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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηνλ ηνκέα Ζιεθηξηθψλ 

Βηνκεραληθψλ Γηαηάμεσλ θαη πζηεκάησλ Απφθαζεο ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ ΔΜΠ, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

«Βηνκεραληθέο – Κηεξηαθέο Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο». 

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζηε 

Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δηαηξείαο Θεξκηθψλ Λεσθνξείσλ (Δ.ΘΔ.Λ) θαη ε 

δηαηχπσζε θαηά ην δπλαηφ πξσηνπφξσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθαηάζηαζεο. Κχξην 

αληηθείκελν εξγαζίαο ηεο βηνκεραλίαο είλαη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

κεραληθψλ θαη ειεθηξηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ ζεξκηθψλ ιεσθνξείσλ. 

Σα εληεηλφκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερψο 

απμαλφκελεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, 

θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε βειηίσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ απνδφζεσλ, κε θχξην 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο άζθνπεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο. Ζ ελεξγεηαθή απηή 

επηζεψξεζε απνηειεί εξγαιείν ρξήζηκν γηα ηελ αλάδεημε ελεξγεηαθψλ απσιεηψλ θαη 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο. 

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο θαη εηιηθξηλείο καο επραξηζηίεο ζηνλ 

Καζεγεηή ηεο ρνιήο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ θ. Κσλζηαληίλν Καξαγηαλλφπνπιν γηα ηελ 

επθαηξία πνπ καο έδσζε λα αζρνιεζνχκε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, θαζψο θαη γηα 

ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε βνήζεηα ηνπ. Αθφκα, επραξηζηνχκε ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο γηα ηελ επγεληθή 

αληηκεηψπηζε πνπ ηχρακε. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Δίλαη πιένλ θνηλά απνδεθηφ φηη ε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε απνηειεί ζήκεξα 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο Γηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ ηελ 

αλάδεημε ησλ θαηαιιειφηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθψλ ηξφπσλ 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλάδεημε δξάζεσλ 

ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο. Ζ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε 

αζρνιείηαη κε ηε κειέηε, θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ 

κίαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο απφ απηήλ 

ελέξγεηαο, αιιά θαη ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Δπνκέλσο 

απνηειεί έλα μερσξηζηφ ηκήκα κίαο επηρείξεζεο, επεκβαίλεη ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, αιιά θαη γεληθά ζηελ φιε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, θαη γηα ην ιφγν 

απηφ πξέπεη ε ιεηηνπξγία θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζην 

ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ δηάγξακκα ξνήο κηαο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζηε Νέα 

Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δηαηξείαο Θεξκηθψλ Λεσθνξείσλ (Δ.ΘΔ.Λ) θαη ε 

δηαηχπσζε θαηά ην δπλαηφ πξσηνπφξσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ. 

Ζ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε βξίζθεηαη ζηνλ Άγην Ησάλλε Ρέληε θαη απνηειεί  

κέξνο κηαο επξχηεξεο βηνκεραληθήο κνλάδαο. Καηαιακβάλεη έθηαζε 7,4 ζηξεκκάησλ 

θαη βξίζθεηαη θεληξηθά ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. 

Ζ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο, έγηλε κε ηελ βνήζεηα εηδηθνχ εληχπνπ – εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ βηνκεραλία 

θαηαλαιψλεη κφλν ζεξκηθή θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ζεξκηθή θαηαλαιψλεηαη κφλν 

γηα ζέξκαλζε θαη παξαγσγή Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο θαη είλαη απνθιεηζηηθά ηχπνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (Νηήδει). Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη θπξίσο ζηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία (απηνκαηνπνηεκέλεο κεραλέο, πιπληήξηα, αεξνζπκπηεζηέο, 

πξέζεο, ηφξλνπο, δνθηκαζηήξηα, γεξαλνγέθπξεο), θαζψο επίζεο γηα ην θσηηζκφ ησλ 

ρψξσλ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ γξαθείσλ. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

γίλεηαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο ην 49,5% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη ζ’ απηφ ην ζηάδην ελψ έπεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε - ςχμε. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν παίδεη ην πλεξγείν Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – Αμφλσλ – 

Γηαθνξηθψλ κε ηα δπν δνθηκαζηήξηα ηαρπηήησλ. 

Αθνχ ζπιιέρζεθαλ ηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα θαη ππνινγίζηεθαλ ην χςνο ηεο 

παξαγσγήο θαη νη ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο, έγηλε ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ 

απηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ έδεημε ηελ θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο αλά ρξήζε 

θαη αλά ρψξν. Δπίζεο κε ηα δεδνκέλα απηά ππνινγίζηεθαλ ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ζηφρν ηε ζχγθξηζε απηψλ κε πξφηππνπο 
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δείθηεο θαηαλάισζεο απφ ηε βηβιηνγξαθία. Με ηελ δηαδηθαζία απηή θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε αλάδεημε ησλ πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξσλ ηκεκάησλ ηεο παξαγσγήο. 

Με γλψκνλα ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο θαη ζηφρν ηελ κείσζε απηψλ, 

πξνηάζεθαλ δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Μειεηήζεθαλ δξάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ζην θσηηζκφ, ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ζην ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο – ςχμεο, ζην θηηξηαθφ θέιπθνο θαη ζηε παξαγσγή Εεζηνχ Νεξνχ 

Υξήζεο. Γηα θάζε ηνκέα βξέζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ ιχζεηο πνπ βειηηζηνπνηνχζαλ 

ελεξγεηαθά ηα ζπζηήκαηα. 

Σέινο φιεο νη πξνηάζεηο αμηνινγεζήθαλ κε νηθνλνκηθνηερληθά θξηηήξηα κε 

ζθνπφ λα αλαδερζεί ην θαηά πφζν ξεαιηζηηθέο θαη εθαξκφζηκεο είλαη ζηε πξάμε. 

Λέμεηο θιεηδηά: Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο, Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε, Νέα 

Δπηζθεπαζηηθή Βάζε, Δ.ΘΔ.Λ, Γξάζεηο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Γξάζεηο 

Δλεξγεηαθήο Βειηίσζεο, ΚΔΝΑΚ, Καζαξή Παξνχζα Αμία (ΚΠΑ), Δλεξγεηαθνί 

Γείθηεο. 
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ABSTRACT 

Energy Audit is widely recognized as an integral part of the Total 

Management of a business unit, aimed at identifying the most suitable and realistic 

ways to optimize the unit’s energy behavior as well as suggesting, designing and 

implementing improvement activities within the unit. Energy Audit primarily deals 

with the study, definition and analysis of the energy consumption of a unit with a 

view to minimising its total cost, while concurrently improving the cost – 

effectiveness ratio. Thus, constitutes a separate cost unit for the enterprise, interferes 

with the production process and the operation of the enterprise as a whole and for this 

it should be included in its annual budget. 

The purpose of this study is the energy audit of the new repair base of 

Thermal Buses (E.THE.L) and making energy-saving measures that improve the 

energy performance of building. 

New repair base is located in Agios Ioannis Rendi and is part of a larger 

industrial unit. Occupying an area of 7.4 acres and is located centrally of the business 

unit. 

The collection of required elements, with regard to the consumption of 

energy, was done with the help of the special questionnaire form. The industry 

consumes only thermal and electric energy. Thermal is consumed only for heating 

and producing hot water which is fuelled exclusively with diesel. Electricity is 

consumed mainly in the production process (automated machines, washing machines, 

air compressors, presses, lathes, testing machines, cranes), and also for lighting and 

air conditioning in offices. The higher energy consumption occurs in the production 

process and 49.5% of total electricity consumed in this stage and following the 

consumption of energy for heating and cooling. With regard to the consumption of 

electric energy, leading role play the department Gear – Axle – Differential with two 

testing machines.  

After collecting the energy readings and calculating the production rate and 

energy consumption, all of the data were processed. The data process indicated the 

energy distribution, peruse and per space. Also this data helped the construction of 

domestic energy consumption indicators which can be compared with model 

indicators of consumption. This process enables the recognition of the most energy 

consuming departments of production. 

Aiming to reduce the energy consumptions, new reforming, low cost and 

reconstructing solutions were suggested. Actions for energy saving have been 

examined in lighting, electromechanical equipment, the heating and cooling systems, 

the building envelope and hot water. For each sector solutions that could optimize the 

energy consumption have been studied. 
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Finally, all proposals were evaluated with techno-economic criteria to be 

taken over whether it is realistic and workable in practice. 

Key words: Energy Saving, Energy Audit, New Repair Base, E.THE.L, Energy 

Saving Actions, Actions of Energy Improvement, ΚΔΝΑΚ, Net Present Value 

(NPV), Energy Indicators. 
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1.1 ΦΑΔΗ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπγθεθξηκέλε Γηπισκαηηθή εξγαζία, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ πεξίνδν 2010-2011 θαη γηα λα δηεθπεξαησζεί ε Δλεξγεηαθή 

Δπηζεψξεζε αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία πνπ απνηειείηαη απφ έμη θάζεηο: 

ΦΑΣΗ 1

ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΦΑΣΗ 2

ΤΛΛΟΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΦΑΣΗ 3

EΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΦΑΣΗ 4

ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 

ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ

ΦΑΣΗ 5

ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ

ΦΑΣΗ 6

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

 

Γηάγξακκα 1.1: Φάζεηο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 



24 
 

ΦΑΖ 1: ΔΠΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

Ο Δπνπηηθφο Έιεγρνο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξσηαξρηθφ ζηάδην θαη είλαη 

αξθεηά απιφ. Οη πηζαλέο πεξηνρέο γηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη γλσζηέο 

εθ ησλ πξνηέξσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη κε κία ζχληνκε απηνςία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε 

ηελ νπνία εληνπίδνληαη ηα πξνθαλή κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ή νη ζπαηάιεο.  

ΦΑΖ 2: ΤΛΛΟΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Ζ ζπιινγή ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ είλαη κηα θαζνξηζηηθή γηα ηελ Δλεξγεηαθή 

Δπηζεψξεζε δηαδηθαζία. Σα ελεξγεηαθά δεδνκέλα απνηππψλνπλ ζηελ νπζία ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηεο βηνκεραλίαο θαη αλαδεηθλχνπλ ηα 

ελεξγνβφξα ηκήκαηά ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε ζπιινγή ησλ ελεξγεηαθψλ 

δεδνκέλσλ λα γίλεη κε κεγάιε πξνζνρή, θαζφηη ηπρφλ ιάζε ή απξνζεμίεο επεξεάδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. 

ΦΑΖ 3: ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ηελ ηξίηε θάζε, αθνχ γίλεη ε ζπιινγή ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, 

αθνινπζεί ε επεμεξγαζία απηψλ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πιεξνθνξηψλ ζε κία κνξθή εχρξεζηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ ειέγρνπ ηεο 

ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Σα ελεξγεηαθά δεδνκέλα ηνπνζεηνχληαη ζε πίλαθεο θαη 

απεηθνλίδνληαη ζε δηαγξάκκαηα, γηα θαιχηεξε επνπηηθή θαηαλφεζε ηεο θαηαλνκήο 

ηνπ ελεξγεηαθνχ θνξηίνπ.  

ΦΑΖ 4: ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΓΡΑΔΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 

ε απηήλ ηελ θάζε πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμέηαζε φισλ ησλ Γξάζεσλ 

Δλεξγεηαθήο Βειηίσζεο.  

ΦΑΖ 5: ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Γηα θάζε δξάζε ελεξγεηαθήο βειηίσζεο έγηλε αλαιπηηθή κειέηε ηνπ θφζηνπο 

αλαθαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο ζην ρψξν ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο. Δπίζεο 

κειεηήζεθε ν ρξφλνο απνπιεξσκήο ηεο επέλδπζεο θαη ππνινγίζηεθε ε θαζαξή 

παξνχζα αμία απηήο.  

ΦΑΖ 6: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο απηήο θάζεο εμήρζεζαλ ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο παξαπάλσ Γηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη εμεηάζηεθαλ νη πξννπηηθέο ηεο 

Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο ζηε βηνκεραλία. 
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1.2 Ζ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΟ 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε ελφηεηεο: 

 Δλόηεηα Η: Δηζαγσγή 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ηα έμη πξψηα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. ηφρνο 

είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο. 

 Δλόηεηα ΗΗ: θνπόο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίεο 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ην Κεθάιαην 7 ηεο εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε 

παξνπζίαζε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

 Δλόηεηα ΗΗΗ: Παξνπζίαζε Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ην Κεθάιαην 8, ην Κεθάιαην 9 θαη ην 

Κεθάιαην 10 ηεο εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο 

εγθαηάζηαζεο θαη ε απνηχπσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Δλόηεηα ΗV: Γηεξεύλεζε Δλεξγεηαθώλ Δπεκβάζεσλ 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ην Κεθάιαην 11, ην Κεθάιαην 12 θαη ην 

Κεθάιαην 13 ηεο εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε δηαηχπσζε δξάζεσλ ελεξγεηαθήο 

εμνηθνλφκεζεο θαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηνπο. 

 Δλόηεηα V: πκπεξάζκαηα - Πξννπηηθέο 

Ζ ελφηεηα απηή απνηειείηαη απφ ην Κεθάιαην 14 θαη ην Κεθάιαην 15 ηεο 

εξγαζίαο. ηφρνο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ εμήρζεζαλ 

απφ ηελ παξνχζα κειέηε θαη ε δηαηχπσζε κειινληηθψλ δξάζεσλ. 

Πην αλαιπηηθά, ε δνκή ηεο εξγαζίαο έρεη σο εμήο: 

 Αξρηθά ππάξρεη ν Πξόινγνο θαη ε Πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο, ζηελ ειιεληθή 

θαη ηελ αγγιηθή γιψζζα, φπνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα βαζηθά ζεκεία 

ηεο εξγαζίαο 

 ην Κεθάιαην 1, ην νπνίν απνηειεί ηελ εηζαγσγή, αλαθέξεηαη ην αληηθείκελν 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζήο ηεο 

 ην Κεθάιαην 2, αλαιχεηαη ε αλαγθαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο 

βηνκεραλίεο θαη γεληθφηεξα ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεί θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 ην Κεθάιαην 3, γίλεηαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

αθνξά ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε 

 ην Κεθάιαην 4, παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία εθηειείηαη ε 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε 

 ην Κεθάιαην 5, αλαθέξνληαη νη δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε 

βηνκεραλία γεληθφηεξα θαηφπηλ δηεμνδηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο 

 ην Κεθάιαην 6, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξνη νηθνλνκηθνί δείθηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ 
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 ην Κεθάιαην 7, αλαθέξνληαη ν ζθνπφο θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 ην Κεθάιαην 8, γίλεηαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο βηνκεραληθήο 

εγθαηάζηαζεο 

 ην Κεθάιαην 9, πξαγκαηνπνηείηαη ε απνηχπσζε ησλ ειεθηξηθψλ 

θαηαλαιψζεσλ πνπ ζπιιερζήθαλ ζηε Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο ηεο 

Δ.ΘΔ.Λ. 

 ην Κεθάιαην 10, παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ελεξγεηαθά δεδνκέλα 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαη γίλεηαη επεμεξγαζία απηψλ 

 ην Κεθάιαην 11, γίλεηαη ε δηακφξθσζε ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηαθψλ 

επεκβάζεσλ ζηελ Νέαο Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δ.ΘΔ.Λ. κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

 ην Κεθάιαην 12, γίλεηαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

επεκβάζεσλ κε βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ Κεθαιαίνπ 6 

 ην Κεθάιαην 13, παξνπζηάδνληαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ησλ 

ελεξγεηαθψλ επεκβάζεσλ ηφζν σο πξνο ηελ εμνηθνλφκεζε ελεξγείαο πνπ 

επηηπγράλνπλ φζν θαη σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηάζηαζε 

 ην Κεθάιαην 14, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ θαη αλαδεηθλχνληαη πεξαηηέξσ δξάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο πνπ δελ αλαιχζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία αιιά 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο 

ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δ.ΘΔ.Λ 

 Σέινο, ππάξρνπλ ηα Παξαξηήκαηα, φπνπ παξνπζηάδεηαη ην εηδηθφ έληππν – 

εξσηεκαηνιφγην κε βάζε ην νπνίν ζπιιέρηεθαλ ηα απαξαίηεηα ελεξγεηαθά 

δεδνκέλα ηεο βηνκεραλίαο θαη βνήζεζε ζηελ θαηαλφεζε θαη απνηχπσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο. Δπηπιένλ δίλνληαη ηα κνλνγξακκηθά 

δηαγξάκκαηα ησλ πηλάθσλ θσηηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαζψο θαη πηλάθεο κε 

ηνπο απαξαηηήηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο κνλάδσλ 

  



27 
 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
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ΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
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2.1. ΓΔΝΗΚΑ 

Οη δχν πεηξειατθέο θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’70 παξαθίλεζαλ πνιιέο ρψξεο 

λα επαλεμεηάζνπλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε, ψζηε λα εμαξηψληαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην πεηξέιαην. Ο ζρεηηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζε φια ηα θξάηε - 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ακθηζβήηεζε ηνλ έσο ηφηε αδηάζπαζην ζχλδεζκν 

κεηαμχ αλάπηπμεο ηνπ ΑΔΠ θαη ελεξγεηαθήο δήηεζεο, ήδε απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’70. Ζ ελ ιφγσ απνζχλδεζε ΑΔΠ θαη ελεξγεηαθήο δήηεζεο παξνπζηάδεηαη ζην 

ζρήκα 2.1. 

 

ρήκα 2.1: Αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο δήηεζεο ελέξγεηαο θαη ησλ “negajoules” 

(εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ππνινγηδφκελε κε βάζε ηελ έληαζε ελέξγεηαο ην 1971) ζηελ 

Δ.Δ-15 

Χζηφζν, κπνξεί νη πεηξειατθέο θξίζεηο λα νδήγεζαλ ζηε ιήςε κηαο ζεηξάο 

κέηξσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, ε απνπζία φκσο ελδειερψλ δνκηθψλ κέηξσλ 

ζήκαηλε φηη δε ζα κπνξνχζε λα ζηαζεξνπνηεζεί ε δήηεζε. Έγηλε θαηαλνεηφ φηη είλαη 

αδχλαην λα αλαιεθζεί απνηειεζκαηηθή δξάζε γηα ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ρσξίο πξψηα λα έρνπλ εληνπηζηεί νη παξάγνληεο ζηνπο 

νπνίνπο νθείιεηαη ε ζπαηάιε, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ζην κέιινλ. Μάιηζηα, ε 

επίγλσζε απηνχ ηνπ γεγνλφηνο εληζρχεηαη απφ ηε ζεκεξηλή, δηεζλή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηζρπξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο –Κίλα, Βξαδηιία θαη Ηλδία- θαη ηε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο 

θαηαλάισζεο. Έηζη, ε ζρεηηθά πξφζθαηε αχμεζε ζηηο ηηκέο ελέξγεηαο ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο, θαη ηδηαίηεξα ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, αλαβίσζε ην ελδηαθέξνλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο. 

2.2. ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Δ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο αλαινγεί 
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ζην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηελ Δπξψπε. Ο νηθηαθφο 

θαη ηξηηνγελήο θηηξηαθφο ηνκέαο απνηεινχλ πιένλ ηνλ κεγαιχηεξν ηειηθφ 

θαηαλαισηή ελέξγεηαο εθηνπίδνληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο κεγάινπο θαηαλαισηέο, ηε 

βηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο. Δπί πιένλ ε παξαγσγή θαη ε ρξήζε ελέξγεηαο είλαη ε 

αηηία γηα ην 94% ησλ εθπνκπψλ CO2, κε έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 45% λα 

αλαινγεί ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. Δίλαη γλσζηφ φηη εθηφο απφ ην πεξηβάιινλ, ε 

απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζηνλ παξάγνληα ηεο 

αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ. Δάλ δελ ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ην 70% κέρξη ην 2030. 

ηα ζρήκαηα πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο αλά ηνκέα ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ., ε εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ζε MΣΗΠ γηα ηελ Δ.Δ θαη ε εηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα γηα ηελ Δ.Δ γηα ηα έηε 1997 – 2008. 

41%

23%

36%

Μεηαθνξέο

Βηνκεραλία

Κηίξηα

 

ρήκα 2.2: πλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ηνκέα 

 

ρήκα 2.3: Δηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε MΣΗΠ ζηελ Δ.Δ-27 
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ρήκα 2.4: Δηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε MΣΗΠ ζηελ Δ.Δ-27 κφλν ζηε 

βηνκεραλία 

Σα ζρήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελεξγείαο ηφζν ζε 

ζπλνιηθφ επίπεδν φζν θαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα θαίλνληαη 

παξαθάησ. Παξαηεξνχκε φηη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε ηεο ρψξαο θαηά 20% πεξίπνπ. Παξάιιεια κεηά ην 2007 βιέπνπκε 

θαηαθφξπθε κείσζε ζηε θαηαλάισζε ελεξγείαο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο 

πξνθαλψο γηαηί άξρηζε ε εθαξκνγή κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο 

 

ρήκα 2.5: Δηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελεξγείαο ζε MΣΗΠ ζηελ Διιάδα 
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ρήκα 2.6: Δηήζηα ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελεξγείαο ζε MΣΗΠ ζηελ Διιάδα κφλν ζηε 

βηνκεραλία 

Σέινο ζην ζρήκα 2.7 απνηππψλεηαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηε 

βηνκεραλία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ελδεηθηηθήο δεθαεηίαο 

κε θχξηνπο ζηαζκνχο ηελ αξρή θαη ην ηέινο απηήο. 

 

ρήκα 2.7: πγθξηηηθή παξνπζίαζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία ηεο 
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Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1970 έσο ην 2008, ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηελ ΔΔ-27 

απμήζεθε ζρεδφλ θαηά 45% – ή 1% εηεζίσο – ελψ ην ΑΔΠ δηπιαζηάζηεθε, 

απμαλφκελν θαηά κέζν φξν 2,4% εηεζίσο. Ζ έληαζε ηεο ελέξγεηαο, ν ιφγνο ηνπ ΑΔΠ 

πξνο ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, κεηψζεθε επνκέλσο θαηά ην έλα ηξίην. Χζηφζν, απφ 

ην 2000, ε βειηίσζε απηή ζηελ έληαζε ελέξγεηαο ήηαλ ιηγφηεξν ζεκαληηθή, 

θζάλνληαο κφιηο πνζνζηφ 1% ζε κηα δηεηία.. 

Ο θνηλνηηθφο απηφο κέζνο φξνο δελ αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, νη νπνίεο νθείινληαη  ζηηο δηαθνξέο ζηελ 

νηθνλνκηθή δηάξζξσζή ηνπο (π.ρ. βηνκεραλία κεγαιχηεξεο ή κηθξφηεξεο ελεξγεηαθήο 

έληαζεο), ζηελ ηζνηηκία ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο ζε ζρέζε κε ην επξψ. 

Ζ δήηεζε ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή εμαηηίαο ηεο 

κεηάβαζεο ζε κηα νηθνλνκία βαζηζκέλεο πεξηζζφηεξν ζε ππεξεζίεο, νη αλάγθεο γηα 

κεηαθνξέο θαη ζέξκαλζε ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα είλαη απηέο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε δηαδξακαηίδεη ζήκεξα έλα πνιχ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά ελέξγεηαο, θαζψο απνηειεί ηελ νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα κε ηε 

δεχηεξε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε, ελψ έξρεηαη πξψηε ζηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο. 

Γπζηπρψο, νη ελεξγεηαθνί πφξνη πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλνη 

θαη παξά ηηο αμηνζεκείσηεο πξνφδνπο πνπ έγηλαλ γηα άληιεζε ζπκβαηηθψλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ, ε εμαγσγή ηνπο παξακέλεη ηδηαίηεξα δχζθνιε θαη δαπαλεξή. 

Παξφια απηά, ε εμσηεξηθή ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο Δπξψπεο κεηψζεθε απφ 60% 

πνπ ήηαλ ην 1973 ζε 50% κέρξη ην 1999, ράξε ζε κηα ζεηξά απφ πνιηηηθέο (δηαρείξηζε 

δήηεζεο, θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πεηξειαίνπ ηεο Βφξεηαο ζάιαζζαο, 

αλαδσνγφλεζε ησλ ππξεληθψλ πξνγξακκάησλ, έξεπλεο ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, θ.α.). Χζηφζν, ζεκεξηλέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη εθφζνλ ζπλερηζηνχλ νη 

ζεκεξηλέο ηάζεηο ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην 

πνζνζηφ ηεο ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο ηεο Δπξψπεο απφ εμσηεξηθνχο πφξνπο ζα 

αλέιζεη ζην 70% κέρξη ην 2030. 

2.3. ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΡΑΖ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηεο 

νξζνινγηθήο ρξήζεο θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηα θηίξηα ε 

πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ γίλεηαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ζεξκηθήο, ειεθηξηθήο, ςπθηηθήο θαη ελ γέλεη νηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο 

ελέξγεηαο κε άκεζν απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Ζ 

εμνηθνλφκεζε απηή ηεο ελέξγεηαο νδεγεί ηαπηφρξνλα θαη ζηελ ειάηησζε ηεο 

εθπνκπήο ξχπσλ πξνο ην πεξηβάιισλ γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ ζηηο κέξεο καο. Έρεη 

δε ππνινγηζηεί φηη κε ηελ θαχζε ελφο ηφλνπ ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ πγξνχ θαπζίκνπ 

εθπέκπνληαη ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ηφλνη CO2 ζην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ηελ 

φμπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Καηά ζπλέπεηα ηα κέηξα θαη ελ γέλεη ε 

ηερληθή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, είλαη απφ ηηο βαζηθέο επεκβάζεηο νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνπλ ηε δηαηήξεζε θαζαξνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκφζηαο πγείαο ελψ ζπγρξφλσο κεηψλνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ θηηξίνπ. 
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Έλα κεγάιν πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη εθηθηφ γηα ηα θηίξηα, 

θαζψο εθηηκάηαη φηη κε απιέο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθέο ηερληθέο κπνξεί λα 

επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 22% κέρξη ην 2020. Δθηηκάηαη φηη 

ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο 

δηαζέζηκσλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ αιιά θαη νηθνλνκηθά βηψζηκσλ ηερλνινγηψλ 

ζηα επξσπατθά θηίξηα αληηζηνηρνχλ κε κείσζε ηεο παξνχζαο ρξήζεο πεηξειαίνπ 

θαηά 10% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ θαηά 20%. 

