 

λαμβάνονται στοιχεία για την τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό 

τομέα των ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας, αφού αφαιρεθεί η ηλεκτρική ενέργεια 

που χρησιμοποιείται για ανάγκες θέρμανσης. Η κατανομή χρήσης της ηλεκτρικής 

ενέργειας που προκύπτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.9 

[50].  

Σχήμα 4.9: Κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα της 

ηπειρωτικής Ελλάδας (εκτός της χρήσης για κάλυψη αναγκών θέρμανσης) 

20%

18%

6%

3%

13%

14%

21%

5%

Ζεστό νερό

Μαγείρεμα

Ψύξη χώρων

Πλύσιμο πιάτων

Άλλες ηλεκτρικές χρήσεις

Φωτισμός

Ψύξη τροφίμων

Πλύσιμο ρούχων
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Με συνδυασμό των Πινάκων 4.40, 4.41, 4.42 και του Σχήματος 4.9 υπολογίζονται 

αναλυτικά οι εξοικονομήσεις ενέργειας για κάθε κατηγορία κατοικιών ανά είδος 

θέρμανσης και περίοδο κατασκευής, οι οποίες καταγράφονται στον Πίνακα 4.43. Οι 

εξοικονομήσεις επί των καταναλώσεων θερμικής ενέργειας δεν είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, αλλά εφαρμόζονται στην ήδη μειωμένη κατανάλωση που υπολογίζεται 

από τις εξοικονομήσεις των εφαρμοσμένων παρεμβάσεων που προηγούνται στον 

Πίνακα 4.41.  

Πίνακας 4.43: Μείωση καταναλώσεων κατοικιών προς ένταξη στο πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» 

Είδος 

θέρμανσης 
Με κεντρική θέρμανση Με άλλου είδους θέρμανση 

Περίοδος 

κατασκευής 

Πριν από 

το 1980 
1980 - 2000 2000 - 2010 

Πριν από 

το 1980 
1980 – 2000 

Αριθμός 

κατοικιών 
78 36 17 175 40 

Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh) 

Πετρέλαιο 

θέρμανσης 
508.900,7 46.034,0 5.262,4 106.902,2 13.332,8 

Ηλεκτρική 

ενέργεια για 

θέρμανση 

32.257,6 2.310,6 263,8 219.035,9 15.271,0 

Ηλεκτρική 

ενέργεια εκτός 

θέρμανσης 

11.763,2 5.653,7 2.806,1 26.222,9 6.316,0 

 

Με τη συμμετοχή του 5 % των κατοικιών ενεργειακής κατηγορίας Δ έως Η στο 

πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» εξοικονομούνται συνολικά 680.432,1 kWh 

πετρελαίου θέρμανσης και 321.900,8 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνολική μείωση 

στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα είναι: 680,432 ∗ 0,267 + 321,901 ∗

0,877477 = 464,14 t CO2.   

 

4.3.2.3 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών 

Το «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές 

Εγκαταστάσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 

έχει ως στόχο την ενίσχυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες 

κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή για στέγαση μικρών 

επιχειρήσεων σκοπεύοντας την επίτευξη των μελλοντικών στόχων διείσδυσης των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα με την ενεργή συμμετοχή των 

πολιτών. Οι εγκαταστάσεις θα πρέπει να είναι ισχύος έως και 10 kWp για κτίρια με 

τριφασική παροχή και έως 5 kWp για κτίρια με μονοφασική παροχή. Εκτός από κτίρια 

του οικιακού και του τριτογενή τομέα, μπορούν να ενταχθούν και δημοτικά κτίρια 
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καθώς και σχολεία. Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν στο δώμα ή τη στέγη 

κτιρίου, σε στέγαστρα βεραντών, σε προσόψεις κτιρίου, σε σκίαστρα και σε 

βοηθητικούς χώρους. 

Προϋποθέσεις για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του κύριου του φωτοβολταϊκού 

συστήματος στο κτίριο όπου εγκαθίσταται και η κάλυψη μέρους των θερμικών 

αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης της ιδιοκτησίας του κύριου του Φ/Β συστήματος με 

χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (π.χ. ηλιοθερμικά, ηλιακοί θερμοσίφωνες), 

εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για κατοικία. Επίσης, δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δημόσιας 

ενίσχυσης στο πλαίσιο του αναπτυξιακού επενδυτικού νόμου, των 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δράσεων χρηματοδότησης (π.χ. 

ΕΣΠΑ) και γενικότερα οποιουδήποτε άλλου προγράμματος χρηματοδότησης. Το 

φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης κατόπιν αίτησης 

σύνδεσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης στη ΔΕΗ, ως διαχειριστή 

του δικτύου. Η σύμβαση που συνάπτεται είναι διάρκειας 25 ετών με έναρξη ισχύος την 

ημερομηνία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η ενέργεια η οποία παράγεται 

πωλείται στη ΔΕΗ με προκαθορισμένη τιμή, η οποία μειώνεται ανά εξάμηνο, με ετήσια 

συνολική μείωση της τάξεως του 5% για τις συμβάσεις που θα συνάπτονται μέχρι τις 

31 Δεκεμβρίου 2019 [3]. 

Από την έναρξη του «Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις»  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μέχρι και τον Αύγουστο του 2013 έχουν 

εγκατασταθεί συνολικά στα όρια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 57 φωτοβολταϊκά 

συστήματα σε στέγες κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων του τριτογενή τομέα. Το 

πρώτο φωτοβολταϊκο σε στέγη στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας εγκαταστάθηκε μόλις το 

2011, δύο χρόνια μετά από την έναρξη του προγράμματος, ενώ ο αριθμός και η 

συνολική ισχύς εγκατεστημένων φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών και μικρών 

επιχειρήσεων ανά έτος στο δήμο παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.  

Πίνακας 4.44 : Αριθμός φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες και συνολική 

ισχύς στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ανά έτος εγκατάστασης 

Έτος εγκατάστασης 
Αριθμός φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων σε στέγες 

Συνολική ισχύς 

(kWp) 

2011 13 116,93 

2012 34 319,44 

2013 (μέχρι τον Αύγουστο) 10 96,69 

Σύνολο 57 533,06 

 

Γίνεται η παραδοχή ότι το 80 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύς αφορά 

φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών ενώ το υπόλοιπο 20 % αφορά φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις σε στέγες επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα. Όπως φαίνεται και στον 

παραπάνω πίνακα, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κατά το έτος 2013 εμφανίζεται 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 4ο : Προτεινόμενες δράσεις για τη μείωση εκπομπών CO2 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 185 

μειωμένη σε σχέση με το 2012, ενώ εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται ελαφρώς 

μέχρι και το 2020, αφενός λόγω του σταδιακού περιορισμού των περιθωρίων κέρδους 

από την εξαμηνιαία μείωση των εγγυημένων τιμών πώλησης ανά μονάδα ενέργειας της 

Σύμβασης Συμψηφισμού και αφετέρου λόγω του έκτακτου «κουρέματος» που έχει 

αποφασιστεί να γίνει το 2014 στα κέρδη των φωτοβολταϊκών από την κυβέρνηση, 

γεγονός που αυξάνει την επιφυλακτικότητα των πιθανών επενδυτών φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων, βλέποντας ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να διαφυλάξει στο ακέραιο τις 

εγγυημένες τιμές. Για τους λόγους αυτούς εκτιμάται ότι για το διάστημα από τον 

Σεπτέμβρη του 2013 έως και το τέλος του 2020 θα εγκατασταθεί πρόσθετη συνολική 

ισχύς φωτοβολταϊκών στις στέγες μιάμιση φορές μεγαλύτερη από αυτή του 

διαστήματος από το 2011 έως τον Αύγουστο του 2013. Σύμφωνα με τα παραπάνω, 

αναμένεται πρόσθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες των κατοικιών του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας συνολικής ισχύος: 0,8 ∗ 1,5 ∗ 533,06 = 639,672 kWp. Με 

μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας τα 1.540 

kWh/kWp όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 4.3.1.3.2, θα υπάρξει πρόσθετη 

παραγωγή ενέργειας για το έτος 2020: 639,672 ∗ 1.540 = 985.094,9 kWh η οποία 

ισοδυναμεί με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά: 985,095 ∗ 0,877477 =

864,40 t CO2.  

4.3.2.4 Ενεργειακή συμπεριφορά πολιτών 

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, κρίνεται απαραίτητη η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

κατοίκων μέσω της κατάλληλης ενημέρωσης και πληροφόρησης από τον ίδιο το δήμο. 

Το μεγάλο ποσό ενέργειας που καταναλώνεται στα νοικοκυριά της Ελλάδας οφείλεται 

εκτός από τη χαμηλή ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και στη μη ορθολογική 

χρήση της ενέργειας στον οικιακό χώρο. Ένα αρκετά σημαντικό ποσό εξοικονόμησης 

ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μικρές παρεμβάσεις μηδενικού, ελάχιστου ή 

μικρού σχετικά κόστους στα νοικοκυριά, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν άμεσα 

οικονομικά τους κατοίκους. Παρακάτω αναφέρονται παρεμβάσεις σε διάφορες 

κατηγορίες κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τομέα, οι οποίες στοχεύουν στην 

αλλαγή συγκεκριμένων καθημερινών συνηθειών με σκοπό την βελτίωση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς των πολιτών [64], [65].  

Θέρμανση 

 Ρύθμιση του θερμοστάτη σταθερά στους 19 - 20 οC τον χειμώνα καθώς συχνές 

αυξομειώσεις αυξάνουν το κόστος λειτουργίας (στην Αθήνα μείωση της 

θερμοκρασίας κατά 1 οC επιφέρει εξοικονόμηση έως 10 %). 

 Κλείσιμο σωμάτων σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται και διατήρηση 

κλειστών θυρών στα συγκεκριμένα δωμάτια. 

 Αποφυγή κάλυψης σωμάτων και τοποθέτησης επίπλων δίπλα ή μπροστά τους. 

 Τοποθέτηση στο πίσω μέρος των σωμάτων (ανάμεσα στο σώμα και τον τοίχο) 

θερμομονωτικών πλακών που επιστρέφουν τη θερμότητα στο χώρο. 

 Τακτικός εξαερισμός των σωμάτων. 
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 Τακτική συντήρηση κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης. 

Κλιματισμός 

 Επιλογή κλιματιστικών και συστημάτων θέρμανσης με υψηλή ενεργειακή 

απόδοση. 

 Ρύθμιση του θερμοστάτη στους 26 οC το καλοκαίρι (υπολογίζεται ότι για κάθε 

βαθμό αύξησης του θερμοστάτη το καλοκαίρι εξοικονομείται 7% - 10% στην 

κατανάλωση ρεύματος). 

 Πλήρη συντήρηση κλιματιστικού και εξωτερικής μονάδας κάθε 2 - 3 χρόνια. 

 Καθαρισμός φίλτρου αέρα κάθε μήνα . 

 Τοποθέτηση κλιματιστικού μακριά από πηγές θερμότητας και εξωτερικής 

μονάδας σε σημεία όπου δεν προσπίπτει άμεσα η ηλιακή ακτινοβολία. 

 Κλείσιμο παραθύρων και θυρών στο χώρο λειτουργίας του κλιματιστικού. 

 Χρήση ανεμιστήρα οροφής αντί κλιματιστικού όπου αυτό είναι δυνατόν, οι 

οποίοι καταναλώνουν το 1/10 της ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αντικατάσταση παλιών κλιματιστικών με νέα υψηλής απόδοσης. 

Ζεστό νερό 

 Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα σε κατοικίες που δεν διαθέτουν. 

 Μόνωση ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και σωλήνων μεταφοράς νερού (αν είναι 

ακάλυπτοι) προς περιορισμό θερμικών απωλειών. 

 Περιορισμός ποσότητας ζεστού νερού κατά τη διάρκεια του μπάνιου και για το 

πλύσιμο χεριών και πιάτων. 

Πλυντήριο ρούχων 

 Πλύσιμο σε θερμοκρασία 30 οC ή 40 οC, αφού τα σύγχρονα απορρυπαντικά 

καθαρίζουν εξίσου καλά και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. 

 Αποφυγή λειτουργίας πρόπλυσης και πλύσιμο μόνο με γεμάτο τον κάδο 

πλυντηρίου για εξοικονόμηση νερού και ηλεκτρισμού. 

 Επιλογή φυσικού στεγνώματος ρούχων και αποφυγή χρήσης στεγνωτηρίου.  

Ηλεκτρική Κουζίνα 

 Χρησιμοποίηση κατάλληλης εστίας της κουζίνας ώστε να εφαρμόζει στο 

σκεύος που χρησιμοποιείται. 

 Χρησιμοποίηση χύτρας ταχύτητας. 

 Σκέπασμα κατσαρόλας κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. 

 Σβήσιμο του φούρνου ή της εστίας 5 - 10 λεπτά πριν γίνει το φαγητό. 

 Αποφυγή άσκοπου ανοίγματος της πόρτας του φούρνου. 

 Χρήση φούρνου μικροκυμάτων για ζέσταμα μικρής ποσότητας φαγητού. 
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Ψυγείο 

 Επιλογή ψυγείου με υψηλή ενεργειακή απόδοση και χωριστές πόρτες για ψύξη 

και κατάψυξη. 

 Ρύθμιση του ψυγείου στους 7 οC και του καταψύκτη στους -18 οC. Αν δεν 

υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σε βαθμούς Κελσίου, ρύθμιση στη μεσαία 

σκάλα ψύξης και όχι στο μέγιστο. 

 Τοποθέτηση μακριά από ηλεκτρική κουζίνα, καλοριφέρ ή άλλη πηγή 

θερμότητας και σε σημείο που να επιτρέπει τον αερισμό στην πλάτη του 

ψυγείου. 

 Αποφυγή άσκοπου ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου. 

 Αποφυγή τοποθέτησης ζεστών φαγητών στο ψυγείο. 

Φωτισμός 

 Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες χαμηλής 

κατανάλωσης. 

 Σβήσιμο φώτων κατά την έξοδο από το δωμάτιο. 

 Εγκατάσταση λαμπτήρων μικρότερης ισχύος σε διαδρόμους, βοηθητικού 

χώρους και χώρους που δεν χρησιμοποιούνται συχνά. 

 Εκμετάλλευση φυσικού φωτισμού έναντι τεχνητού όπου είναι εφικτό. 

 Εγκατάσταση αισθητήρων κίνησης για ενεργοποίηση φωτισμού σε διαδρόμους 

πολυκατοικίας ή στην εξώπορτα. 

 Επιλογή ανοιχτού χρώματος στους τοίχους. 

Ηλεκτρονικές συσκευές 

 Κλείσιμο ηλεκτρονικών συσκευών από κεντρικό διακόπτη (ON/OFF) και όχι 

από το τηλεχειριστήριο (Stand-by) για αποφυγή κατάστασης αναμονής. Όταν 

οι συσκευές μένουν σε κατάσταση αναμονής, συνεχίζουν να καταναλώνουν 

ρεύμα. 

 Αποσύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών από την πρίζα μετά το τέλος της 

φόρτισής τους.  

 

Εκτιμάται ότι μετά από τη διοργάνωση εκστρατείας του δήμου για ενημέρωση των 

πολιτών, το 15 % των κατοικιών θα εφαρμόσει τις παραπάνω δράσεις. Ο Πίνακας 4.45 

υπολογίζεται βάσει της κατανομής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες, 

που εικονίζεται στο Σχήμα 4.9, και θεωρώντας ότι οι παρεμβάσεις στην κατηγορία της 

θέρμανσης επηρεάζουν μόνο τις κατοικίες που διαθέτουν κεντρική θέρμανση. 

Σημειώνεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εκτός χρήσης θέρμανσης είναι: 

19.042.829 – 9.998.506 = 9.044.323 kWh, ενώ στις κατοικίες με κεντρική θέρμανση 

καταναλώνονται 19.771.022 kWh πετρελαίου και 1.189.545 kWh ηλεκτρικής 

ενέργειας [52], [64], [65]. 
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Πίνακας 4.45 : Εξοικονόμηση ενέργειας από υιοθέτηση ενεργειακής συμπεριφοράς 

των κατοίκων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Έτος εγκατάστασης 
Ποσοστό 

εξοικονόμησης (%) 

Εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Εξοικονόμηση 

ενέργειας 

πετρελαίου (kWh) 

Θέρμανση 20 35.686,3 593.130,7 

Κλιματισμός 70 56.979,2 - 

Ζεστό νερό 65 176.364,3 - 

Πλυντήριο ρούχων 15 10.174,9 - 

Ηλεκτρική κουζίνα 15 36.629,5 - 

Ψυγείο 15 42.734,4 - 

Φωτισμός 60 113.958,5 - 

Ηλεκτρονικές 

συσκευές 
10 17.636,4 - 

Σύνολο 490.163,5 593.130,7 

  

Τα υψηλά ποσοστά εξοικονόμησης στις κατηγορίες παρέμβασης του κλιματισμού, του 

φωτισμού και του ζεστού νερού χρήσης οφείλονται στην παραδοχή ότι με την 

εφαρμογή των παραπάνω δράσεων στις συγκεκριμένες κατοικίες θα γίνει 

αντικατάσταση κλιματιστικού ή εγκατάσταση ανεμιστήρα οροφής, αντικατάσταση 

συμβατικών λαμπτήρων πυρακτώσεως και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα 

αντίστοιχα. Η αναμενόμενη μείωση εκπομπών από ενδεχόμενη υιοθέτηση ενεργειακής 

συμπεριφοράς από τους κατοίκους θα είναι: 490,164 ∗ 0,877477 + 593,131 ∗

0,267 = 588,47 t CO2. 