Γη’ απηφ ην ιφγν ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην ζέκα ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

θηηξίσλ έρεη ηεζεί ζε πςειή πξνηεξαηφηεηα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν 

γεγνλφο απηφ επηβεβαηψλεηαη απφ κηα ζεηξά ζρεηηθψλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Οδεγία 2002/91 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ θαη ε 

Οδεγία 2006/32 γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο. Ζ Οδεγία 2002/91 νξίδεη φηη ηα θξάηε - κέιε νθείινπλ λα 

εθαξκφζνπλ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ βάζεη 

θάπνησλ γεληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδεη ε Δ.Δ. Δλζαξξχλεηαη επίζεο ε ρξήζε 

δείθηε εθπνκπψλ CO2 ψζηε λα γίλεηαη θαλεξή ε ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ απφ ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ηπρφλ εθαξκφδνληαη. 

Βέβαηα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο δελ πξνθχπηεη κφλν κε ηελ εθαξκνγή 

ηερλνινγηθψλ επεκβάζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζνβαξψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη κε ηελ 

αιιαγή λννηξνπίαο ησλ ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ. Σξεηο είλαη ινηπφλ νη βαζηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ ζπλεγνξνχλ ζηελ εμαζθάιηζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο: 

 Ζ ελεξγεηαθή ζπλείδεζε 

 Ζ ζσζηή νξγάλσζε θαη νξζή δηαρείξηζε 

 Ζ απνδνρή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 
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Ζ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΣΖ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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3.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ Οξζνινγηθή Υξήζε Δλέξγεηαο (ΟΥΔ) απνηειεί έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ηνκέα ηφζν ηεο ελεξγεηαθήο αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηνπο παξαθάησ ιφγνπο: 

 ηελ αλάγθε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ θαζφηη εάλ δε 

ιεθζεί θαλέλα κέηξν ε ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο ΔΔ απφ ρψξεο εθηφο ησλ 

ζπλφξσλ ηεο ζα θηάζεη ην 2030 ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο 

 ε πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο θαη θπξίσο ζηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί 

απφ ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, θαζψο ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο 

γηα ην 94% ησλ εθπνκπψλ CO2, νη νπνίεο ζπλερψο απμάλνληαη 

Ζ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζηελ θαηεχζπλζε απηή πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ 

κέηξα πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα επηδηψθεηαη ε ΟΥΔ: 

 ηελ ηειηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζηνπο ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ 

 ηα ζεκεία παξαγσγήο ηεο ελέξγεηαο φπσο είλαη νη ζηαζκνί παξαγσγήο, ηα 

δηπιηζηήξηα θαη ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Ζ Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή εθθξάδεη ηε δέζκεπζε ηνπ νξγαληζκνχ γηα ζπλερή 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιφγηζηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Πεξηιακβάλεη ηνπο ζηφρνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ηηο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπο. ην παξαθάησ ζρήκα 

απεηθνλίδεηαη ε πνιηηηθή ηεο Δ.Δ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Ζ λνκνζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΔ απνζθνπεί ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ 

γηα ηελ νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε βάζε θαηάιιειν πξφγξακκα δξάζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΟΥΔ ραξαθηεξίδεη θαη ζπγθεθξηκελνπνηεί ηα απνδνηηθφηεξα 

ελεξγεηαθά πξντφληα, κε βάζε βεβαίσο θάπνηεο πξνδηαγξαθέο, ηδηαίηεξα γηα ηα 

νηθηαθά ειεθηξηθά είδε, θαη ζέηεη απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε δηαθφξσλ 

πξντφλησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. Δπίζεο, έρεη ζεζπίζεη θαλνληζκνχο πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη πηζηνπνίεζε ησλ θηηξίσλ, πξνσζεί ηε 

ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ θαη ξπζκίδεη θαηάιιεια ηε θνξνινγία 

ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σέινο, έρεη δεκηνπξγήζεη 

ζεκαληηθά ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ην «SAVE» θαη ην «Energy Star». 
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 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή

Πξνώζεζε ΑΠΔ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο

Δξγαιεία

Ννκνζεηηθά Άιια Μέηξα Οηθνλνκηθά Δξγαιεία

Φόξνη & Δκπνξεύζηκα 

Γηθαηώκαηα Δθπνκπώλ 

Δπηρνξεγήζεηο Με

πκβαηηθώλ Καπζίκσλ

Δπελδπηηθά & Φνξνινγηθά 

Κίλεηξα

Portfolio Standarts,

“Πξάζηλα”Πηζηνπνηεηηθά 

Καη “Πξάζηλα” Σηκνιόγηα

Δζεινληηθέο πκθσλίεο

Τπνρξεσηηθή πκκόξθσζε 

ζε Κνηλνηηθέο Οδεγίεο

 

Γηάγξακκα 3.1: Πξνψζεζε Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο θαη ΑΠΔ 

3.2 Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ 

3.2.1 Δπξσπατθή ηξαηεγηθή θαη ηόρνη 

Ζ επξσπατθή επηηξνπή πξφηεηλε ηνλ Ηαλνπάξην 2007 κηα δηεμνδηθή δέζκε 

κέηξσλ γηα ηε ράξαμε κηαο λέαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη λα εληζρπζεί ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη 

ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ). Ζ δέζκε πξνηάζεσλ ζέηεη 

δηάθνξνπο θηιφδνμνπο ζηφρνπο ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαη ηηο 

ΑΠΔ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγεζεί κηα πξαγκαηηθή εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη λα 

εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

ηε ζπλάληεζε θνξπθήο ησλ εγεηψλ ηεο Δ.Δ ζηηο 8 & 9 Μαξηίνπ ηνπ 2007, 

ην επξσπατθφ ζπκβνχιην, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο επξσπατθήο 

επηηξνπήο γηα κηα «ελεξγεηαθή πνιηηηθή γηα ηελ Δπξψπε» ελέθξηλε έλα ζπλνιηθφ 

ελεξγεηαθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ πεξίνδν 2007-2009. Πξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ηε 

δηαηχπσζε θαη πηνζέηεζε (γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο Δ.Δ) κηαο θνηλήο 

επξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ελέξγεηα. 



39 
 

Δπίθεληξν ηεο λέαο επξσπατθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο είλαη ν θχξηνο 

ζηξαηεγηθφο ελεξγεηαθφο ζηφρνο φηη ε Δ.Δ ζα πξέπεη λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ησλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ θαηά 20% κέρξη ην 2020, ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990. 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θεληξηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ, ε επξσπατθή επηηξνπή 

πξνηείλεη παξάιιεια, ηελ επίηεπμε ηξηψλ ζρεηηδφκελσλ ζηφρσλ, κε νξίδνληα ην 

2020: βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

δηείζδπζεο ησλ αλαλεψζηκσλ κνξθψλ ελέξγεηαο ζην ελεξγεηαθφ κείγκα ζην επίπεδν 

ηνπ 20% θαη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ βηνθαπζίκσλ ζηηο κεηαθνξέο ζην 10%. 

Μεηαμχ ησλ δέθα κέηξσλ ηνπ επξσπατθνχ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελέξγεηα 

ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζεκεία αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα: 

 Καιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο ελέξγεηαο 

 Γηεπθφιπλζε ησλ θξαηψλ-κειψλ γηα αλάπηπμε αιιειεγγχεο ζηελ πεξίπησζε 

ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο ηξνθνδνζία κε 

πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

 Βειηίσζε ηνπ θνηλνηηθνχ κεραληζκνχ εκπνξίαο εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ψζηε λα κεηαηξαπεί ζε πξαγκαηηθφ θαηαιχηε γηα ηε κείσζε 

εθπνκπψλ CO2 θαη ηηο επελδχζεηο γηα θαζαξή ελέξγεηα 

 Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε επξσπατθφ, εζληθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν, πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηε βειηίσζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζεκάησλ απφ ηνπο επξσπαίνπο θαηαλαισηέο 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεζκεχζεσλ ζε επξσπατθφ επίπεδν, 

πξνσζείηαη ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε ηελ νδεγία 2001/77/ΔΚ 

γηα ηελ «πξναγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο», θαζψο θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

πνπ θαιχπηεηαη απφ έλαλ αξηζκφ νδεγηψλ ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, φπσο είλαη ε 

νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ «ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ», ε νδεγία 

2002/31/ΔΚ γηα ηε ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ 

θιηκαηηζηηθψλ, ε νδεγία 2003/66/ΔΚ πνπ αθνξά ζηε ζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο γηα ηα νηθηαθά ειεθηξηθά ςπγεία θαη ηνπο θαηαςχθηεο, ε νδεγία 2004/8/ΔΚ 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο  «ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο» ε νδεγία 

2005/32/ΔΚ γηα ηελ «νηθνινγηθή ζρεδίαζε ηνπ εμνπιηζκνχ» θαη ηέινο ε πξφζθαηε 

νδεγία 2006/32/ΔΚ γηα ηε βειηίσζε ηεο «ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή 

ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο». 

ηηο 23 Ηαλνπαξίνπ 2008, ε επξσπατθή επηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηνπ επξσπατθνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ ελέξγεηα (2007-2009), παξνπζίαζε δχν πξνηάζεηο γηα λέεο 

νδεγίεο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηελ πεξίνδν 2013-

2020 θαη γηα ηηο ΑΠΔ, φπνπ ππάξρνπλ επί κέξνπο πξνηάζεηο γηα ηηο ρψξεο-κέιε. 

Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηζρχνπλ νη ζηφρνη ηεο νδεγίαο 2006/32/ΔΚ 

θαη ην ζρέδην δξάζεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο πνπ έρεη παξνπζηάζεη ε 

επξσπατθή επηηξνπή ζην ηέινο ηνπ 2006, φπνπ πξνβιέπνληαη 9% εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε κέρξη ην 2016 θαη 20% κείσζε ζπλνιηθήο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. 

Γηα ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα ηζρχζεη ζε επξσπατθφ επίπεδν 

κείσζε θαηά 20% ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 γηα φινπο ηνπο θιάδνπο 
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δξαζηεξηφηεηαο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ γίλεηαη ζε δχν 

επίπεδα. ην επίπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο 

εθπνκπψλ θαη ζηηο εθπνκπέο εθηφο ζπζηήκαηνο εκπνξίαο. Οη επηηξεπφκελεο εθπνκπέο 

πνπ αλήθνπλ ζην ζχζηεκα εκπνξίαο ζα μεθηλνχλ απφ ην κέζν φξν ηεο πεξηφδνπ 

2008-2011 θαη ζα βαίλνπλ κεηνχκελεο θαηά 1,74% ην ρξφλν κέρξη ην 2020. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαη νη εθπνκπέο εθηφο εκπνξίαο πνπ γηα ηελ 

Διιάδα ε κείσζε ζα είλαη θαηά 4%. Ο εζληθφο ζηφρνο πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ 

γηα ην 2020 είλαη ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο απαηηνχκελσλ πεξηνξηζκψλ εληφο θαη 

εθηφο εκπνξίαο. 

Δηδηθφηεξα, ε νδεγία 2006/32/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ 

ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο, ζέηεη ελδεηθηηθφ ζηφρν εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ζηα θξάηε-κέιε 9% γηα ηα επφκελα ελλέα ρξφληα θαη επίζεο ππνρξεψλεη ηα 

θξάηε-κέιε λα εθπνλήζνπλ ζρέδηα δξάζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Δμνηθνλνκνύκελε 

Δλέξγεηα (ζε MΣΗΠ) 
2020 2020+ 

  Απζηεξή εθαξκνγή 

ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ 

Δθαξκνγή πξφζζεησλ 

κέηξσλ 

Κηίξηα: Θέξκαλζε / Φύμε 41 70 

Ζιεθηξηθέο εθαξκνγέο 15 35 

Βηνκεραλία 16 30 

Μεηαθνξέο 45 90 

πκπαξαγσγή ελέξγεηαο 

θαη ζεξκόηεηαο 
40 60 

Άιιεο ρξήζεηο ελέξγεηαο 33 75 

ύλνιν Δμνηθνλόκεζεο 190 360 

Πίλαθαο 3.1: Δλέξγεηα πνπ κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί αλά ηνκέα 

Ο ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο έρεη ήδε αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο θαη θηλείηαη ζηελ θαηεχζπλζε απηή. Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ, πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη ε βηνκεραλία ζα θάλεη πξφζζεηεο 

ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

(ειεθηξηθέο κεραλέο, ζπκπηεζηέο, θ.ιπ.). Ζ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο βηνκεραλίαο, θαη κε βάζε απηή ηε 

ζχλδεζε, ν ίδηνο ν ηνκέαο ηεο βηνκεραλίαο πξέπεη λα ιάβεη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα 

λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο CO2, πξάγκα πνπ επηβάιιεηαη απφ ηνπο εζληθνχο λφκνπο, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο νδεγίεο ηεο Δ.Δ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ινηπφλ, ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα είλαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν. 

3.2.2 Αλαζθόπεζε Ννκνζεηηθώλ Γξάζεσλ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην πίλαθα 3.2 ην ζρεηηθφ 

λνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηζρχεη ζηελ Δ.Δ θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε 

Δλέξγεηαο. 



41 
 

Οδεγία Πνύ αλαθέξεηαη - Σνκέαο εθαξκνγήο 

89/106/ΔΟΚ Πξντφληα ηνπ ηνκέα δνκηθψλ θαηαζθεπψλ 

92/42/ΔΟΚ 
Καζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ απφδνζεο γηα ηνπο λένπο ιέβεηεο 

δεζηνχ λεξνχ 

92/75/ΔΟΚ 
Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ινηπψλ πφξσλ ησλ 

νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

93/76/ΔΟΚ 
Πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε ηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (SAVE) 

95/13/ΔΚ 
Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ 

ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ 

96/57/ΔΚ 
Απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ 

ςπγείσλ, θαηαςπθηψλ θαη ζπλδπαζκψλ ηνπο 

96/60/ΔΚ 
Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ πιπληεξίσλ-

ζηεγλσηεξίσλ ξνχρσλ 

97/17/ΔΚ 
Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ πιπληεξίσλ 

πηάησλ 

98/11/ΔΚ Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ ιακπηήξσλ 

2000/55/ΔΚ 
Απαηηήζεηο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηα ζηξαγγαιηζηηθά πελία 

πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 

Απόθαζε 

2001/469/ΔΚ 

πκθσλία Δ.Δ. – Ζ.Π.Α. ζρεηηθά κε ην ζπληνληζκφ πξνγξακκάησλ 

επηζήκαλζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ γξαθεηαθνχ 

εμνπιηζκνχ 

Καλνληζκόο (ΔΚ) 

αξηζκόο 

2422/2001 

Θέζπηζε θαλφλσλ γηα ην θνηλνηηθφ πξφγξακκα επηζήκαλζεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο γξαθεηαθνχ εμνπιηζκνχ (πξφγξακκα 

«Δnergy Star») 

2002/31/ΔΚ Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ θιηκαηηζηηθψλ 

2002/40/ΔΚ 
Έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ νηθηαθψλ ειεθηξηθψλ 

θνχξλσλ 

2002/91/ΔΚ Δλεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ 

2003/66/ΔΚ 

Σξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 94/2/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ έλδεημε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηα νηθηαθά ειεθηξηθά ςπγεία, ηνπο 

θαηαςχθηεο θαη ηνπο ζπλδπαζκνχο απηψλ 

2003/96/ΔΚ 
Αλαδηάξζξσζε ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ θνξνινγίαο ησλ 

ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

Απόδνζε 

2003/168/ΔΚ 

Ίδξπζε ηνπ Γξαθείνπ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ην «Energy 

Star» 

2004/8/ΔΚ 

Πξνψζεζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο βάζεη ηεο δήηεζεο γηα 

ρξήζηκε ζεξκφηεηα ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαη γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 92/42/ΔΟΚ 

2005/32/ΔΚ Οηθνινγηθή ζρεδίαζε ηνπ εμνπιηζκνχ 

2006/32/ΔΚ 
Δλεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο 

ππεξεζίεο 

Πίλαθαο 3.2: Ννκνζεηηθέο Γξάζεηο 
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3.2.3 Κπξηόηεξεο Ννκνζεηηθέο Γξάζεηο  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην λνκηθφ θαη ηερληθφ πιαίζην γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ. Οη θπξηφηεξεο επξσπατθέο νδεγίεο είλαη νη 

2002/91/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ. Ζ πεξίιεςε ησλ νδεγηψλ απηψλ παξνπζηάδεηαη ζηε 

ζπλέρεηα. 

3.2.3.1 Οδηγία 2006/32/ΔΚ και ζσέδιο δπάζηρ ενεπγειακήρ απόδοζηρ 

Ζ αλαθνίλσζε ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο, ηεο 19εο Οθησβξίνπ 2006, κε 

ηίηιν: «ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε: αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ» 

απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή ζηξαηεγηθή ελεξγεηαθήο απφδνζεο, πνπ ππνγξακκίδεη ηε 

ζεκαζία ησλ ειάρηζησλ πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα επξχ θάζκα ζπζθεπψλ 

θαη εμνπιηζκνχ (απφ είδε λνηθνθπξηνχ, φπσο ςπγεία θαη θιηκαηηζηηθέο ζπζθεπέο, έσο 

βηνκεραληθέο αληιίεο θαη αλεκηζηήξεο), γηα ηα θηίξηα, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο. ην ζρέδην δξάζεο παξνπζηάδνληαη θαη αμηνινγνχληαη 

πνηνηηθά θαη πνζνηηθά κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο έληαζεο 

(επηπιένλ ηνπ 1,8%) θαηά 1,5%. 

Μειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δ.Δ, δείρλνπλ φηη είλαη 

δπλαηφλ λα εμνηθνλνκεζεί 20% επηπιένλ ελέξγεηα ην 2020. Σν πνζνζηφ απηφ 

ηζνδπλακεί ζε 390 ΜΣΗΠ, 100 δηζ. €, 780 Mtn CO2 θαη 780.000 ζέζεηο εξγαζίαο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Με ην ζρέδην δξάζεο επηδηψθεηαη λα θηλεηνπνηεζεί ην επξχ θνηλφ, νη 

ηζχλνληεο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο θαη λα κεηαζρεκαηηζζεί ε 

εζσηεξηθή αγνξά ελέξγεηαο θαηά ηξφπν, πνπ λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηεο Δ.Δ, 

ππνδνκέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηηξίσλ), πξντφληα (κεηαμχ άιισλ ζπζθεπέο 

θαη απηνθίλεηα), δηεξγαζίεο θαη ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο κε ηνλ πςειφηεξν, 

παγθνζκίσο, ελεξγεηαθφ βαζκφ απφδνζεο. 

χκθσλα κε ην ελ ιφγσ ζρέδην δξάζεο, ε ζεκαληηθφηεξε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνπο ηνκείο ηεο θαηνηθίαο θαη ζηα εκπνξηθά 

θηίξηα, φπνπ ππάξρεη έλα ζεκαληηθφ δπλακηθφ κείσζεο πνπ εθηηκάηαη απφ 27% έσο 

30%, θαζψο επίζεο ζηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία, κε δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο 

πεξίπνπ 25%, θαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κε δπλαηφηεηεο κείσζεο πνπ 

εθηηκψληαη ζην 26%. 

Σν ζρέδην δξάζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο, ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ 

λέσλ, θαζαξψλ ηερλνινγηψλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο ζηελ 

απαζρφιεζε. Δμάιινπ, κε ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ ζα πξνθχςεη, ζα αληηζηαζκηζηεί ην 

θφζηνο ησλ επελδχζεσλ ζηηο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο. 

Σα κέηξα πνπ εγθξίζεθαλ απφ ηελ επξσπατθή επηηξνπή θαη πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζρέδην δξάζεο είλαη ηα απνηειεζκαηηθφηεξα απφ άπνςε θφζηνπο/νθέινπο, 

δειαδή ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο είλαη ην ρακειφηεξν θαη, 

παξάιιεια, δελ ππεξβαίλεη ηηο επελδχζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο. Έρεη δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζε νξηζκέλα απφ απηά ηα κέηξα, ηα νπνία πξέπεη 

λα ιεθζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε, ελψ άιια πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηνχλ κέρξη ηελ 
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πξψηε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο (ζε 6 ρξφληα), φπσο βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηηο ελεξγνβφξεο ζπζθεπέο θαη ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ. 

Δίλαη, σζηφζν, αλαγθαίν λα γίλεη αληηιεπηφ φηη ε νπζηαζηηθή θαη βηψζηκε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζπλεπάγεηαη ηφζν ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ, πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φζν θαη ηελ αιιαγή ησλ πξνηχπσλ 

παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, αιιά θαη ελ γέλεη ηε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

ψζηε λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα δηαηεξεζεί, παξάιιεια, ε ίδηα 

πνηφηεηα δσήο. 

Δθηηκάηαη φηη κε ηελ αιιαγή ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο κπνξεί λα εμνηθνλνκεζεί ην έλα πέκπην 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο έσο ην 2020. 

ην ζηφρν απηφ ζα ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ λέσλ πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηα νπνία έρνπλ 

ζεζπηζζεί γηα ηα λέα θαη ηα αλαθαηληδφκελα θηίξηα θαη πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηψζνπλ θαηά 25% ηε δήηεζε πνπ πξνβιέπεηαη ιφγσ ηνπ αλακελφκελνπ 

δηπιαζηαζκνχ ηεο ρξήζεο θιηκαηηζκνχ κέρξη ην 2020. 

Σέινο, ζην ζρέδην δξάζεο, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

2002/91/ΔΚ θαη ζε πθηζηάκελα θηίξηα κηθξφηεξα ησλ 1.000 m
2
. Με ηελ επέθηαζε 

απηήλ πξνβιέπεηαη έλα επηπιένλ ζεκαληηθφηαην φθεινο 80 ΜΣΗΠ 

3.2.3.2 Οδηγία 2002/91 για ηην ενεπγειακή απόδοζη ηυν κηιπίυν 

Με ηελ νδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ, ε 

θνηλφηεηα ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηα κέηξα, πνπ έρνπλ ήδε ζεζπηζζεί ζηα θξάηε-κέιε 

ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο πξνγελέζηεξεο νδεγίαο SAVE 93/76/ΔΟΚ, ψζηε λα κεησζεί ε 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 40% ηεο 

ζπλνιηθήο ηειηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ζε πεξίπνπ 

50% ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ πνπ εληζρχνπλ ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη πξνθαινχλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ Δ.Δ έρεη ζεζπίζεη πνιιά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

αλάπηπμε, ηελ επίδεημε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο 

θαη γηα ηε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ ελεξγεηψλ, ηφζν ζε κεκνλσκέλα θηίξηα φζν θαη 

ζε πνιενδνκηθνχο ηζηνχο, φπσο επίζεο θαη γηα άιιεο πηπρέο ηεο αεηθφξνπ δφκεζεο. 

Με ηελ νδεγία 2002/91 ε ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ ππνινγίδεηαη 

πιένλ ζηε βάζε κεζνδνινγίαο, πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε πεξηθεξεηαθφ (εζληθφ) 

επίπεδν θαη πεξηέρεη, εθηφο ηεο ζεξκνκφλσζεο θαη άιιεο παξακέηξνπο, πνπ 

δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο νη εγθαηαζηάζεηο 

ζέξκαλζεο / θιηκαηηζκνχ, θσηηζκνχ ή εθαξκνγήο ΑΠΔ αιιά θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ 

θηηξίνπ. Σα κέηξα είλαη ππνρξεσηηθά γηα ηα λέα θηίξηα, κε ηελ εθπφλεζε ελεξγεηαθήο 

κειέηεο, σζηφζν ηδηαίηεξε ζεκαζία απνδίδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, ζηα νπνία ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο απνδνηηθέο αλαθαηλίζεηο 

πθηζηάκελσλ θηηξίσλ άλσ ησλ 1.000 m
2
. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νδεγίαο βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε ελεξγεηαθή 

πηζηνπνίεζε, πνπ ζα δηελεξγείηαη απφ ηδηψηεο επηζεσξεηέο θαη ε έθδνζε 

Πηζηνπνηεηηθνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο (ΠΔΑ) πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο θαηαλαισηέο 

λα ζπγθξίλνπλ θαη λα αμηνινγνχλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ. Ζ ππνρξέσζε 

έθδνζεο ΠΔΑ θαηά ηελ θαηαζθεπή, ηελ αλαθαίληζε, ηελ πψιεζε θαη ηελ εθκίζζσζε 

θηηξίσλ, δεθαεηνχο ηζρχνο, ζα ιεηηνπξγήζεη σο ην πιένλ βαζηθφ θίλεηξν γηα λα 

πξνσζεζνχλ επεκβάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηδηαίηεξα ησλ 

παιαηφηεξσλ θηηξίσλ, δεδνκέλνπ φηη ζα ζπληειεζηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ 

αγνξά αθηλήησλ. 

Παξάιιεια, ηα κέηξα ζηνρεχνπλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

ησλ θηηξίσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ 

έλα ξφιν «πηιφηνπ» γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηείζδπζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο. 

Ζ επξσπατθή επηηξνπή αλακέλεη φηη κε ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

2002/91/ΔΚ ζηα θξάηε κέιε θαη εηδηθφηεξα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλαθαίληζεο 

ησλ ππαξρφλησλ θηηξίσλ, ζα επηηεπρζεί ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

ζπλζεθψλ ησλ πφιεσλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, έσο ηα κέζα ηεο 

ηξέρνπζαο εθαηνληαεηίαο. 