 

4.3.3 Κτίρια, Εξοπλισμός / Εγκαταστάσεις Τριτογενούς Τομέα 

Τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις του τριτογενούς τομέα του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας ευθύνονται για την κατανάλωση 9.084,006 MWh ηλεκτρικής 

ενέργειας, που αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

στο δήμο μετά τις κατοικίες, και 6.847,990 MWh ενέργειας από πετρέλαιο θέρμανσης. 

Οι συνολικές εκπομπές ρύπων του τριτογενούς τομέα είναι ίσες με 9.799,42 t CO2, 

ποσοστό 14,09 % επί των συνολικών εκπομπών του δήμου. 

 

4.3.3.1 Εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές μονάδες 

Τα ξενοδοχεία του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούν μόλις το 4 % των 

επιχειρήσεων του δήμου που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 2.24. Ωστόσο, οι ξενοδοχειακές μονάδες ευθύνονται για ένα μεγάλο 

μέρος των καταναλώσεων του τριτογενούς τομέα εξαιτίας των μεγάλων 

εγκαταστάσεών τους και της υψηλής κατανάλωσης ανά μονάδα επιφάνειας που 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 4ο : Προτεινόμενες δράσεις για τη μείωση εκπομπών CO2 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 189 

παρουσιάζουν. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας λειτουργούν 21 ξενοδοχειακές μονάδες, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.46 [66]. 

Πίνακας 4.46: Αριθμός και χαρακτηριστικά ξενοδοχειακών μονάδων δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Δημοτική 

Ενότητα 

Κατηγορία 

(αστέρων) 

Περίοδος 

λειτουργίας 

Αριθμός 

ξενοδοχείων 

Αριθμός 

δωματίων 

Αριθμός 

κλινών 

Αρχαίας 

Ολυμπίας 

5* Ετήσια 1 61 134 

4* 
Ετήσια 5 347 655 

Εποχιακά 1 40 85 

3* 
Ετήσια 2 102 185 

Εποχιακά 1 31 59 

2* 
Ετήσια 4 63 116 

Εποχιακά 3 104 192 

1* Ετήσια 2 17 32 

Λαμπείας 3* Ετήσια 1 21 37 

Φολόης 2* Ετήσια 1 8 13 

Σύνολο 21 794 1.508 

 

Ο συνολικός εκτιμώμενος αριθμός των ξενοδοχείων και οι συνολικές τους επιφάνειες 

για ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ανά κατηγορία κλιματικής ζώνης, περιόδου 

λειτουργίας και περιόδου κατασκευής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.47 [51]. 

Πίνακας 4.47: Συνολικός εκτιμώμενος αριθμός και συνολική επιφάνεια ξενοδοχείων 

κλιματικής ζώνης Β, και ετησίων ξενοδοχείων κλιματικής ζώνης Γ 

Κλιματική 

ζώνη 

Περίοδος 

λειτουργίας 

Κατηγορία 

χαρακτηριστικού 

Περίοδος κατασκευής 

Σύνολο Πριν το 

1980 

1981 - 

2001 

2002 - 

2010 

Ζώνη Β 

Ετήσια 

Επιφάνεια (m2) 1.811.367 1.688.870 698.065 4.198.302 

Αριθμός 

ξενοδοχείων 
865 470 156 1.491 

Εποχιακά 

Επιφάνεια (m2) 1.482.028 1.688.870 698.065 3.868.963 

Αριθμός 

ξενοδοχείων 
708 470 156 1.334 

Ζώνη Γ Ετήσια 

Επιφάνεια (m2) 533.316 1.162.672 873.892 2.569.880 

Αριθμός 

ξενοδοχείων 
327 416 250 993 

 

Αρχικά, γίνεται εκτίμηση της συνολικής επιφάνειας των ξενοδοχείων του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας ανά κλιματική ζώνη και περίοδο λειτουργίας βάσει αναγωγής του 

αριθμού των ξενοδοχείων στο δήμο και σε όλη την Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια 

κατανέμεται η συνολική επιφάνεια ανά περίοδο κατασκευής εφόσον υποτεθεί ότι η 

αναλογία επιφάνειας ανά περίοδο κατασκευής του δήμου ταυτίζεται με αυτή που 
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παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.47. Οι συνολικές επιφάνειες των ξενοδοχείων 

καταγράφονται στον Πίνακα 4.48, όπου οι ξενοδοχειακές μονάδες της Λαμπείας και 

της Φολόης, οι οποίες ανήκουν στην κλιματική ζώνη Γ, έχουν εισαχθεί στην κατηγορία 

περιόδου κατασκευής 2002 - 2010 καθώς είναι νεόδμητες. 

 

Πίνακας 4.48: Εκτιμώμενη συνολική επιφάνεια ξενοδοχείων δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας 

Κλιματική 

ζώνη 

Περίοδος 

λειτουργίας 

Κατηγορία 

χαρακτηριστικού 

Περίοδος κατασκευής 

Σύνολο Πριν το 

1980 

1981 – 

2001 

2002 - 

2010 

Ζώνη Β 

Ετήσια Επιφάνεια (m2) 22.870 12.426 4.124 39.421 

Εποχιακά Επιφάνεια (m2) 7.696 5.109 1.696 14.501 

Ζώνη Γ Ετήσια Επιφάνεια (m2)  0  0 5.176 5.176 

 

Στον Πίνακα 4.49 παρουσιάζονται οι μέσες ενεργειακές καταναλώσεις για τα 

ξενοδοχεία της Ελλάδος ανά κλιματική ζώνη και περίοδο κατασκευής [51]. 

Συνδυάζοντας τους Πίνακες 4.48 και 4.49 μπορεί να υπολογιστεί ο Πίνακας 4.50 με 

την εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας των ξενοδοχείων του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας. Οι εποχιακές ξενοδοχειακές μονάδες λειτουργούν από τον Απρίλιο μέχρι 

και τον Οκτώβριο, δηλαδή εφτά μήνες το έτος, επομένως για τον υπολογισμό της 

ηλεκτρικής τους κατανάλωσης γίνεται πολλαπλασιασμός με τον συντελεστή 7/12. Οι 

καταναλώσεις για θέρμανση των εποχιακών ξενοδοχείων είναι περιορισμένες αφού δεν 

λειτουργούν κατά τη διάρκεια του χειμώνα και για αυτό το λόγο γίνεται η παραδοχή 

ότι ισούνται με το 10 % των καταναλώσεων θέρμανσης των ετήσιων ξενοδοχείων. 

 

Πίνακας 4.49: Μέση ενεργειακή κατανάλωση ξενοδοχειακών μονάδων στην Ελλάδα 

Είδος κατανάλωσης 
Κλιματική 

ζώνη 

Περίοδος κατασκευής 

Πριν το 1980 1981 - 2001 2002 – 2010 

Μέση κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ζώνη Β 66 104 123 

Ζώνη Γ 54 86 102 

Μέση κατανάλωση 

θερμικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ζώνη Β 90 78 73 

Ζώνη Γ 113 99 92 
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Πίνακας 4.50: Εκτιμώμενη συνολική κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Είδος 

κατανάλωσης 

Κλιματική 

ζώνη 

Περίοδος 

λειτουργίας 

Περίοδος κατασκευής 

Πριν το 

1980 
1981 - 2001 2002 – 2010 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

Ζώνη Β 

Ετήσια 1.509.407,4 1.292.342,5 507.313,2 

Εποχιακά 296.310,4 309.956,6 121.674,5 

Ζώνη Γ Ετήσια 0 0 527.951,2 

Σύνολο 1.805.717,8 1.602.299,1 1.156.938,9 

Κατανάλωση 

θερμικής 

ενέργειας (kWh) 

Ζώνη Β 

Ετήσια 2.058.282,8 969.256,9 301.088,3 

Εποχιακά 69.267,4 39.851,6 12.379,4 

Ζώνη Γ Ετήσια 0 0 476.191,3 

Σύνολο 2.127.550,2 1.009.108,5 789.659,0 

 

Συνεπώς, οι ξενοδοχειακές μονάδες του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας εκτιμάται ότι 

καταναλώνουν 4.564.955,8 kWh ηλεκτρικής ενέργειας και 3.926.317,7 kWh θερμικής 

ενέργειας. Όπως αναφέρεται σε έρευνα, όλα τα ξενοδοχεία διαθέτουν κεντρικό 

σύστημα θέρμανσης και επομένως γίνεται η παραδοχή ότι η θερμική ενέργεια που 

καταναλώνεται στα ξενοδοχεία προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από καύση πετρελαίου 

θέρμανσης. Στην ίδια έρευνα περιλαμβάνονται στοιχεία για τα ενεργειακά 

χαρακτηριστικά των ξενοδοχείων, όπως αυτά παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.51 [51]. 

Πίνακας 4.51: Διαθέσιμα ενεργειακά χαρακτηριστικά ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων και ποσοστά εφαρμογής ανά περίοδο κατασκευής 

Διαθέσιμα ενεργειακά 

χαρακτηριστικά ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων 

Πριν από το 

1980 
1980 – 2001 2002 - 2010 

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 66% 100% 100% 

Θερμομόνωση οροφής 66% 100% 100% 

Νέο κεντρικό σύστημα θέρμανσης 50% 80% 100% 

Θερμοστάτες αντιστάθμισης 68% 84% 100% 

Θερμοστάτες χώρου 83% 94% 100% 

Πλήρης κλιματισμός χώρων 20% 50% 95% 

Ηλιακοί συλλέκτες 50% 50% 50% 

Αποδοτικοί λαμπτήρες φωτισμού 0% 0% 50% 

Εξωτερική σκίαση 88% 70% 100% 
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Οι παρεμβάσεις που προτείνονται για εξοικονόμηση ενέργειας στις ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.52 [51], [52]. Θεωρείται ότι το 10 % 

των ξενοδοχείων με περίοδο κατασκευής πριν από το 1980 θα εφαρμόσει όλες τις 

προτεινόμενες δράσεις, ενώ το 10 % των ξενοδοχείων με περιόδους κατασκευής 1980 

- 2001 και 2002 - 2010 θα υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις συντήρησης κεντρικών 

εγκαταστάσεων θέρμανσης, εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών, τοποθέτησης 

λαμπτήρων υψηλής απόδοσης και εγκατάστασης Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου 

(BMS). 

 

Πίνακας 4.52: Προτεινόμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης ξενοδοχείων με 

αντίστοιχα ποσοστά εξοικονόμησης και ενδεικτικά κόστη 

Είδος παρέμβασης 
Εξοικονόμηση ηλεκτρικής 

ενέργειας (%) 

Εξοικονόμηση 

θερμικής 

ενέργειας (%) 

Ενδεικτικό 

κόστος 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 

5,0  

(της ενέργειας για ψύξη) 
41,0 31,9 €/m2 

Προσθήκη θερμομόνωση 

οροφής 

2,0  

(της ενέργειας για ψύξη) 
6,5 27,1 €/m2 

Συντήρηση κεντρικών 

εγκαταστάσεων θέρμανσης 
- 11,0 

170 - 500 €  

/κτίριο (1.000 - 

5.000 m2)  

Αντικατάσταση λέβητα 

πετρελαίου με αποδοτικότερο 
- 16,0 

1.700 – 6.000 € 

/κτίριο (1.000-

5.000 m2) 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

αντιστάθμισης 
- 5,0 

800 - 2.600 € 

/κτίριο (1.000-

5.000 m2) 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

χώρου 
- 5,0 

19,3 € 

/θερμοστάτη  

Εγκατάσταση ηλιακών 

συλλεκτών 

72,5 

 (της ενέργειας για ζεστό νερό) 
- 

290 €/m2  

ηλιακού συλλέκτη  

Τοποθέτηση λαμπτήρων 

υψηλής απόδοσης 

60,0 

 (της ενέργειας για φωτισμό) 
- 

0,6 €/m2 

επιφάνειας κτιρίου 

Εγκατάσταση Συστήματος 

Διαχείρισης Κτιρίου (BMS) 

30,0  

(της ολικής ενέργειας) 
20,0 

14,5 €/m2 

επιφάνειας κτιρίου 

 

 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας για ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και 

φωτισμό, λαμβάνονται στοιχεία για την τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα 

ξενοδοχεία των ηπειρωτικών περιοχών της Ελλάδας, αφού αφαιρεθεί η ηλεκτρική 

ενέργεια που χρησιμοποιείται για ανάγκες θέρμανσης καθώς έχει υποτεθεί ότι οι 

θερμικές ανάγκες καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από πετρέλαιο θέρμανσης. Η κατανομή 

χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας που προκύπτει, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.10 [50]. 
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Σχήμα 4.10: Κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα ξενοδοχεία της 

ηπειρωτικής Ελλάδας (εκτός της χρήσης για κάλυψη αναγκών θέρμανσης) 

Με συνδυασμό των Πινάκων 4.50, 4.52 και του Σχήματος 4.10 υπολογίζονται 

αναλυτικά οι εξοικονομήσεις ενέργειας για κάθε κατηγορία ξενοδοχειακών 

εγκαταστάσεων ανά περίοδο κατασκευής, οι οποίες καταγράφονται στον Πίνακα 4.53. 

Οι εξοικονομήσεις ενέργειας επί των καταναλώσεων ίδιας κατηγορίας (π.χ. 

εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας, ενέργειας για φωτισμό κτλ.) δεν είναι ανεξάρτητες 

μεταξύ τους, αλλά εφαρμόζονται στην ήδη μειωμένη κατανάλωση που υπολογίζεται 

από τις εξοικονομήσεις των εφαρμοσμένων παρεμβάσεων στην ίδια κατηγορία 

καταναλώσεων οι οποίες προηγούνται στον πίνακα 4.52.  

Πίνακας 4.53: Εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας στα ξενοδοχεία του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας μετά από παρεμβάσεις 

Είδος 

κατανάλωσης 

Περίοδος κατασκευής Σύνολο 

εξοικονόμησης 

(kWh) 

Πριν το 

1980 
1981 - 2001 2002 – 2010 

Εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh) 

78.180,0 67.360,7 48.637,7 194.178,4 

Εξοικονόμηση 

θερμικής ενέργειας 

(kWh) 

149.404,5 29.062,3 22.742,2 201.209,0 

 

Με την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων, σε μέρος των ξενοδοχείων του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας, εξοικονομούνται συνολικά 194.178,4 kWh ηλεκτρικής ενέργειας 

και 201.209 kWh ενέργειας από πετρέλαιο θέρμανσης. Η συγκεκριμένη μείωση των 

καταναλώσεων οδηγεί σε μείωση εκπομπών κατά: 194,178 ∗ 0,877477 + 201,209 ∗

0,267 = 224,11 t CO2. 
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4.3.3.2 Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων τριτογενούς τομέα  

Το «Χτίζοντας το μέλλον» είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) [67] και στοχεύει στην ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας. Η υλοποίησή του γίνεται από το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) 

του ΕΣΠΑ. Το πρόγραμμα αποτελεί μία σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο τομέα, τον 

ιδιωτικό τομέα και τους πολίτες και προσφέρει ουσιαστικά στους ενδιαφερόμενους 

πολίτες πιστοποιημένα προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, σε πολύ χαμηλότερες τιμές 

από ότι στην ευρύτερη αγορά. Η εφαρμογή του προγράμματος επιδιώκει την 

εκπλήρωση των παρακάτω στόχων: 

 Τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα και την 

αναβάθμιση της περιβαλλοντικής του ποιότητας. 

 Τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών για την 

ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους. 

 Τη μείωση του λειτουργικού κόστους των κτιρίων. 

 Την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου και της βιομηχανίας δομικών 

υλικών και ενεργειακών προϊόντων. 

 Την τόνωση της αγοράς βιομηχανικών ενεργειακών προϊόντων. 

 Δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας που έχουν να κάνουν με τα 

προαναφερθέντα αντικείμενα. 

 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις σε τρία επίπεδα: 

1. Παρεμβάσεις Μεγάλης Κλίμακας: Δράσεις ενσωμάτωσης προηγμένης και 

ώριμης τεχνολογίας στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος της χώρας. 

2. Επιδεικτικές Δράσεις: Επίδειξη καινοτόμων συστημάτων και προϊόντων σε 

μεγάλης κλίμακας επιδεικτικά έργα - κτίρια μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης. 

3. Έρευνα και Καινοτομία: Βιομηχανική και εφαρμοσμένη έρευνα για την 

ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υψηλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής 

απόδοσης και ποιότητας.  

Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του πρώτου επιπέδου 

χωρίζονται ανάλογα με την χρήση του κτιρίου, δηλαδή αν πρόκειται για κατοικία ή για 

επαγγελματικό κτίριο. Όλες οι παρεμβάσεις για τις δύο αυτές κατηγορίες 

παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.54 και 4.55. 
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Πίνακας 4.54: Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε κατοικίες 

Αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με νέα υψηλής απόδοσης 

Αντικατάσταση μονών υαλοστασίων με διπλά χαμηλής εκπομπής (low-e) 

Αντικατάσταση κουφωμάτων με αντίστοιχα υψηλών προδιαγραφών 

Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών 

Εγκατάσταση ψυχρών οροφών 

Μόνωση οροφών 

Μόνωση προσόψεων και τοίχων 

 

 

Πίνακας 4.55: Προβλεπόμενες παρεμβάσεις σε επαγγελματικά κτίρια 

Αντικατάσταση συστημάτων τεχνικού φωτισμού 

Αντικατάσταση ή εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου 

Αντικατάσταση προσόψεων με ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων και 

υαλοπινάκων υψηλών προδιαγραφών 

Εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης και αερισμού υψηλής απόδοσης 

Εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων 

 

 

Η 1η φάση του προγράμματος ξεκίνησε στις αρχές του 2011 και ολοκληρώθηκε ως το 

τέλος του 2012, ενώ η δεύτερη φάση προκηρύχθηκε το 2012 με το συνολικό 

πρόγραμμα να υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2020, έτος μέχρι το οποίο εκτιμάται 

ότι θα γίνουν 3.100.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτίρια [67]. Οι επιχειρήσεις του 

τριτογενούς τομέα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας μπορούν να επωφεληθούν διπλά από 

τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Χτίζοντας στο μέλλον», αναβαθμίζοντας την 

ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τους σε ευνοϊκές τιμές.   

Σύμφωνα με έρευνα, το 58,6 % των εμπορικών κτιρίων και κτιρίων με γραφεία στην 

Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι κατασκευασμένα πριν από το 1980, το 25,8 % ότι είναι 

κατασκευασμένα την περίοδο 1980 - 2001 και το 15,6 % ότι είναι κατασκευασμένα την 

περίοδο 2002 - 2010. Τα διαθέσιμα ενεργειακά χαρακτηριστικά των κτιρίων αυτών ανά 

περίοδο κατασκευής παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.56 [51]. Όπως φαίνεται, τα 

εμπορικά κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1980 έχουν μεγάλα περιθώρια 

βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.   
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Πίνακας 4.56: Διαθέσιμα ενεργειακά χαρακτηριστικά εμπορικών κτιρίων και κτιρίων 

γραφείων και ποσοστά εφαρμογής ανά περίοδο κατασκευής 

Διαθέσιμα ενεργειακά χαρακτηριστικά 

εμπορικών κτιρίων και κτιρίων 

γραφείων 

Πριν από το 

1980 
1980 – 2001 2002 - 2010 

Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 0% 100% 100% 

Θερμομόνωση οροφής 0% 100% 100% 

Παλιό κεντρικό σύστημα θέρμανσης 12% 25% 0% 

Νέο κεντρικό σύστημα θέρμανσης 5% 58% 100% 

Θερμοστάτες αντιστάθμισης 0% 25% 100% 

Θερμοστάτες χώρου 5% 41% 100% 

Πλήρης κλιματισμός χώρων 10% 40% 95% 

Ηλιακοί συλλέκτες 80% 80% 80% 

Αποδοτικοί λαμπτήρες φωτισμού 10% 10% 100% 

Εξωτερική σκίαση 94% 76% 100% 

 

Βάσει των προβλεπόμενων παρεμβάσεων σε επαγγελματικά κτίρια, που φαίνονται 

στον Πίνακα 4.55, προκύπτουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις σε κτίρια του τριτογενούς 

τομέα που μπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραμμα [51], [52].  

Πίνακας 4.57: Προτεινόμενες δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων τριτογενούς 

τομέα με αντίστοιχα ποσοστά εξοικονόμησης και ενδεικτικά κόστη 

Είδος παρέμβασης 
Εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας (%) 

Εξοικονόμηση 

θερμικής 

ενέργειας (%) 

Ενδεικτικό κόστος 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 

4  

(της ενέργειας για ψύξη) 
31,0 31,9 €/m2 

Προσθήκη θερμομόνωση 

οροφής 

2  

(της ενέργειας για ψύξη) 
5,5 27,1 €/m2 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
- 11,0 156 €/m2 

Αντικατάσταση λέβητα 

πετρελαίου με αποδοτικότερο 
- 16,0 

1.700 – 6.000 € /κτίριο 

(1.000-5.000 m2) 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

αντιστάθμισης 
- 5,0 

800 - 2.600 € 

/κτίριο (1.000-5.000 m2) 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

χώρου 
- 5,0 

19,3 € 

/θερμοστάτη  

Τοποθέτηση λαμπτήρων 

υψηλής απόδοσης 

60 

 (της ενέργειας για 

φωτισμό) 

- 
0,6 €/m2  

επιφάνειας κτιρίου 

Εγκατάσταση Συστήματος 

Διαχείρισης Κτιρίου (BMS) 

30  

(της ολικής ενέργειας) 
20,0 

14,5 €/m2  

επιφάνειας κτιρίου 

 

Όπως παρουσιάστηκε στο υποκεφάλαιο 2.6.4, τo 42,6 % των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας σχετίζονται με 

το λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και 
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μοτοσυκλετών, και το 28,4 % προσφέρει υπηρεσίες εστίασης. Τα κτίρια του 

τριτογενούς τομέα διαθέτουν πλήθος διαφορετικών χαρακτηριστικών και 

παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό ανομοιογένεια ως προς την κατανομή της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, μπορεί να γίνει η παραδοχή ότι εξαιτίας 

του μεγάλου ποσοστού συμμετοχής του εμπορικού τομέα στον τριτογενή τομέα, η 

κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια εμπορικής δραστηριότητας 

μπορεί να αντιπροσωπεύσει την αντίστοιχη κατανομή στον ευρύτερο τριτογενή τομέα 

του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας θα ακολουθούν την κατανομή που φαίνεται στο Σχήμα 4.11 [47].  

Σχήμα 4.11: Κατανομή κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον εμπορικό τομέα 

 

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται σε κτίρια του τριτογενούς τομέα εκτός 

ξενοδοχείων στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας προκύπτει κατόπιν αφαίρεσης της εκτίμησης 

κατανάλωσης των ξενοδοχείων από τη συνολική του τριτογενούς τομέα: 9.084.006 – 

4.564.955,8 = 4.519.050,2 kWh, ενώ η αντίστοιχη ενέργεια από πετρέλαιο θέρμανσης 

προκύπτει: 6.847.990 – 3.926.317,7 = 2.921.672,3 kWh. Με την υπόθεση ότι το 15 % 

των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και θα 

υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις του Πίνακα 4.57, υπολογίζεται η εξοικονόμηση 

ενέργειας στον Πίνακα 4.58, με τη βοήθεια του Σχήματος 4.11. Τονίζεται πως οι 

εξοικονομήσεις ενέργειας επί των καταναλώσεων ίδιας κατηγορίας (π.χ. εξοικονόμηση 

θερμικής ενέργειας, ενέργειας για φωτισμό κτλ.) δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, 

αλλά εφαρμόζονται στην ήδη μειωμένη κατανάλωση που υπολογίζεται από τις 

εξοικονομήσεις των εφαρμοσμένων παρεμβάσεων στην ίδια κατηγορία καταναλώσεων 

οι οποίες προηγούνται στον Πίνακα 4.57.   
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Πίνακας 4.58 : Μειώσεις καταναλώσεων από εφαρμογή προτεινόμενων δράσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του τριτογενούς τομέα 

Είδος Παρέμβασης 

Εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Εξοικονόμηση θερμικής ενέργειας 

Ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 
Πετρέλαιο (kWh) 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

εξωτερικών τοίχων 
2.847,0 42.027,2 135.857,7 

Προσθήκη θερμομόνωσης 

οροφής 
1.366,6 5.144,9 16.631,6 

Εγκατάσταση διπλών 

υαλοστασίων 
- 9.723,9 31.433,8 

Αντικατάσταση λέβητα 

πετρελαίου με 

αποδοτικότερο 

- - 40.692,4 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

αντιστάθμισης 
- - 10.681,8 

Εγκατάσταση θερμοστατών 

χώρου 
- - 10.147,7 

Τοποθέτηση λαμπτήρων 

υψηλής απόδοσης 
42.705,0 - - 

Εγκατάσταση Συστήματος 

Διαχείρισης Κτιρίου (BMS) 
203.357,3 11.928,8 38.561,2 

Σύνολο 250.275,9 68.824,8 284.006,2 

 

Με την εφαρμογή των παραπάνω δράσεων εξοικονομούνται συνολικά 319.100,7 kWh 

ηλεκτρικής ενέργειας και 284.006,2 kWh ενέργειας από πετρέλαιο θέρμανσης. Η 

συγκεκριμένη μείωση των καταναλώσεων οδηγεί σε μείωση εκπομπών κατά: 

319,101 ∗ 1,094895 + 284,006 ∗ 0,267 = 355,83 t CO2. 

  

4.3.3.3 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε κτίρια του τριτογενούς τομέα 

Για τον υπολογισμό της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια του τριτογενούς 

τομέα, ακολουθείται η λογική που αναλύθηκε στο Υποκεφάλαιο 4.3.2.2 για την 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών. Σύμφωνα με αυτή την ανάλυση 

εκτιμάται ότι το 20 % των φωτοβολταϊκών στις στέγες που λειτουργούσαν τον 

Αύγουστο του 2013 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας αφορά εγκαταστάσεις σε στέγες 

μικρών επιχειρήσεων και ότι μέχρι το 2020 θα υπάρξει πρόσθετη εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος μιάμισης φοράς μεγαλύτερης από αυτή που υπήρχε 

τον Αύγουστο του 2013. Με τα δεδομένα αυτά αναμένεται πρόσθετη εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων του τριτογενή τομέα συνολικής ισχύος: 0,2 ∗ 1,5 ∗

533,06 = 159,918 kWp. Με μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δήμο 

Αρχαίας Ολυμπίας τα 1.540 kWh/kWp όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 4.3.1.3.2, 

θα υφίσταται πρόσθετη παραγωγή ενέργειας για το έτος 2020: 159,918 ∗ 1.540 =
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246.273,7 kWh η οποία ισοδυναμεί με μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά: 

246,274 ∗ 0,877477 = 216,10 t CO2. 

    

4.4 Μεταφορές 

Ο τομέας των μεταφορών αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας αφού καταναλώνει το 48,66 % της συνολικής ενέργειας του δήμου και είναι 

υπεύθυνος για το 32,84 % των συνολικών εκπομπών CO2. Οι ιδιωτικές και εμπορικές 

μεταφορές ευθύνονται σχεδόν για το σύνολο των καταναλώσεων του τομέα, με τον 

δημοτικό στόλο και τις δημόσιες μεταφορές να αποτελούν μόνο ένα μικρό κομμάτι των 

καταναλώσεων αλλά και των εκπομπών CO2. 

 

4.4.1 Δημοτικός στόλος 

Το έτος 2010, ο δημοτικός στόλος του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατανάλωσε 923,8 

MWh πετρελαίου κίνησης και 115,88 MWh βενζίνης, εκπέμποντας συνολικά 259,476 

t CO2. Η συμμετοχή του δημοτικού στόλου στις συνολικές εκπομπές είναι μόλις 0,37%, 

γεγονός που σημαίνει ότι οι προτεινόμενες δράσεις που θα εφαρμοστούν θα 

συνεισφέρουν ελάχιστα στην επίτευξη του στόχου μείωσης των συνολικών εκπομπών 

CO2 κατά 20%. Ωστόσο, ο δήμος οφείλει να αποτελέσει παράδειγμα για τους πολίτες 

και τους επαγγελματίες της πόλης, ως προς την υιοθέτηση και εφαρμογή οικολογικών 

και ενεργειακά οικονομικών δράσεων στον τομέα των μεταφορών. 

 

4.4.1.1: Ανανέωση δημοτικού στόλου 

Τα οχήματα του δημοτικού στόλου του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας είναι αρκετά 

σύγχρονης τεχνολογίας, σε σχέση ειδικά με το έτος αναφοράς για το οποίο 

καταγράφηκαν οι καταναλώσεις τους. Συγκεκριμένα, το 54 % των οχημάτων είναι 

μοντέλα του 2008 ή μεταγενέστερα και η ηλικία τους κατά το έτος αναφοράς 2010 

ήταν το πολύ δύο έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας ολόκληρου του στόλου κατά το 2010 

προκύπτει ίσος με έξι έτη. Μάλιστα, είναι εμφανής η τάση περιορισμού της 

χρησιμοποίησης των παλαιότερων μοντέλων και εκμετάλλευσης της αποδοτικότητας 

των νέων οχημάτων μέσω κατάλληλου προγραμματισμού των δρομολογίων και των 

απαιτούμενων εργασιών. Στον Πίνακα 4.59 φαίνονται τα οχήματα με τις μεγαλύτερες 

καταναλώσεις πετρελαίου στο δήμο για το έτος 2010, τα οποία αντιστοιχούν στο 81,9% 

των συνολικών καταναλώσεων πετρελαίου του δημοτικού στόλου.   
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Πίνακας 4.59 : Πλέον ενεργοβόρα πετρελαιοκίνητα οχήματα δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας για το έτος 2010 

Είδος οχήματος Εταιρεία 
Αριθμός 

κυκλοφορίας 

Έτος 

πρώτης 

κυκλοφορίας 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Διαμορφωτής 

γαιών 
Caterpilar ΜΕ-82260 2004 11.490 114.900 

Γεωργικός 

ελκυστήρας 
Same AM-57379 2004 9.277 92.770 

Απορριμματοφόρο Mercedes ΚΗΙ-8779 2008 6.994 69.940 

Απορριμματοφόρο Mercedes ΚΗΙ-8760 2006 6.881 68.810 

Απορριμματοφόρο Iveco ΚΗΙ-2693 2001 6.653 66.530 

Απορριμματοφόρο Iveco ΚΗH-3317 2008 5.806 58.060 

Απορριμματοφόρο Iveco ΚΗΙ-5149 2004 5.586 55.860 

Σάρωθρο Bucher ME-82262 2004 4.660 46.600 

Απορριμματοφόρο Mercedes ΚΗΥ-6937 1999 4.451 44.510 

Εκσκαφέας 

(Τσάπα) 
JCB Άνευ 2009 4.160 41.600 

Γεωργικός 

ελκυστήρας 
Case ΑΜ-58466 2008 4.021 40.210 

Λεωφορείο Mercedes ΚΗΙ-4061 2002 2.534 25.340 

Ημιφορτηγό Mitsubishi ΚΗΙ-8798 2008 1.614 16.140 

Ημιφορτηγό Nissan ΚΗΙ-8774 2008 1.502 15.020 

Σύνολο 75.629 756.290 

 

Ο διαμορφωτής γαιών με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-82260 που παρουσιάζει την 

μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου στο δήμο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας και στην 

θέση του έχει παραληφθεί διαμορφωτής γαιών ελαφρώς καλύτερης τεχνολογίας, 

μάρκας Volvo, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2008 και αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-

115416. Εξαιτίας της χρησιμοποίησης διαφορετικής γενιάς οχήματος με βελτιωμένη 

ενεργειακή απόδοση, θεωρείται μείωση στην κατανάλωση καυσίμου κατά 5 %.  

 Προτείνεται αντικατάσταση των δύο γεωργικών ελκυστήρων με αντίστοιχους 

καινούργιας τεχνολογίας μέχρι το έτος 2020. Όπως αναφέρθηκε στο Υποκεφάλαιο 

4.2.1., η αντικατάσταση παλαιού διαξονικού ελκυστήρα με νέο μπορεί να επιφέρει 

37,5% εξοικονόμηση καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψιν ότι ο μέσος όρος ηλικίας του 

στόλου γεωργικών ελκυστήρων είναι τα 23 έτη. Επομένως, εκτιμάται ότι πιθανή 

αντικατάσταση των γεωργικών ελκυστήρων του δημοτικού στόλου θα έχει ως 

αποτέλεσμα την μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου κατά περίπου 10 % και 15 % 

για τους ελκυστήρες που εικονίζονται στον πίνακα με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 

2008 και το 2004 αντίστοιχα.  

Η λειτουργία των απορριμματοφόρων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αντιστοιχεί σε ένα 

μεγάλο κομμάτι των καταναλώσεων πετρελαίου του δημοτικού στόλου. Για το λόγο 

αυτό, προτείνεται η σταδιακή αντικατάσταση μέχρι το έτος 2020 των έξι 

απορριμματοφόρων με την μεγαλύτερη κατανάλωση που φαίνονται στον Πίνακα 4.59 
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από αντίστοιχα πλήρως υβριδικά οχήματα. Τα πλήρως υβριδικά οχήματα, όπως θα 

αναλυθεί και εκτενέστερα παρακάτω, διαθέτουν εκτός από τον κινητήρα συμβατικού 

καυσίμου και έναν ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος μπορεί να υποστηρίξει πλήρως την 

κίνηση του οχήματος σε χαμηλές ταχύτητες. Ο ηλεκτροκινητήρας τροφοδοτείται από 

συστοιχία μπαταριών η οποία φορτίζεται με σύστημα ανάκτησης ενέργειας κατά την 

πέδηση του οχήματος. Αυτού του είδους η τεχνολογία είναι ιδανική για οχήματα με 

κύκλο διαδρομών που περιλαμβάνει πολλές και συχνές στάσεις, όπως τα 

απορριμματοφόρα. Υπολογίζεται ότι η εξοικονόμηση καυσίμου είναι κατά μέσο όρο 

22,5 % [68]. 