3.3 ΣΟ ΔΓΥΧΡΗΟ ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

3.3.1 Ζ Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζην Πιαίζην ηεο Διιεληθήο Δλεξγεηαθήο 

Πνιηηηθήο 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο ειιεληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, είλαη ε 

πξνψζεζε κέηξσλ θαη πξνγξακκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη νξζνινγηθήο 

ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Με ηελ πηνζέηεζε ησλ επξσπατθψλ νδεγηψλ ηέζεθε ην λνκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ έθδνζε ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ζηελ 

Διιάδα, θαζψο θαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ 

(Ν.3661/08). Δμάιινπ, έρεη πηνζεηεζεί πιήζνο κέηξσλ γηα ηηο κεηαθνξέο, κε ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Ν.3423/05 γηα ηα βηνθαχζηκα, ηελ αλαλέσζε ησλ παιαηψλ ηδησηηθήο 

ρξήζεσο απηνθηλήησλ, θαη ηε βειηίσζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ησλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη 

ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο. 

Σν λνκηθφ πιαίζην γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ηεο ρψξαο, νινθιεξψζεθε 

κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3438/06 γηα ηε ζχζηαζε πκβνπιίνπ Δζληθήο Δλεξγεηαθήο 

ηξαηεγηθήο (ΔΔ) σο γλσκνδνηηθφ φξγαλν γηα ηε ράξαμε καθξνρξφληαο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

ην πξψην εζληθφ ζρέδην δξάζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα 

παξνπζηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηα νπνία 

ζπληνληζκέλα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, ζα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ηνπιάρηζηνλ έσο 16,41 TWh ην 2016 εθπιεξψλνληαο ην ζηφρν ηνπ 9% θαη 

βνεζψληαο έηζη ηελ Διιάδα λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ 

(ΚΔΝΑΚ), ε ζηξνθή πξνο ηερλνινγίεο κε θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε εληζρχεη 

ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζπκβάιινληαο ζηε βειηίσζε ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ εθηηκάηαη φηη έρεη πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο 36% πεξίπνπ. Ο ηξηηνγελήο θαη ν νηθηαθφο ηνκέαο κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 

ζε εμνηθνλφκεζε 30% θαη 29% αληίζηνηρα. Σν ζχλνιν ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ 

δηακνξθψλεη έλα νινθιεξσκέλν εζληθφ πξφγξακκα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζηφρνπ εμνηθνλνκψληαο κεγάια πνζά νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη παξάιιεια εληζρχεηαη ε πεξαηηέξσ δηείζδπζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ησλ ΑΠΔ. 

3.3.2 Αλαζθόπεζε Ννκνζεηηθώλ Γξάζεσλ 

Ζ Διιάδα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 νινθιήξσζε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

παξαπάλσ νδεγηψλ ζηε λνκνζεζία ηεο. Οη λνκηθέο θαη ηερληθέο δηαηάμεηο πνπ 

εθδφζεθαλ γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα αλαθέξνληαη ζην παξφλ ζχγγξακκα σο ην «εγρψξην 

λνκνηερληθφ πιαίζην γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ». ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεηαη ην ρξνληθφ ηεο δεκνζίεπζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ: 

1. Μάηνο 2008: Νφκνο 3661 «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 89/19 Μαΐνπ 2008) 

2. Ηνχληνο 2008: Απνθάζεηο ππ’ αξηζ. 6/Β/14826 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην δεκφζην θαη 

επξχηεξν δεκφζην ηνκέα» (ΦΔΚ 1122/17 Ηνπλίνπ 2008) 

3. Φεβξνπάξηνο 2010: Άξζξν 6 ηνπ Νφκνπ 3818/2010 «Πξνζηαζία ησλ δαζψλ 

θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ ηνπ Ν. Αηηηθήο, ζχζηαζε Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

Δπηζεψξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 

17/Α/16 Φεβξνπαξίνπ 2010) 

4. Απξίιηνο 2010: Απνθάζεηο ππ’ αξηζ. 6/Β/νηθ. 5825 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ» (ΦΔΚ 407/9 Απξηιίνπ 2010) 

5. Ηνχληνο 2010: Άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 3851 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» (ΦΔΚ 85/4 Ηνπλίνπ 

2010) 

6. Ηνχληνο 2010: Νφκνο 3855 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε, ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ 95/2 Ηνπλίνπ 2010) 

7. Αχγνπζηνο 2010: Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ' αξηζκ.72 «πγθξφηεζε, δηνηθεηηθή 

− νξγαλσηηθή δνκή θαη ζηειέρσζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Δπηζεσξεηψλ 

Δλέξγεηαο (Δ.Τ.ΔΠ.ΔΝ.)» (ΦΔΚ 132/5 Απγνχζηνπ 2010) 

8. επηέκβξηνο 2010: Αξηζ. νηθ. 17178, Απφθαζε 4 «Έγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ 

Σερληθψλ Οδεγηψλ TEE γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε Κηηξίσλ» (ΦΔΚ 1387/2 

επηεκβξίνπ 2010) 

9. Οθηψβξηνο 2010: Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ζέκα ηελ «Δθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ)» 
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10. Οθηψβξηνο 2010: Σν ΣΔΔ δεκνζηεχεη ηηο Σερληθέο Οδεγίεο θαη ηελ 

δνθηκαζηηθή έθδνζε ηνπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη εθαξκνγή ηνπ 

ΚΔΝΑΚ. 

11. Οθηψβξηνο 2010: Πξνεδξηθφ δηάηαγκα ππ’ αξηζ. 100 «Δλεξγεηαθνί 

Δπηζεσξεηέο θηηξίσλ, ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη 

εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ» (ΦΔΚ 177/6 Οθησβξίνπ 2010) 

12. Οθηψβξηνο 2010: Άξζξν 28 ηνπ λφκνπ 3889 (ΦΔΚ 182/14 Οθησβξίνπ 2010) 

13. Ηαλνπάξην 2011: Τπνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο γηα 

αθίλεηα άλσ ησλ 50 m
2
. πνπ ελνηθηάδνληαη ή πσινχληαη. 

Οδεγία Πνύ αλαθέξεηαη - Σνκέαο εθαξκνγήο 
Πξνζεζκία 

Δλζσκάησζεο 

2005/32/ΔΚ 

Γηα ζέζπηζε πιαηζίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

απαηηήζεσλ νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ φζνλ αθνξά ηα 

πξντφληα πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα θαη γηα 

ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 92/42/ΔΟΚ θαη ησλ 

νδεγηψλ 96/57/ΔΚ θαη 2000/55/ΔΚ 

10/8/2007 

2006/32/ΔΚ 

Γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε 

θαη ηηο ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο 

νδεγίαο 93/76/ΔΟΚ 

17/5/2008 

2006/66/ΔΚ 

ρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο 

ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ 

θαη ζπζζσξεπηψλ θαη κε ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

91/157/ΔΟΚ 

26/9/2008 

2008/103/ΔΚ 

Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2006/66/ΔΚ 

ζρεηηθά κε ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο θαη ηνπο 

ζπζζσξεπηέο θαη ηα απφβιεηα ειεθηξηθψλ ζηειψλ 

θαη ζπζζσξεπηψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηνπνζέηεζε 

ειεθηξηθψλ ζηειψλ θαη ζπζζσξεπηψλ ζηελ αγνξά 

5/1/2009 

2007/60/Δ 
Γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ 

πιεκκχξαο 
26/11/2009 

2009/28/ΔΚ 

ρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηε 

ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ 

θαη 2003/30/ΔΚ 

5/12/2009 

2008/98/ΔΚ 
Γηα ηα απφβιεηα θαη ηε θαηάξγεζε νξηζκέλσλ 

νδεγηψλ 
15/12/2010 

2009/29/ΔΚ 

Γηα ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2003/87/ΔΚ κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ ηεο Κνηλφηεηαο 

31/12/2009 

Πηλάθαο 3.3: Κνηλνηηθέο Οδεγίεο πνπ δελ έρνπλ ελζσκαησζεί ζην Δζληθφ Γίθαην 
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3.3.3 Ο Νόκνο 3661/2008 θαη νη Αλαζεσξήζεηο ην 2010 

Με ην λφκν 3661/2008 «Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ησλ θηηξίσλ», ε Διιεληθή λνκνζεζία ελαξκνλίζηεθε κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 

2002/91/ΔΚ. Ο λφκνο απηφο ελζσκαηψλεη φιεο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο. 

εκεηψλεηαη φηη ν λφκνο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 10 ηνπ λφκνπ 3851/2010 

θαη ην άξζξν 28 ηνπ λφκνπ 3889/2010. ηε ζπλέρεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ λφκνπ 

3661 ζα παξνπζηαζηνχλ θαη νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο. 

Ο λφκνο 3661 δηαθξίλεη πέληε βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ λέσλ ή 

αλαθαηληδφκελσλ θηηξίσλ θαζψο θαη ζηε κέζνδν ππνινγηζκνχ ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ πθηζηάκελσλ θηηξίσλ, ζηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο, ζηηο πεξηνδηθέο επηζεσξήζεηο ησλ ιεβήησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

θιηκαηηζκνχ θαη ζηε ζχζηαζε ζψκαηνο εηδηθεπκέλσλ θαη δηαπηζηεπκέλσλ 

ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ. Μεηαμχ άιισλ, ν λφκνο πξνβιέπεη: 

 Καηάξηηζε Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο ησλ Κηηξίσλ, ν νπνίνο ζα 

θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα λέα 

θηίξηα, θαζψο θαη γηα παιηά κε επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 1.000 m
2
., ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πθίζηαληαη ξηδηθή αλαθαίληζε θαη ην θφζηνο ηεο ππεξβαίλεη 

ην 25% ηεο αμίαο ηνπ θηηξίνπ 

 Έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα φια ηα λέα θηίξηα πνπ 

έρνπλ επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 50 m
2
. κε ηζρχ δέθα εηψλ 

 Τπνβνιή ζηελ αξκφδηα πνιενδνκηθή αξρή κειέηεο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή 

γηα ηε ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο ζε λέα 

θηίξηα πνπ έρνπλ επηθάλεηα κεγαιχηεξε ησλ 1.000 m
2
 

 Γεκηνπξγία ζψκαηνο επηζεσξεηψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο, νη νπνίνη ζα 

εθδίδνπλ ηα ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά 

 Γηεμαγσγή ηαθηηθψλ επηζεσξήζεσλ ζηνπο ιέβεηεο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θιηκαηηζκνχ ησλ θηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

θαη λα πεξηνξηζζνχλ νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

 Δπηβνιή πξνζηίκσλ ζηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο 

Έηζη κε ηε πξναλαθεξζείζα Δπξσπατθή νδεγία θαη ην Ν. 3661/2008, γηα 

πξψηε θνξά γίλεηαη ζεζκηθή πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ. χκθσλα κε ην λέν λφκν ζε ρξνληθφ δηάζηεκα έμη κελψλ 

ζα εγθξηζεί θαλνληζκφο πνπ ζα θαζνξίδεη ηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σελ εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ 

 Σν θσηηζκφ θαη ηνλ εμαεξηζκφ 

 Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

 Σα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα θαη δηάθνξα άιια ζπζηήκαηα αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο 

 πζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ 

 πζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςχμεο 
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ηηο 17 Ηνπλίνπ 2008 πάξζεθε θαη ε απφθαζε Αξηζκ.Γ6/Β/14826 απφ ηελ 

Διιεληθή Βνπιή «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην δεκφζην θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα». Ζ απφθαζε 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο πξνβιέπεη: 

 χλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ 

 Μείσζε άεξγνπ ηζρχνο ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ 

 Πξνιεπηηθή ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Ρχζκηζε ζεξκνθξαζίαο ρψξσλ 

 Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θσηηζκνχ 

 Δγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ απηνκαηηζκνχ 

 Δλεξγεηαθή ήκαλζε (ζπζθεπέο) 

 Πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο φπσο είλαη: 

 Φπρξέο Βαθέο 

 Σνπνζέηεζε αλεκηζηήξσλ νξνθήο 

 Νπρηεξηλφο αεξηζκφο 

 θίαζε ηνπ θηηξίνπ 

 Φχηεπζε δσκάησλ 

3.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

H νδεγία ηνπ 2002/91/ΔΚ απνηειεί ην απνηέιεζκα κηαο νξγαλσκέλεο 

πξνζπάζεηαο ηεο Δ.Δ. πνπ έρεη αξρίζεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄80 κε ζθνπφ 

ηφζν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο φζν θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο. Ζ δπζθνιία φκσο έγθεηηαη ζην θαηά πφζν ζα κπνξέζεη λα ελαξκνληζηεί 

θάζε θξάηνο θαη λα εθαξκφζεη ηηο βαζηθέο ηεο απαηηήζεηο. 

ηε ρψξα καο έπξεπε λα είρε γίλεη κέρξη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006 πιήξε 

ελαξκφληζε ηεο νδεγίαο κε ην Δζληθφ καο δίθαην αιιά έπεηηα απφ παξάηαζε 36 

κελψλ πνπ δήηεζε ε Διιάδα, κφιηο ηνλ Απξίιην ηνπ 2008 άξρηζαλ νη πξψηεο 

δηεξγαζίεο. Γπζηπρψο ε Διιάδα δελ έδσζε ηε δένπζα ζεκαζία ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

νδεγίαο απηήο θαη κφλν κεηά απφ πηέζεηο ηεο Δ.Δ πάξζεθαλ νη απαξαίηεηεο 

απνθάζεηο. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ρψξεο πνπ κπήθαλ πξφζθαηα ζηελ Δ.Δ., φπσο π.ρ. ε 

Κχπξνο, έρνπλ ήδε ελαξκνληζηεί λνκνζεηηθά κε ηελ νδεγία. 

Ζ νδεγία ηνπ 2002 καδί κε απηήλ ηνπ 2006 απνηεινχλ έλα εθαιηήξην γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε απφ ηηο εθπνκπέο CO2 θαη ηελ αιφγηζηε ζπαηάιε ελέξγεηαο 

ελψ παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη θπξίσο ζηελ ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο. 
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ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 
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4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο φξνο «ελεξγεηαθή επηζεψξεζε» ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά γηα ηελ πεξηγξαθή 

κηαο ζπζηεκαηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε επαξθνχο γλψζεο γχξσ 

απφ ην πξνθίι ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελφο θηηξίνπ ή κηαο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο. Απηή έρεη, επίζεο, ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ δπλαηνηήησλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηελ ελ ιφγσ 

κνλάδα. Έηζη, νη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο είλαη απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, αιιά θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

ζηφρσλ ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. 

Δηδηθά ζηελ ρψξα καο ε αλάγθε γηα ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζηα θηίξηα ηνπ 

νηθηαθνχ θαη ηξηηνγελνχο ηνκέα κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη πνιχ 

εκθαλήο. Ζ Διιάδα ιφγσ ηεο γνξγήο βειηίσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο, κέηξηαο ζπρλά πνηφηεηαο, θαηαζθεπαζηηθέο πξαθηηθέο ζην θέιπθνο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ έρεη άκεζα αλάγθε έλα ξεαιηζηηθφ εζληθφ πξφγξακκα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Πξάγκα πνπ θαλεξψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ρξήζε 

ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ θαιχπηεη έλα πνζνζηφ 

30% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

αχμεζεο 4% απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70. 

4.2 ΟΦΔΛΖ ΣΟΤ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Ο ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ έρεη σο ζηφρν ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

βειηίσζε ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ θαη ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαζψο 

θαη ηελ εμαζθάιηζε άλεησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Γεληθφηεξα νη ζηφρνη ηεο 

ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο είλαη: 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 

 Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

 Αχμεζε ρξφλνπ δσήο εμνπιηζκνχ, ζπζηεκάησλ 

 Βειηίσζε εζσηεξηθήο πνηφηεηαο θηηξίσλ 

 Μαθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθφ φθεινο 

Ζ εθαξκνγή κέηξσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ζε θηίξηα θαη βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο, κπνξεί λα απνδψζεη νθέιε ζηα ηξία παξαθάησ δηαθξηηά επίπεδα: 

 Οηθνλνκηθά νθέιε, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ ή ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Απηά πξέπεη λα 

αμηνινγεζνχλ κε βάζε ην θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

απνδνηηθφηεηαο. 

 Λεηηνπξγηθά νθέιε, ηα νπνία βνεζνχλ ηε δηαρείξηζε κηαο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο ή ελφο θηηξίνπ λα βειηηψζεη ηα επίπεδα άλεζεο, αζθάιεηαο θαη 

απνδνηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο (ή ησλ ελνίθσλ ηνπ θηηξίνπ) ή, 

δηαθνξεηηθά, λα βειηηψζεη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. 
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 Πεξηβαιινληηθά νθέιε, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

CO2 θαη άιισλ ξχπσλ (αέξηα ζεξκνθεπίνπ), ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

αλαγθψλ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

Σν θαζέλα απφ ηα παξαπάλσ νθέιε αλακέλεηαη λα εθπιεξσζεί ζηαδηαθά θαη 

λα έρεη αζξνηζηηθή επίπησζε. Σα θχξηα νθέιε κπνξεί λα γίλνπλ άκεζα αηζζεηά, 

πξνεξρφκελα απφ κέηξα κεδεληθνχ θφζηνπο, ή κεηά απφ κία εχινγε πεξίνδν, 

απαηηνχκελε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ φπνησλ επελδχζεσλ. Κάπνηα άιια νθέιε 

κπνξεί λα γίλνπλ αηζζεηά αξθεηά αξγφηεξα, κεηά απφ ηελ πινπνίεζε θάπνησλ 

καθξνπξφζεζκσλ κέηξσλ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. 

4.3 ΣΤΠΟΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 

Όζνλ αθνξά ηνπο ηχπνπο ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο αλαιφγσο ηεο 

πιεξφηεηαο ησλ ζπιιεγφκελσλ ζηνηρείσλ, νη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο δηαθξίλνληαη 

ζε δχν ηχπνπο, ηηο ζπλνπηηθέο θαη ηηο εθηελείο: 

 ηηο ζπλνπηηθέο επηζεσξήζεηο απνηηκάηαη ε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαη ηα 

ζρεηηθά θφζηε κε βάζε ηνπο ελεξγεηαθνχο ινγαξηαζκνχο ηηκνιφγηα θαη κίαο 

ζχληνκεο απηνςίαο ηνπ ρψξνπ. Καζνξίδνληαη αξρηθά θάπνηα κέηξα 

λνηθνθπξέκαηνο ή/θαη κέηξα ειάρηζηνπ θφζηνπο κε βξαρππξφζεζκε 

απνπιεξσκή, θαζψο επίζεο πξνηείλεηαη έλαο θαηάινγνο κε άιιεο 

δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, νη νπνίεο ζπρλά απαηηνχλ ζεκαληηθέο 

επελδχζεηο θεθαιαίνπ, ζηε βάζε ηνπ θφζηνπο νθέινπο. 

 Οη εθηελείο-δηαγλσζηηθέο επηζεσξήζεηο απαηηνχλ ιεπηνκεξέζηεξε θαηαγξαθή 

θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο επηζεσξνχκελεο κνλάδαο. Ζ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε 

αλαιχεηαη ζηηο επηκέξνπο ηειηθέο ρξήζεηο ηεο (π.ρ. ζέξκαλζε, ςχμε, δηάθνξεο 

δηεξγαζίεο, θσηηζκφο, θ.ιπ.) θαη παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη νη δηάθνξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηέο ηηο ηειηθέο ρξήζεηο (π.ρ. παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ, θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, 

ραξαθηεξηζηηθά πξψησλ πιψλ, θ.ιπ.). 

Με απηφλ ην ηξφπν, πξνζδηνξίδνληαη ηφζν ηα ζπλνιηθά νθέιε φζν θαη ην 

αλαινγνχλ θφζηνο ησλ πηζαλψλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

ηθαλνπνηνχλ ηα θξηηήξηα θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο κνλάδαο. 

Παξάιιεια, ζπληάζζεηαη έλαο θαηάινγνο κε ηηο δπλαηέο επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ απαηηνχλ ηελ επέλδπζε ζεκαληηθνχ θεθαιαίνπ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ, αιιά θαη πιεξέζηεξε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζρεηηθψλ 

ζηνηρείσλ, καδί κε κηα αλαιπηηθή εθηίκεζε νθέινπο θφζηνπο γη’ απηέο. 

Αλάινγα επίζεο θαη κε ην θφζηνο επεκβάζεσλ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηηο 

επηζεσξήζεηο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

Δπεμβάζειρ νοικοκςπέμαηορ 

Δίλαη κέηξα ρσξίο εηδηθή ρξεκαηνδφηεζε, πνπ εθαξκφδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε 

θαη εληάζζνληαη ζηε ζπλήζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. Γελ απαηηείηαη 

αξρηθφ θφζηνο νχηε δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. πλήζσο αθνξά ζε 
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κέηξα φπσο π.ρ. θιείζηκν ηνπ θιηκαηηζκνχ θαη ηνπ θσηηζκνχ φηαλ νη ρψξνη δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, δηφξζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ξχζκηζεο ηνπ θιηκαηηζκνχ θιπ. Σα 

κέηξα απηά ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ ελφο 

θηηξίνπ γη’ απηφ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία απηψλ ησλ κέηξσλ, ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ ζε ελεξγεηαθά ζέκαηα. Σέηνηεο επεκβάζεηο 

ελδεηθηηθά είλαη: 

 Πεξηνδηθή ζπληήξεζε θαπζηήξα θαη έιεγρν βαζκνχ απφδνζεο ιέβεηα, 

θαζαξηζκφο επηθαλεηψλ ζεξκηθήο ελαιιαγήο ιέβεηα 

 Έιεγρνο θαη επηζθεπή ξσγκψλ πιαηζίσλ αλνηγκάησλ, ξεγκάησλ ηνηρνπνηίαο, 

ραιαζκέλσλ κεραληζκψλ, θζαξκέλσλ ζηνηρείσλ ζεξκνκφλσζεο θαη 

ζθξαγίζκαηνο αξκψλ 

 Κιείζηκν δηφδσλ ζεξκηθήο ξνήο ζε θξεάηηα θαη θιηκαθνζηάζηα 

 Οξζνινγηθή ιεηηνπξγία πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ ζθίαζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

επνρή θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ εθηεζεηκέλνπ, ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, 

αλνίγκαηνο 

 πζηεκαηηθή ρξήζε ησλ αλνηγκάησλ, εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο, γηα 

ελίζρπζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ δξνζηζκνχ ζηηο ζεξκέο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ 

 

Δπεμβάζειρ σαμηλού κόζηοςρ 

Δίλαη κέηξα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ ππάξρνληα πξνυπνινγηζκφ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ θαη έρνπλ ρξφλν απφζβεζεο έσο 24 κήλεο. πλδένληαη κε 

επελδχζεηο ρακεινχ θφζηνπο θαη κε πεξηνξηζκέλεο δηαθνπέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηηξίνπ (π.ρ. εγθαηάζηαζε ρξνλνδηαθνπηψλ πνπ ηεξκαηίδνπλ απηφκαηα ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ, αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ Σ8 κε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθνχο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ Σ5 θιπ.). Μεξηθά απφ απηά είλαη : 

 Καηάξγεζε πεξηηηψλ αλνηγκάησλ κε ηαπηφρξνλε ζεξκηθή πξνζηαζία ησλ 

επηθαλεηψλ πνπ θαιχπηνπλ 

 Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ππξάθησζεο 

 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ κε λένπο δηπινχο 

 Δθαξκνγή έγρξσκσλ θαη αλαθιαζηηθψλ θηικ ή ηνπηθψλ δηαηάμεσλ 

εζσηεξηθήο ζθίαζεο (πεξζίδεο, θνπξηίλεο) ζε αλνίγκαηα κε αλεπηζχκεηα 

πςειφ ζεξηλφ ειηαθφ θέξδνο 

 Δθαξκνγή κεραληζκψλ απηφκαηεο επαλαθνξάο ζπξψλ 

 Αληηθαηάζηαζε ζπξψλ, κε άιιεο λένπ ζρεδηαζκνχ απφ πιηθά κε εηδηθή 

πξνζηαζία θαη κηθξφηεξε ζεξκνπεξαηφηεηα 

 Πξνζζήθε ζεξκνκνλσηηθνχ ζηξψκαηνο ζε ηκήκαηα ηεο εμσηεξηθήο 

ηνηρνπνηίαο πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ζεξκαληηθά ζψκαηα θεληξηθήο 

ζέξκαλζεο 

 Δγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθψλ βαιβίδσλ ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα κε 

δπλαηφηεηα ηνπηθήο ξχζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 
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Δπεμβάζειρ ανακαηαζκεςήρ 

Δίλαη κέηξα ζεκαληηθνχ αξρηθνχ θφζηνπο θαη έρνπλ ζπλήζσο κεγάιν ρξφλν 

απφζβεζεο θαζψο θαη κεγάιν ρξφλν δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ (π.ρ. 

πξνζζήθε θηλεηήξσλ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ δηφξζσζεο 

ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο, αληηθαηάζηαζε ςπθηψλ θιπ.). Μεξηθά απφ απηά: 

 Θεξκνκφλσζε εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο, νξνθήο, δαπέδσλ, ππισηήο 

 Θεξκνκφλσζε ζεξκνγεθπξψλ (ππνζηπιψκαηα, δνθνί, ηνηρία θιπ.) 

 Μείσζε ηνπ ζεξκαηλφκελνπ - θιηκαηηδφκελνπ φγθνπ ζε ρψξνπο ππεξβνιηθνχ 

χςνπο (έληαμε ςεπδνξνθψλ) 

 Δθαξκνγή εμσηεξηθψλ ζηαζεξψλ ή θηλεηψλ δηαηάμεσλ ζθίαζεο (ηέληεο, 

παληδνχξηα, θαηαθφξπθα ή νξηδφληηα θηλεηά ή ζηαζεξά ζθίαζηξα θιπ.) 

 Πξνζζήθε παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνχ (ηνίρνη 

κάδαο Trombe, ζεξκνζηθσληθά πάλει, ειηαθνί ρψξνη - ζεξκνθήπηα, 

αλνίγκαηα γηα θπζηθφ θσηηζκφ, αγσγνί θπζηθνχ θσηφο θιπ.) 

4.4 ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΜΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 

Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζα πξέπεη λα δηελεξγείηαη απφ θαηάιιεια άηνκα 

πνπ έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο ηερληθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα θηηξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο, 

αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ, εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ θαη θάζε άιιε θηηξηαθή 

εγθαηάζηαζε. Απηά ηα άηνκα αλαθέξνληαη σο «ελεξγεηαθνί επηζεσξεηέο». 