Για τα υπόλοιπα οχήματα του δημοτικού στόλου δεν προτείνεται η υιοθέτηση δράσης 

αντικατάστασης, είτε λόγω των περιορισμένων περιθωρίων και επιλογών για μείωση 

των υφιστάμενων εκπομπών CO2, είτε λόγω των σχετικά χαμηλών καταναλώσεων που 

παρουσιάζουν σε σχέση με τα υπόλοιπα ενεργοβόρα οχήματα. Οι νέες μειωμένες 

καταναλώσεις από την ανανέωση του δημοτικού στόλου παρουσιάζονται στον πίνακα 

που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.60 : Μειωμένες καταναλώσεις κατόπιν αντικατάστασης πετρελαιοκίνητων 

οχημάτων δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Είδος οχήματος 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(lt) 

Κατανάλωση 

πετρελαίου 

(kWh) 

Μείωση 

κατανάλωσης 

(lt) 

Μείωση 

κατανάλωσης 

(kWh) 

Διαμορφωτής 

γαιών 
10.916 109.155 575 5.750 

Γεωργικός 

ελκυστήρας 
7.885 78.855 1.392 13.920 

Απορριμματοφόρο 5.420 54.204 1.574 15.740 

Απορριμματοφόρο 5.332 53.324 1.548 15.480 

Απορριμματοφόρο 5.156 51.561 1.497 14.970 

Απορριμματοφόρο 4.500 44.997 1.306 13.060 

Απορριμματοφόρο 4.329 43.292 1.257 12.570 

Σάρωθρο 4.660 46.600 0 0 

Απορριμματοφόρο 3.450 34.495 1.001 10.010 

Εκσκαφέας 

(Τσάπα) 
4.160 41.600 0 0 

Γεωργικός 

ελκυστήρας 
3.619 36.189 402 4.020 

Λεωφορείο 2.534 25.340 0 0 

Ημιφορτηγό 1.614 16.140 0 0 

Ημιφορτηγό 1.502 15.020 0 0 

Σύνολο 65.077 650.770 10.552 105.520 

 

Όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, με την αντικατάσταση των προτεινόμενων 

οχημάτων θα υπάρξει συνολικά μείωση κατανάλωσης κατά 10.552 lt πετρελαίου 

ετησίως. Με ενδεικτική τιμή αγοράς για τους γεωργικούς ελκυστήρες τα 62.115 €, 

όπως υποτέθηκε και στο υποκεφάλαιο  4.2.1, και για τα υβριδικά απορριμματοφόρα τα 
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135.000 € και με ενδεικτική λιανική τιμή πώλησης πετρελαίου κίνησης τα 1,397 €/lt, 

ως τιμή στο νομό Ηλείας τη δεύτερη βδομάδα του Αυγούστου του 2013 [32], 

υπολογίζεται η Καθαρή Παρούσα Αξία της προτεινόμενης δράσης στον Πίνακα 4.61. 

Πίνακας 4.61 : Υπολογισμός ΚΠΑ για αντικατάσταση ενεργοβόρων 

πετρελαιοκίνητων δημοτικών οχημάτων   

Έτος (n) 
Αρχικό κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή Ροή 

(€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή ροή 

(€) 

0 -934.230 -934.230 1,00 -934.230 

1 0 14.741 0,95 14.039 

2 0 14.741 0,91 13.371 

3 0 14.741 0,86 12.734 

4 0 14.741 0,82 12.128 

5 0 14.741 0,78 11.550 

6 0 14.741 0,75 11.000 

7 0 14.741 0,71 10.476 

8 0 14.741 0,68 9.977 

9 0 14.741 0,64 9.502 

10 0 14.741 0,61 9.049 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) -820.403 

 

Η ΚΠΑ μετά από 10 χρόνια προκύπτει αρνητική και επομένως η επένδυση κρίνεται μη 

βιώσιμη. Ωστόσο, η δράση μπορεί να γίνει συμφέρουσα για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 

σε περίπτωση χρηματοδότησης από κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα. Σε περίπτωση 

υιοθέτησης της προτεινόμενης δράσης, θα επέλθει εξοικονόμηση ενέργειας κατά 

105.520 kWh και επομένως μείωση των εκπομπών κατά 105,520 ∗ 0,249645 = 26,34 

t CO2. 

4.4.1.2 : Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε υγραεριοκίνητα 

Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μίγμα 

κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), 

κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο. 

Ως  καύσιμο για τα οχήματα χρησιμοποιείται το Υγροποιημένο Αέριο Πετρελαίου, 

γνωστό με τον διεθνή όρο LPG (Liquefied Petroleum Gas). Το LPG είναι ένα μίγμα 

προπανίου και βουτανίου το οποίο προέρχεται είτε από αργό πετρέλαιο είτε από την 

ξήρανση του φυσικού αερίου.  

Στην αγορά διατίθενται εργοστασιακά υγραεριοκίνητα οχήματα, ενώ υπάρχει και η 

δυνατότητα μετατροπής βενζινοκίνητου οχήματος σε υγραεριοκίνητο. Κατά τη 

μετατροπή, οι κινητήρες τροποποιούνται κατάλληλα ώστε να μπορούν να 

υποστηρίξουν και τη χρήση υγραερίου, ενώ τοποθετείται και φιάλη αποθήκευσης  στο 

χώρο της ρεζέρβας ή στο χώρο των αποσκευών. Ο οδηγός μπορεί να επιλέγει κατά 

βούληση για το αν θα κινηθεί καταναλώνοντας βενζίνη ή LPG με έναν διακόπτη στο 

εσωτερικό του οχήματος. Το κόστος μετατροπής κυμαίνεται από 800 € έως και 2.000 
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€, αναλόγως με τα χαρακτηριστικά του κινητήρα (κυβισμός, αριθμός κυλίνδρων, 

παλαιότητα) αλλά και με την ποιότητα της μετατροπής. Τα οχήματα που κινούνται με 

υγραέριο παρουσιάζουν και αυξημένη αυτονομία εξαιτίας της ύπαρξης δύο 

ρεζερβουάρ καυσίμου, της βενζίνης και του LPG [69],[70]. 

Τα υγραεριοκίνητα οχήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου ανά 

μονάδα ενέργειας κατά 10 - 20 %, ωστόσο επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την 

μεγάλη διαφορά στην τιμή μεταξύ βενζίνης και LPG. Ενδεικτικά, η τιμή της αμόλυβδης 

βενζίνης την δεύτερη βδομάδα του Αυγούστου του 2013 στο νομό Ηλείας ήταν 1,734 

€/lt ενώ του LPG ήταν 0,882 €/lt, ήτοι 49 % φθηνότερο [32]. Σύμφωνα με τους 

Πρότυπους Συντελεστές Εκπομπών από τις οδηγίες της IPCC, οι εκπομπές από την 

καύση LPG είναι ίσες με 63,1 t CO2/TJ που ισούται με 0,227 kg CO2/kWh [71]. Εφόσον 

ένα όχημα απαιτεί το ίδιο ποσό ενέργειας για να κινηθεί για ένα συγκεκριμένο μήκος 

διαδρομής ανεξαρτήτως καυσίμου, και γνωρίζοντας ότι η βενζίνη εκλύει 0,249 kg 

CO2/kWh συμπεραίνουμε ότι με την χρήση υγραερίου αντί για βενζίνης επέρχεται 

μείωση της τάξης του 8,8 % στις εκπομπές CO2.         

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο επιχειρησιακό του πρόγραμμα για 

τα έτη 2012 - 2014 δράση για μετατροπή όλων των βενζινοκίνητων οχημάτων του σε 

υγραεριοκίνητα. Στους πίνακες που ακολουθούν φαίνεται η ονομασία της 

προτεινόμενης δράσης καθώς και τα βενζινοκίνητα οχήματα προς μετατροπή με τις 

αντίστοιχες καταναλώσεις τους.  

Πίνακας 4.62 : Προτεινόμενη δράση Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για υγραεριοκίνηση στόλου 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1514 
Προώθηση χρήσης υγραερίου στα 

μηχανήματα/οχήματα του δήμου  
40.000 Ίδιοι Πόροι 

 

Πίνακας 4.63 : Βενζινοκίνητα οχήματα δήμου Αρχαίας Ολυμπίας προς μετατροπή σε 

υγραεριοκίνητα 

Είδος 

οχήματος 
Εταιρεία 

Αριθμός 

κυκλοφορίας 

Έτος πρώτης 

κυκλοφορίας 

Κατανάλωση 

βενζίνης (lt) 

Κατανάλωση 

βενζίνης (kWh) 

Τύπου Jeep Chrysler KHH-3306 2008 3.978 36.598 

Επιβατικό Saab KHY-6970 2001 2.589 23.819 

Ημιφορτηγό Mazda KHY-6934 1995 1.317 12.116 

Επιβατικό Hyundai KHI-5170 2006 957 8.804 

Επιβατικό Hyundai KHI-8753 2006 1.325 12.190 

Ημιφορτηγό Mazda KHY-6929 1999 780 7.176 

Επιβατικό Scoda KHI-8773 2008 587 5.400 

Ασθενοφόρο Citroën KHY-6983 2001 296 2.723 

Σύνολο 11.829 108.826 
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Παρατηρείται πως το ποσό που διατίθεται από το δήμο αρκεί για την μετατροπή και 

των οχτώ βενζινοκίνητων οχημάτων που καταγράφηκαν για το έτος 2010. Αν υποτεθεί 

πως τα οχήματα κατόπιν μετατροπής θα κινούνται σχεδόν πλήρως με LPG και ότι θα 

χρειάζονται την ίδια ενέργεια σε kWh για τη λειτουργία τους ανεξαρτήτως καυσίμου, 

η αναμενόμενη μείωση εκπομπών θα είναι: (0,249 − 0,227) ∗ 108,826 = 2,39 t CO2. 

4.4.1.3 Εφαρμογή οικολογικής οδήγησης (Eco-driving) 

Το Eco-driving περιλαμβάνει την υιοθέτηση «έξυπνης», οικολογικής και οικονομικής 

οδήγησης που μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου και 

αντίστοιχων εκπομπών αέριων ρύπων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την οδική ασφάλεια και περιορίζει τα τροχαία 

ατυχήματα.  

Οι πέντε βασικοί κανόνες της οικολογικής οδήγησης είναι οι εξής [72]: 

 Πρόβλεψη της ροής κυκλοφορίας των οχημάτων (περιορισμός των απότομων 

διακυμάνσεων ταχύτητας με διατήρηση κατάλληλης απόστασης ασφαλείας 

από προπορευόμενο όχημα, περιορισμός συνολικού χρόνου πέδησης και 

επιτάχυνσης, βέλτιστη αξιοποίηση της υπάρχουσας κινητικής ενέργειας λόγω 

κεκτημένης ταχύτητας). 

 Διατήρηση σταθερής ταχύτητας σε χαμηλές στροφές του κινητήρα με τη 

μεγαλύτερη δυνατή σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο ταχυτήτων. 

 Αλλαγή σε μεγαλύτερη σχέση μετάδοσης (ανέβασμα ταχύτητας) περίπου στις 

2.000 στροφές ανά λεπτό (rpm).  

 Τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών, τουλάχιστον μία φορά το μήνα 

και πριν από οδήγηση με μεγάλες ταχύτητες (χαμηλή πίεση ελαστικών αυξάνει 

την κατανάλωση καυσίμου). 

 Περιορισμός χρήσης κλιματισμού, θέρμανσης και λοιπού ηλεκτρικού 

εξοπλισμού, αποφυγή περιττών φορτίων και αυξημένης αεροδυναμικής 

αντίστασης. 

Για τον καθορισμό της σωστής οικολογικής συμπεριφοράς στην οδήγηση υπάρχουν 

ακόμη και οι ακόλουθοι οχτώ συμπληρωματικοί κανόνες [72]: 

 Επιλογή ενεργειακά αποδοτικού μοντέλου οχήματος με μειωμένη κατανάλωση 

καυσίμου και περιορισμένες εκπομπές CO2.  

 Αποφυγή χρησιμοποίησης του οχήματος για κοντινές αποστάσεις (αυξημένη 

κατανάλωση κατά την εκκίνηση του οχήματος και την αύξηση της 

θερμοκρασίας του κινητήρα). 

 Άμεσο ξεκίνημα κατόπιν εκκίνησης του κινητήρα, αποφυγή αύξησης 

θερμοκρασίας του κινητήρα στο ρελαντί. 

 Σβήσιμο του κινητήρα για αναμενόμενες στάσεις μεγαλύτερες των 20 

δευτερολέπτων. 
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 Κλείσιμο των παραθύρων κατά τη διάρκεια οδήγησης σε υψηλές ταχύτητες για 

περιορισμό της αεροδυναμικής αντίστασης του οχήματος. 

 Χρησιμοποίηση ελαίων χαμηλής τριβής και ελαστικών χαμηλής ενέργειας. 

 Συστηματικός έλεγχος της κατάστασης του οχήματος και τακτική συντήρηση 

για λειτουργία σε μέγιστη ενεργειακή απόδοση βάση των δυνατοτήτων του 

οχήματος. 

 Χρησιμοποίηση εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς όπου αυτό είναι εφικτό 

(Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο κτλ.) ή προώθηση συντονισμένης και 

από κοινού μετακίνησης περισσότερων του ενός ατόμου με κάθε όχημα (car 

pooling). 

Για το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ,προτείνεται η διοργάνωση σεμιναρίων με σκοπό την 

εκπαίδευση των οδηγών του δημοτικού στόλου στις αρχές και τους κανόνες της 

οικολογικής οδήγησης. Μέσω των σεμιναρίων οι οδηγοί θα διδαχθούν εκτενώς τις 

μεθόδους που συμβάλλουν σε οικονομικότερη και ασφαλέστερη χρήση των οχημάτων 

και θα είναι σε θέση να τις εφαρμόσουν στις καθημερινές τους διαδρομές. Η 

διοργάνωση των σεμιναρίων μπορεί να ανατεθεί σε σχολή οδηγών με εκτιμώμενο 

κόστος τα 1.000 € ανά σεμινάριο, ενώ οι οδηγοί θα υποχρεούνται στην παρακολούθηση 

ενός σεμιναρίου το χρόνο για το διάστημα 2014 - 2020. Για την βέλτιστη εφαρμογή 

της δράσης, προτείνεται η καταγραφή των καταναλώσεων καυσίμου ανά χιλιόμετρο 

και ανά έτος για τον κάθε οδηγό, με σκοπό την σύγκριση των ετήσιων αυτών τιμών και 

την εξαγωγή συμπερασμάτων για τις ατομικές μειώσεις κατανάλωσης του κάθε οδηγού 

εξαιτίας της εφαρμογής των κανόνων της οικολογικής οδήγησης.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οικολογική οδήγηση 

μπορεί να επιφέρει μείωση στην κατανάλωση καυσίμου κατά 10 - 25 % [73]. 

Υποθέτοντας την μικρότερη δυνατή εξοικονόμηση της τάξης του 10 % για την 

προτεινόμενη δράση, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.64 οι συνολικές μειωμένες 

καταναλώσεις για τα δημοτικά οχήματα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 

Πίνακας 4.64 : Τελικές καταναλώσεις καυσίμων δημοτικού στόλου Αρχαίας 

Ολυμπίας με εφαρμογή δράσης οικολογικής οδήγησης 

Είδος 

καυσίμου 

Τελική 

κατανάλωση (lt) 

Τελική 

κατανάλωση (kWh) 

Μείωση 

κατανάλωσης (lt) 

Μείωση 

κατανάλωσης (kWh) 

Πετρέλαιο 83.142 831.420 9.238 92.380 

Βενζίνη 11.336 104.292 1.260 11.588 

Σύνολο - 935.712 - 103.968 

     

Με ενδεικτικές τιμές λιανικής τιμής πώλησης για το πετρέλαιο τα 1,397 €/lt και για την 

βενζίνη τα 1,734 €/lt [32], η δράση μπορεί να επιφέρει ετήσια οικονομικά οφέλη της 

τάξης του: 1,397 €/lt * 9.238 lt + 1,734 €/lt * 1.260 lt = 15.090 €, και επομένως 

συνεπάγεται ότι τα ετήσια κέρδη είναι πολλαπλάσια του ετήσιου κόστους επένδυσης 
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για την δράση. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης δράσης, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση 

εκπομπών κατά: 92,38 ∗ 0,249645 + 11,588 ∗ 0,249 = 25,95 t CO2.   

4.4.1.4 Εισαγωγή βιοκαυσίμων  

Όπως αναφέρθηκε εκτενώς και στο Υποκεφάλαιο 4.2.6, σύμφωνα με την Κοινοτική 

Οδηγία 2009/28/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό ανάμειξης βιοντίζελ στο 

συμβατικό πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να ανέλθει στο 10 % κατ’ όγκο μέχρι το 2020, 

από 6,5 % που ήταν στις αρχές του 2010. Υπολογίστηκε πως η αύξηση του ποσοστού 

του βιοντίζελ θα διαμορφώσει το νέο συντελεστή εκπομπών πετρελαίου κίνησης κατά 

το έτος 2020 στην  τιμή 0,2403 t CO2/ MWh. Από τη μεταβολή αυτή του συντελεστή 

για το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται μείωση στις συνολικές εκπομπές του δημοτικού 

στόλου κατά: (0,249645 − 0,2403) ∗ 923,800 = 8,63 t CO2.     

4.4.2 Δημόσιες Μεταφορές 

Κατά το έτος 2010 οι δημόσιες μεταφορές εντός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, 

αποτελούμενες από τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ νομού Ηλείας και του ΟΣΕ, 

κατανάλωσαν 1.144,017 MWh πετρελαίου κίνησης, εκπέμποντας 285,598 t CO2. Η 

συμμετοχή των δημόσιων μεταφορών στις συνολικές εκπομπές είναι μόλις 0,41 % και 

επομένως όποιες δράσεις προταθούν θα έχουν μικρό αντίκτυπο στη συνολική μείωση 

των εκπομπών CO2. 

4.4.2.1 Εφαρμογή οικολογικής οδήγησης (Eco-driving) 

Οι αρχές και οι κανόνες της οικολογικής οδήγησης μπορούν να υιοθετηθούν και από 

μέρος των δημόσιων μεταφορών εντός του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και συγκεκριμένα 

από τους οδηγούς των λεωφορείων του ΚΤΕΛ Ηλείας. Η εφαρμογή μίας τέτοιας 

δράσης φέρει δυσκολίες καθώς τα ΚΤΕΛ αποτελούν Ανώνυμη Εταιρεία. Ωστόσο, ο 

δήμος Αρχαίας Ολυμπίας σε συνεργασία με το δήμο Πύργου μπορούν να προσεγγίσουν 

τα ΚΤΕΛ Ηλείας και να προτείνουν την οργάνωση ειδικών σεμιναρίων για τους 

οδηγούς των λεωφορείων, τονίζοντας τα πολλαπλά οικονομικά και περιβαλλοντικά 

οφέλη τόσο για την ίδια την εταιρεία αλλά και για ολόκληρο το νομό Ηλείας και τους 

κατοίκους του.  

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα ΚΤΕΛ Άρτας, τα αποτελέσματα της 

εκπαίδευσης οδηγών λεωφορείων με άξονα την εξοικονόμηση καυσίμου και κατά 

συνέπεια τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, στο πλαίσιο της γενικότερης 

εξοικονόμησης ενέργειας και της οικολογικής κινητικότητας, είναι άκρως 

ενθαρρυντικά. Στην έρευνα έλαβαν μέρος επαγγελματίες οδηγοί και των δύο φύλων 

ηλικίας 26 έως και 60 ετών, οι οποίοι κλήθηκαν να οδηγήσουν λεωφορεία κατηγορίας 

Euro 2, Euro 3, Euro 4 και Euro 5, εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών. Στις 

διαδρομές που επιλέχθηκαν κάθε οδηγός οδήγησε δύο φορές, μία σύμφωνα με τη 

συνήθη οδηγητική του συμπεριφορά και μία σύμφωνα με τις υποδείξεις ενός 

εκπαιδευτή. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν καταγραφικά μηχανήματα 

προς παρακολούθηση των παραμέτρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, όπως η 



Ανάπτυξη Προσχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 

Κεφάλαιο 4ο : Προτεινόμενες δράσεις για τη μείωση εκπομπών CO2 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 207 

συνολική κατανάλωση και ο χρόνος διαδρομής. Στα αποτελέσματα της έρευνας 

αναφέρεται πως όλοι οι οδηγοί κατέγραψαν μείωση καυσίμου από 2 % έως και 21,5 % 

κατά τη διάρκεια της οδήγησης με οικολογική συμπεριφορά, με μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση για τα λεωφορεία κατηγορίας Euro 2 και Euro 3. Ακόμη, στις 

περισσότερες περιπτώσεις η οικολογική οδήγηση παρουσίασε και μείωση στη διάρκεια 

της διαδρομής έως και 16 % [74]. 

Επομένως, η εφαρμογή της οικολογικής οδήγησης από τους οδηγούς λεωφορείων 

ΚΤΕΛ νομού Ηλείας μπορεί να επιφέρει μέση μείωση κατανάλωσης της τάξης του 

10% στα δρομολόγια εντός των ορίων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, που 

μεταφράζεται σε: 0,1 ∗ 922,619 𝑀𝑊ℎ = 92,262 𝑀𝑊ℎ. Η μείωση αυτή στην 

κατανάλωση πετρελαίου κίνησης ισοδυναμεί με μείωση στις συνολικές εκπομπές κατά: 

92,262 ∗ 0,249645 = 23,03 t CO2.  

4.4.2.2 Εισαγωγή βιοκαυσίμων    

Το ποσοστό ανάμειξης βιοντίζελ στο συμβατικό πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να 

αυξηθεί στο 10 % κατ’ όγκο μέχρι το 2020, διαμορφώνοντας το νέο διορθωμένο 

συντελεστή εκπομπών πετρελαίου κίνησης κατά το έτος 2020 στην τιμή 0,2403 t CO2/ 

MWh. Από τη μεταβολή αυτή του συντελεστή για το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται 

μείωση στις συνολικές εκπομπές από τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ νομού Ηλείας και του 

ΟΣΕ στα όρια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατά: (0,249645 − 0,2403) ∗

1.144,017 = 10,69 t CO2.  

4.4.3 Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2010, οι ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές ήταν 

υπεύθυνες για την κατανάλωση 24.830.443 kWh πετρελαίου κίνησης και 64.611.637 

kWh βενζίνης που αντιστοιχούν αθροιστικά σε ποσοστό 47,50% των συνολικών 

καταναλώσεων, και συντέλεσαν σε εκπομπές 22.287,09 t CO2, ποσοστό 32,06  % των 

συνολικών εκπομπών του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Οι προτεινόμενες δράσεις που 

ακολουθούν αναμένεται να επιφέρουν σημαντική μείωση στις συνολικές εκπομπές 

CO2 του δήμου. 

4.4.3.1 Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε υγραεριοκίνητα 

Όπως αναφέρθηκε στο Υποκεφάλαιο 4.4.1.2 τα βενζινοκίνητα οχήματα έχουν τη 

δυνατότητα να μετατραπούν σε υγραεριοκίνητα ώστε να μπορούν να καταναλώνουν 

είτε βενζίνη είτε LPG για την λειτουργία του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η πολύ 

χαμηλή τιμή του LPG σε σχέση με τη βενζίνη αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για 

όλο και περισσότερους κατόχους ιδιωτικών και εμπορικών οχημάτων υπέρ της 

μετατροπής για υγραεριοκίνητη λειτουργία, ειδικά εν μέσω κρίσης.  

Το κόστος της μετατροπής κυμαίνεται από 800 € έως 2.000 € αναλόγως τα 

χαρακτηριστικά του κινητήρα και την ποιότητα της κατασκευής. Αν υποτεθεί ένα 

βενζινοκίνητο αυτοκίνητο μεσαίας τάξης με μέση κατανάλωση καυσίμου 6 lt/100km 
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για συνδυασμένο κύκλο χρήσης (αστικό και υπεραστικό) [75], μέση διανυόμενη 

απόσταση 12.000 km/έτος και τιμή αμόλυβδης βενζίνης 1,734 €/lt [32], τότε το 

συνολικό κόστος λειτουργίας για ένα έτος ισούται με 1.248,48 €. Τα υγραεριοκίνητα 

οχήματα παρουσιάζουν μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου ανά μονάδα ενέργειας 

κατά 10 - 20 %. Για την ίδια διανυόμενη απόσταση και υποθέτοντας 20% πρόσθετη 

κατανάλωση καυσίμου για κίνηση του οχήματος με υγραέριο και τιμή LPG 0,882 €/lt, 

το συνολικό κόστος λειτουργίας για ένα έτος ισούται με 762,05 € που μεταφράζεται σε 

ετήσιο κέρδος ίσο με 486,43 €. Η Καθαρή Παρούσα Αξία μίας επένδυσης για 

μετατροπή βενζινοκίνητου οχήματος σε υγραεριοκίνητο με αρχικό κόστος 2.000 € 

παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 4.65 : Υπολογισμός ΚΠΑ για μετατροπή βενζινοκίνητου οχήματος σε 

υγραεριοκίνητο   

Έτος (n) 
Αρχικό κόστος 

(€) 

Καθαρή 

Ταμειακή Ροή 

(€) 

[1/(1+i)]n 

Ανηγμένη 

ταμειακή ροή 

(€) 

0 -2.000 -2.000 1,00 -2.000 

1 0 486,43 0,95 463 

2 0 486,43 0,91 441 

3 0 486,43 0,86 420 

4 0 486,43 0,82 400 

5 0 486,43 0,78 381 

6 0 486,43 0,75 363 

7 0 486,43 0,71 346 

8 0 486,43 0,68 329 

9 0 486,43 0,64 314 

10 0 486,43 0,61 299 

Καθαρή Παρούσα Αξία (€) 1.756 

 

Η ΚΠΑ προκύπτει θετική σε χρονικό ορίζοντα 10 χρόνων οπότε η επένδυση κρίνεται 

βιώσιμη. Αξίζει να σημειωθεί πως η ΚΠΑ προκύπτει θετική ακόμα και μετά από 5 

χρόνια με το μέγιστο επιλεγόμενο κόστος μετατροπής των 2.000 €, γεγονός που τονίζει 

την γρήγορη αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης λόγω της χαμηλής τιμής του LPG σε 

σχέση με τη βενζίνη. Εκτιμάται ότι τα οικονομικά οφέλη που προσφέρει η 

υγραεριοκίνηση στα οχήματα θα οδηγήσουν στη μετατροπή του 15 % των συνολικών 

βενζινοκίνητων οχημάτων μέχρι το 2020. Αν υποθέσουμε πως τα οχήματα αυτά θα 

κινούνται σχεδόν πλήρως με LPG, η αναμενόμενη μείωση των εκπομπών θα είναι ίση 

με: 0,15 ∗ (0,249 − 0,227) ∗ 64.611,637 = 213,22 t CO2. 

4.4.3.2 Διείσδυση υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

Τα υβριδικά οχήματα (HEV - Hybrid Electric Vehicles) διαθέτουν δύο προωστήριες 

μονάδες, έναν θερμικό κινητήρα που λειτουργεί με υγρό ή αέριο καύσιμο και έναν 

ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται είτε από 

μία ηλεκτρογεννήτρια μηχανικά συνδεδεμένη με το θερμικό κινητήρα είτε από τη 

μετατροπή της κινητικής ενέργειας του ίδιου του οχήματος που συλλέγεται και 
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αποθηκεύεται στους συσσωρευτές του κατά τις φάσεις επιβράδυνσης, πέδησης και 

κίνησης σε κατωφέρειες. Τα υβριδικά οχήματα δεν έχουν τη δυνατότητα φόρτισης των 

συσσωρευτών τους από εξωτερική πηγή, γεγονός που βοηθάει στην διείσδυσή τους 

στην αγορά καθώς δεν απαιτούνται επενδύσεις σε νέες υποδομές υποστήριξης. Μία 

σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει τη λειτουργία τους είναι ο συντελεστής 

υβριδοποίησης, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της ισχύος του ηλεκτροκινητήρα και 

της συνολικής ισχύος του οχήματος (άθροισμα της ισχύος του θερμικού κινητήρα και 

του ηλεκτροκινητήρα). Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων και η Διεθνής Ομοσπονδία 

Αυτοκινήτου διακρίνουν τα υβριδικά οχήματα σε τρεις υποκατηγορίες [68]: 

 Μικροϋβριδικά (Micro Hybrid): Είναι τα οχήματα που διαθέτουν τη λειτουργία 

αυτόματης κράτησης (διακοπής λειτουργίας) και επανεκκίνησης του κινητήρα 

(stop and start). Διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ ίση με 4 kW - 6 kW, 

συντελεστή υβριδοποίησης ενδεικτικά ίσο με 5 %, ενώ αναμένεται μία 

εκτιμώμενη βελτίωση της κατανάλωσης ίση με 5 % - 7 %. 

 Ελαφρώς Υβριδικά (Mild Hybrid): Είναι τα οχήματα που διαθέτουν τη 

λειτουργία της αυτόματης κράτησης και επανεκκίνησης και επιπρόσθετα τη 

συμμετοχή του ηλεκτροκινητήρα στην προώθηση και την ανάκτηση ενέργειας. 

Διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ ίση με 10 kW - 15 kW, συντελεστή 

υβριδοποίησης ενδεικτικά ίσο με 10 %, ενώ αναμένεται μία εκτιμώμενη 

βελτίωση της κατανάλωσης ίση με 12 % - 18%. 

 Πλήρως Υβριδικά (Full Hybrid): Είναι τα οχήματα που διαθέτουν τη λειτουργία 

της αυτόματης κράτησης και επανεκκίνησης, τη συμμετοχή του 

ηλεκτροκινητήρα στην προώθηση, την ανάκτηση ενέργειας και επιπρόσθετα 

έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ως αμιγώς ηλεκτρικά (EV mode). Διαθέτουν 

ηλεκτροκινητήρα με ισχύ ίση με 30 kW - 50 kW, συντελεστή υβριδοποίησης 

ενδεικτικά ίσο με 25 %, ενώ αναμένεται μία εκτιμώμενη βελτίωση της 

κατανάλωσης ίση με 20 % -25 %. 

Εξέλιξη της υβριδικής τεχνολογίας αποτελούν τα Επαναφορτιζόμενα Υβριδικά 

Οχήματα με Ηλεκτρική Ενέργεια από Εξωτερική Πηγή (PHEV - Plug-in Hybrid 

Electric Vehicles). Από τεχνολογικής πλευράς, τα οχήματα αυτά είναι όμοια με τα 

πλήρως υβριδικά και έχουν επιπλέον την δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση των συσσωρευτών. Οι συσσωρευτές των PHEV 

έχουν χωρητικότητα 5-15 kWh, σαφώς μεγαλύτερη από την χωρητικότητα των 

συσσωρευτών των HEV που είναι περίπου 1-2 kWh [76], για να μπορέσουν να 

υποστηρίξουν μεγαλύτερη αυτονομία με αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, γεγονός που 

συμβάλλει στην αύξηση της τιμής των οχημάτων αυτών. 

Τα ηλεκτροκίνητα Οχήματα με Συσσωρευτές (BEV - Battery Electric Vehicles) 

κινούνται αποκλειστικά από την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στους 

συσσωρευτές τους και μπορούν να φορτιστούν με σύνδεση στο δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Η χωρητικότητα των συσσωρευτών είναι περίπου 15-40 kWh, 

αναλόγως με το όχημα και τη λειτουργία του και μπορούν να παρέχουν αυτονομία από 

120 έως 200 χιλιόμετρα. Η αυξημένη χωρητικότητα των συσσωρευτών επηρεάζει την 
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τιμή των οχημάτων αυτών, ενώ συμβάλλει στην αύξηση του συνολικού βάρους του 

οχήματος [68]. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι νέες εγγραφές καινούργιων 

ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων στο νομό Ηλείας για τα έτη 2008 - 2012 αντιστοιχούν 

κατά μέσο όρο ετησίως σε ποσοστό 3,83 % των συνολικών ιδιωτικών επιβατικών 

οχημάτων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία στο νομό. Αν υποτεθεί πως ο ετήσιος αυτός 

ρυθμός ανανέωσης των ιδιωτικών επιβατικών οχημάτων θα παραμείνει σταθερός για 

την περίοδο 2014 - 2020 και ότι συμπίπτει με το ρυθμό ανανέωσης του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, τότε αναμένεται συνολική ανανέωση σε ποσοστό 26,81% στα τέλη του 

έτους 2020 στα όρια του δήμου. Ένα σημαντικό μέρος αυτού του ποσοστού θα 

αποτελείται από αγορές υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κυρίως 

μικροϋβριδικής τεχνολογίας καθώς η λειτουργία αυτόματης κράτησης και 

επανεκκίνησης του κινητήρα διατίθεται ήδη σε μεγάλο αριθμό οχημάτων προς πώληση 

στην αγορά. 

Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και επομένως η μείωση των εκπομπών CO2  για 

τα υβριδικά οχήματα θα είναι η μέση τιμή του εύρους εξοικονόμησης που 

παρουσιάστηκε παραπάνω, δηλαδή 6 % για τα μικροϋβριδικά, 15% για τα ελαφρώς 

υβριδικά και 22,5 % για τα πλήρως υβριδικά. Με τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

μπορεί να επέλθει μείωση των εκπομπών CO2 παρά τη πολύ μεγάλη τιμή του 

συντελεστή εκπομπών ανά kWh ηλεκτρικού ρεύματος που παρουσιάζει η Ελλάδα. 