Ο αξηζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξεηψλ θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα κηα 

επηζεψξεζε εμαξηάηαη απφ ην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο επηζεψξεζεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο ρξεηάδεηαη βνήζεηα θαη 

ζπλεξγαζία απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο ζπζθεπέο 

ηειηθήο ρξήζεο, ηε ζπληήξεζε, ηε ιεηηνπξγία ηνπο θηι. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ θαιχηεξε γλψζε ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ 

ελεξγνβφξσλ ζπζηεκάησλ, ε νκάδα ησλ επηζεσξεηψλ πξέπεη λα ζπιιέμεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ. Οη απνδφζεηο ηνπο πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε ηνλ έιεγρν ησλ αξρείσλ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε επηηφπηα 

επηζεψξεζε θαη κε ηε δηεμαγσγή κεηξήζεσλ. 

ηε ζπλέρεηα ε νκάδα ησλ Δπηζεσξεηψλ ζα πξνζδηνξίζεη ηα πεδία πνπ 

κπνξνχλ λα βειηησζνχλ θαη ζα ζπληάμεη έθζεζε ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο επηζεψξεζεο, γηα ιφγνπο ηήξεζεο αξρείνπ αιιά θαη γηα εθαξκνγέο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. 

ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο θαίλνληαη ηα αξρηθά ζηάδηα γηα ηελ δηεμαγσγή 

ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο. 
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Πξνζδηνξηζκόο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο

 

Γεκηνπξγία νκάδαο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο

 

Δθηίκεζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη πξνππνινγηζκνύ

 

Γηεμαγσγή επηζεώξεζεο/κεηξήζεσλ, αλάιπζε δεδνκέλσλ & ηειηθέο 

πξνηάζεηο

 
 

Γηάγξακκα 4.1: Γηάγξακκα ξνήο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο 

Σηάδιο 1: Πποζδιοπιζμόρ ανηικειμένος ηηρ ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ 

Γηα ηε δηεμαγσγή κηαο επηζεψξεζεο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί θαη’ αξρήλ ην 

αθξηβέο αληηθείκελν ηεο επηζεψξεζεο θαη νη δηαζέζηκεο πεγέο, δει. ην πξνζσπηθφ, ν 

ρξφλνο θαη ν πξνυπνινγηζκφο. Μεηά ηε δηεξεχλεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ππνζηήξημεο 

απφ ηε δηαρείξηζε ηνπ θηηξίνπ, ε νκάδα ησλ επηζεσξεηψλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη 

ην αθξηβέο αληηθείκελν ηηο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, φπσο, πεξηνρέο πνπ πξέπεη λα 

επηζεσξεζνχλ, βαζκφ αλάιπζεο ηεο επηζεψξεζεο, αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε, 

ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηζεψξεζεο σο βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο, αλάγθε γηα ζπλέρεηα ζε επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

πξνψζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θιπ. Ζ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζα δηεμαρζεί κεηά 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ αλσηέξσ. 

Σηάδιο 2: Γημιοςπγία ομάδαρ ενεπγειακήρ επιθεώπηζηρ 

Μηα νκάδα ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο δεκηνπξγείηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

κειψλ ηεο νκάδαο επηζεψξεζεο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο 

θαη ηε δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εμνηθείσζε κεηαμχ 

ησλ κειψλ. 
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Σηάδιο 3: Δκηίμηζη σπονοδιαγπάμμαηορ και πποϋπολογιζμού 

Με βάζε ηηο δηαζέζηκεο πεγέο, κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα 

ησλ εξγαζηψλ θαη ν πξνυπνινγηζκφο. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνθχπηεη απφ ην θφζηνο 

ησλ σξψλ επηζεψξεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ απαηηνχκελσλ 

πιεξνθνξηψλ έσο θαη ηε ζπκπιήξσζε ηεο έθζεζεο ηεο επηζεψξεζεο. Ζ νκάδα 

επηζεψξεζεο πξέπεη λα ειέγμεη εάλ έρεη αξθεηά φξγαλα ειέγρνπ. 

Σηάδιο 4: Γιεξαγυγή επιθεώπηζηρ / μεηπήζευν, ανάλςζη δεδομένυν & ηελικέρ 

πποηάζειρ 

Μηα πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο πεξηγξάθεηαη 

ζην επφκελν ππνθεθάιαην. 

4.5 ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ΒΖΜΑΣΑ ΜΗΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ 

ην θεθάιαην απηφ αθνινπζεί ε αλαιπηηθή, βήκα πξνο βήκα θαηαγξαθή ηεο 

πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηε δηεμαγσγή κηαο ελεξγεηαθήο 

επηζεψξεζεο. Σα ζηάδηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ 

αλαθέξνληαη γεληθά ζε κηα νπνηαδήπνηε επηρεηξεζηαθή κνλάδα είηε απηή αλήθεη ζην 

βηνκεραληθφ, είηε ζηνλ επξχηεξν εκπνξηθφ ή δεκφζην ηνκέα. Βέβαηα, ν δηαρσξηζκφο 

ησλ ζηαδίσλ έγηλε φρη κφλν εμαηηίαο ηεο ρξνληθήο αθνινπζίαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηεμαγσγή κηαο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο, αιιά θαηά 

βάζε επηρεηξείηαη ε βέιηηζηε παξνπζίαζε ηεο, κέζσ ηεο κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζεί, ζηνλ θάζε ελδηαθεξφκελν θαη θπξίσο ζηε δηνίθεζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

κνλάδαο ε νπνία θαιείηαη, ηειηθά, λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο. 

Βήκα 1
ν
 - Δηζαγσγή 

Σν πξψην ζηάδην απνηειεί κηα εηζαγσγή ζηελ φιε δηαδηθαζία. Πην αλαιπηηθά 

πεξηιακβάλνληαη νη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή κνλάδα φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε θαη πεξηγξάθνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο 

νπνίνπο θξίζεθε αλαγθαία. Αθφκε, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ζα εθαξκνζηεί θαη πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. 

Βήκα 2
ν
 - Πξνεηνηκαζία 

ην ζηάδην απηφ δίλνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή κνλάδα 

θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνκεραληθνχ ή θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο φπνπ ζα 

δηεμαρζεί ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε. Γίλεηαη κηα θαηαγξαθή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο 

κνλάδαο, θαη ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην κέγεζνο, ηε ρξήζε  θαη ηελ 

ειηθία ηνπ θαζελφο ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο εμεηάδεηαη ην ζθαξίθεκα ηνπ 

θηηξίνπ, θαζψο θαη νη πηζαλέο πξνζζήθεο ή αλαθαηλίζεηο ζην θέιπθνο θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ θηηξίσλ. Αθφκε, αλαθέξεηαη ην είδνο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε επηρεηξεζηαθή κνλάδα. 
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Δπηπξφζζεηα, εδψ είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κηα απιή αλαθνξά ζηηο κνξθέο 

ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρεηξεζηαθή κνλάδα. Υσξίο λα γίλεη πνζνηηθή θαη 

αθξηβήο αλάιπζε, θαηαγξάθνληαη ην είδνο ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ ελ ιφγσ επηρεηξεζηαθή κνλάδα. Δπίζεο, ζπγθεληξψλνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ζηε κνλάδα, 

δειαδή γλσζηνπνηείηαη ζηνλ επηζεσξεηή ηη είδνπο κέηξα βξίζθνληαη ζε ηζρχ θαη ηη 

ζρεδηάδεηαη. 

Βήκα 3
ν
 - πιινγή ηνηρείσλ 

ην ηξίην ζηάδην ιακβάλεη ρψξα ε ζπιινγή ησλ ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. Καηαγξάθνληαη πιήξσο νη θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηεο 

θάζε κνξθήο ελέξγεηαο θαη ην ζεκείν θαηαλάισζήο ηνπο. Έπεηηα δηακνξθψλεηαη ην 

ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ην νπνίν απνηππψλεη ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ελέξγεηαο ζε έλα 

ελεξγεηαθφ ζχζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα φξηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία θαηαξηίδεηαη έλα ηζνδχγην 

επηιέγνληαη απφ ηνλ επηζεσξεηή κε βάζε ηνπο ζηφρνπο, ην αληηθείκελν θαη ηα 

θξηηήξηα ηεο επηζεψξεζεο θαζψο θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία. Καηά θαλφλα νη ζηφρνη 

απηνί πεξηιακβάλνπλ: 

 Σελ εχξεζε ηεο θαηαλάισζεο ή ηεο εηδηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά 

θαηεγνξία ηειηθήο ρξήζεο θαη ζπζρέηηζή ηεο κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά 

 Σελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο κίαο ελεξγεηαθήο κεηαηξνπήο θαη 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

 Σελ εθηίκεζε ησλ δηάρπησλ θαη ησλ ζπγθεληξσκέλσλ απσιεηψλ ελέξγεηαο 

αλά κεηαηξνπή ή ηειηθή ρξήζε ελέξγεηαο 

 Σνλ έιεγρν θαη δηαθξίβσζε ησλ επηκέξνπο κεηξεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

απνηειεζκάησλ αλά ρξήζε θαη ηε ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ησλ ζηνηρείσλ 

θαηαλαιψζεσλ 

ηε ζπλνπηηθή επηζεψξεζε ηα ηζνδχγηα πεξηνξίδνληαη ζε επίπεδν ησλ 

βαζηθψλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ ελφο ζπγθξνηήκαηνο φπσο, νη θχξηεο βηνκεραληθέο 

κνλάδεο θαη ηα κεγάια θηίξηα. Δπίζεο θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ζην 

ζπγθξφηεκα απφ πιεπξάο ηειηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Αληίζεηα ζηελ εθηελή 

επηζεψξεζε ηα ηζνδχγηα θαηαξηίδνληαη ζε φιεο ηηο ελεξγνβφξεο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο θαη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. Ζ θαηαλάισζε θάζε κνξθήο ελέξγεηαο 

αλαιχεηαη ζε επηκέξνπο θαηαλαιψζεηο πνπ αθνξνχλ θχξηεο θαη βνεζεηηθέο ζπζθεπέο 

θαη εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη επηκέξνπο θηηξηαθνχο ρψξνπο. 

Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαιπηηθήο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο γίλεηαη 

πνιχ πην ελδειερήο θαη ιεπηνκεξεηαθή ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ πιεζψξα 

δηαθνξεηηθψλ ζεκείσλ. Έηζη, θαηαγξάθνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο θαη ησλ επί κέξνπο δσκαηίσλ, δαπέδσλ, νξνθήο θαη αλνηγκάησλ, νη 

εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ρψξσλ, δειαδή ζηνηρεία γηα 

ηνπο ιέβεηεο, ηνπο θαπζηήξεο, ηα θεληξηθά ζπγθξνηήκαηα ςπθηψλ - αληιηψλ 

ζεξκφηεηαο, ηελ θαηάζηαζε θαη ζεξκνκφλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο φπσο είλαη 
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ηα δίθηπα ζσιελψζεσλ, ηε ρξήζε απηνκαηηζκψλ ειέγρνπ φπσο ρξνλνδηαθφπηεο θαη 

ζεξκνζηάηεο, ηελ χπαξμε θεληξηθνχ εμνπιηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηέινο, 

ζηνηρεία ηνπηθψλ απηφλνκσλ κνλάδσλ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ.  

Αθφκε, ειέγρεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο κέζσ ηεο 

ζπλνιηθήο ηζρχνο, ηεο ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ησλ δηαθφξσλ 

ζεξκνθξαζηψλ ηνπ λεξνχ δηθηχνπ, απνζήθεπζεο θαη ηειηθήο ρξήζεο, θαζψο επίζεο 

θαη κέζσ ηεο θαηάζηαζεο θαη ζεξκνκφλσζεο ησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Ζ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ ειέγρεηαη απφ ην είδνο θαη ηελ 

επηθάλεηα ηνπ θσηηδφκελνπ ρψξνπ, απφ ηα ζηνηρεία ησλ εγθαηαζηεκέλσλ ιακπηήξσλ 

αλά ρψξν, απφ ηα ζηνηρεία θαιχκκαηνο εγθαηεζηεκέλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ αλά 

ρψξν, απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη γεληθά απφ ηελ πνηφηεηα 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Σέινο, ειέγρεηαη ν εμνπιηζκφο ππεξεζηψλ θαη 

νη νηθηαθέο ζπζθεπέο πνπ ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ ζην ρψξν, σο πξνο ην είδνο, ην 

πιήζνο, ηε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηε 

ζπληήξεζή ηνπο. 

Βήκα 4
ν
 - Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ 

ην ακέζσο επφκελν ζηάδην αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ησλ ελεξγεηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Αξρηθά, ηαμηλνκνχληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν ψζηε λα 

θαίλεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ θφζηνπο αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Σν ρξνλνινγηθφ δηάγξακκα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

απφ κία κνλάδα ή ζπγθξφηεκα παξηζηάλεη γξαθηθά ηελ ηζρχ κηαο κνξθήο ελέξγεηαο 

σο ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Καηαζθεπάδνληαη 

κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηνπο κεηξεηέο παξνρήο. Παξέρνπλ 

άκεζε πιεξνθφξεζε θαη επηηξέπνπλ πξψηεο εθηηκήζεηο γηα ηνλ ηξφπν θαη ηνπο 

θχξηνπο ηνκείο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο ζε σξηαία, εκεξήζηα θαη επνρηαθή βάζε. Καηά 

ηε δηάξθεηα ησλ εθηεηακέλσλ επηζεσξήζεσλ, ζα πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη γηα 

φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο κεηξεηέο. πλήζσο απεηθνλίδεηαη ε κεληαία 

θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα ζε εηήζην ρξνληθφ νξίδνληα. Σαπηφρξνλα, ππνινγίδνληαη 

ηα πνζνζηά ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλνληαη. 

Όιεο νη θαηαλαιηζθφκελεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο εθθξάδνληαη κε βάζε ηηο 

θπζηθέο κνλάδεο κέηξεζήο ηνπο (π.ρ. kg, lt, m3, kWh). Δπίζεο εθθξάδνληαη ζε κία 

εληαία κνλάδα ελέξγεηαο, ην ktoe, κε βάζε θαηάιιεινπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο. Γηα 

ηελ έθθξαζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε κεληαία βάζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ρξνληθφο θαηακεξηζκφο ησλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο πνπ αλαγξάθνληαη ζηα ηηκνιφγηα 

πξνκήζεηαο (ΓΔΖ, πεηξέιαην, πγξαέξην, θιπ). Ο θαηακεξηζκφο κπνξεί λα γίλεηαη κε 

απιέο κεζφδνπο ή αθφκε κε βάζε ζπλαξηήζεηο ρξνλνινγηθήο ζπζρέηηζεο ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο κε άιιεο ρξνλνζεηξέο. Ο επηζεσξεηήο επηιέγεη ηε 

κέζνδν ηνπ ρξνληθνχ θαηακεξηζκνχ κεηά απφ αηηηνιφγεζε. 

Παξάιιεια κε ηα ρξνλνινγηθά απηά δηαγξάκκαηα θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

γίλεηαη ελ ζπληνκία θαη αμηνιφγεζε - ζρνιηαζκφο ηνπ θφζηνπο αιιά θαη γεληθφηεξα 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Γειαδή, δηαπηζηψλεηαη  πφηε 
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εκθαλίδεηαη ε αηρκή ηεο θαηαλάισζεο θαη αηηηνινγείηαη ην γεγνλφο απηφ, ψζηε λα 

ιεθζνχλ αξγφηεξα ηα απαηηνχκελα κέηξα. 

Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο 

αλά ρξήζε θαη αλά ρψξν. Τπάξρνπλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηφζνη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο θαηαηάζζεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ρξήζε, φζεο είλαη θαη νη κνξθέο 

ελέξγεηαο ηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηεί ε επηρεηξεζηαθή κνλάδα. Παξαδείγκαηνο ράξε, αλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ηφηε γίλνληαη 

δχν δηαθνξεηηθέο θαηαλνκέο φπνπ θαίλνληαη νη πνζφηεηεο θάζε κνξθήο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη γηα πνην ιφγν. 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ηεο  θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ρψξν 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα αλά φξνθν ή αλά ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. ηελ πεξίπησζε 

ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ ζε κηα παξαγσγηθή κνλάδα ε θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα 

εθθξάδεηαη ζπλήζσο αλά γξακκή παξαγσγήο ελφο πξντφληνο ή αλά ηκήκα ηεο 

γξακκήο απηήο. 

Βήκα 5
ν
 - Δλεξγεηαθνί Γείθηεο 

ην πέκπην ζηάδην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εηδηθέο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή αιιηψο ζηνπο ελεξγεηαθνχο δείθηεο θηηξίνπ. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ: KWh αλά m
2
 ή m

3
 σθέιηκνπ ρψξνπ, kWh αλά κνλάδα 

πξντφληνο, παξερφκελεο ππεξεζίαο ή εμνπιηζκνχ ππνζηήξημήο ηεο θαη βέβαηα kWh 

αλά άηνκν. 

Έπεηηα, γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ πνπ 

ππνινγίζηεθαλ θαη εθείλσλ παξφκνησλ θηηξίσλ πξφηππεο θαηαζθεπήο θαη 

νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο, φπσο απηνί έρνπλ πξνθχςεη απφ κεηξήζεηο ή 

ζεσξεηηθνχο ππνινγηζκνχο γηα θηίξηα δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ. Αθφκε, αθνινπζεί 

ζπζρέηηζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ, εηδηθψλ θαη κε, κε ην πιήζνο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ή ησλ παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, 

αθφκα θαη κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

Βήκα 6
ν
 - Γξάζεηο Δλεξγεηαθήο Βειηίσζεο 

Σν έθην ζηάδην πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. Οη πξνηάζεηο απηέο ζθνπφ έρνπλ 

ηε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 Δλέξγεηεο λνηθνθπξέκαηνο, νη νπνίεο εθαξκφδνληαη ζε ηαθηηθή βάζε θαη 

εληάζζνληαη ζηε ζπλήζε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ θηηξίνπ. Σηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ θηηξίνπ. 

 Δπεκβάζεηο ρακεινχ θφζηνπο νη νπνίεο γίλνληαη εθάπαμ θαη κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ηνλ ππάξρνληα εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο δηαρείξηζεο 

ηνπ θηηξίνπ. Σν θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ απηψλ απνπιεξψλεηαη ζπρλά εληφο 

ηεο ίδηαο δηαρεηξηζηηθήο ρξνληάο θαη ζπλήζσο ζε ιηγφηεξν απφ δπν ρξφληα. 

 Δπεκβάζεηο πςεινχ θφζηνπο ή αιιηψο επεκβάζεηο αλαθαηαζθεπήο. Οη 

δξάζεηο απηέο απνηεινχλ εθάπαμ επελδχζεηο έληαζεο θεθαιαίνπ ιφγσ ηνπ 
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ζεκαληηθνχ αξρηθνχ θφζηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ηεο κέζεο ή καθξάο 

πεξηφδνπ απνπιεξσκήο ηνπο. 

Δπίζεο, ηα κέηξα ελεξγεηαθήο βειηίσζεο δηαρσξίδνληαη θαη αλεμαξηήησο ηνπ 

θφζηνπο ηνπο, κε βάζε ην ρψξν ή ην ζχζηεκα ζην νπνίν ζα εθαξκνζηνχλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ρσξίδνληαη ζε δξάζεηο: 

 ην θηηξηαθφ θέιπθνο 

 ηα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ 

 ηα ζπζηήκαηα ςχμεο 

 ηνλ ειεθηξνινγηθφ εμνπιηζκφ 

 ηνλ θσηηζκφ 

 ηα ζπζηήκαηα ζεξκφηεηαο θαη 

 ε ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο νη νπνίεο ιφγσ ηεο 

λέαο ηερλνινγίαο ηνπο δελ εληάζζνληαη ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο 

Βέβαηα, θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο δξάζεσλ πεξηιακβάλεη επί 

κέξνπο επεκβάζεηο λνηθνθπξέκαηνο, ρακεινχ θφζηνπο θαη αλαθαηαζθεπήο. 

Βήκα 7
ν
 - Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε 

ηφρνο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο ησλ έξγσλ ελεξγεηαθήο βειηίσζεο 

είλαη ε εμέηαζε ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κηαο επέλδπζεο, πνπ θαίλεηαη απφ ηελ 

πξναλαθεξζείζα αλάιπζε θαηάιιειε, κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ εθείλεο πνπ 

εμαζθαιίδεη ην βέιηηζην φθεινο κε ηνλ κηθξφηεξν επελδπηηθφ θίλδπλν. Ζ δηαδηθαζία 

απηή αθνξά ηα ελεξγεηαθά έξγα κε κέζν θφζηνο επέλδπζεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν 

εθείλα κε πςειφ θφζηνο επέλδπζεο. 

Δπνκέλσο, ζηελ ελφηεηα απηή εμεηάδνληαη ηα θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο γηα 

κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ ή 

γεληθφηεξα ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

Σα νηθνλνκηθά θξηηήξηα απνηεινχλ ηα ζπλήζε θξηηήξηα γηα ηελ νξηνζέηεζε 

ηνπ έξγνπ ηεο επηζεψξεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο επεκβάζεσλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Ύςνο απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πινπνίεζεο 

ηνπ κέηξνπ 

 Οηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Αμηνινγείηαη ην εηήζην φθεινο σο πξνο 

ηε δαπάλε πινπνίεζεο ηνπ κέηξνπ 

 Ύςνο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξίηνπο. Αμηνινγείηαη ε δπλαηφηεηα ηπρφλ 

ρξεκαηηθήο ππνζηήξημεο ε νπνία δηαηίζεηαη κέζσ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 

Χο κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζπλήζσο ιακβάλεηαη ε απιή πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο (ΑΠΑ), ε νπνία απνηειεί ηνλ απινχζηεξν δείθηε γηα κηα πξψηε 

έλδεημε νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο κηαο επέλδπζεο. Βνεζά ηνλ ππνςήθην επελδπηή 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ κηαο επέλδπζεο. Οξίδεηαη ζαλ ν ιφγνο ησλ 

θεξδψλ πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην πνπ κπνξεί λα αθνξά είηε ηα ζπλνιηθά, είηε 

κφλν ηα ίδηα θεθάιαηα. 
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ηα πην ζχλζεηα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη απηφ 

ηεο θαζαξήο παξνχζαο αμίαο (net present value, NPV) κηαο επέλδπζεο ε νπνία είλαη 

ην ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο ηεο επέλδπζεο, πνπ πξνθχπηεη σο δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ νθέινπο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δαπαλψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηεο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο (Internal Rate 

of Return, IRR) ν νπνίνο είλαη ην επηηφθην γηα ην νπνίν ηα ζπλνιηθά έζνδα απφ ηελ 

επέλδπζε είλαη ίζα κε ην αξρηθφ ηεο θφζηνο, δειαδή ην επηηφθην γηα ην νπνίν ε NPV 

ηνπ έξγνπ κεδελίδεηαη. Έλα άιιν θξηηήξην απνηειεί ν ιφγνο νθέινπο/θφζηνπο 

(benefit-cost ratio, BCR) πνπ είλαη ην πειίθν ηνπ ζπλνιηθνχ νθέινπο πξνο ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο. Σέινο, ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο (discounted back period, 

DPB) πνπ είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο 

αξρηθήο επέλδπζεο αιιά θαη ησλ ηφθσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ απφ κηα 

ελαιιαθηηθή ηνπνζέηεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ είλαη έλα αθφκα θξηηήξην ηα νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

ην ζηάδην απηφ εμεηάδεηαη επίζεο ε πηζαλφηεηα ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο 

απφ επξσπατθά πξνγξάκκαηα, θαζψο θαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

κεραληζκψλ, φπσο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηξίηνπο πνπ αλαθέξζεθε θαη 

πξνεγνπκέλσο, θπξίσο κέζσ εηαηξεηψλ παξνρήο ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο 

πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην ζηάδην ρξεκαηννηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ δηαθφξσλ 

δξάζεσλ είλαη θαη ην ζηάδην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε έξεπλα αγνξάο γηα ηηο 

πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ζε θάζε δξάζε. 

Βήκα 8
ν
 - Γηακόξθσζε Πξνηάζεσλ 

ην ζηάδην απηφ παξνπζηάδνληαη νη ηειηθέο πξνηάζεηο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

επηζεσξεηή πξνο ηε δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο, ε νπνία είλαη αξκφδηα 

λα ιάβεη ηηο απνθάζεηο. Μεηά θαη ηελ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ 

ελεξγεηαθήο βειηίσζεο επηιέγνληαη απηέο πνπ ζπκθέξνπλ πεξηζζφηεξν, πάληα θαηά 

ηελ (ηεθκεξησκέλε) γλψκε ηνπ επηζεσξεηή ή ειεγθηή. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ δε 

ζπλεπάγεηαη ππνρξεσηηθά φηη πξφθεηηαη γηα ηα κέηξα εθείλα πνπ θνζηίδνπλ ιηγφηεξν. 

Δλδέρεηαη κηα επέλδπζε λα είλαη πνιχ πςεινχ θφζηνπο αιιά ηα νθέιε 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο λα είλαη ηέηνηα πνπ λα ηελ θαζηζηνχλ ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα. 

Σειηθά, παξνπζηάδνληαη ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ε αλάιπζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ νθέινπο θαη ινηπψλ επηπηψζεσλ αλά κέηξν, ε εθηίκεζε δαπάλεο 

πινπνίεζεο θαη ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ εθείλσλ, ηα νπνία φπσο 

πξνηείλεηαη, ζπκθέξνπλ πεξηζζφηεξν.  

Βήκα 9
ν
 – Τπνβνιή έθζεζεο 

ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο φιεο 

δηαδηθαζίαο θαη εμεγείηαη φρη κφλν ε ρξεζηκφηεηα αιιά θαη ε αλαγθαηφηεηά ηεο. 