Αυτό οφείλεται στην πολύ υψηλή τιμή του συνδυασμένου συντελεστή απόδοσης 

δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμού φόρτισης και κύκλου φόρτισης - εκφόρτισης 

των οχημάτων, που είναι ίσος με 88 %. Έτσι για ένα συμβατικό όχημα που κινείται με 

βενζίνη απαιτούνται περίπου 6 lt/100 km [75] σε καύσιμο που ισοδυναμούν με 55,2 

kWh/100 km ενέργειας και δημιουργούν εκπομπές 13,74 kg CO2. Ένα ηλεκτροκίνητο 

όχημα απαιτεί μόλις 12 kWh/ 100 km ηλεκτρικής ενέργειας, που ισοδυναμούν με 

εκπομπές 10,53 kg CO2, αν χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος συντελεστής εκπομπών για 

το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Η μείωση εκπομπών που παρατηρείται είναι της τάξης του 

23,36 %. Για αντίστοιχη αντικατάσταση πετρελαιοφόρου οχήματος με ελαφρώς 

μειωμένη κατανάλωση σε σχέση με το βενζινοκίνητο όχημα απαιτούνται περίπου 5 

lt/100 km [75] που ισοδυναμούν με 50 kWh/ 100 km ενέργειας και εκπομπές 12,48 kg 

CO2, η επερχόμενη μείωση των εκπομπών θα είναι 15,63 %. Αν υποτεθεί πως τα PHEV 

που θα αγοραστούν θα κινούνται σχεδόν πλήρως με ηλεκτρική ενέργεια τότε θα 

παρουσιάζουν αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών με αυτές των BEV. Στον Πίνακα 4.66 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις για την διείσδυση των υβριδικών και 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων έως και το 2020 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και οι 

αντίστοιχες μειώσεις εκπομπών που θα επιφέρουν [68].   
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Πίνακας 4.66 : Εκτιμώμενη διείσδυση υβριδικών και ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο 

δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και μείωση εκπομπών μέχρι το 2020 

Είδος 

οχήματος 

Διείσδυση 

οχημάτων 

(%) 

Αρχικό είδος καυσίμου 

οχημάτων προς αντικατάσταση / 

υβριδοποίηση 

Μείωση 

εκπομπών 

(%) 

Μείωση 

εκπομπών       

(t CO2) 

Micro Hybrid 10,0 
Βενζίνη 6,0 96,53 

Πετρέλαιο 6,0 37,19 

Mild Hybrid 2,5 
Βενζίνη 15,0 60,33 

Πετρέλαιο 15,0 23,25 

Full Hybrid 2,0 
Βενζίνη 22,5 72,40 

Πετρέλαιο 22,5 27,89 

PHEV 1,5 
Βενζίνη 23,36 56,37 

Πετρέλαιο 15,63 14,53 

BEV 0,5 
Βενζίνη 23,36 18,79 

Πετρέλαιο 15,63 4,84 

Σύνολο 412,12 

   

Η συνολική μείωση εκπομπών από τη διείσδυση υβριδικών και ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας ανέρχεται στους 412,12 t CO2. 

4.4.3.3 Εφαρμογή οικολογικής οδήγησης (Eco-driving) 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας μπορεί να συμβάλλει στην ενημέρωση των πολιτών για 

θέματα οικολογικής οδήγησης με τη διοργάνωση σεμιναρίων για τους 

ενδιαφερόμενους οδηγούς. Η εκπαίδευση των οδηγών στα σεμινάρια αυτά εστιάζει στη 

βελτίωση των υφιστάμενων και στην προσθήκη νέων δεξιοτήτων καθώς και στην 

προώθηση νέας νοοτροπίας οδηγητικών συνηθειών με θετικά αποτελέσματα τόσο για 

το περιβάλλον, όσο και για την οικονομία. Η εξοικονόμηση χρημάτων που μπορεί να 

προκύψει από την οικολογική οδήγηση αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

οδηγών, ιδιαίτερα στην περίοδο οικονομικής κρίσης που βιώνουμε. Προτείνεται η 

διεξαγωγή ετήσιων ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων με εκτιμώμενο 

κόστος 3.000 € ανά σεμινάριο, για την περίοδο 2015 - 2020. 

Εκτιμάται ότι ως αποτέλεσμα των δράσεων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, το 20 % των 

οδηγών του δήμου θα υιοθετήσουν τις αξίες και τους κανόνες της οικολογικής 

οδήγησης στην καθημερινή οδηγητική τους συμπεριφορά, γεγονός που θα επιφέρει 

μείωση κατά 10 % στην τελική κατανάλωση πετρελαίου και βενζίνης καθώς και 

ισόποση μείωση στις αντίστοιχες εκπομπές CO2 [70]. Οι συνολικές μειώσεις εκπομπών 

από την εφαρμογή της προτεινόμενης δράσης, αναμένεται να είναι: 0,2 ∗ 0,1 ∗

(6.198,796 + 16.088,298) = 445,74 t CO2. 

4.4.3.4 Εισαγωγή βιοκαυσίμων 

Όπως αναλύθηκε προηγουμένως, το ποσοστό ανάμειξης βιοντίζελ στο συμβατικό 

πετρέλαιο κίνησης θα πρέπει να αυξηθεί στο 10 % κατ’ όγκο μέχρι το 2020, 

διαμορφώνοντας το νέο διορθωμένο συντελεστή εκπομπών πετρελαίου κίνησης κατά 
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το έτος 2020 στην τιμή 0,2403 t CO2/ MWh. Από τη μεταβολή αυτή του συντελεστή 

για το πετρέλαιο κίνησης, αναμένεται μείωση στις συνολικές εκπομπές από τις 

ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές στα όρια του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κατά: 

(0,249645 − 0,2403) ∗ 24.830,443 = 232,04 t CO2. 

4.4.3.5 Έργα Οδοποιίας 

Ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την 

περίοδο 2012 - 2014 συνεχιζόμενες προτεινόμενες δράσεις για την βελτίωση του 

υπάρχοντος οδικού δικτύου και την δημιουργία νέων δρόμων, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Η καλύτερη ποιότητα του οδοστρώματος, η αποκατάσταση της βατότητας 

δρόμων και η διάνοιξη νέων διαδρομών μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της 

κατανάλωσης των οχημάτων μέσω της ύπαρξης ταχύτερων και πλησιέστερων 

διαδρομών καθώς και μέσω της ομαλής και σταθερής δυνατότητας οδήγησης που 

προσφέρεται. Στον Πίνακα 4.67 εμφανίζονται οι προτεινόμενες δράσεις του δήμου για 

τα έργα οδοποιίας.     

Πίνακας 4.67 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για έργα οδοποιίας 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

2222 

Έργα αποκατάστασης βατότητας 

δρόμων στο σύνολο των Τοπικών 

Διαμερισμάτων 

220.000 Ίδιοι Πόροι 

2233 
Εσωτερική οδοποιία Τοπικών 

Διαμερισμάτων δήμου 
1.370.000 

Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς 

 

Οι παραπάνω δράσεις σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που πρόκειται να υλοποιηθούν 

έως το 2020, αναμένεται να συντελέσουν σε μείωση των συνολικών καταναλώσεων 

καυσίμων και των αντίστοιχων εκπομπών CO2 για τις ιδιωτικές και εμπορικές 

μεταφορές κατά 0,5 %. Οι συνολικές μειώσεις εκπομπών θα είναι επομένως: 0,005 ∗

(6.198,796 + 16.088,298) = 111,44 t CO2. 

4.4.3.6 Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησε η λειτουργία συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 215.183,58 

€  από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής 

κατόπιν ένταξής του στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 - 

2015». Το Πράσινο Ταμείο λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και αποτελεί συνέχεια 

του «Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων» 

(ΕΤΕΡΠΣ). Σκοπός του Πράσινου Ταμείου είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της 
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προστασίας του περιβάλλοντος με την διαχειριστική, οικονομική, τεχνική και 

χρηματοπιστωτική υποστήριξη προγραμμάτων, μέτρων, παρεμβάσεων και ενεργειών 

που αποβλέπουν στην ανάδειξη και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, η στήριξη της 

περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας και η εξυπηρέτηση του δημόσιου και κοινωνικού 

συμφέροντος μέσω της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των προβλεπόμενων 

πόρων [77]. Επιπλέον, ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας έχει συμπεριλάβει στο 

επιχειρησιακό του πρόγραμμα για την περίοδο 2012 - 2014 δράση για την κατασκευή 

ποδηλατοδρόμων, με σκοπό την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων και 

περαιτέρω προώθηση της χρησιμοποίησής τους.   

Πίνακας 4.68 : Προτεινόμενες δράσεις Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012 - 2014 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας για κατασκευή ποδηλατοδρόμων 

Κωδικός Προτεινόμενη δράση 

Εκτίμηση 

προϋπολογισμού 

(€) 

Πηγή χρηματοδότησης 

1114 
Κατασκευή ποδηλατοδρόμων 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας 
53.734,28 

Υπουργείο Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ) 

 

 

Σχήμα 4.12: Σταθμός ποδηλάτων δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας 

Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας αποτελείται από 

τέσσερεις σταθμούς διάθεσης ποδηλάτων που βρίσκονται στο δημαρχείο και στον 

σταθμό ΟΣΕ Ολυμπίας, στην Ολυμπιακή Ακαδημία καθώς και στο χωριό Δρούβα. 

Συνολικά προμηθεύτηκαν 50 ποδήλατα για τις ανάγκες μετακίνησης κοντινών 

αποστάσεων των δημοτών, των επισκεπτών και των τουριστών. Η χρησιμοποίηση του 

συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων προϋποθέτει συνδρομή έναντι μικρού 

αντιτίμου, με την ετήσια συνδρομή να στοιχίζει 29 €, την μηνιαία 3 € και την ημερήσια 

1 €. Κατόπιν συνδρομής, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ποδήλατα δωρεάν 
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για όσες διαδρομές θέλει, εφόσον η κάθε διαδρομή δεν ξεπερνάει τα 30 λεπτά της ώρας. 

Σε περίπτωση χρήσης των ποδηλάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ο χρήστης 

καλείται να πληρώσει 0,50 € για κάθε επιπλέον 30 λεπτά της ώρας που διήρκησε η 

διαδρομή [78]. 

Σύμφωνα με στοιχεία που προμηθεύτηκαν από τον διαχειριστή του συστήματος 

κοινόχρηστων ποδηλάτων, για το διάστημα από 21 Ιουνίου έως 25 Οκτωβρίου 2013 τα 

ποδήλατα χρησιμοποιήθηκαν από το κοινό για διάρκεια συνολικού χρόνου ίση με 4.845 

ώρες [78]. Αν υποτεθεί ότι το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων θα χρησιμοποιείται 

με ανάλογο ρυθμό για το υπόλοιπο διάστημα κατά τη διάρκεια ενός έτους, προκύπτει 

με αναγωγή ότι τα ποδήλατα αναμένεται να χρησιμοποιηθούν συνολικά για 12.030 

ώρες. Εκτιμάται ότι η μέση ταχύτητα κίνησης των ποδηλάτων είναι 20 km/h και πως 

μόνο το 30 % των διανυόμενων χιλιομέτρων υποκαθιστά αντίστοιχες μετακινήσεις με 

αυτοκίνητα (γίνεται η παραδοχή ότι συμβαίνει υποκατάσταση μετακινήσεων 

βενζινοκίνητων οχημάτων με μέση κατανάλωση 6 lt/100 km [75]). Η συνολική μείωση 

εκπομπών από το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων του δήμου θα είναι: 

 0,3 ∗ 12.030 ℎ ∗ 20
𝑘𝑚

ℎ
∗ 6

𝑙𝑡

100𝑘𝑚
∗ 9,2

𝑘𝑊ℎ

𝑙𝑡
∗ 0,249 

t CO2

1.000kWh
 = 9,92 t CO2. 

 

 

4.5 Τοπική Ηλεκτροπαραγωγή 

Όπως αναφέρεται στις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων, ο εκάστοτε Οργανισμός 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να αποφασίσει εάν θα συμπεριλάβει ή όχι την τοπική 

ηλεκτροπαραγωγή στην απογραφή και στο Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας. Αν 

στο ΣΔΑΕ συμπεριλαμβάνονται δράσεις που σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή 

εντός της περιοχής του ΟΤΑ ή με τη βελτίωση της αποδοτικότητας της τοπικής 

ηλεκτροπαραγωγής, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι πίνακες για 

ηλεκτροπαραγωγή. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να συμπεριληφθούν μόνο οι 

«τοπικές» εγκαταστάσεις / μονάδες, ήτοι οι εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται στα 

ακόλουθα κριτήρια:  

 Εγκαταστάσεις / μονάδες που δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σύστημα 

εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπικών αερίων (ΣΕΔΕ). 

 Εγκαταστάσεις / μονάδες με εισροή θερμικής ενέργειας έως και 20 MW στην 

περίπτωση εγκαταστάσεων καύσης καυσίμων ή που παράγουν έως και 20 MW 

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τα 20 MW αντιστοιχούν στο όριο ΣΕΔΕ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για εγκαταστάσεις καύσης). 
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4.5.1 Εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. σε λειτουργία μετά το έτος αναφοράς 

Στο Υποκεφάλαιο 2.8.2 καταγράφηκαν οι συνολικές εγκαταστάσεις ΑΠΕ του δήμου 

Αρχαίας Ολυμπίας που λειτουργούσαν τον Ιούλιο του 2013 σύμφωνα με τα στοιχεία 

του ΔΕΔΔΗΕ Πύργου, ενώ στο Υποκεφάλαιο 3.5 αναφέρθηκε η παραγωγή ενέργειας 

των σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούσαν ή ξεκίνησαν να λειτουργούν κατά το έτος 2010. 

Μετά το πέρας του έτους αναφοράς, τέθηκε σε λειτουργία σημαντικός αριθμός 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε μέση και χαμηλή τάση, η παραγόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια των οποίων συμβάλει στη μείωση των συνολικών εκπομπών CO2. Για τον 

υπολογισμό της ενέργειας που παράχθηκε από τα φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιείται όπως 

και στο υποκεφάλαιο 3.5 το διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα υπολογισμού του 

Ινστιτούτου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης [35]. Για κάθε φωτοβολταϊκό σταθμό 

επιλέχθηκε η ακριβής θέση της εγκατάστασης, που δίνεται από τον Γεωπληροφοριακό 

Χάρτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) [79]. Επίσης γίνεται επιλογή 

υπολογισμού βέλτιστης γωνίας κλίσης και βέλτιστου προσανατολισμού των πανέλων. 

Οι τελικές παραγωγές ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών σε μέση και 

χαμηλή τάση, που παρουσιάζονται στους Πίνακες 4.69 Και 4.70, προκύπτουν από τον 

πολλαπλασιασμό του ημερήσιου μέσου όρου παραγωγής κατά τη διάρκεια ενός έτους 

κάθε εγκατάστασης με τον συνολικό αριθμό ημερών ενός έτους. Σύμφωνα με το 

σύστημα υπολογισμού, οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που ακολουθούν έχουν 

βέλτιστη γωνία κλίσης που κυμαίνεται από 28ο έως 32ο και νότιο προσανατολισμό με 

κυμαινόμενη αζιμουθιακή γωνία από -11ο έως 7ο.  Οι συνολικές συνδυαστικές 

απώλειες που οφείλονται στη σύνδεση, στις υψηλές θερμοκρασίες και σε φαινόμενα 

ανάκλασης, υπολογίζεται ότι κυμαίνονται από 23,9 % έως και 24,7 %. 

 

 Πίνακας 4.69 : Ενέργεια από φωτοβολταϊκές μονάδες συνδεδεμένες σε μέση τάση  

Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Ημερομηνία 

Σύνδεσης 

Ισχύς 

(kW) 

Παραγόμενη 

ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 

Βασιλάκι Αρχαίας Ολυμπίας 31/01/2011 1.848,00 2.866.710,0 

Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 18/05/2012 924,00 1.446.845,4 

Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 13/06/2012 449,68 704.131,4 

Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 14/06/2012 686,84 1.075.488,4 

Ηράκλεια Αρχαίας Ολυμπίας 15/06/2012 390,00 610.681,5 

Σύνολο 4.298,52 6.703.856,7 
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Πίνακας 4.70 : Ενέργεια από φωτοβολταϊκές μονάδες συνδεδεμένες σε χαμηλή τάση 

Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Ημερομηνία 

Σύνδεσης 

Ισχύς 

(kW) 

Παραγόμενη 

ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 

Καστανιά Φολόης 13/05/2011 99,75 151.460,4 

Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 17/07/2012 74,52 115.871,1 

Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 17/07/2012 74,52 115.871,1 

Βλάχου Λαλέικα Φολόης 17/07/2012 98,55 146.041,2 

Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 18/07/2012 99,68 150.982,7 

Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 27/07/2012 99,18 154.215,0 

Φρασινιά Αρχαίας Ολυμπίας 13/08/2012 99,88 156.397,1 

Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2012 99,12 149.418,4 

Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2012 99,12 149.418,4 

Λίμνα Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2012 99,12 149.418,4 

Κρούφι Φολόης 29/01/2013 99,45 147.375,0 

Λαμπεία Λαμπείας 05/03/2013 99,84 141.757,8 

Γαϊδουροκυλίστρα Λασιώνος 06/03/2013 100,00 137.970,0 

Άγιοι Σαράντα Λασιώνος 08/03/2013 100,00 137.970,0 

Αντρώνι Λασιώνος 04/06/2013 99,84 143.579,9 

Σύνολο 1.442,57 2.147.746,5 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ Πύργου [14], στις αρχές του 2011 συνδέθηκαν στο 

δίκτυο και τα πρώτα φωτοβολταϊκά σε κτιριακές εγκαταστάσεις του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας, μέγιστης ισχύος 10 kWp. Μέχρι και τον Ιούλιο του 2013 έχουν εγκατασταθεί 

και λειτουργούν 57 φωτοβολταϊκά σε στέγες κτιρίων στα όρια του δήμου. Η διαδικασία 

υπολογισμού της ενέργειας που παράγουν είναι ίδια με αυτή που χρησιμοποιήθηκε 

παραπάνω, με μόνη διαφορά ότι επιλέγεται μέσω συντεταγμένων η ευρύτερη περιοχή 

του κύριου οικισμού της τοπικής κοινότητας, αφού δεν είναι γνωστή η ακριβής 

τοποθεσία του κάθε φωτοβολταϊκού. Η παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε 

κτιριακές εγκαταστάσεις παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.71 ανά δημοτική ενότητα.  