Δπίζεο εληνπίδνληαη θαη δηαπηζηψλνληαη νη πξννπηηθέο ηηο νπνίεο έρεη ε 

επηρεηξεζηαθή κνλάδα ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη ησλ νπνίσλ ε άκεζε εθαξκνγή είηε 

ζπλαληά αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο είηε δελ είλαη απαξαίηεηε. Σνλίδεηαη φηη ιφγσ ησλ 
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απμαλφκελσλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, ε 

επηρεηξεζηαθή κνλάδα ρξεηάδεηαη λα δηαζέζεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο πξνο ηελ 

ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. 

Βήκα 2
o
- Πξνεηνηκαζία 

πλεληεύμεηο κε ηα 

ηειέρε ηεο Δπηρείξεζεο
Δξσηεκαηνινγίν Έιεγρνο ησλ Τπάξρόλησλ 

πζηεκάησλ Μέηξεζεο

Βήκα 3
ν
 - πιινγή ηνηρείσλ

Αλαιπηηθή Μειέηε
Δηδηθέο Μεηξήζεο

Βήκα 4
ν 
- Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ

Βήκα 1
ν 
- Δηζαγσγή

Βήκα 5
ν 
- Δλεξγεηαθνί Γείθηεο

Βήκα 6
ν 
- Γξάζεηο Δλεξγεηαθήο Βειηίσζεο

Βήκα 7
ν 
- Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε

Βήκα 8
ν 
- Γηακόξθσζε Πξνηάζεσλ

Βήκα 9
ν 
– Τπνβνιή έθζεζεο

 

Γηάγξακκα 4.2: Βήκαηα Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο 

4.6 ΌΡΓΑΝΑ ΜΔΣΡΖΖ 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, βαζηθφο παξάγνληαο ζηελ νξζή θαη νινθιεξσκέλε 

ελεξγεηαθή επηζεψξεζε είλαη νη κεηξήζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ελεξγεηαθψλ 

παξακέηξσλ. Δλεξγεηαθέο κεηξήζεηο νλνκάδνληαη νη δηαδηθαζίεο εθείλεο, πνπ 

επηηξέπνπλ ησλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

ηεο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε θαη ηε κέηξεζε ησλ δεηνχκελσλ παξακέηξσλ, απαηηνχληαη 

αθξηβή θαη πιήξε δεδνκέλα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ πξάμε, 
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δηαπηζηψλεηαη φηη ζπαλίσο είλαη δηαζέζηκα ηέηνηα ζηνηρεία. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα 

δηαζέζηκα κεηξεηηθά φξγαλα δελ έρνπλ ππνζηεί ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη βαζκνλφκεζεο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ ρακειφ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο. Ο επηζεσξεηήο δηεξεπλά ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ θαη πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο γηα ην πηζαλφ κεηξεηηθφ ηνπο 

ζθάικα. 

Με βάζε ηηο απαηηήζεηο θαη ηα θξηηήξηα ηεο επηζεψξεζεο, ν επηζεσξεηήο 

θαηαζηξψλεη έλα πξφγξακκα κεηξήζεσλ, αμηνπνηψληαο ηφζν ηα εγθαηεζηεκέλα 

κεηξεηηθά φξγαλα φζν θαη θνξεηά. Σν πξφγξακκα ησλ κεηξήζεσλ θαηαζηξψλεηαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηζεψξεζεο θαη, επνκέλσο, είλαη θαηά θαλφλα ζχληνκεο 

δηάξθεηαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη κεηξήζεηο ηεο επηζεψξεζεο γίλνληαη ζε ζηηγκηαία θαη 

φρη ζε επνρηαθή ή εηήζηα βάζε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη κεηξήζεηο πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηζεψξεζεο αθνξνχλ ηελ ηζρχ θαη φρη ηελ ελέξγεηα απηή θαζεαπηή. Ζ ηζρχο νξίδεηαη 

σο ε ελέξγεηα ζηε κνλάδα ηνπ ρξφλνπ θαη απνηειεί έλα ζηηγκηαίν κέγεζνο, ε κέηξεζε 

ηνπ νπνίνπ δηαξθεί απφ κεξηθά δεπηεξφιεπηα έσο ιίγα ιεπηά. 

Καηά ηε κέηξεζε ηεο ηζρχνο ν επηζεσξεηήο ζα πξέπεη λα βεβαηψλεηαη φηη ην 

ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε κία θαηάζηαζε ζεξκνδπλακηθήο ηζνξξνπίαο, ε νπνία 

πηζηνπνηείηαη απφ ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ελδείμεσλ ησλ κεηξεηψλ. πλεπψο, νη 

κεηξήζεηο κε ηα θνξεηά φξγαλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο δε δχλαηαη επζέσο λα 

δψζνπλ πιήξε εηθφλα γηα ηε κεληαία ή εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο κηαο θαη δε 

κεηξάηαη επζέσο ν ρξφλνο. 

Αληίζεηα, κε ηηο κεηξήζεηο απηέο δηαπηζηψλεηαη ν βαζκφο απφδνζεο ησλ 

ελεξγεηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παξέρνληαη ζηνηρεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξνηχπνπ ηεο θαηαλάισζεο αλαθνξάο. Δπίζεο ειέγρεηαη ε αθξίβεηα ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ νξγάλσλ κέηξεζεο. 

πγθεληξσηηθά ηα ηππηθά φξγαλα κεηξήζεσο παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα 4.1 

καδί κε ηηο παξακέηξνπο κέηξεζεο: 
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Δμνπιηζκόο Παξάκεηξνη κέηξεζεο/ Παξαηεξήζεηο 

Ζιεθηξηθόο   

Βνιηφκεηξν Σάζε 

Ακπεξφκεηξν Ζιεθηξηθφ Ρεχκα 

Χκφκεηξν Αληίζηαζε 

Βαηφκεηξν Ηζρχο (kW) 

Πνιχκεηξν Σάζε, ειεθηξηθφ ξεχκα, αληίζηαζε 

Λνπμφκεηξν ηάζκε θσηηζκνχ ζε lux 

Μεηξεηήο ζπληειεζηή ηζρχνο 
πληειεζηήο ηζρχνο/ ππνινγηζκφο θαηλφκελεο 

ηζρχνο (kVA) 

Θεξκνγξαθηθφο ζαξσηήο / 

θάκεξα 

Θεξκνθξαζία αγσγνχ ζε 
ν
C / Δηθφλα 

ζεξκνθξαζίαο ζε ππεξζεξκαζκέλνπο αγσγνχο 

( εηδηθά ζηα ζεκεία ζχλδεζεο) 

Αλαιπηήο πνηφηεηαο ηζρχνο Αξκνληθέο / άιιεο παξάκεηξνη ειεθηξηζκνχ 

Θεξκνθξαζία   

Θεξκφκεηξν Θεξκνθξαζία μεξνχ βνιβνχ ζε 
o
C 

Φπρξφκεηξν Θεξκνθξαζία μεξνχ θαη πγξνχ βνιβνχ ζε 
o
C 

Φνξεηφ ειεθηξνληθφ 

ζεξκφκεηξν 
  

Σειερεηξηδφκελνη αηζζεηήξεο 

ππέξπζξήο αθηηλνβνιίαο 
  

Φεθηαθφ ζεξκφκεηξν   

Τγξαζία   

Τγξφκεηξν Τγξαζία / ζεξκνθξαζία πγξνχ βνιβνχ 

Φεθηαθφ ζεξκφκεηξν Τγξαζία / ζεξκνθξαζία πγξνχ βνιβνχ 

Πίεζε θαη Σαρύηεηα   

Μαλφκεηξν Πίεζε θαη ηαρχηεηα ξνήο αέξα 

Φεθηαθφ αλεκφκεηξν Πίεζε θαη ηαρχηεηα ξνήο αέξα 

Αλεκφκεηξν θηλεηνχ πιαηζίνπ   

Μεηξεηήο πίεζεο Πίεζε πγξψλ 

Πίλαθαο 4.1: Σππηθφο εμνπιηζκφο γηα κηα ελεξγεηαθή θαηαγξαθή 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
Ο
: 

ΓΡΑΔΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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5.1 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΣΟ ΚΣΗΡΗΑΚΟ ΚΔΛΤΦΟ. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα νπνηαζδήπνηε 

παξέκβαζεο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε εμνηθνλφκεζε ζηε 

ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζ' απηφ. ηε ζπλέρεηα, παξέρεηαη κηα γεληθή δηαδηθαζία 

ππνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν ησλ βαζκνεκεξψλ, κε ζπκβνπιέο γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εχξεζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ θεξδψλ. 

5.1.1 Μέζνδνο Βαζκνεκεξώλ 

Ζ κέζνδνο ησλ βαζκνεκεξψλ δίλεη κηα πξνζέγγηζε ησλ ζεξκηθψλ θαη 

ςπθηηθψλ θνξηίσλ ελφο θηηξίνπ, πνπ νθείινληαη ζηηο απψιεηεο κεηαθνξάο 

ζεξκφηεηαο κέζσ ηνπ θειχθνπο, θαζψο θαη ζε νπνηνδήπνηε ειηαθφ θαη εζσηεξηθφ 

ζεξκηθφ θέξδνο. Ζ κέζνδνο απηή βαζίδεηαη ζηε ρξνληθά κε-κεηαβαιιφκελε αλάιπζε 

ηεο ζεξκηθήο ηζνξξνπίαο ζηα φξηα ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα 

αξθεηέο ξνέο ζεξκφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αγσγήο, ηεο δηήζεζεο, ησλ 

ειηαθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ. 

Ζ θαζαξή απψιεηα (ή θέξδνο) ζεξκφηεηαο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή 

θαζνξίδεηαη απφ ην ζεξκηθφ ηζνδχγην (πξψηνο ζεξκνδπλακηθφο λφκνο) ηνπ θηηξίνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ, ην ζηηγκηαίν ζεξκηθφ 

ηζνδχγην δίλεη: 

                               

φπνπ 

qH: Σν ζεξκηθφ θνξηίν 

BLC: O ζπληειεζηήο θνξηίνπ ηνπ θηηξίνπ 

Σin: Θεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ ρψξνπ θηηξίνπ 

Σout: Θεξκνθξαζία εμσηεξηθνχ ρψξνπ θηηξίνπ 

qg: Σα θαζαξά ζεξκηθά θέξδε 

Ζ εμίζσζε (5.1.1) κπνξεί λα αλαζπληαρζεί ψζηε λα εηζαρζεί ε ζεξκνθξαζία 

ηζνδπγίνπ ηνπ θηηξίνπ (Tb): 

             
  

   
                                 

πλεπψο, ε ζεξκνθξαζία ηζνδπγίνπ ξπζκίδεη ηελ πξνθαζνξηζκέλε εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία (Tin) κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηα εζσηεξηθά θνξηία. 

Πξηλ ηελ πεηξειατθή θξίζε, νη απψιεηεο κεηαθνξάο θαη δηήζεζεο ήηαλ ζεκαληηθέο 

(ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ηνπ BLC ζε ζρέζε κε ηα εζσηεξηθά θέξδε). Τπνινγίδεηαη φηη 

ηα θαζαξά εζσηεξηθά θνξηία ζπκβάιινπλ θαηά 3
ν
C ζηα πεξηζζφηεξα θηίξηα. Έηζη, ε 

ζεξκνθξαζία ηζνδπγίνπ ππνηίζεηαη φηη είλαη 18
ν
C γηα φια ηα θηίξηα. 

Οινθιεξψλνληαο ηα ζηηγκηαία ζεξκηθά θνξηία θαηά ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο 

(κφλν νη ζεηηθέο ηηκέο ηνπ qH ρξεζηκνπνηνχληαη), κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην ζπλνιηθφ 

ζεξκηθφ θνξηίν ηνπ θηηξίνπ. ηελ πξάμε, ε νινθιήξσζε πξνζεγγίδεηαη κε ηελ 
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άζξνηζε ησλ κέζσλ ηηκψλ γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα (κία ψξα ή εκέξα). 

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο εκεξήζηεο κέζεο ηηκέο, ην ζεξκηθφ θνξηίν ππνινγίδεηαη σο: 

                      
 

  

   

            

Ζ άζξνηζε γίλεηαη κέρξη ηνλ αξηζκφ NH, δειαδή ζε φιε ηελ πεξίνδν 

ζέξκαλζεο. 

Απφ ηελ εμίζσζε (5.1.3), νξίδνληαη νη .βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο. (DDH) σο 

ζπλάξηεζε κφλνλ ηεο εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηζνδπγίνπ, σο 

εμήο: 

                    
 

  

   

           

Ζ ζπλνιηθή ρξήζε ελέξγεηαο (EH) γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζεξκηθνχ θνξηίνπ ηνπ 

θηηξίνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί ζεσξψληαο ζηαζεξή ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο θαηά ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο (αξθεηνί θαηαζθεπαζηέο 

παξέρνπλ γηα ηνπο ιέβεηεο ή ηνπο θνχξλνπο ηνπο ηελ εηήζηα απφδνζε ρξήζεο 

θαπζίκνπ) σο: 

   
  

  
 

      

  
                   

Ζ κέζνδνο ησλ βαζκνεκεξψλ, πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (5.1.5), 

κπνξεί λα εθαξκνζηεί επίζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ βαζκνεκεξψλ ηεο πεξηφδνπ δξνζηζκνχ (DDC), ρξεζηκνπνηψληαο κηα 

εμίζσζε παξφκνηα κε ηελ εμίζσζε (5.1.4): 

                    
 

  

   

           

Με ηε κέζνδν ησλ βαζκνεκεξψλ κπνξεί λα ππνινγηζζεί κε αξθεηή αθξίβεηα ε 

εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ηδηαίηεξα ζηα θηίξηα ησλ νπνίσλ νη 

απψιεηεο νθείινληαη θπξίσο ζην θέιπθνο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο δηήζεζεο θαη ηνπ 

αεξηζκνχ. Γπζηπρψο, ε κέζνδνο απηή δελ είλαη ηφζν αθξηβήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

ςπθηηθψλ θνξηίσλ εμαηηίαο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε επίδξαζε ηεο 

ζεξκηθήο κάδαο ηνπ θηηξίνπ, πνπ επηβξαδχλεη ηε δξάζε ησλ εζσηεξηθψλ θεξδψλ, νη 

ήπηεο εμσηεξηθέο ζεξκνθξαζίεο ην θαινθαίξη, πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα κεγάια 

ζθάικαηα ζηελ εθηίκεζε ησλ βαζκνεκεξψλ ςχμεο, θαη νη πςειέο κεηαβνιέο ζηε 

δηήζεζε θαη ηνλ αεξηζκφ, φηαλ νη έλνηθνη αλνίγνπλ ηα παξάζπξα ή εθαξκφδνληαη 

θχθινη εμνηθνλνκεηή. 

5.1.2 Τπνινγηζκόο ηεο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο 

Όηαλ εθαξκφδεηαη έλα κέηξν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο (π.ρ. πξνζζήθε ζεξκηθήο κφλσζεο ζηελ νξνθή ή 

κείσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ νπψλ ηνπ θειχθνπο ηνπ θηηξίνπ), ν BLC ηνπ θηηξίνπ 



69 
 

κεηψλεηαη. Τπνζέηνληαο φηη δελ ππάξρεη αιιαγή ζηελ πξνθαζνξηζκέλε εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία θαη ζηα εζσηεξηθά θέξδε ηνπ θηηξίνπ, ιφγσ ηεο επέκβαζεο ζην 

θέιπθνο κεηψλεηαη αληίζηνηρα ε ζεξκνθξαζία ηζνδπγίνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ 

νξηζκφ ηεο (εμίζσζε (5.1.2)). Έηζη, ε επέκβαζε ζην θέιπθνο κεηψλεη ην ζεξκηθφ 

θνξηίν, ζπλεπψο θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αθνχ θαη ν BLC θαη νη DDΖ(Tb) 

κεηψλνληαη. Ζ εμνηθνλφκεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιφγσ ηεο επέκβαζεο 

ππνινγίδεηαη γεληθά σο εμήο: 

                 
                                  

  
           

Ζ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζεσξείηαη φηη παξακέλεη ε ίδηα πξηλ 

(δείθηεο Δ) θαη κεηά (δείθηεο R) ηελ επέκβαζε, εθηφο εάλ αληηθαηαζηαζεί ή 

ηξνπνπνηεζεί ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. ε πνιιέο εθαξκνγέο, ε κεηαβνιή ζηε 

ζεξκνθξαζία ηζνδπγίνπ πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ επέκβαζε είλαη αξθεηά κηθξή. Σφηε, 

νη βαζκνεκέξεο (DDH) κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζηαζεξέο πξηλ θαη κεηά ηε κεηαηξνπή 

θαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξεί λα ππνινγηζηεί επθνιφηεξα κε ηελ αθφινπζε 

εμίζσζε: 

       
                        

  
           

εκεηψλεηαη φηη, φηαλ ηξνπνπνηείηαη κφλν έλα ζηνηρείν ηνπ θειχθνπο ηνπ 

θηηξίνπ (π.ρ. ε νξνθή), ε δηαθνξά (BLCE-BLCR) είλαη ηζνδχλακε κε ηε δηαθνξά ησλ 

ηηκψλ U∙A ηνπ ζηνηρείνπ πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε (δει. UE∙A-UR∙A). Έηζη, γηα λα 

εθαξκφζεη ηελ εμίζσζε (5.1.7) ή (5.1.8) ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο θαη ην πθηζηάκελν νιηθφ ζεξκηθφ θνξηίν ηνπ 

θηηξίνπ. Άξα ε εμίζσζε (5.1.8) ηξνπνπνηείηαη ζηελ εμήο: 

       
                      

       
           

φπνπ 

ΓΔΖ, R [kWh / έηνο]: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κεηά ηελ επέκβαζε 

A[m
2
]: επηθάλεηα ζηνηρείνπ 

UΔ [W / m
2
∙
o
C]: πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζηνηρείνπ πξηλ ηελ επέκβαζε 

UR [W / m
2
∙
o
C]: πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ζηνηρείνπ κεηά ηελ επέκβαζε 

DDH [
o
Cεκέξα / έηνο]: Βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

θηίξην 

εΖ: Βαζκφο απφδνζεο ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

5.1.3 Τπνινγηζκόο ησλ Βαζκνεκεξώλ 

ηνηρεία γηα ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ απφ δηάθνξεο 

πεγέο, ηδηαίηεξα νη βαζκνεκέξεο γηα ηε ζεξκνθξαζία ηζνδπγίνπ ησλ 18
ν
C. Ο πίλαθαο 

5.1 παξνπζηάδεη ηηο ηηκέο DDH (18
ν
C) ελφο έηνπο γηα 10 αληηπξνζσπεπηηθέο 

ηνπνζεζίεο ζε δηάθνξεο θιηκαηηθέο δψλεο ζηελ Διιάδα. 
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Σνπνζεζία 
DDH(18

o
C) 

ελόο έηνπο 

Αζήλα 1100 

Ζξάθιεην 782 

Θεζζαινλίθε 1725 

Ηεξάπεηξα 674 

Ησάλληλα 2065 

Καιακάηα 983 

Κέξθπξα 1185 

Κνκνηελή 1926 

Πάηξα 1124 

Μπηηιήλε 1297 

Πίλαθαο 5.1: Βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο επηιεγκέλσλ πφιεσλ ζηελ Διιάδα 

5.1.4 Δπηιεγκέλεο Δπεκβάζεηο ζην Κηηξηαθό Κέιπθνο 

Γεληθά, ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο είλαη δαπαλεξά, αθνχ απαηηνχλ επεκβάζεηο έληαζεο εξγαζίαο (π.ρ. ε 

πξνζζήθε ζεξκηθήο κφλσζεο ή ε αληηθαηάζηαζε παξαζχξσλ). Έηζη, νη πεξίνδνη 

απνπιεξσκήο ησλ πεξηζζφηεξσλ επεκβάζεσλ ζηα θηηξηαθά θειχθε είλαη κάιινλ 

κεγάιεο δηάξθεηαο, πνπ θαη πάιη κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ γηα ιφγνπο πέξαλ ησλ 

ελεξγεηαθψλ, φπσο είλαη ε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ή ε κείσζε ηεο 

ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ γηα ηελ απνθπγή δνκηθψλ αζηνρηψλ. Πάλησο, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ νη επεκβάζεηο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο κπνξνχλ λα αηηηνινγεζνχλ κε 

βάζε κφλν ηε βειηίσζε ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα. ηνλ πίλαθα 5.2 θαίλνληαη 

νη δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο πνπ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε καδί κε ην εθηηκψκελν 

φθεινο ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά νη θπξηφηεξεο απφ απηέο. 

Δπεκβάζεηο ζην θηηξηαθό 

θέιπθνο 

Δθηηκώκελν όθεινο 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

Πξνζζήθε ζεξκνκόλσζεο 10% - 40% 

Αληηθαηάζηαζε παξαζύξσλ 10% - 20% 

Φύηεπζε δσκάησλ έσο 20% 

Φπρξά πιηθά 10% - 20% 

θίαζηξα- Ζιηνπξνζηαζία 20% - 30% 

Αεξηζκόο 10% - 15% 

Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 10% - 15% 

Διάηησζε δηήζεζεο αέξα έσο 40% 

Πίλαθαο 5.2: Δθηηκψκελν πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 
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5.1.4.1 Πποζθήκη θεπμομόνυζηρ 

Όηαλ έλα ζηνηρείν ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο δελ είλαη κνλσκέλν ή δελ επαξθεί 

ε κφλσζή ηνπ, κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή ε πξνζζήθε κφλσζεο κε ζηφρν 

ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ ιφγσ κεηάδνζεο. Αλ θαη ν ππνινγηζκφο ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα ηέηνηα επέκβαζε απαηηεί ιεπηνκεξή πξνζνκνίσζε 

ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε νη επηδξάζεηο ηεο ζεξκηθήο κάδαο ηνπ θηηξίνπ ή/θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη εμηζψζεηο (5.7) ή (5.8) γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ζέξκαλζεο. Δάλ ην 

θηίξην ζεξκαίλεηαη θαη ςχρεηαη ηαπηφρξνλα, ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ιφγσ ηεο πξνζζήθεο κφλσζεο ζην θηηξηαθφ θέιπθνο ππνινγίδεηαη αζξνίδνληαο ηα 

ελεξγεηαθά θέξδε ιφγσ ηεο κείσζεο ζηε ζέξκαλζε θαη απηά ιφγσ ηεο κείσζεο ζηελ 

ςχμε. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U [W / 

m
2
∙K] βξέζεθε ζηε βηβιηνγξαθία κηα ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ. Γηα 

λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο απαηηείηαη ε γλψζε ησλ ζπληειεζηψλ ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο ι [W / m∙K] ησλ δηαθνξψλ δνκηθψλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

ηνηρνπνηία θαζψο θαη ην πάρνο d [m] πνπ θαηαιακβάλνπλ απηά. 

 

Δηθόλα 5.1: Γνκηθά πιηθά πνπ απνηεινχλ κηα ηππηθή ηνηρνπνηία 

Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο κηαο ηνηρνπνηίαο ππνινγίδεηαη απφ ηνλ 

ηχπν: 

  
 

     
  

  
    

            

ην παξαπάλσ ηχπν Rsi θαη Rse είλαη ζπληειεζηήο πνπ αθνξνχλ ηελ δηεχζπλζε 

ξνήο ζεξκφηεηαο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηεχζπλζε ηεο ζεξκφηεηαο είλαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ νη ηηκέο ηνπο είλαη ίζεο κε: 

Rsi = 0,13 m
2
∙K / W    θαη    Rse = 0,04 m

2
∙K / W 
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ηνλ πίλαθα 5.3 παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο δηάθνξσλ ηππηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ. Βιέπνπκε φηη 

ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο π.ρ. ηεο κνλσκέλεο ηνηρνπνηίαο είλαη πνιχ 

ρακειφηεξνο απφ ην ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο ηεο νξνθήο ρσξίο κφλσζε. ην 

επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο ι δηαθφξσλ δνκηθψλ πιηθψλ. 

Σν εθηηκψκελν φθεινο απφ ηελ πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο κπνξεί λα 

θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 40% εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε. 

Δίδνο δνκηθνύ ζηνηρείνπ 
πληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο ι  

(W / m∙K) 

θπξόδεκα 2,03 

Πιίλζνη 0,56 

Γπςνζαλίδα 0,58 

νβάο 0,7 

Γξπο 0,21 

Υάιπβαο 53,15 

Αινπκίλην 203,52 

Πιαθίδηα από θειιό 0,064 

Ταινβάκβαθαο 0,041 

Γηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην 0,037 

Πίλαθαο 5.3: Σππηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι δηάθνξσλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Δίδνο δνκηθνύ ζηνηρείνπ 

Σηκή ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο U 

(W / m
2
∙K) 

Καιπκκέλα Σππνπνηεκέλα Δθηεζεηκέλα 

220 mm ηνηρνπνηία κε 

επίρξηζκα πάρνπο 16 mm  
2,2 2,3 2,4 

Σνηρνπνηία κε 13 mm 

δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο 

ζην δηάθελν 

0,69 0,7 0,71 

θπξόδεκα πάρνπο 150 mm 3,2 3,5 3,9 

θπξόδεκα πάρνπο 150 mm κε 

πιάθεο από μπιόκαιιν ζηελ 

εζσηεξηθή πιεπξά θαη 

επίρξηζκα πάρνπο 16 mm 

1,1 1,1 1,1 

Οξνθή πιάθα κπεηόλ 150 mm 

κε αζθαιηόπαλν 19 mm 
3,1 3,4 3,7 

Μνλσκέλεο νξνθέο 0,88 0,9 0,92 

Πίλαθαο 5.4 : Σππηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηφηεηαο U δηάθνξσλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ 



73 
 

5.1.4.2 Βεληιώζειρ ζηα παπάθςπα 

Οη βειηηψζεηο ζηα παξάζπξα, φπσο είλαη ε ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ πςειήο 

απφδνζεο, ηαηληψλ θαη επηζηξψζεσλ ζηα παξάζπξα ή ηα παξάζπξα ζπέιιεο, κπνξεί 

λα επηθέξνπλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ. 

Οη βειηηψζεηο απηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηφζν ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο φζν θαη 

ηα ειηαθά θέξδε. Δμάιινπ, ηα ελεξγεηαθά απνδνηηθά παξάζπξα δεκηνπξγνχλ πην 

άλεην πεξηβάιινλ, κε νκνηφκνξθε θαηαλνκή ζεξκνθξαζηψλ θαη θαιή πνηφηεηα 

θσηηζκνχ. 

 

ρήκα 5.1: Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα κε κνλά θαη δηπιά ηδάκηα 

ην ζρήκα 5.1, απφ κειέηε ηνπ Κέληξνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

(ΚΑΠΔ,), θαίλεηαη θαζαξά ε ελεξγεηαθή επηβάξπλζε ιφγσ ζεξκηθψλ 

απσιεηψλ/εηζξνψλ ζηελ πεξίπησζε ησλ παιηψλ κνλψλ κε ζηεγαλψλ παινπηλάθσλ, ζε 

ζρέζε κε λένπο δηπινχο αεξνζηεγαλνχο παινπίλαθεο. 

Βειηηψζεηο ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε κπνξεί λα γίλνπλ ζε φιεο ηηο 

ζπληζηψζεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη έλα παξάζπξν θαη πεξηιακβάλνπλ: 

 ηε κφλσζε ησλ δηαθέλσλ κεηαμχ ησλ παινπηλάθσλ γηα ηε κείσζε ηεο 

κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κε αγσγή 

 ηελ εγθαηάζηαζε πνιιαπιήο επίζηξσζεο ή ηαηληψλ γηα ηε κείσζε ηεο 

κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο κέζσ αθηηλνβνιίαο 

 ηελ εηζαγσγή αεξίνπ αξγνχ ή θξππηνχ ζην δηάθελν κεηαμχ ησλ παινπηλάθσλ, 

πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κέζσ ζπλαγσγήο 

 ηελ πξνζζήθε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ, πνπ κπνξεί λα κεηψζεη ηε κεηάδνζε 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε θαηεηιεκκέλνπο ρψξνπο 

Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηεο εηήζηαο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ 

επεκβάζεσλ ζηα παξάζπξα, γεληθά απαηηείηαη ε ρξήζε δπλακηθψλ σξηαίσλ 

κνληέισλ, δηφηη ηα παξάζπξα επεξεάδνπλ ηα ζεξκηθά θνξηία ηνπ θηηξίνπ κέζσ 

αξθεηψλ κεραληζκψλ. Πάλησο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε απινπνηεκέλε κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ εμίζσζε (5.1.9) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ζε ζεξκηθή θαη ςπθηηθή ελέξγεηα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη κία αξρηθή 

εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ επεκβάζεσλ ζηα παξάζπξα. 

100%

82%
91%

42%

18%
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120%

Kαηαλάισζε ελέξγεηαο 
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Αξηζκφο θηηξίσλ Καηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζην ζχλνιν ηεο ρψξαο

Παιαηά ρσξίο κφλσζε-κνλά ηδάκηα Νέα κνλσκέλα-δηπιά ηδάκηα
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ηνπο πίλαθεο 5.5 θαη 5.6, παξνπζηάδνληαη δηάθνξεο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο δηάθνξσλ ηππηθψλ παινπηλάθσλ θαη εθηίκεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο απφ αληηθαηάζηαζε απηψλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο. 

 

πληειεζηήο Θεξκνπεξαηόηεηαο 

U (W / m
2
·K) 

Δίδνο παινπίλαθα 
Ξύιν, πλζεηηθό 

πιηθό 

Υάιπβαο, άιια 

κέηαιια, ζθπξόδεκα 

Απιόο παινπίλαθαο 4,5 5,0 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο 

κε δηάθελν 6mm  
2,8 3,2 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο 

κε δηάθελν 12mm  
2,6 3,0 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο 

ρακειήο εθπνκπήο κε Αr κε 

δηάθελν 12mm  

1,3 1,7 

Γηπιόο παινπίλαθαο κε 

απόζηαζε 2cm < s < 4cm 
2,2 2,6 

Γηπιόο παινπίλαθαο κε 

απόζηαζε 4cm < s < 7cm 
2,0 2,4 

Γηπιά παξάζπξα κε απόζηαζε 

παινπηλάθσλ 7cm 
2,2 - 

Σνίρνο από παιόπιηλζνπο πάρνπο 

80mm 
- 3,0 

Υσξίο παινπίλαθα  3,0 5,0 

Πίλαθαο 5.5: πληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο U γηα παξάζπξα θαη ζχξεο ζε ζπλάξηεζε κε 

ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πιαηζίνπ θαη ην ηχπν ηνπ παινπίλαθα 

Πεξηνρή Δίδνο παινπίλαθα 
Δμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο (kWh) 

Φιώξηλα 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο κε 

δηάθελν 6mm  
12216 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο κε 

δηάθελν 12mm  
14381 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο ρακειήο 

εθπνκπήο κε Αr κε δηάθελν 12mm  
16421 

Αζήλα 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο κε 

δηάθελν 6mm  
5192 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο κε 

δηάθελν 12mm  
6016 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο ρακειήο 

εθπνκπήο κε Αr κε δηάθελν 12mm  
7473 

Υαληά 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο κε 

δηάθελν 6mm  
4191 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο κε 

δηάθελν 12mm  
4449 

Γίδπκνο κνλσηηθόο παινπίλαθαο ρακειήο 

εθπνκπήο κε Αr κε δηάθελν 12mm  
5491 

Πίλαθαο 5.6: Δθηίκεζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ 
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Σν εθηηκψκελν αλακελφκελν φθεινο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ 

παξαζχξσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 10% έσο 20% εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα 

ζέξκαλζε. 

5.1.4.3 Δλάηηυζη ηηρ διήθηζηρ ηος αέπα 

ε αξθεηά κηθξά θηίξηα, ηα ζεξκηθά θνξηία ιφγσ ηεο δηήζεζεο ηνπ αέξα 

κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθά. Τπνινγίδεηαη φηη ζε θαιά κνλσκέλα θηίξηα θαηνηθηψλ, ε 

δηήζεζε κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη έσο θαη 40% ζην ζπλνιηθφ θνξηίν ηνπ θηηξίνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Tuluca et al. (1997), απφ κεηξήζεηο ζε νθηψ θηίξηα γξαθείσλ ζηηο 

ΖΠΑ βξέζεθε φηη ν κέζνο ξπζκφο δηαθπγήο ηνπ αέξα είλαη απφ 0,1 έσο 0,5 αιιαγέο 

αέξα αλά ψξα (ACH), πνπ αληηζηνηρεί ζην 10 έσο 25% ηνπ κέγηζηνπ ζεξκηθνχ 

θνξηίνπ. Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην νδεγφ Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο Νν 1., πθίζηαληαη 

δχν ηερληθέο κέηξεζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αέξα δηήζεζεο, 

ζπγθεθξηκέλα ε ηερληθή ηνπ θπζεηήξα θαη απηή ηνπ αεξίνπ δείθηε.  

Δλψ ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θαηαλνκήο ησλ 

δηαθπγψλ ζηηο θαηνηθίεο, ιίγεο εξγαζίεο είλαη δηαζέζηκεο γηα ηα εκπνξηθά θαη 

βηνκεραληθά θηίξηα. Πάλησο, θάπνηα δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη ηα επίπεδα 

ζηεγαλφηεηαο ζηα θειχθε ησλ εκπνξηθψλ θηηξίσλ είλαη παξφκνηα κε απηά ησλ 

ζπλήζσλ θαηνηθηψλ. Δηδηθφηεξα, βξέζεθε φηη νη ραξακάδεο ησλ ηνίρσλ (πιαίζηα 

παξαζχξσλ, έμνδνη θαισδηψζεσλ, πδξαπιηθέο νπέο) απνηεινχλ ηηο θχξηεο πεγέο 

δηαθπγήο ηνπ αέξα, ηφζν ζηα εκπνξηθά θηίξηα φζν θαη ζηηο θαηνηθίεο. Άιιεο δηέμνδνη 

δηαθπγήο ηνπ αέξα πνπ εληνπίδνληαη ζε κεγάια θηίξηα είλαη δηάκεζν ησλ εζσηεξηθψλ 

ρσξηζκάησλ (π.ρ. αλειθπζηήξεο θαη θσηαγσγνί) θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ (εηδηθά 

ζηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα). 

Γηα λα βειηησζεί ε ζηεγαλφηεηα σο πξνο ηνλ αέξα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο 

ππάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη θαη ηερληθέο, πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σε ζηεγαλνπνίεζε: Γηάθνξνη ηχπσλ ζηεγαλνπνηεηηθψλ πιηθψλ (νπξεζάλε, 

ιαηέμ, πνιπβηλχιην, θ.ιπ.) κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζθξάγηζε 

δηαθφξσλ ραξακάδσλ, π.ρ. γχξσ απφ ηα πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ 

ζπξψλ, θαη θάζε δηάβαζεο κέζσ ησλ ηνίρσλ, φπσο είλαη νη νπέο ησλ 

ζσιελψζεσλ ηνπ λεξνχ 

 Σν θξάμηκν ησλ ραξακάδσλ: Με ηελ εθαξκνγή ζπγθνιιεηηθνχ ειαζηηθνχ 

αθξνχ κπνξνχλ λα ζθξαγηζηνχλ ηα παξάζπξα θαη νη πφξηεο 

 Σε δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ: Απηφ είλαη έλα κάιινλ καθξνπξφζεζκν έξγν πνπ 

ζπλίζηαηαη ζηε θχηεπζε ζάκλσλ θαη / ή δέλδξσλ γχξσ απφ ην θηίξην γηα ηελ 

ειάηησζε ησλ επηδξάζεσλ ηνπ αλέκνπ θαη ηεο δηήζεζεο ηνπ αέξα 

 Σνπο αλεκνζξαχζηεο: Απηνί απνηεινχληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

αδηαπέξαζηα απφ ηνλ αέξα ζηνηρεία πνπ εγθαζίζηαληαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ 

θηηξίνπ ψζηε λα ζρεκαηηζηεί έλα ζπλερέο ζηξψκα γχξσ απφ ηνπο ηνίρνπο ηνπ 

θηηξίνπ. πλήζσο είλαη δαπαλεξή ε εγθαηάζηαζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ ζε 

πθηζηάκελα θηίξηα, εθηφο εάλ απνηεινχλ ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο επέκβαζεο ζην 

θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. 
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5.2 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΔΠΔΜΒΑΔΗ ΣΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο, παξνπζηάδνληαη κέζνδνη κείσζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα. Δπίζεο, φπνηε 

απαηηείηαη, παξέρνληαη ελ ζπληνκία ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο ειεθηξηθνχ 

ζπζηήκαηνο, γηα λα δνζεί έκθαζε ζηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία πνπ πξέπεη λα ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ έλαο ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο φηαλ επηζεσξεί έλα ειεθηξηθφ ζχζηεκα. 

5.2.1 Ζ Ζιεθηξηθή Ηζρύο θαη ν πληειεζηήο Ηζρύνο 

ε έλα θχθισκα ε ηζρχο πνπ παξέρεηαη απφ ηελ πεγή θαηαλαιίζθεηαη αθελφο 

κελ ζηηο σκηθέο αληηζηάζεηο γηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη αθεηέξνπ ζηα πελία θαη 

ζηνπο ππθλσηέο γηα απνηακίεπζε ελέξγεηαο . ε θάζε ρξνληθή ζηηγκή παξέρεηαη ζην 

θχθισκα ηζρχο απφ ηελ πεγή αιιά θαη επηζηξέθεη ηζρχο απφ ηα πελία θαη ηνπο 

ππθλσηέο ζηελ πεγή. 

ε θάζε θαηαλάισζε έρνπκε ηα παξαθάησ είδε ηζρχνο  

 Σελ πξαγκαηηθή ή ελεξγφ ηζρχ Ρ πνπ κεηξηέηαη ζε Watt (W) 

 Σελ άεξγν ηζρχ Q πνπ κεηξηέηαη ζε (Var) 

 Σελ θαηλφκελε ηζρχ S πνπ κεηξηέηαη ζε (VA) 

Ζ πξαγκαηηθή, ε άεξγνο θαη ε θαηλφκελε ηζρχο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ηηο 

ζρέζεηο: 

 

                            

                            

                         

    
  

 
                           

Οη ηηκέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο είλαη είηε κνλάδα γηα 

θαζαξά σκηθά θνξηία είηε κεδέλ γηα θαζαξά επαγσγηθά ή ρσξεηηθά θνξηία. 

ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπκε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο θνξηία ζηελ γξακκή κε 

δηαθνξεηηθά cosθ ηφηε ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε θαη ηνλ ηζνδχλακν ζπληειεζηή 

ηζρχνο, ν νπνίνο δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

         
           

   
              

O ρακειφο ζπληειεζηήο ηζρχνο (.Η) πξνθαιεί ηα αθφινπζα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα: 

 Αχμεζε ζηηο απψιεηεο γξακκψλ (i²r) 

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα παξάγσγεο (KVA) 

 Μεησκέλε ηθαλφηεηα δηαλνκήο ηζρχνο θαη δπλακηθφηεηαο ηζρχνο 

κεηαζρεκαηηζηψλ (KVA) 

 Μεησκέλε ηζρχο ησλ ζπζηεκάησλ (KVA) 

 Μεησκέλε απνδνηηθφηεηα (α) ησλ ζπζηεκάησλ 

 Απμάλεη ηε κεγίζηε δήηεζε (KVA) θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο 

S
Q

P
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 Πηζαλέο δαπάλεο γηα ρακειφ ζπληειεζηή ηζρχνο 

 Απμαλφκελν θφζηνο ζπληήξεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ 

 Υακέλε ελεξγεία θαη πςειφηεξνη ειεθηξηθνί ινγαξηαζκνί 

 Υακέλε επέλδπζε θαη αξρηθφ θεθάιαην 

O ρακειφο ζπληειεζηήο ηζρχνο απαηηεί ξεχκα κεγαιχηεξεο έληαζεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ θνξηίσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αγσγνί πξέπεη λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

δηαηνκή θαη ν κεηαζρεκαηηζηήο ηζρχνο λα είλαη κεγαιχηεξνο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ππάξρεη πςειφηεξε κεληαία ρξέσζε ηζρχνο θαη 

ελέξγεηαο απφ ηελ ΓΔΖ. Ο πην εχθνινο ηξφπνο βειηίσζεο ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο 

είλαη ε ρξήζε ππθλσηψλ πνπ ζπλδένληαη παξάιιεια κε ην δίθηπν. Απηνί νη ππθλσηέο 

αληηζηαζκίδνπλ ηελ άεξγν ηζρχ θαη γη' απηφ νλνκάδνληαη ππθλσηέο αληηζηάζκηζεο. Ζ 

αληηζηάζκηζε κπνξεί λα γίλεη ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε νπφηε νλνκάδεηαη ηνπηθή ή 

ζηνλ πίλαθα δηαλνκήο θαη νλνκάδεηαη θεληξηθή. Οη ππθλσηέο δηαθξίλνληαη ζε 

ζηαηηθνχο θαη ζε απηφκαηα ξπζκηδφκελνπο αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ 

θαη ην επηζπκεηφ χςνο αληηζηάζκηζεο. Οη ζηαηηθνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηζρχνο (<50kVΑr) θαη γηα ηνπηθή αληηζηάζκηζε. ε 

εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο ηζρχνο κε θνξηία έληνλεο δηαθχκαλζεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

απηφκαηνη ππθλσηέο. 

Σν κέγεζνο απηψλ ησλ ππθλσηψλ (Qc) ζπλήζσο κεηξάηαη ζε ΚVAr (θνηλή 

κνλάδα κε ηελ άεξγν ηζρχ) θαη κπνξεί λα νξηζζεί σο εμήο: 

                              

φπνπ QΠΡΗΝ, QMETA ε άεξγνο ηζρχο πξηλ θαη κεηά απφ ηελ αληηζηάζκηζε. 

 

Δηθόλα 5.2: πζηνηρίεο ππθλσηψλ γηα αληηζηάζκηζε 
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5.2.2 Μεηαηξνπέο Ζιεθηξηθώλ Κηλεηήξσλ  

Ζ εθηέιεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ζηηο βηνκεραλίεο απαηηεί, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, θίλεζε, ε νπνία επηηπγράλεηαη θπξίσο κε ηε ρξήζε ειεθηξνθηλεηήξσλ. 

Σέηνηεο πεξηπηψζεηο απνηεινχλ νη ηκάληεο κεηαθνξάο, ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, νη 

ηφξλνη, νη πξηνλνθνξδέιεο θαη άιια. 

5.2.2.1 Δπαγυγικοί και Σύγσπονοι κινηηήπερ 

Τπάξρνπλ δχν θχξηνη ηχπνη ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ ζε ρξήζε ζηα θηίξηα θαη 

ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο: νη επαγσγηθνί θηλεηήξεο θαη νη ζχγρξνλνη θηλεηήξεο. 

Οη επαγσγηθνί θηλεηήξεο είλαη νη ζπλεζέζηεξνη θαη απνηεινχλ ην 90% ηεο 

ππάξρνπζαο θηλεηήξηαο ηζρχνο. Καη νη δχν απηνί ηχπνη έρνπλ έλα αθίλεην ζηάηνξα 

θαη έλα πεξηζηξεθφκελν ξφηνξα γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

κεραληθή. 

Μηα βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ είλαη ν ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ξφηνξα. ηνλ επαγσγηθφ θηλεηήξα, ην πεξηζηξεθφκελν 

καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηνξα επάγεη έλα ξεχκα, ζπλεπψο θαη έλα καγλεηηθφ πεδίν, 

ζηελ πεξηέιημε ηνπ ξφηνξα, πνπ ζπλήζσο είλαη ηχπνπ θισβνχ. Δπεηδή ην καγλεηηθφ 

πεδίν επάγεηαη, ν ξφηνξαο δελ κπνξεί λα πεξηζηξαθεί φπσο ην πεδίν ηνπ ζηάηε (εάλ 

γηλφηαλ απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα επάγεηαη ξεχκα ζην ξφηνξα, δηφηη ηφηε ην 

καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ζηάηε παξακέλεη ακεηάβιεην ζε ζρέζε κε ην ξφηνξα). Ζ 

δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ξφηνξα θαη ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ καγλεηηθνχ 

πεδίνπ ηνπ ζηάηε νλνκάδεηαη νιίζζεζε. ην ζχγρξνλν θηλεηήξα, ην πεδίν ηνπ ξφηνξα 

παξάγεηαη κε ηελ εθαξκνγή ζπλερνχο ξεχκαηνο ζηελ πεξηέιημε ηνπ ξφηνξα. 

Δπνκέλσο, ν ξφηνξαο πεξηζηξέθεηαη κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα κε ην καγλεηηθφ πεδίν ηνπ 

ζηάηε θαη έηζη ηα καγλεηηθά πεδία ηνπ ξφηνξα θαη ηνπ ζηάηε είλαη ζχγρξνλα ζηελ 

ηαρχηεηά ηνπο. 

 

Δηθόλα 5.3: Κηλεηήξεο επαγσγήο 

Λφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, ν επαγσγηθφο θηλεηήξαο είλαη βαζηθά έλα 

επαγσγηθφ θνξηίν θαη έηζη έρεη έλα ζπληειεζηή ηζρχνο κε πζηέξεζε, ελψ ν 
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ζχγρξνλνο θηλεηήξαο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έηζη ψζηε λα έρεη ζπληειεζηή ηζρχνο 

κε πξνπνξεία (δειαδή, δξα σο ππθλσηήο). Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη έλαο 

ζχγρξνλνο θηλεηήξαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν γηα ηελ απφδνζε κεραληθήο 

ελέξγεηαο φζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο κηαο ζπζηνηρίαο 

επαγσγηθψλ θηλεηήξσλ. Απηή ε επηινγή κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά 

απνδνηηθή απφ ηελ πξνζζήθε κηαο ζπζηνηρίαο ππθλσηψλ. 

Μία παξάκεηξνο ζεκαληηθή γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο ειεθηξηθνχ θηλεηήξα 

ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο θνξηίνπ είλαη ε απφδνζε κεηαηξνπήο ηνπ θηλεηήξα (εΚ), 

δειαδή ν ιφγνο ηεο κεραληθήο ηζρχνο πξνο ηελ πξαγκαηηθή ειεθηξηθή ηζρχ πνπ 

θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ θηλεηήξα: 

   
  
  

            

Λφγσ ησλ δηάθνξσλ απσιεηψλ (ηξηβέο, απψιεηεο ππξήλα ιφγσ ελαιιαγήο ηνπ 

καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη απψιεηεο αληίζηαζεο ηεο πεξηέιημεο), ε απφδνζε ηνπ 

θηλεηήξα ζπλήζσο θπκαίλεηαη απφ 75 έσο 95%, αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπ. ηνλ 

παξαπάλσ νξηζκφ, PM είλαη ε παξαγφκελε κεραληθή ηζρχο ηνπ θηλεηήξα, 

εθθξαδφκελε ζε kW ή ίππνπο (HP), ε νπνία απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξν 

θαηά ηελ επηινγή ελφο θηλεηήξα. 

Με βάζε ηελ απφδνζή ηνπο, νη θηλεηήξεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο: ζπλήζνπο απφδνζεο θαη πςειήο/εμαηξεηηθήο απφδνζεο θηλεηήξεο. Οη 

ελεξγεηαθά απνδνηηθνί θηλεηήξεο είλαη 2 έσο 10 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πεξηζζφηεξν 

απνδνηηθνί απφ ηνπο ζπλήζνπο απφδνζεο θηλεηήξεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο. Ζ 

βειηησκέλε απφδνζε ησλ θηλεηήξσλ πςειήο/εμαηξεηηθήο απφδνζεο νθείιεηαη ζηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηνπο κε ρξήζε θαιχηεξσλ πιηθψλ γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ, 

ε νπνία πάλησο ζπλνδεχεηαη απφ πςειφηεξε ηηκή (10 έσο 30% πεξίπνπ κεγαιχηεξε 

απφ απηή ησλ ζπλήζνπο απφδνζεο θηλεηήξσλ). Σέινο ην κεγάιν ηνπο πιενλέθηεκα 

είλαη ε κεγάιε απφδνζε ζε ρακειή θφξηηζε, αθφκα θαη φηαλ απηή θζάλεη ην 25% ηνπ 

πιήξνπο θνξηίνπ. Απφ ηελ εκπεηξία πξνθχπηεη φηη ε θφξηηζε ησλ θηλεηήξσλ ζε 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο είλαη πεξίπνπ 60% . γηα ηελ ηηκή απηή, αιιά θαη γηα αθφκα 

πεξηζζφηεξν γηα κηθξφηεξεο θνξηίζεηο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε ρξήζε 

θηλεηήξσλ βειηησκέλεο απφδνζεο είλαη ζεκαληηθή. 
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Παξαγόκελε 

κεραληθή ηζρύο 

θηλεηήξα kW (HP) 

Μέζε νλνκαζηηθή 

απόδνζε γηα ζπλήζνπο 

απόδνζεο θηλεηήξεο 

Μέζε νλνκαζηηθή 

απόδνζε γηα εμαηξεηηθήο 

απόδνζεο θηλεηήξεο 

0,75 ( 1,0) 0,730 0,830 

1,12 (1,5) 0,750 0,830 

1,50 (2,0) 0,770 0,830 

2,25 (3,0) 0,800 0,865 

3,73 (5,0) 0,820 0,876 

5,60 (7,5) 0,840 0,885 

7,46 ( 10) 0,850 0,896 

11,20 (15) 0,860 0,910 

14,92 (20) 0,875 0,916 

18,65 (25) 0,880 0,926 

22,38 (30) 0,885 0,928 

29,84 (40) 0,895 0,930 

37,30 (50) 0,900 0,932 

44,76 (60) 0,905 0,933 

55,95 (75) 0,910 0,935 

74,60 (100) 0,915 0,940 

93,25 (125) 0,920 0,942 

111,9 (150) 0,925 0,946 

149,2 (200) 0,930 0,953 

Πίλαθαο 5.7: Σππηθέο απνδφζεηο θηλεηήξσλ 

5.2.2.2 Κινηηήπερ μεηαβληηήρ ηασύηηηαρ 

Οη αληιίεο, νη αλεκηζηήξεο θαη νη αεξνζπκπηεζηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην 50% 

ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ζηε βηνκεραλία. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ε κεραληθή 

ηζρχο απμάλεηαη κε ηνλ θχβν ηεο παξνρήο ησλ ξεπζηψλ. Οη αζχγρξνλνη θηλεηήξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θίλεζή ηνπο έρνπλ ζηαζεξή ηαρχηεηα. Οη ζπκβαηηθέο 

κέζνδνη πνπ ζπλήζσο εθαξκφδνληαη γηα λα έρνπκε κεηαβιεηή παξνρή ρξεζηκνπνηνχλ 

βαιβίδεο, αεξνθξάθηεο θαη βάλεο. Οη δηαηάμεηο απηέο έρνπλ ρακειφ θφζηνο αγνξάο 

θαη ηνπνζέηεζεο αιιά πνιχ πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο γηαηί κεηψλνπλ αηζζεηά ην 

βαζκφ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

θηλεηήξεο κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, νη νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο φπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα 5.2. 
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ρήκα 5.2: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο ηεο παξνρήο ζε θπγνθεληξηθή 

αληιία 

5.2.2.3 Υπολογιζμόρ ηηρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ 

Τπάξρνπλ ηξεηο κέζνδνη ππνινγηζκνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ νθέινπο απφ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ελφο θηλεηήξα ζπλήζνπο απφδνζεο κε έλα θηλεηήξα πςειήο 

απφδνζεο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: 

Μέζνδνο 1: Απινπνηεκέλε κέζνδνο 

Ζ κέζνδνο απηή έρεη θαηά θφξνλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη αθφκα ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ελεξγεηαθνχο κεραληθνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ελφο 

θηλεηήξα. . απηή ηε κέζνδν γίλνληαη δχν ππνζέζεηο, φηη ν θηλεηήξαο ιεηηνπξγεί ππφ 

πιήξεο θνξηίν θαη φηη ε κεηαβνιή ζηελ ηαρχηεηά ηνπ είλαη ακειεηέα. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ηζρχνο (ζε kW ή HP) πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα ππνινγίδεηαη σο αθνινχζσο: 

        
 

       
 

 

       
            

φπνπ PM είλαη ε κεραληθή ηζρχο εμφδνπ ηνπ θηλεηήξα, εΚ,ΠΡΗΝ είλαη ν βαζκφο 

απφδνζεο (ζε πιήξεο θνξηίν) ηνπ ππάξρνληνο θηλεηήξα θαη εΚ,ΜΔΣΑ είλαη ν βαζκφο 

απφδνζεο ηνπ βειηησκέλνπ θηλεηήξα (κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε). 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  ΓΔ (ζε kWh / έηνο) πνπ πξνθχπηεη ηειηθά κεηά 

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θηλεηήξα είλαη: 
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φπνπ Ν ν εηήζηνο  αξηζκφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα θαη  LFM ν ζπληειεζηήο 

θνξηίνπ ηνπ ππάξρνληνο θηλεηήξα πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο. 