Πίνακας 4.71 : Ενέργεια από φωτοβολταϊκά έως 10 kW σε κτιριακές εγκαταστάσεις 

Δημοτική Ενότητα Αριθμός Φ/Β Ισχύς (kW) 

Παραγόμενη 

ηλεκτρική 

ενέργεια (kWh) 

Αρχαίας Ολυμπίας 39 362,29 558.317,6 

Λαμπείας 2 18,06 25.642,5 

Λασιώνος 4 39,82 57.519,1 

Φολόης 12 112,89 168.659,5 

Σύνολο 57 533,06 810.138,7 
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Εκτός από τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ που ξεκίνησαν να λειτουργούν μετά το έτος 

αναφοράς, θα πρέπει να μελετηθούν και οι μονάδες με έναρξη λειτουργείας κατά τη 

διάρκεια του έτους αναφοράς. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των μονάδων αυτών 

για το έτος 2010 είναι μικρότερη από την αναμενόμενη ετήσια παραγωγή για τα 

επόμενα χρόνια, λόγω της περιορισμένης διάρκειας λειτουργίας τους κατά το 2010. Η 

αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των επόμενων ετών σε σχέση με το έτος 

αναφοράς, αναμένεται να συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών CO2. Για τον 

υπολογισμό της πρόσθετης ενέργειας που θα συνεισφέρουν στο δίκτυο για κάθε έτος 

μετά το 2010, αφαιρείται η παραγωγή ενέργειας των μονάδων κατά το έτος αναφοράς 

από τις εκτιμήσεις της συνολικής ετήσιας παραγωγής για κάθε εγκατάσταση. Στον 

Πίνακα 4.72 καταγράφονται οι μονάδες ΑΠΕ που ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2010 

και η πρόσθετη ενέργεια που αναμένεται να παράγουν για κάθε χρόνο μετά το έτος 

αναφοράς. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία που 

αναλύθηκε προηγουμένως με το διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα υπολογισμού. Για 

τον ΜΥΗΣ στη Γέφυρα Φλόκα, λόγω έλλειψης εκτενέστερων στοιχείων προς 

υπολογισμό μέσου όρου παραγωγής, καταγράφηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω των εκδιδόμενων τιμολογίων για το έτος 2011 και από αυτή αφαιρέθηκε η 

παραγωγή ενέργειας του έτους 2010. Η ετήσια παραγωγή ενός υδροηλεκτρικού 

σταθμού δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υδραυλικότητα 

του έτους, δηλαδή την ύπαρξη συνεχούς και επαρκούς παροχής νερού μέσω των 

βροχοπτώσεων. Σύμφωνα με στοιχεία της περιόδου 2002 έως 2007 για τους 

υδροηλεκτρικούς σταθμούς της ΔΕΗ ΑΕ, η μέση ετήσια παραγωγή από υδροηλεκτρικά 

έργα καλύπτει περίπου το 9 % της παραγόμενης ενέργειας από το συνολικό δυναμικό 

της εταιρείας, με την ετήσια παραγωγή να κυμαίνεται από 6 % έως 13 % ανάλογα με 

την υδραυλικότητα του εκάστοτε έτους [80]. Από την σύγκριση της παραγόμενης 

ενέργειας του ΜΥΗΣ στη Γέφυρα Φλόκα για τους ίδιους μήνες λειτουργίας των ετών 

2010 και 2011, προκύπτει ότι η υδραυλικότητα του 2010 είναι μεγαλύτερη και 

επομένως η εκτιμώμενη πρόσθετη ενέργεια που θα παράγεται τα χρόνια που έπονται 

του έτους αναφοράς ενδέχεται να είναι μικρότερη της πραγματικής ετήσιας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς για τον υπολογισμό της εκτίμησης αφαιρέθηκε η 

παραγωγή ενέργειας του έτους 2010 από αυτή του 2011. 

Πίνακας 4.72: Πρόσθετη εκτίμηση ετήσιας παραγωγής ενέργειας μονάδων Α.Π.Ε. με 

έναρξη λειτουργίας το 2010, σε σχέση με την παραγωγή του έτους 2010 

Είδος Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Ημερομηνία 

Σύνδεσης 

Ισχύς 

(kW) 

Πρόσθετη παραγόμενη 

ηλεκτρική ενέργεια 

(kWh) 

ΜΥΗΣ Γέφυρα Φλόκα Αρχαίας Ολυμπίας 15/07/2010 6.594,00 7.699.889,0 

Φ/Β Ρίκια Αρχαίας Ολυμπίας 25/10/2010 100,00 135.348,0 

Φ/Β Μαγγανιάρικα Αρχαίας Ολυμπίας 24/12/2010 99,75 154.102,8 

Φ/Β Μαγγανιάρικα Αρχαίας Ολυμπίας 24/12/2010 99,75 154.102,8 

Σύνολο 6.893,5 8.143.442,6 
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Η συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από όλες τις μονάδες Α.Π.Ε. που 

ξεκίνησαν να λειτουργούν μετά το 2010 μαζί με την πρόσθετη παραγωγή που 

αναμένεται να παρέχουν μονάδες που λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια 

του έτους αναφοράς ανέρχεται σύμφωνα με τους παραπάνω πίνακες σε 17.805.184,5 

kWh, ποσό που αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών κατά: 17.805,185 ∗ 0,877477 =

15.623,64 t CO2.  

 

4.5.2 Μελλοντική λειτουργία μονάδων ΑΠΕ  

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε 

προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο οχτώ μονάδες ΑΠΕ εντός του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας. Οι τρείς από αυτές έχουν λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης, τρεις 

διαθέτουν μη οριστική προσφορά σύνδεσης, ενώ άλλες δύο έχουν λάβει άδεια 

παραγωγής και εκκρεμούν οι αποφάσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για έκδοση 

της μη οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Η μονάδες με τις μη οριστικές προσφορές 

σύνδεσης, αφορούν προτάσεις εγκατάστασης τριών αιολικών πάρκων ισχύος 25,5 

MW, 32 MW και 44 MW στα Λάμπεια Όρη και στο Σκιαδοβούνι, επομένως δεν 

δύναται να συμπεριληφθούν στο ΣΔΑΕ του δήμου αφού ξεπερνούν το ανώτατο όριο 

ισχύος των 20 MW που θέτουν οι οδηγίες. Οι υπόλοιπες μονάδες, δύο μικροί 

υδροηλεκτρικοί σταθμοί και τρεις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα συμβάλλουν στη 

μείωση των εκπομπών CO2 στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας σε περίπτωση που έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι το έτος 2020. Η εκτιμώμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 

τις φωτοβολταϊκές μονάδες υπολογίζεται με την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε 

προηγουμένως για την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών σταθμών που 

λειτουργούν ήδη. Για τους μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς ζητήθηκαν στοιχεία για 

την εκτίμηση της μέσης ετήσιας παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που υπολογίζεται 

στις μελέτες των έργων από τις εταιρείες που έχουν υποβάλλει τις αντίστοιχες 

προτάσεις. Στον Πίνακα 4.73 φαίνονται τα εκκρεμή αιτήματα των μονάδων ΑΠΕ με 

πιθανή μελλοντική λειτουργία και η ενέργεια που εκτιμάται ότι θα παράγουν ανά έτος. 
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Πίνακας 4.73 : Αναμενόμενη ενέργεια από μελλοντική λειτουργία μονάδων Α.Π.Ε. 

Είδος Θέση 
Δημοτική 

Ενότητα 

Αδειοδοτικό 

Στάδιο 

Ισχύς 

(kW) 

Παραγόμενη 

ηλεκτρική 

ενέργεια 

(kWh) 

ΜΥΗΣ Παλαιοφυτειά Λαμπείας 

Οριστική 

Προσφορά 

Σύνδεσης 

3.330 8.370.000 

ΜΥΗΣ Τσερεγούνια Λασιώνος 

Οριστική 

Προσφορά 

Σύνδεσης 

2.000 6.500.000 

Φ/Β Γράνα Φολόης 

Οριστική 

Προσφορά 

Σύνδεσης 

1.802 2.670.384 

Φ/Β Γράνα Φολόης 

Αναμονή 

Διαχειριστή 

Δικτύου Διανομής 

1.000 1.481.900 

Φ/Β Κάμπος Φολόης 

Αναμονή 

Διαχειριστή 

Δικτύου Διανομής 

2.000 2.963.800 

Σύνολο 10.132 21.986.084 

  

Η κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού ισχύος 3.330 kW στην Παλαιοφυτειά 

Λαμπείας έχει παγώσει, καθώς κάτοικοι, οικολογικές οργανώσεις και εταιρείες 

παροχής υπηρεσιών για δραστηριότητες στον ποταμό Ερύμανθο αντιδρούν στην 

κατασκευή και λειτουργία της μονάδας για λόγους προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος. Γίνεται η παραδοχή πως από τις παραπάνω προτάσεις κατασκευής 

σταθμών ΑΠΕ θα λειτουργήσουν μέχρι το 2020 μόνο ο υδροηλεκτρικός σταθμός 

ισχύος 2.000 kW στην δημοτική ενότητα Λασιώνος και ο φωτοβολταϊκός σταθμός 

ισχύος 1.802 kW στην δημοτική ενότητα Φολόης. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από αυτές τις μονάδες εκτιμάται ότι θα είναι 9.170.384 kWh, και θα 

συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών κατά: 9.170,384 ∗ 0,877477 = 8.046,80 t 

CO2.     

4.6 Τελική απογραφή δράσεων και μειώσεων εκπομπών CO2 

Στον Πίνακα 4.74 παρουσιάζονται τα τελικά ποσοστά μείωσης των εκπομπών CO2 που 

επιτυγχάνονται με εφαρμογή όλων των δράσεων που αναλύθηκαν παραπάνω. Επίσης, 

στον Πίνακα 4.75 καταγράφεται ο προϋπολογισμός για κάθε δράση από μέρος του 

δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και τα ποσοστά μείωσης εκπομπών CO2 στην περίπτωση που 

δεν ληφθούν υπόψιν οι μειώσεις εκπομπών από τον τομέα της Τοπικής 

Ηλεκτροπαραγωγής, μέλλουσας και υφιστάμενης. 
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Τομείς και πεδία δράσης 
Βασικές δράσεις / Μέτρα ανά πεδίο 

δράσης 

Υλοποίηση 

(χρόνος έναρξης 

και λήξης) 

Αναμενόμενη 

από κάθε μέτρο 

εξοικονόμηση 

ενέργειας 

[MWh/έτος] 

Αναμενόμενη από 

κάθε μέτρο 

παραγωγή  

ενέργειας από 

ΑΠΕ [MWh/έτος] 

Αναμενόμενη 

από κάθε 

μέτρο μείωση 

εκπομπών 

CO2 [t/έτος] 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

Γεωργία και κτηνοτροφία 

Αντικατάσταση γεωργικών ελκυστήρων 2015 – 2020 1.310,40  327,14 

Αντικατάσταση λοιπού γεωργικού 

εξοπλισμού 
2015 – 2020 186,42  46,54 

Αυτόματη ηλεκτρονική υδροληψία με 

κάρτες χρέωσης 
2015 – 2020 361,47  317,18 

Αλλαγή συστημάτων άρδευσης (εντός 

εγγυοβελτιωτικών έργων) 
2015 – 2020 141,08  123,79 

Αλλαγή συστημάτων άρδευσης (εκτός 

εγγυοβελτιωτικών έργων) 
2015 – 2020 98,43  86,37 

Υπογειοποίηση καναλέτων 2015 – 2020 8,63  7,57 

Έργα βελτίωσης δικτύου άρδευσης 2015 – 2020 216,88  190,31 

Έργα αγροτικής οδοποιίας 2015 – 2020 62,99  15,72 

Εισαγωγή βιοκαυσίμων 2015 – 2020   193,57 

Υποσύνολο για αγροτικό τομέα 2.386,30  1.308,19 

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Δημοτικά κτίρια, 

εξοπλισμός/εγκαταστάσεις 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

και αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 
2015 – 2020 111,18  58,02 

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και 

αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού 
2015 – 2020 169,84  62,42 

Πίνακας 4.74 : Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας 
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Δημοτικά κτίρια, 

εξοπλισμός/εγκαταστάσεις 

(συνέχεια) 

Εγκατάσταση Φ/Β σε οροφές σχολείων 2015 – 2020  30,90 27,11 

Έργα βελτίωσης δικτύου ύδρευσης 2015 – 2020 309,04  271,18 

Εγκατάσταση Φ/Β σε δεξαμενές της ΔΕΥΑ 2015 – 2020  131,99 115,82 

Κτίρια, εξοπλισμός / 

εγκαταστάσεις τριτογενούς 

τομέα 

Εξοικονόμηση ενέργειας σε ξενοδοχειακές 

μονάδες 
2015 – 2020 395,39  224,11 

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 

τριτογενούς τομέα 
2015 – 2020 603,11  355,83 

Εγκατάσταση Φ/Β σε οροφές κτιρίων 

τριτογενούς τομέα 
2015 – 2020  246,27 216,10 

Κατοικίες 

Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατοικιών 2015 – 2020 1.002,33  464,14 

Εγκατάσταση Φ/Β σε στέγες κατοικιών 2015 – 2020  985,09 864,40 

Ενεργειακή συμπεριφορά πολιτών 2015 – 2020 1.083,29  588,47 

Δημοτικός δημόσιος φωτισμός 
Αντικατάσταση λαμπτήρων δημοτικού 

φωτισμού 
2015 – 2020 1.711,54  1.501,84 

Υποσύνολο για κτίρια, εξοπλισμό/εγκαταστάσεις 5.385,72 1.394,25 4.749,44 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Δημοτικός στόλος 

Ανανέωση δημοτικού στόλου 2015 – 2020 105,52  26,34 

Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε 

υγραεριοκίνητα 
2015 – 2020   2,39 

Εφαρμογή οικολογικής οδήγησης 2015 – 2020 103,97  25,95 

Εισαγωγή βιοκαυσίμων 2015 – 2020   8,63 

Δημόσιες μεταφορές 
Εφαρμογή οικολογικής οδήγησης 2015 – 2020 92,26  23,03 

Εισαγωγή βιοκαυσίμων 2015 – 2020   10,69 

Ιδιωτικές και εμπορικές 

μεταφορές 

Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων σε 

υγραεριοκίνητα 
2015 – 2020   213,22 

Διείσδυση υβριδικών και ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων 
2015 – 2020   412,12 
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Η συνολική μείωση εκπομπών που επιτυγχάνεται από το σύνολο των παραπάνω δράσεων είναι : 
31.249,59

69.526
∗ 100 % = 𝟒𝟒, 𝟗𝟓 % 

 

 

 

Ιδιωτικές και εμπορικές 

μεταφορές (συνέχεια) 

Εφαρμογή οικολογικής οδήγησης 2015 – 2020 1.788,84  445,74 

Εισαγωγή βιοκαυσίμων 2015 – 2020   232,04 

Έργα οδοποιίας 2015 – 2020   111,44 

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 2015 – 2020   9,92 

Υποσύνολο για μεταφορές 2.090,59  1.521,51 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Εγκατεστημένα Φ/Β μετά το 

έτος αναφοράς 

Φ/Β σε στέγες 2011 – 2013  810,14 710,88 

Φ/Β σε ΧΤ 2011 – 2013  2.147,75 1.884,60 

Φ/Β σε ΜΤ 2011 – 2013  6.703,86 5.882,48 

Πρόσθετη παραγωγή από ΑΠΕ 

που εγκαταστάθηκαν κατά έτος 

αναφοράς  

Φ/Β σε ΧΤ 2010 – 2010  443,55 389,21 

ΜΥΗΣ 2010 – 2010  7.699,89 6.756,48 

Μελλοντική λειτουργία ΑΠΕ 
Φ/Β σε ΜΤ 2015 – 2020  2.670,38 2.343,20 

ΜΥΗΣ 2015 – 2020  6.500,00 5.703,60 

Υποσύνολο για τοπική ηλεκτροπαραγωγή  26.975,57 23.670,45 

ΣΥΝΟΛΟ 9.862,61 28.369,82 31.249,59 
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Πίνακας 4.75 : Προϋπολογισμός δήμου και ποσοστό μείωσης εκπομπών CO2 ανά 