Μέζνδνο 2: Μέζνδνο νλνκαζηηθήο κεραληθήο ηζρχνο 

ε απηή ηε κέζνδν, ε κέγηζηε ειεθηξηθή δήηεζε PR,E ηνπ ππάξρνληνο 

θηλεηήξα ππνηίζεηαη φηη είλαη αλάινγε κε ηε κέζε κεραληθή ηζρχ εμφδνπ: 

     
  

     
                    

όπου: 

 εop,E είλαη ε απφδνζε ηνπ θηλεηήξα γηα κέζε ιεηηνπξγία ππφ κεξηθφ θνξηίν. 

Γηα λα βξεζεί απηή πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ε θακπχιε απφδνζεο ηνπ 

θηλεηήξα. Δάλ δελ είλαη δηαζέζηκε ε θακπχιε απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

θηλεηήξα, ηφηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα νπνηαδήπνηε γεληθή θακπχιε. 

 LFM είλαη ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ ηνπ ππάξρνληνο θηλεηήξα, δειαδή ν ιφγνο 

ηνπ κέζνπ θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηλεηήξα πξνο ηελ νλνκαζηηθή κεραληθή 

ηζρχ. ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ν θηλεηήξαο είλαη 

ππεξδηαζηαζηνινγεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί θάησ απφ ην δπλακηθφ ηνπ. 

 PDFM είλαη ν ζπληειεζηήο κέγηζηεο δήηεζεο, δειαδή ην θιάζκα ηνπ 

ζπλήζνπο θνξηίνπ ιεηηνπξγίαο πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε κέγηζηε δήηεζε ηνπ 

θηηξίνπ. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο ν PDFM κπνξεί λα ζεσξεζεί ίζνο κε 

ηε κνλάδα, εθφζνλ νη θηλεηήξεο ζπρλά ζπκβάιινπλ ζηε κέγηζηε δήηεζε ηνπ 

θηηξίνπ. 

Δθφζνλ ην κεραληθφ θνξηίν δελ κεηαβάιιεηαη κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ θηλεηήξα, είλαη δπλαηφλ λα κειεηεζεί ε ρξήζε ελφο 

κηθξφηεξνπ θηλεηήξα ηζρχνο PM,R, εάλ ν πθηζηάκελνο θηλεηήξαο είλαη 

ππεξδηαζηαζηνινγεκέλνο κε ηζρχ PM,E. . απηήλ ηελ πεξίπησζε, έλαο κηθξφηεξνο 

ελεξγεηαθά απνδνηηθφο θηλεηήξαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε πςειφηεξν ζπληειεζηή 

θνξηίνπ απφ ηνλ πθηζηάκελν. Ο λένο ζπληειεζηήο θνξηίνπ ηνπ ελεξγεηαθά 

απνδνηηθνχ θηλεηήξα κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο: 

        
    

    
           

Δπηπιένλ, νη ελεξγεηαθά απνδνηηθνί θηλεηήξεο ζπρλά ιεηηνπξγνχλ κε 

κεγαιχηεξε ηαρχηεηα απφ ηνπο θηλεηήξεο πνπ αληηθαζηζηνχλ, ιφγσ ησλ κηθξφηεξσλ 

εζσηεξηθψλ απσιεηψλ. Απηφ φκσο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ απνηέιεζκα, επεηδή 

κεηψλεηαη ε ελεξγφο απφδνζε ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ θηλεηήξα θαηά έλα 

ζπληειεζηή πνπ νλνκάδεηαη πνηλή νιίζζεζεο (SLIPP). Δάλ σM,E είλαη ε ηαρχηεηα 

πεξηζηξνθήο ηνπ πθηζηάκελνπ θηλεηήξα θαη σM,R ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ 

ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ θηλεηήξα, ν ζπληειεζηήο πνηλήο νιίζζεζεο νξίδεηαη απφ ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε: 
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Υξεζηκνπνηψληαο κηα εμίζσζε παξφκνηα κε ηελ (5.2.7), ε κέγηζηε ειεθηξηθή 

δήηεζε ηνπ ελαιιαθηηθνχ θηλεηήξα (δειαδή ηνπ ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ) 

ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

     
    

     
                               

Έηζη  ε εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ηζρχνο ιφγσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 

θηλεηήξα είλαη: 

                         

Ζ εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη κε ρξήζε ηεο εμίζσζεο 

(5.2.5). 

Μέζνδνο 3: Μέζνδνο επηηφπηαο κέηξεζεο 

 απηή ηε κέζνδν, ε ειεθηξηθή δήηεζε ηνπ θηλεηήξα κεηξάηαη επί ηφπνπ. 

πλήζσο ιακβάλνληαη κεηξήζεηο ηεο έληαζεο (IM), ηεο ηάζεο (VM) θαη ηνπ 

ζπληειεζηή ηζρχνο (pfM) γηα ηνλ θηλεηήξα πνπ πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηαζεί. ηνπο 

ηξηθαζηθνχο θηλεηήξεο (ζπλήζεηο ζηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ θηηξίσλ), ε ειεθηξηθή 

ηζρχο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ πθηζηάκελν θηλεηήξα κπνξεί είηε λα κεηξεζεί 

άκεζα είηε λα ππνινγηζηεί απφ ηηο ηηκέο ηεο έληαζεο, ηεο ηάζεο θαη ηνπ ζπληειεζηή 

ηζρχνο σο αθνινχζσο: 

                             

Ο ζπληειεζηήο θνξηίνπ ηνπ πθηζηάκελνπ θηλεηήξα ππνινγίδεηαη απφ ην ιφγν 

ηεο κεηξνχκελεο έληαζεο ΗΜ πξνο ηελ νλνκαζηηθή έληαζε πιήξνπο θνξηίνπ IFL, σο: 

      
  
   

            

Έρεη απνδεηρηεί φηη ε εμίζσζε (5.2.12) είλαη πνιχ πην αθξηβήο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ ιφγνπ ηνπ θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα απφ ηελ πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη 

ζην ιφγν ησλ ηαρπηήησλ ηνπ θηλεηήξα (δειαδή, κεηξνχκελε ηαρχηεηα πξνο ηελ 

νλνκαζηηθή θαλνληθή ηαρχηεηα). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ε εμίζσζε (5.2.12) 

ζπληζηάηαη γηα ιφγνπο θνξηίνπ κεγαιχηεξνπο απφ 50%, δηφηη ζε απηνχο ηνπο ιφγνπο 

θνξηίνπ έλαο ζπλεζηζκέλνο θηλεηήξαο θαηαλαιψλεη ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ είλαη 

αλάινγν πξνο ην σθέιηκν θνξηίν. Ζ κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηεο ειεθηξηθήο 

ηζρχνο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη ε ίδηα κε απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηε 

κέζνδν νλνκαζηηθήο κεραληθήο ηζρχνο, κε ρξήζε ησλ εμηζψζεσλ (5.2.7) έσο (5.2.10). 

5.2.3 Ο Πεπηεζκέλνο Αέξαο 

Καηά ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε 

ρξήζε πεπηεζκέλνπ αέξα. Ο πεπηεζκέλνο αέξαο παξάγεηαη κε ειεθηξνθίλεηνπο 

αεξνζπκπηεζηέο θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ 
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εμνπιηζκνχ, ηελ θίλεζε βαιβίδσλ ειέγρνπ θαη ρεηξηζηεξίσλ θαζψο θαη ζε άιιεο 

παξφκνηεο εθαξκνγέο. 

5.2.3.1 Αέπαρ Διζαγυγήρ 

Όζν ςπρξφηεξνο είλαη ν αέξαο πνπ εηζέξρεηαη ζηνλ αεξνζπκπηεζηή πξνο 

ζπκπίεζε, ηφζν κηθξφηεξνο ζα είλαη ν φγθνο πνπ ζα ζπκπηεζηεί θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

ην απαηηνχκελν απφ ηνλ αεξνζπκπηεζηή έξγν ζα είλαη κηθξφηεξν. Καη’ απηφλ ηνλ 

ηξφπν, ηα πνζά ελέξγεηαο ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ νη αεξνζπκπηεζηέο ζα είλαη 

κηθξφηεξα. 

Δπνκέλσο, έλα κέηξν ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο φζνλ αθνξά ζηνπο 

αεξνζπκπηεζηέο είλαη ε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε ρψξνπο φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίαο, δειαδή ζε ρψξνπο νη νπνίνη είλαη πξνζηαηεπκέλνη απφ ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, θαιά αεξηδφκελνη, καθξηά απφ πεγέο ζεξκφηεηαο θαη ινηπά. 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη θαη κε ηελ εμαλαγθαζκέλε - φπσο, γηα 

παξάδεηγκα, κε αλεκηζηήξεο θαη αεξαγσγνχο - πξνζαγσγή ζηνλ ρψξν αέξα 

ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο. Έλα παξάδεηγκα ηέηνηαο πξνζαγσγήο είλαη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ, ε πξνζαγσγή αέξα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

5.2.3.2 Αεποζςμπιεζηέρ 

Οη θιαζηθνί αεξνζπκπηεζηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ δχν ζέζεηο ιεηηνπξγίαο. 

ηε ζέζε έλαπζεο (ON), ν αεξνζπκπηεζηήο ιεηηνπξγεί ζηε πιήξε ηζρχ φηαλ ηα 

αεξνθπιάθηα είλαη άδεηα ή φηαλ ππάξρεη δήηεζε απφ ηελ παξαγσγή. ηε ζέζε 

ζβέζεο (OFF), ν αεξνζπκπηεζηήο βξίζθεηαη ζε κεδεληθή ηζρχ φηαλ ηα αεξνθπιάθηα 

είλαη γεκάηα ή φηαλ δελ ππάξρεη θαζφινπ δήηεζε. 

          

Δηθόλα 5.4: Βηνκεραληθφο αεξνζπκπηεζηήο 

ηνπο ζχγρξνλνπο αεξνζπκπηεζηέο - κε ηελ εθαξκνγή ηερλνινγίαο 

κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ (inverter) - ε ηζρχ ιεηηνπξγίαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε 

απνξξνθεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο είλαη αλάινγε, θάζε θνξά, ηεο δήηεζεο, κε άκεζν 
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απνηέιεζκα αληίζηνηρε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη 

ζχγρξνλνη αεξνζπκπηεζηέο δηαζέηνπλ, επηπιένλ, ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ 

ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα, φζν θαη γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ. Με 

ηε ρξήζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο θαη 

κείσζε ησλ εζσηεξηθψλ απσιεηψλ ησλ ζπκπηεζηψλ. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα θηάζεη ην 30%. Δλδερνκέλσο ην πνζνζηφ λα κελ 

είλαη εληππσζηαθφ αιιά, ζε κηα καθξνρξφληα βηνκεραληθή ρξήζε, ην θέξδνο δελ είλαη 

ακειεηέν. 

5.2.3.3 Ζ Σσεδίαζη Γικηύος 

Ζ ζσζηή ζρεδίαζε ελφο δηθηχνπ πεπηεζκέλνπ αέξα κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ζεκαληηθή ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε, θαη ηνχην γηαηί θαζψο κπνξνχλ λα 

κεησζνχλ ζεκαληηθά νη απψιεηεο πίεζεο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ αεξνζπκπηεζηή πξνο θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ πίεζεο. 

Οπζηψδνπο ζεκαζία είλαη ε θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία πξέπεη λα βξίζθεηαη ην 

δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα, κε απνπζία δηαξξνψλ νη νπνίεο πξνθαινχλ ζπαηάιε 

ελέξγεηαο. 

5.2.3.4 Ζ Ανάκηηζη Θεπμόηηηαρ ζηοςρ αεποζςμπιεζηέρ 

Ζ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο πξφθεηηαη γηα ηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

επηηπγράλεηαη ε αμηνπνίεζε ελφο κέξνπο ηεο ζεξκφηεηαο ε νπνία απνβάιιεηαη απφ 

θάπνηα κνλάδα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο. Ζ αλάθηεζε απηή επηηπγράλεηαη κέζσ 

ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ξεπκάησλ ξεπζηψλ ηα νπνία απνβάιινληαη – φπσο. 

γηα παξάδεηγκα, ηα θαπζαέξηα, ηα απφλεξα θαη άιια – θαζψο θαη ξεπζηψλ ηα νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία – φπσο, γηα παξάδεηγκα ν αέξαο θαχζεο, 

ηα λεξά δηεξγαζηψλ θαη ινηπά. 

Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα, νη αεξνζπκπηεζηέο 

παξάγνπλ επίζεο ζεξκφηεηα, ε νπνία αληηζηνηρεί ζε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε νπνία πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ 

ηνπο ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο είλαη εγθαηεζηεκέλνη. Οη επηηξεπφκελεο ζεξκνθξαζίεο 

πεξηβάιινληνο ζην ρψξν ησλ ζπκπηεζηψλ θπκαίλνληαη απφ 5
ν
C έσο 40

ν
C. 

Ζ πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία ελέρεη ηνλ θίλδπλν λα παγψζνπλ ηα εμαξηήκαηα 

ηνπ ζπκπηεζηή, ελψ ε πνιχ πςειή πξνθαιεί κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπκπηεζηή θαη 

ελδέρεηαη, επηπιένλ, λα πξνθχςεη θαη πξφβιεκα ππεξθφξηηζήο ηνπ. 

Ζ απαγσγή απηήο ηεο απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο επηηπγράλεηαη, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, κε ηνλ εμαεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε 

ζεξκφηεηα απνξξίπηεηαη ζην πεξηβάιινλ. Απηή ε απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα κπνξεί 

λα αλαθηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί - κε άκεζε εθκεηάιιεπζή ηεο κέζσ ελφο δηθηχνπ 

αεξαγσγψλ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ. 

Ζ εθκεηάιιεπζε απηήο ηεο ζεξκφηεηαο γηα ηελ παξαγσγή ζεξκνχ λεξνχ 

απνηειεί άιινλ έλαλ ηξφπν αλάθηεζήο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνπο ιηπαηλφκελνπο 

ζπκπηεζηέο κε έγρπζε ειαίνπ, ην έιαην απάγεη πεξίπνπ ην 80% - 90% ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ε νπνία θαηαλαιψλεηαη. Πξνο αλάθηεζε ηεο ζεξκηθήο απηήο ελέξγεηαο, ην 
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έιαην πεξλά απφ πιαθνεηδή ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, ν νπνίνο κπνξεί λα ζεξκάλεη 

λεξφ έσο θαη ηνπο 70 – 90 
ν
C. 

5.3 ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΧΣΗΜΟΤ 

Ο θσηηζκφο ησλ ρψξσλ παξαγσγήο κηαο βηνκεραληθήο κνλάδαο, ζπλήζσο 

αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ θαηαλαισηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θπξίσο ιφγσ ηεο 

ζηαζεξήο απνξξνθνχκελεο ηζρχνο πνπ παξνπζηάδεη αιιά θαη ησλ πνιιψλ σξψλ 

ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Δίλαη ινηπφλ ζεκαληηθφ ν θσηηζκφο λα 

επηηπγράλεηαη κε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν. 

Αλάινγα κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

θσηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ, κπνξεί λα επηηεπρζεί ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

30% ζην ζχλνιν ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη 50% ζην ζχζηεκα θσηηζκνχ, 

βειηηψλνληαο ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα θσηηζκνχ. Ζ αλαβάζκηζε ή ν 

αλαζρεδηαζκφο ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν αλ ην 

θφζηνο ησλ επεκβάζεσλ έρεη θαιφ ρξφλν απνπιεξσκήο ζε ζρέζε κε ηελ 

εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη θαη ε πνηφηεηα θσηηζκνχ δηαηεξείηαη ή βειηηψλεηαη. 

5.3.1 Φπζηθόο Φσηηζκόο 

ηφρνο ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ πξνο φθεινο ηνπ θηηξίνπ, 

εθηφο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, είλαη ε επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο. Έηζη, κέζσ 

θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ θαη ηερληθψλ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο επαξθήο πνζφηεηα θσηηζκνχ θαη νκαιή θαηαλνκή. Πξέπεη λα 

απνθεχγνληαη νη έληνλεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ, νη νπνίεο 

πξνθαινχλ θαηλφκελν «ζάκβσζεο». 

Σφζν ε επάξθεηα φζν θαη ε θαηαλνκή ηνπ θσηηζκνχ εμαξηψληαη απφ ηα 

γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εμσηεξηθψλ αλνηγκάησλ, αιιά θαη απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αδηαθαλψλ επηθαλεηψλ (ρξψκα / πθή) θαη ησλ παινπηλάθσλ 

(θσηνδηαπεξαηφηεηα / αλαθιαζηηθφηεηα). Χο ζχζηεκα θπζηθνχ θσηηζκνχ λνείηαη ην 

ζχλνιν πνπ απνηειείηαη απφ: 

 Ταινπίλαθα ή άιιν θσηνδηαπεξαηφ ζηνηρείν 

 Πιαίζην (θνχθσκα) 

 Γηάηαμε ζθηαζκνχ (είηε δνκηθφ ζηνηρείν είηε άιιν) 

Σα ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο ηέζζεξηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

 Αλνίγκαηα ζηελ θαηαθφξπθε ηνηρνπνηία. 

 Αλνίγκαηα νξνθήο 

 Αίζξηα 

 Φσηαγσγνί 

Αληίζηνηρα, ν εμνπιηζκφο, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ απμάλεηαη ε απφδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο νπηηθήο άλεζεο, 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο. 

 Δηδηθνχο Ταινπίλαθεο 

 Πξηζκαηηθά θσηνδηαπεξαηά πιηθά 
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 Γηαθαλή κνλσηηθά πιηθά 

 Ράθηα θσηηζκνχ-αλαθιαζηήξεο, πεξζίδεο 

 Δζσηεξηθή δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ, ρξψκαηα, δηάλνημε εζσηεξηθψλ 

αλνηγκάησλ θηι 

 Αηζζεηήξεο ζχδεπμεο θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ 

5.3.2 Σερλεηόο Φσηηζκόο 

ηα ζχγρξνλα θηίξηα παξαηεξείηαη ζπρλά ην θαηλφκελν ηεο 

ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε ζθνπφ θπξίσο ηελ 

πξφιεςε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλεπαξθείο κειέηεο (ή θαη παληειή 

έιιεηςε κειέηεο). Απηφ ην θαηλφκελν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε πεπεξαζκέλεο ή 

ζπκβαηηθήο ηερλνινγίαο ζηηο εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ, νδεγεί ζε πςειή 

θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ ηερλεηνχ 

θσηηζκνχ, κε κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ νπηηθή πνηφηεηα ηνπ 

ρψξνπ θαη ηελ νπηηθή άλεζε. 

ηφρνο, ζπλεπψο, ηεο κειέηεο αλαβάζκηζεο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ είλαη ε 

κείσζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ηαπηφρξνλε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

νπηηθήο άλεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ: 

 Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 Ζ ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ιακπηήξσλ 

 Ζ ρξήζε θαηάιιεισλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πςειήο απφδνζεο 

 Ζ εγθαηάζηαζε θαηάιιεισλ ζπζθεπψλ ειέγρνπ (φπσο ρξνλνδηαθφπηεο ή 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο 

ηεο ζηάζκεο θσηηζκνχ) 

Χο πξψην βήκα ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο 

εμνηθνλφκεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεη κηα θαηαγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ θσηηζκνχ θαη 

ησλ θχξησλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπο, φπσο είλαη: 

 Οη απηνκαηηζκνί 

 Ζ δηάηαμε δηαθνπηψλ 

 Σν είδνο θσηηζηηθψλ (δηαλνκή θσηφο, αλαθιαζηήξεο, θηι.) 

 Οη ιακπηήξεο (είδνο, πνζφηεηα, ρξφλνο δσήο, εηδηθή ελεξγεηαθή ρξήζε θηι.) 

 Οη ζπλδεηηθέο δηαηάμεηο θαη ballasts (θαηεγνξίεο, απψιεηεο θηι.) 

 Ο κέζνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο 

Σα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνινγηζζεί ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο γηα θσηηζκφ (ζε kW) θαη ε εηήζηα 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα θσηηζκφ (ζε kWh / έηνο) ζην θηίξην. 

Με βάζε ηελ εθηηκψκελε ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα θσηηζκφ, ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ κπνξεί λα εθηηκεζεί κε ηε βνήζεηα ησλ 

αθφινπζσλ δεηθηψλ: 

 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (W / m
2
) ζε ζρέζε κε ηελ 

απαηηνχκελε πνζφηεηα θσηηζκνχ (ζε lux) 

 Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε γηα ησλ θσηηζκφ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (ζε kWh / 

m
2
) 

 Ώξεο ζπλνιηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (ζε h / έηνο) 



88 
 

 Απνδνηηθφηεηα ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (lm / W). 

Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ή ε εηήζηα ειεθηξηθή ρξήζε γηα θσηηζκφ, 

παξέρνπλ πιεξνθνξίεο κφλν απφ ηε ζχγθξηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη ηεο κεηέπεηηα 

εγθαηάζηαζεο. Ζ ρξήζε ησλ ηξηψλ παξαπάλσ δεηθηψλ επηηξέπεη ηελ άκεζε εθηίκεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 

εκεηψλεηαη φηη νη δείθηεο απφδνζεο εμαξηψληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. Ο 

ΚΔΝΑΚ νξίδεη σο αλψηαην φξην ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηα 15 W / m
2
 θαη σο 

θαηψηαην φξην ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ηα 55 lm / 

W. 

5.3.2.1 Φπήζη ενεπγειακά αποδοηικών λαμπηήπυν 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε απνηειεί ην πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην. Ζ επηινγή ησλ θσηηζηηθψλ θαη 

ησλ ιακπηήξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε εζσηεξηθφ ρψξν πξέπεη λα γίλεηαη 

ζπλεηδεηά, έρνληαο ιεθζεί ππ' φςηλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ θαη 

ησλ ιακπηήξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θσηηζηηθέο αλάγθεο 

ηνπ ρψξνπ. 

Οη ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ήηαλ νη πην ζπλήζεηο ηχπνη ιακπηήξσλ γηα 

πεξηζζφηεξν απφ 100 ρξφληα. Σν ειεθηξηθφ ξεχκα ζεξκαίλεη ην λήκα γηα λα παξαρζεί 

θσο. Απηνί νη ιακπηήξεο είλαη πιένλ κε απνδνηηθνί γηαηί ην 95% ηνπ ειεθηξηζκνχ 

κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα θαη ζα πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη. 

Οη ιακπηήξεο αινγφλνπ (εηδηθή θαηεγνξία ησλ ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο) 

είλαη πην απνδνηηθνί (20% κε 50% ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπλήζεηο ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο) αιιά παξφια απηά δελ ελαξκνλίδνληαη κε ηνπο λένπο θαλνληζκνχο 

(ΚΔΝΑΚ). 

      

Δηθόλα 5.5: Λακπηήξεο ππξαθηψζεσο, απινί θαη αινγφλνπ 

Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ απνηεινχληαη απφ γπάιηλν ζσιήλα ζθξαγηζκέλν, κε 

ιεπθή εζσηεξηθή επηθάιπςε απφ θζνξίδνπζεο ζθφλεο, πνπ ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία πνπ παξάγεηαη απφ έλα ηφμν πδξαξγχξνπ θαη πιήξσζε απφ 

αδξαλέο αέξην κε κηθξή πνζφηεηα πδξαξγχξνπ. Οη πην θνηλνί ηχπνη είλαη ν 

ζσιελνεηδήο θαη ν ζπκπαγήο. Όινη νη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ απαηηνχλ 

ζηξαγγαιηζηηθή δηάηαμε (ballast) γηα ηελ έλαπζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο θσηφο. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ππεξβαίλεη απηή ησλ 

ιακπηήξσλ ππξαθηψζεσο θαηά 5-8 θνξέο, αλαιφγσο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 
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Απαηηνχλ πςειφηεξε αξρηθή επέλδπζε αιιά ν ζπλνιηθφο ρξφλνο δσήο είλαη 10-15 

θνξέο κεγαιχηεξνο. Έρνπλ ειαθξά ρακειφηεξε ρξσκαηηθή απφδνζε. 

Δίλαη θαηάιιεινη γηα εκπνξηθνχο ρψξνπο θαη ρψξνπο γξαθείσλ. εκεηψλεηαη 

φηη ζε απηή ηελ θαηεγνξία ιακπηήξσλ παξνπζηάδεηαη κεγάιε δηαθνξά ζηελ 

απνδνηηθφηεηα (π.ρ. σο απνηέιεζκα ηεο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα, νη ιακπηήξεο Σ5 

είλαη πςειφηεξεο απφδνζεο απφ ηνπο παιαηνχο Σ8 / Σ12). πλεπψο ε αληηθαηάζηαζε 

παιαηψλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ λέαο ηερλνινγίαο θαη 

κεγαιχηεξεο απφδνζεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη νηθνλνκηθά 

απνηειεζκαηηθή. 

Οη ζπκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 

θνηλνχο ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο. Έρνπλ κηθξέο δηαζηάζεηο θαη πξνζθέξνληαη κε 

θάιπθεο θνηλνχ ιακπηήξα: βηδσηνχο (E27 θαη E14), θαη κπαγηνλέ (B15d). 

Πξνζθέξνπλ ηελ ίδηα πνηφηεηα θσηηζκνχ κε ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο θαη έρνπλ ηελ 

ίδηα θσηεηλφηεηα, ελψ θαηαλαιψλνπλ κέρξη 5 θνξέο ιηγφηεξε ελέξγεηα. Γη' απηφ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρψξνπο φπνπ ηα θψηα κέλνπλ αλακκέλα πνιιέο ψξεο. 