δράση, χωρίς την κατηγορία Τοπικής Ηλεκτροπαραγωγής 

Πεδίο δράσης Δράση Δήμου 

Ποσοστό μείωσης 

εκπομπών, χωρίς 

Τοπική 

Ηλεκτροπαραγωγή 

(%) 

Προϋπολογισμός 

δήμου 

Αγροτικός 

Ίδρυση τμήματος αγροτική ανάπτυξης 

7,7 

120.000 

Συνεχής κατάρτιση αγροτών και 

υλοποίηση ευρύτερης εκστρατείας 

ενημέρωσης 

30.000 

Εγκατάσταση αυτόματης ηλεκτρονικής 

υδροληψίας με κάρτες χρέωσης 
4,18 250.000 

Έργα βελτίωσης, συντήρησης και 

εκσυγχρονισμού δικτύου άρδευσης 
2,51 160.187 

Έργα αγροτικής οδοποιίας 0,21 700.000 

Δημοτικά Κτίρια 
Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων 
0,77 500.000 

Σχολεία 

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών 

κτιρίων 
0,82 1.250.000 

Εγκατάσταση Φ/Β σε 2 σχολικά κτίρια 0,36 35.000 

Δημοτικές 

εγκαταστάσεις 

Βελτιστοποίηση δικτύου ύδρευσης 3,58 1.923.500 

Εγκατάσταση Φ/Β σε κτίρια της ΔΕΥΑ 1,53 150.000 

Δημοτικός 

φωτισμός 

Αντικατάσταση λαμπτήρων με νέους 

αποδοτικότερους 
19,82 310.000 

Κατοικίες 

Δημιουργία τμήματος εξοικονόμησης 

ενέργειας 
25,29 

240.000 

«Ημέρες Ενέργειας» 50.000 

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 15.000 

Τριτογενής 

Δημιουργία τμήματος εξοικονόμησης 

ενέργειας 

10,50 

Αναφέρθηκε 

παραπάνω 

Σεμινάρια σε επαγγελματικές ομάδες 30.000 

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 10.000 

Δημοτικός 

στόλος 

Ανανέωση δημοτικού στόλου 0,35 934.230 

Μετατροπή βενζινοκίνητων οχημάτων 

σε υγραεριοκίνητα 
0,03 40.000 

Σεμινάρια Eco-driving 0,34 6.000 

Ιδιωτικές και 

εμπορικές 

μεταφορές 

Δημιουργία τμήματος εξοικονόμησης 

ενέργειας 

14,13 

Αναφέρθηκε 

παραπάνω 

«Ημερες Ενέργειας» 
Αναφέρθηκε 

παραπάνω 

Σεμινάρια Eco-driving 18.000 

Διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού 15.000 

Έργα οδοποιίας 1,47 1.590.000 

Σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 0,13 53.724 

Σύνολο 93,73 8.415.641 
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Το συνολικό ποσοστό εξοικονόμησης στον Πίνακα 4.75 δεν είναι 100 % καθώς έχουν 

συμπεριληφθεί δράσεις που αναμένεται να εφαρμοστούν αλλά δεν εμπίπτουν στην 

αρμοδιότητα του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ούτε στον προϋπολογισμό του. 

Παραδείγματος χάριν το έργο «Υπογειοποίηση Δικτύων Φυσικής Ροής (Καναλέτων) 

ΤΟΕΒ Γαστούνης, Αμαλιάδος, Α’ Πύργου, Πελοπίου και Επιταλίου Νομού Ηλείας» 

θα ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, ενώ η 

αύξηση του ποσοστού ανάμειξης βιοντίζελ στο συμβατικό πετρέλαιο κίνησης 

βασίζεται σε Κοινοτική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξαρτάται στο κατά πόσο 

θα εφαρμοστεί η οδηγία αυτή από το ελληνικό κράτος. 

Στο Σχήμα 4.13 παρουσιάζονται τα ποσοστά συμμετοχής του κάθε τομέα στις 

συνολικές μειώσεις εκπομπών CO2. Όπως φαίνεται, τα υφιστάμενα και μελλοντικά 

έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, εκτός των μελλοντικών φωτοβολταϊκών σε 

οροφές σχολείων, κατοικιών, κτιρίων του τριτογενούς τομέα και εγκαταστάσεων της 

ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας, συμβάλλουν τα μέγιστα στη συνολική μείωση των 

εκπομπών αφού κατέχουν ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 75.7 % μέσω της 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σχήμα 4.13: Ποσοστά συμμετοχής στην συνολικές μειώσεις εκπομπών CO2 ανά 

τομέα δραστηριότητας 

Στο Σχήμα 4.14 απεικονίζονται τα ποσοστά συμμετοχής στις μειώσεις εκπομπών CO2 

εκτός της Τοπικής Ηλεκτροπαραγωγής , ποσοστού 24,3 % επί των συνολικών 

μειώσεων εκπομπών, ανά είδος καυσίμου στο οποίο οφείλεται η εξοικονόμηση 

ενέργειας και επομένως και η μείωση εκπομπών ή από παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

από μελλοντικές μικρές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σε οροφές κτιρίων που οδηγεί 

σε μείωση εκπομπών. 

 

4,2%

1,7%

2,5%

6,1%4,8%

0,2%0,1%
4,6%

75,7%

Γεωργία - Κτηνοτροφία

Δημοτικά κτίρια, 
εξοπλισμός/εγκαταστάσεις
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Σχήμα 4.14: Ποσοστά συμμετοχής στις μειώσεις εκπομπών CO2 εκτός Τοπικής 

Ηλεκτροπαραγωγής ανά αίτιο μείωσης εκπομπών 

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήμα, ο υψηλός συντελεστής εκπομπών του 

ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει τις συνολικές μειώσεις εκπομπών CO2 από 

εξοικονόμηση ή παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Επομένως, στο σύνολο των τομέων 

δραστηριοτήτων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εκτός της Τοπικής 

Ηλεκτροπαραγωγής, οι μειώσεις εκπομπών εξαιτίας του ηλεκτρισμού κυριαρχούν 

έναντι των αντίστοιχων του πετρελαίου θέρμανσης, του πετρελαίου κίνησης και της  

βενζίνης. 
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5.1 Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα διπλωματική εργασία 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Έλλειψη οργάνωσης και διαχείρισης ενεργειακών δεδομένων 

Κατά τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων για την καταγραφή των 

ενεργειακών καταναλώσεων του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας παρουσιάστηκαν δυσκολίες 

που οφείλονται στην ελλιπή μηχανογράφηση και στην έλλειψη πληροφοριακού 

συστήματος καταγραφής και διαχείρισης του συνόλου των ενεργειακών 

καταναλώσεων. Το γεγονός ότι επιλέχθηκε ως έτος αναφοράς το 2010, τελευταία 

χρονιά προτού τεθεί σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης, δυσχέρανε την αναζήτηση 

δεδομένων για τον νέο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας καθώς αυτά μπορούσαν να βρεθούν 

μόνο στις έδρες των πρώην δήμων και νυν δημοτικών ενοτήτων. Σε περίπτωση ένταξης 

του δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων κρίνεται απαραίτητη η σύσταση οργάνου για 

την ετήσια συγκέντρωση και παρακολούθηση των ενεργειακών καταναλώσεων του 

δήμου σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, και τη συνεχή εποπτεία των 

αποτελεσμάτων από την υιοθέτηση των προτεινόμενων δράσεων.     

 Εκτιμήσεις, παραδοχές και προσεγγίσεις κατά την καταγραφή των 

ενεργειακών καταναλώσεων 

Σε αρκετούς τομείς δραστηριότητας δεν ήταν δυνατή η εύρεση στοιχείων ακριβείας για 

το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας παρά μόνο για το νομό Ηλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις 

έγιναν αναγωγές με βάση τα βέλτιστα για κάθε περίπτωση κριτήρια και αναλογίες που 

ήταν διαθέσιμα. Για παράδειγμα, για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στις κατοικίες χρησιμοποιήθηκε η αναλογία των συνολικών τετραγωνικών 

κατοικιών του δήμου και του νομού αντί των συνολικών ηλεκτροδοτούμενων 

τετραγωνικών που δεν ήταν διαθέσιμα, ενώ για τον υπολογισμό της κατανάλωσης 

καυσίμων στον τομέα των ιδιωτικών και εμπορικών μεταφορών χρησιμοποιήθηκαν 

πληθυσμιακά κριτήρια αντί της αναλογίας αριθμού οχημάτων στο δήμο και στο νομό 

που επίσης δεν ήταν διαθέσιμη. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία και 

εκτιμήσεις στηριζόμενες σε δημοσιευμένες μελέτες, ενώ έγιναν και ορισμένες 

παραδοχές όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Συνολικά, εκτιμάται ότι οι αποκλίσεις των 

υπολογισμένων καταναλώσεων από τις πραγματικές τιμές είναι ελάχιστες. 

 Αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των κατοίκων 

Οι μεγαλύτερες καταναλώσεις ενέργειας στον δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οφείλονται στις 

ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές, στις κατοικίες και στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις 

του τριτογενούς τομέα. Κοινό σημείο σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες καταναλώσεων 

είναι πως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας δεν μπορεί να προχωρήσει σε άμεσες δράσεις 

που να επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας στους παραπάνω τομείς. Για το λόγο αυτό 

κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με όλα τα μέσα 

που διαθέτει ο δήμος με σκοπό την εφαρμογή όσο το δυνατόν περισσότερων δράσεων 
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εξοικονόμησης ενέργειας και την υιοθέτηση οικολογικής και περιβαλλοντικής 

συμπεριφοράς εκ μέρους των κατοίκων του δήμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι αν 

εξαιρεθούν οι μειώσεις εκπομπών CO2 από την τοπική ηλεκτρική παραγωγή, η 

εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων που προϋποθέτουν την ενεργοποίηση και 

ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ενεργειακής συμπεριφοράς, συμβάλλουν στο 

58,87 % του συνολικού στόχου μείωσης εκπομπών CO2. 

 Απαραίτητη η θέσπιση επιπλέον κινήτρων από την πολιτεία 

Στο πλαίσιο της προώθησης νέων και ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών με σκοπό 

την αειφόρο ανάπτυξη, η πολιτεία οφείλει να προσφέρει επιπλέον κίνητρα, όπως 

επιχορηγήσεις, φοροελαφρύνσεις και δημιουργία νέων διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, ώστε να καταστήσει περισσότερο ελκυστικές και βιώσιμες επενδύσεις 

όπως η αντικατάσταση γεωργικών ελκυστήρων, οι παρεμβάσεις για βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε κατοικίες και κτίρια του τριτογενούς τομέα και η 

αγορά υβριδικών ή ηλεκτροκίνητων οχημάτων.  

 Απαραίτητη η συμμετοχή των ΑΠΕ για την επίτευξη του στόχου μέχρι το 2020 

και σημασία επιλογής έτους αναφοράς 

Η μείωση των εκπομπών CO2 που επιτυγχάνεται από όλους τους υπόλοιπους τομείς 

εκτός της τοπικής ηλεκτροπαραγωγής είναι ίση με 10,7 % και επομένως δεν είναι 

αρκετή για να επιτευχθεί ο στόχος του 20 %, καθιστώντας αναγκαία και απαραίτητη τη 

συμβολή των ΑΠΕ στις συνολικές μειώσεις εκπομπών. Ήδη από τα τέλη του 2010, ως 

έτος αναφοράς, πολλές εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνδέθηκαν σε μέση και χαμηλή τάση του 

δικτύου, παράγοντας μεγάλα ποσά ηλεκτρικής  ενέργειας που επιφέρουν μεγάλη 

μείωση των εκπομπών CO2 και άνετη υπέρβαση του αρχικού στόχου για μείωση της 

τάξης του 20 %. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση επιλογής διαφορετικού 

έτους αναφοράς. Για παράδειγμα, σε περίπτωση επιλογής ως έτος αναφοράς το 2013 

και αν υποτεθούν οι ίδιες καταναλώσεις ενέργειας στα όρια του δήμου Αρχαίας 

Ολυμπίας όπως αυτές υπολογίστηκαν για το έτος 2010, εξαιτίας της αυξημένης 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα όρια του δήμου ο νέος τοπικός 

συντελεστής εκπομπών για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι:  

𝐸𝐹𝐸 = (37.601,363 − 8.885,672 − 17.805,19) ∗
1,149

37.601,363
= 0,333 t CO2 / MWh. 

Λόγω του πολύ μικρού συντελεστή εκπομπών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

οι συνολικές εκπομπές θα μειωθούν στους 49.052,91 t CO2. Θεωρώντας τις ίδιες 

ακριβώς δράσεις για τον δήμο, η συνολική μείωση των εκπομπών προκύπτει μόλις 

7.097,16 t CO2 αφού ο πολύ μικρός συντελεστής εκπομπών επηρεάζει σημαντικά τη 

συμβολή των μέτρων μείωσης ηλεκτρικής κατανάλωσης και τη μελλοντική λειτουργία 

ΑΠΕ στις συνολικές μειώσεις εκπομπών CO2. Σε αυτή την περίπτωση η μείωση που 

επιτυγχάνεται είναι ίση με 14,47 %, μικρότερη από τον αρχικό στόχο του 20%, και θα 

πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα μείωσης καταναλώσεων ή ευρύτερη εφαρμογή των 
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προτεινόμενων δράσεων. Επομένως, η επιλογή του έτους αναφοράς μπορεί να 

επηρεάσει σημαντικά το τελικό ποσοστό μείωσης των εκπομπών CO2.  

 Εφικτός  ο στόχος μείωσης των εκπομπών τουλάχιστον κατά 20 % έως το 2020 

μέσω της υιοθέτησης των προτεινόμενων δράσεων 

Από την παρούσα διπλωματική εργασία καθίσταται σαφές ότι μέσω των κατάλληλων 

δράσεων και παρεμβάσεων είναι δυνατή η μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων κατά 

44,95 %. Βάσει αυτού του δεδομένου, οφείλει να γίνει προτεραιότητα του δήμου η 

προσχώρηση στο Σύμφωνο των Δημάρχων και η άμεση υποβολή του ΣΔΑΕ ώστε να 

ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό η εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. 

5.2 Προοπτικές 

Οι υπεύθυνοι του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας έχουν δείξει ενδιαφέρον για εισχώρηση 

στο Σύμφωνο των δημάρχων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη ένταξη στο 

πρόγραμμα. Η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να αποτελέσει μία βάση για το 

ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την  Αειφόρο Ενέργεια σε περίπτωση που ο δήμος 

Αρχαίας Ολυμπίας αποφασίσει να ενταχθεί μελλοντικά στο Σύμφωνο. Παράλληλα, 

αποτελεί μία πρώτη μελέτη υπολογισμού των καταναλώσεων ενέργειας στα όρια του 

δήμου που καταδεικνύει τους πλέον ενεργοβόρους τομείς δραστηριότητας. 

Σε περίπτωση ανάπτυξης ΣΔΑΕ του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας με βάση την παρούσα 

μελέτη, υπάρχουν αρκετά περιθώρια βελτίωσης των υπολογισμών στον τομέα των 

κατοικιών, των κτιρίων και εγκαταστάσεων του τριτογενούς τομέα καθώς και στις 

ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές. Περισσότερα στοιχεία για ακριβέστερη και πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα της ενεργειακής κατανάλωσης στον οικιακό τομέα και της 

ενεργειακής συμπεριφοράς των κατοίκων θα μπορούσαν να εξαχθούν μέσω διανομής 

κατάλληλων ερωτηματολογίων σε ευρύ δείγμα ερωτηθέντων. Αντίστοιχα 

ερωτηματολόγια μπορούν να διαμοιραστούν σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα με 

σκοπό τη διαμόρφωση πληρέστερου ενεργειακού αποτυπώματος μίας μέσης 

επιχείρησης στο δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Στον τομέα των μεταφορών μπορεί να 

καταμετρηθεί ο ακριβής αριθμός ιδιωτικών οχημάτων του δήμου, ο οποίος δεν ήταν 

διαθέσιμος στα πλαίσια της εργασίας, για βελτιωμένη εκτίμηση της κατανάλωσης 

υγρών καυσίμων. Με ακριβέστερα δεδομένα για τις καταναλώσεις και τις ενεργειακές 

συμπεριφορές τον πολιτών σε κάθε τομέα, δύναται η δημιουργία πιο στοχευμένων και 

αποδοτικών δράσεων για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, προτείνεται πιο 

λεπτομερής τεχνοοικονομική μελέτη πριν την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων. 

Εν κατακλείδι, η παρούσα διπλωματική εργασία μπορεί να φανεί χρήσιμη τόσο σε 

κατοίκους του δήμου που επιθυμούν να υλοποιήσουν ορισμένες από τις προτεινόμενες 

δράσεις ή απλά θέλουν να έχουν μία εικόνα για το ενεργειακό αποτύπωμα της περιοχής, 

όσο και στον ίδιο το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας, όχι μόνο σε περίπτωση ένταξής του στο 

Σύμφωνο των Δημάρχων αλλά και γενικά στη σχεδίαση ενός αειφόρου ενεργειακού 

μέλλοντος για την περιοχή.  
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