Έρνπλ 10 θνξέο κεγαιχηεξν κέζν ρξφλν δσήο απφ ηνπο θνηλνχο ιακπηήξεο (10.000 

ψξεο). Έηζη, ελψ νη ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο θνζηίδνπλ πεξηζζφηεξν, ηειηθά 

ζπκθέξνπλ, αθνχ εθηφο ηεο νηθνλνκίαο ζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ππάξρεη θαη 

νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ην θφζηνο ησλ θνηλψλ ιακπηήξσλ (10 ηεκάρηα) πνπ ζα 

ρξεηαδφζαζηαλ γηα ηηο 10.000 ψξεο. 

 

Δηθόλα 5.6: Λακπηήξεο θζνξηζκνχ 

Οη ιακπηήξεο αηκψλ πδξαξγχξνπ πςειήο πίεζεο πξφθεηηαη γηα ιακπηήξεο 

εθθέλσζεο πςειήο έληαζεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπο απνηειείηαη απφ πάιηλν ζσιήλα 

πιεξσκέλν κε επγελέο αέξην – ζπλήζσο αξγφ - θαη κηθξή πνζφηεηα πδξαξγχξνπ. Σν 

θσο παξάγεηαη απφ κία ειεθηξηθή εθθέλσζε κέζα ζε αηκνχο πδξαξγχξνπ, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε πςειφηεξε πίεζε απφ εθείλε ζηελ νπνία βξίζθνληαη ζηνπο ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ. Μία θζνξίδνπζα επίζηξσζε ηνπνζεηεκέλε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

εμσηεξηθνχ θειχθνπο, κεηαηξέπεη ηελ - κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο – ππεξηψδε 75 

αθηηλνβνιία ζε νξαηφ θσο. Καηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ιακπηήξα, δεκηνπξγείηαη 

αξρηθψο έλα ηφμν ρακειήο πίεζεο θαη παξάγεηαη ακπδξφ θσο. Καζψο ν ιακπηήξαο 

ζεξκαίλεηαη, απμάλεηαη ε πίεζε ησλ αηκψλ πδξαξγχξνπ, δεκηνπξγείηαη ηφμν πςειήο 

πίεζεο θαη εθπέκπεηαη πεξηζζφηεξν θσο. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο ψζηε λα θζάζεη ν 

ιακπηήξαο ζηελ πιήξε εθπνκπή θσηφο είλαη γχξσ ζηα 5 min. Όηαλ ζβήζνπλ νη 

ιακπηήξεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο, δελ είλαη δπλαηφλ λα αλάςνπλ μαλά εάλ δελ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 4-7 min. Σν θφζηνο ηνπο είλαη κεγαιχηεξν εθείλνπ ησλ 
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ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ. Έρνπλ θσηεηλή έληαζε 60 lm / W, δηάξθεηα δσήο 8000 h, 

κέηξηα ρξσκαηηθή απφδνζε θαη απνδίδνπλ ιεπθφ θσο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζε βηνκεραλίεο, θσηνηππηθά εξγαζηήξηα, ζεξκνθήπηα θαη 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο – φπσο, γηα παξάδεηγκα, δξφκνπο, πάξθα, πιαηείεο θαη ινηπά. 

Οη θσηνδίνδνη (Light Emitting Diodes - LED) είλαη ειεθηξνληθνί ιακπηήξεο, 

κε ηελ ηερλνινγία ηνπο λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε. Υαξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ 

πςειφ θφζηνο αιιά θαη ειάρηζηε θαηαλάισζε ξεχκαηνο. Γηαζέηνπλ θσηεηλή 

απφδνζε 20-30 lm/W, δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 50000 h, κέηξηα ρξσκαηηθή απφδνζε 

θαη δελ παξάγνπλ αξθεηά δηάρπην θαη δπλαηφ θσο. Απνδίδνπλ θίηξηλν θσο, εθηφο απφ 

ηα πξψηα ιεπηά ιεηηνπξγίαο ηνπο, νπφηε απνδίδνπλ θφθθηλν ρακειήο έληαζεο. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φζνλ αθνξά ζηνπο ιακπηήξεο, επηθεληξψλεηαη 

ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ιακπηήξα βάζεη ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο αιιά 

θαη ηεο εθάζηνηε ρξήζεο. 

Βάζεη ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο απφδνζεο, νη ιακπηήξεο θαηαηάζζνληαη ζε επηά 

θαηεγνξίεο: A, B, C, D, E, F θαη G, κε ηελ θαηεγνξία A λα αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε 

θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ηελ θαηεγνξία E ζηελ κέγηζηε. 

ηα επαγγεικαηηθά θηίξηα ε αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ππξάθησζεο απφ 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ είλαη απαξαίηεηε. Γηα παξάδεηγκα, ε αληηθαηάζηαζε ελφο 

ιακπηήξα ππξάθησζεο 100 W κε έλαλ ιακπηήξα θζνξηζκνχ 20 W θαηαιήγεη ζην 

ίδην θσηεηλφ απνηέιεζκα κε 80% ιηγφηεξε θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

5.3.2.2 Φπήζη καηάλληλυν θυηιζηικών ζυμάηυν ςτηλήρ απόδοζηρ 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ ζχγρξνλσλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε απηά λα είλαη απνδνηηθφηεξα ζε ζρέζε κε ηα παιαηά θσηηζηηθά. Αλ θαη νη 

βαζηθνί ιεπθνί αλαθιαζηήξεο έρνπλ αλαθιαζηηθφηεηα 70%, ζηνπο αλαθιαζηήξεο 

αινπκηλίνπ ε αλαθιαζηηθφηεηα κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 95%. Ζ αλαβάζκηζε 

παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ κε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ ζπλήζσο νδεγεί ζε ζεκαληηθή 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ελψ παξάιιεια βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ηνπ θσηεηλνχ 

πεξηβάιινληνο (π.ρ. εμάιεηςε έληνλσλ αλαθιάζεσλ ζηηο νζφλεο ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ). 

Πνιιά ζχγρξνλα θσηηζηηθά δηαζέηνπλ πξνζερηηθά ζρεδηαζκέλν ζχζηεκα 

αλαθιαζηήξσλ ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ην θψο ζην επηζπκεηφ ζεκείν. Απηφ επηηξέπεη 

ηελ εγθαηάζηαζε κηθξφηεξνπ αξηζκνχ θσηηζηηθψλ θαη ιακπηήξσλ γηα ηελ παξαγσγή 

ηνπ απαηηνχκελνπ θσηηζκνχ. Δίλαη πηζαλφλ λα κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ηα 

παιαηφηεξα, ιηγφηεξα απνδνηηθά θσηηζηηθά, κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ δηάρπησλ ή 

ησλ πξηζκαηηθψλ θαιπκκάησλ κε ζπζηήκαηα αλαθιαζηήξσλ. Δλαιιαθηηθά, κπνξνχλ 

λα ελζσκαησζνχλ αλαθιαζηήξεο ζηα θσηηζηηθά, δηαηεξψληαο ηα ππάξρνληα ζηνηρεία 

ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο απηφ κπνξεί λα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ιακπηήξσλ, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζεί ν απαηηνχκελνο 

θσηηζκφο, κε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε (κε ηνπο αλαθιαζηήξεο θαη ηα θαιχκκαηα 

εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 20% έσο 

50%). 
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5.3.2.3 Δγκαηάζηαζη καηάλληλυν ζηπαγγαλιζηικών πηνίυν (ballasts) 

Γηα ηνπο ιακπηήξεο ππξάθησζεο δελ απαηηνχληαη ζπζθεπέο ζχλδεζεο, κε 

εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ησλ ιακπηήξσλ πνιχ ρακειήο ηάζεο αινγφλνπ, γηα ηνπο 

νπνίνπο είλαη απαξαίηεηνο έλαο κεηαηξνπέαο ηάζεο. Ο κεηαηξνπέαο ηάζεο είλαη κηα 

ζπζθεπή ε νπνία κεηψλεη ηελ ηάζε ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην 

απαηηνχκελν επίπεδν, ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη ε πεγή θσηηζκνχ. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ, ε ζχλδεζε γίλεηαη κέζσ κίαο 

ζηξαγγαιηζηηθήο δηάηαμεο ε νπνία ζπλδέεηαη κεηαμχ ηεο παξνρήο ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ελφο ιακπηήξα θζνξηζκνχ. 

Tα ζηξαγγαιηζηηθά πελία κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο θσηεηλήο ζηάζκεο 

(dimming) είλαη απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ έλαπζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ιακπηήξσλ θζνξηζκνχ ή άιινπ ηχπνπ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο. Υξεζηκεχεη θπξίσο 

ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ ξεχκαηνο ζηελ απαηηνχκελε ηηκή, κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ 

ειεθηξηθή ηάζε θαη παξέρνληαο ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ έλαπζε ησλ 

ιακπηήξσλ. Καζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ ηα ballasts 

θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα. 

Οη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο ζηξαγγαιηζηηθψλ δηαηάμεσλ είλαη: 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο: Πξφθεηηαη γηα απιά πελία 

πεξηνξηζκνχ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζρεηηθψο ρακεινχ θφζηνπο. 

Δκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη ρακειφ ζπληειεζηή ηζρχνο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε εγθαηάζηαζε ππθλσηή αληηζηάζκηζεο γηα ηε 

δηφξζσζή ηνπ. Καηά ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπκβαηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ 

αλαπηχζζνληαη πςειέο ζεξκνθξαζίεο, κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεηαη ε 

θσηεηλή απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ. 

 Ζιεθηξνληθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο: Πξφθεηηαη γηα ειεθηξνληθέο 

δηαηάμεηο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζε πςειέο ζπρλφηεηεο. Ζ πςίζπρλε 

ιεηηνπξγία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ηνπ ζηξνβνζθνπηθνχ 

θαηλνκέλνπ. Οη ελψ νη ζπλδεδεκέλνη ζε απηέο ιακπηήξεο απνδίδνπλ ζηαζεξφ 

θψο. Ζ ρξήζε ηνπο εμαζθαιίδεη απμεκέλε δηάξθεηα δσήο θαη νηθνλνκηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ ιακπηήξσλ, θαζψο ε θσηεηλή απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ 

απμάλεηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε πςειέο ζπρλφηεηεο. 

Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ ηχπσλ ιακπηήξσλ εθθέλσζεο απαηηείηαη 

επίζεο κηα ζηξαγγαιηζηηθή δηάηαμε. Οη ειεθηξνληθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο 

παξνπζηάδνπλ - θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε - ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ 

ζπκβαηηθψλ, ηα νπνία είλαη: 

 Υακειφηεξε θαηαλάισζε 

 Δμάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηξεκνπαίγκαηνο ηνπ παξερφκελνπ θσηφο 

 Αληηκεηψπηζε ησλ απμνκεηψζεσλ ηάζεο 

 Μηθξφηεξν κέγεζνο 
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5.3.2.4 Σςζηήμαηα ελέγσος 

Σα θαηάιιεια ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ 

αμηνζεκείσηε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κεηψλνληαο ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο γηα ην 

θσηηζκφ ζηνπο ρψξνπο ησλ γξαθείσλ απφ 30% έσο 50%. 

Σα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηνπ θσηηζκνχ είλαη ζπζθεπέο πνπ ξπζκίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ επηθνηλσλψληαο κε έλα εμσηεξηθφ ζήκα κε ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα. Σα ελεξγεηαθά απνδνηηθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Σνπηθνχο ρεηξνθίλεηνπο δηαθφπηεο ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλα θπθιψκαηα. 

 Αηζζεηήξεο ειέγρνπ παξνπζίαο 

 Υξνλνδηαθφπηεο 

 Αηζζεηήξεο θπζηθνχ θσηηζκνχ 

Σν επηπιένλ θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο ειέγρνπ κπνξεί λα 

απνζβεζηεί απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη. Ζ επηινγή ελφο 

ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε πςειήο πνηφηεηαο ειεθηξνληθά ballast ζα απμήζεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην φθεινο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

5.3.2.5 Σςνηήπηζη 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ηα θσηηζηηθά θαη ε επηθάλεηεο ησλ ρψξσλ 

ξππαίλνληαη. Δπηπξφζζεηα, ε απφδνζε ησλ ιακπηήξσλ κεηψλεηαη κε ην ρξφλν. 

Δπνκέλσο ε πνζφηεηα θσηηζκνχ πνπ παξέρεηαη απφ κία εγθαηάζηαζε κεηψλεηαη. Ζ 

έιιεηςε ζπληήξεζεο ζεκαίλεη φηη ην εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα θσηηζκνχ δελ απνδίδεη 

ην κέγηζην δπλαηφ, κε απνηέιεζκα λα θαηαλαιψλεηαη άζθνπα ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Πνιιέο εγθαηαζηάζεηο ζπληεξνχληαη ειάρηζηα θαη έλαο απιφο θαζαξηζκφο ησλ 

θσηηζηηθψλ θαη ησλ ιακπηήξσλ κπνξνχλ ζπρλά λα βειηηψζνπλ ησλ θσηηζκφ ησλ 

ρψξσλ. Οη απαηηήζεηο γηα ζπληήξεζε ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο. Φσηηζηηθά φπνπ είλαη εχθνιε ε πξφζβαζε, ζα πξέπεη 

λα θαζαξίδνληαη ηαθηηθά θαη λα αληηθαζίζηαληαη νκαδηθά νη ιακπηήξεο ηνπο, φηαλ 

πιεζηάδνπλ ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο. Κάπνηα θσηηζηηθά ζρεδηάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν 

έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη νη απαηηήζεηο γηα ζπληήξεζε, φπσο ηα απηναεξηδφκελα 

θσηηζηηθά φπνπ αληηζηέθνληαη ζηε ζπγθέληξσζε ζθφλεο ζηελ επηθάλεηά ηνπο. 

5.3.2.6 Σσεδιαζηικέρ παπάμεηποι και ενεπγειακή διασείπιζη 

Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ θαζψο θαη 

ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηηπγράλνληαη κε ηελ θαηάιιειε 

δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ, ηελ επηινγή θαηάιιεισλ θσηεηλψλ 

πεγψλ, ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θσηηζκνχ θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ. Έλα ζχζηεκα θσηηζκνχ, φπνπ ηα θσηηζηηθά θαηαλέκνληαη κε 

βάζε ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ή έλα ζχζηεκα θσηηζκνχ κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο 

ζηάζκεο θσηηζκνχ, αλαιφγσο ησλ απαηηήζεσλ ηεο πεξηνρήο πνπ νξίδεη, βειηηψλεη 

ηελ απφδνζε ελφο ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ. 

Ο θπζηθφο θσηηζκφο έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ εκθάληζε ηνπ ρψξνπ θαη 

κπνξεί λα νδεγήζεη κε κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Οη ρξήζηεο ηνπ θηηξίνπ 
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ζπλήζσο πξνηηκνχλ έλαλ θαιά θσηηδφκελν ρψξν απφ θπζηθφ θσο, εθφζνλ έρεη 

εμαζθαιηζηεί ε νπηηθή (πξνζηαζία απφ ζάκβσζε) θαη ε ζεξκηθή άλεζε (πξνζηαζία 

απφ ππεξζέξκαλζε). Γηα λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο ηα νθέιε ηνπ θπζηθνχ θσηφο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, είλαη απαξαίηεην λα εμαζθαιηζηεί φηη ν ηερλεηφο θσηηζκφο 

ξπζκίδεηαη αλαιφγσο κε ηα επίπεδα ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξήζε θαηάιιεισλ αηζζεηήξσλ ζχδεπμεο θπζηθνχ/ηερλεηνχ θσηηζκνχ. 

Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θσηηζκνχ ζε έλα ρψξν εξγαζίαο νδεγεί 

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

5.3.3 Τπνινγηζκόο Δμνηθνλόκεζεο Δλεξγείαο 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ΓΔ [kWh / έηνο] πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επέκβαζε 

ζε έλα ζχζηεκα θσηηζκνχ, ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

   
            

    
           

φπνπ 

ΝΦ: αξηζκφο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

Ν [h / έηνο]:εηήζηνο αξηζκφο σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

ΦΠ [W]: νλνκαζηηθή θσηεηλή ηζρχο πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ 

ΦΜ [W]: νλνκαζηηθή θσηεηλή ηζρχο λέσλ θσηηζηηθψλ 

Ζ νλνκαζηηθή θσηεηλή ηζρχο Φ [W] ελφο θσηηζηηθνχ πξνθχπηεη απφ ην 

γηλφκελν ηνπ αξηζκνχ ιακπηήξσλ ΝΛ επί ηελ νλνκαζηηθή θσηεηλή ηζρχο ΦΛ [W]ηνπ 

θάζε ιακπηήξα. 

                  

Μέηξν 
Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο % 

Απόζβεζε ζε 

έηε 

Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ 

38mm κε ιακπηήξεο θζνξηζκνύ 26mm 
8 <2 

Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ππξάθησζεο 

κε ζπκπαγείο (compact) ιακπηήξεο 

θζνξηζκνύ 

40-70 1-3 

ηξαγγαιηζηηθά πελία (ballast) πςειήο 

ζπρλόηεηαο γηα ιακπηήξεο θζνξηζκνύ. 
15-20 5-15 

Αληηθαηάζηαζε ησλ θαιπκκάησλ ησλ 

θσηηζηηθώλ ζσκάησλ κε αλαθιαζηήξεο 
20-50 2-6 

Δγθαηάζηαζε απηνκάησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ θσηηζκνύ 
20-50 2-5 

Πίλαθαο 5.8: Παξνπζίαζε εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ρξφλνπ απφζβεζεο γηα ηέζζεξεηο 

δξάζεηο 
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5.4. ΒΔΛΣΗΧΔΗ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΘΔΡΜΑΝΖ 

Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ηεο βηνκεραληθήο 

κνλάδαο είλαη ε παληειήο έιιεηςε ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο ηεο κνλάδαο. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ ρψξσλ νδεγεί θαη ζε ζπαηάιε θαπζίκνπ, αιιά 

θαη ζε έιιεηςε ζεξκηθήο άλεζεο. 

5.4.1 Βειηίσζε ηεο Απόδνζεο ηνπ Λέβεηα 

Τπάξρνπλ αξθεηά κέηξα κε ηα νπνία κπνξεί λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπ 

ιέβεηα κηαο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο, κε εμνηθνλφκεζε ζηελ θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε. 

5.4.1.1 Ζ πύθμιζη ηος ςθιζηάμενος λέβηηα 

Ζ ζεξκηθή απφδνζε ηνπ ιέβεηα κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε ηελ αλάιπζε ηεο 

ζχζηαζεο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ. Δάλ βξεζεί ρακειή απφδνζε ιφγσ 

ιαλζαζκέλεο πεξίζζεηαο ηνπ αέξα, ν ιέβεηαο κπνξεί λα ξπζκηζηεί θαη λα βειηησζεί ε 

απφδνζή ηνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ απαηηείηαη θαηάιιεινο εμνπιηζκφο, π.ρ. έλαο 

αλαιπηήο θαπζαεξίσλ θαη κία ζπζθεπή κέηξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σξφπνη γηα ηε 

βειηίσζε απφδνζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα είλαη: 

 Δγθαηάζηαζε ειαηεξίσλ ζηνπο θινγνζσιήλεο γηα ηε δεκηνπξγία 

πεξηζζφηεξεο ηχξβεο, ψζηε λα απμεζεί έηζη ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηαμχ 

ησλ ζεξκψλ αεξίσλ ηεο θαχζεο θαη ηνπ λεξνχ. Ζ βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ 

ιέβεηα κπνξεί λα θαζνξηζηεί κε ηε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ 

θαπζαεξίσλ, ε νπνία ζα κεησζεί φηαλ εγθαηαζηαζνχλ ηα ειαηήξηα. Πξαθηηθά, 

αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 2,5% ηεο απφδνζεο ηνπ ιέβεηα γηα θάζε κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θακηλάδαο θαηά 50
ν
C. 

 Μφλσζε ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ ιέβεηα γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ. Ζ 

βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ ιέβεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο 

επηθάλεηάο ηνπ.  

 Δγθαηάζηαζε θπζεηήξσλ αηζάιεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ επηθαζίζεσλ 

ζηνπο ζσιήλεο, πνπ κεηψλνπλ ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κεηαμχ ησλ ζεξκψλ 

αεξίσλ ηεο θαχζεο θαη ηνπ λεξνχ. Ζ βειηίσζε ζηελ απφδνζε ηνπ ιέβεηα 

εμαξηάηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ. 

 Υξήζε εμνηθνλνκεηψλ γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα θαπζαέξηα ζην λεξφ 

ηξνθνδνζίαο. Ζ ζεξκνθξαζία ησλ θαπζαεξίσλ δελ πξέπεη λα κεησζεί θάησ 

απφ νξηζκέλα φξηα γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ δηάβξσζεο. Πξαθηηθά, 

αλακέλεηαη αχμεζε θαηά 1% ηεο απφδνζεο ηνπ ιέβεηα γηα θάζε αχμεζε θαηά 

5
o
C ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ηξνθνδνζίαο. 

 Υξήζε πξνζεξκαληήξσλ ηνπ αέξα γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ ηα 

θαπζαέξηα ηεο θακηλάδαο ζηνλ αέξα ηεο θαχζεο. 

Ο εμνπιηζκφο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ ηα θαπζαέξηα (δειαδή, νη 

εμνηθνλνκεηέο θαη νη πξνζεξκαληήξεο αέξα) είλαη ζπλήζσο ν πην νηθνλνκηθά 
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απνδνηηθφο βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ κπνξεί λα πξνζηεζεί γηα ηε βειηίσζε ηεο 

νιηθήο ζεξκηθήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ιέβεηα. 

5.4.1.2 Ζ ανηικαηάζηαζη ηος ςθιζηάμενος λέβηηα με άλλον λέβηηα ςτηλήρ απόδοζηρ 

Οη θαηαζθεπαζηέο ησλ ιεβήησλ ζπλερψο βειηηψλνπλ ηφζν ηελ απφδνζε ηεο 

θαχζεο φζν θαη ηελ νιηθή απφδνζή ηνπο. ήκεξα, νη εκπνξηθνχ κεγέζνπο κνλάδεο 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ απφδνζε θαχζεο κεγαιχηεξε απφ 95%. Γηα ηνπο ζπκβαηηθνχο 

ιέβεηεο, θαηά παξάδνζε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθή απφδνζε πάλσ απφ 85%. Μία απφ 

ηηο πην ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαχζεο πνπ δηαηίζεηαη ζήκεξα ζηελ αγνξά είλαη νη 

ιέβεηεο αεξίνπ παικηθήο θαχζεο. Απηή ε ηερλνινγία εθαξκφζηεθε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 80 ζε νηθηαθνχο ζεξκαληήξεο λεξνχ θαη ζήκεξα πθίζηαηαη ζε αξθεηνχο 

ιέβεηεο εκπνξηθνχ κεγέζνπο, γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη λεξνχ ρξήζεο. 

Οη ιέβεηεο παικηθήο θαχζεο ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά φπσο νη κεραλέο 

εζσηεξηθήο θαχζεο. Ο αέξαο θαη ην αέξην θαχζηκν εηζάγνληαη ζε έλα ζηεγαλφ 

ζάιακν θαχζεο ζε θαηάιιειεο πνζφηεηεο. ηε ζπλέρεηα, ην κίγκα αλαθιέγεηαη κε 

ζπηλζήξα θαη, φηαλ θαεί πιήξσο, απάγεηαη κέζσ ελφο ζσιήλα εμαγσγήο. ρεδφλ φιε 

ε ζεξκφηεηα ηεο θαχζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ ηνπ ιέβεηα, 

αθνχ ηα θαπζαέξηα έρνπλ ζρεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία, ηεο ηάμεο ησλ 50
o
C. Όηαλ 

ζεξκαλζεί πιήξσο ν ζάιακνο θαχζεο, ηα επφκελα κίγκαηα αέξα / θαπζίκνπ (νη 

«παικνί») αλαθιέγνληαη απηφκαηα (ρσξίο αλάγθε ειεθηξηθνχ ζπηλζήξα). Έηζη, δελ 

απαηηείηαη νχηε θαπζηήξαο πνπ θαηαλαιψλεη θαχζηκν, νχηε θιφγα πνπ λα δηαηεξείηαη 

ζπλερψο αλακκέλε. 

Ζ απφδνζε ησλ ιεβήησλ παικηθήο θαχζεο κπνξεί λα θζάζεη ην 95 έσο 99%. 

Όηαλ ζπλδπαζηνχλ κε άιιεο πςειήο απφδνζεο δηαηάμεηο κεηαθνξάο ηεο ζεξκφηεηαο, 

ε νιηθή ζεξκηθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 90%. 

Δμάιινπ, νη ιέβεηεο απηνί κπνξνχλ λα θζάζνπλ ζηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο 

ζην κηζφ ρξφλν απφ απηφλ ησλ ζπκβαηηθψλ, ελψ εθπέκπνπλ ζαθψο ιηγφηεξνπο 

ξχπνπο ζηελ αηκφζθαηξα. 

5.4.1.3 Ζ σπήζη λεβήηυν με ςπομονάδερ 

ρεδφλ φια ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο είλαη πην απνδνηηθά φηαλ ιεηηνπξγνχλ 

ζε πιήξε ηζρχ. Βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο ζηα θνξηία αηρκήο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κηθξφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Πάλησο, ε κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ 

δελ είλαη απαξαίηεηα αλάινγε κε ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο. Δμάιινπ, ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο ζπαλίσο πθίζηαληαη θνξηία αηρκήο 

θαη ν ιέβεηαο ζπλεζέζηεξα ιεηηνπξγεί ππφ ζπλζήθεο κεξηθνχ θνξηίνπ. Μεξηθνί 

ιέβεηεο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ αλαγθαζηηθά κε θπθιηθφ ξπζκφ εθθίλεζεο δηαθνπήο, 

πνπ είλαη φκσο κηα κε απνδνηηθή κνξθή ιεηηνπξγίαο, αθνχ φηαλ δηαθφπηεηαη ράλεηαη 

ζεξκφηεηα κέζσ ησλ θακηλάδαο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ςχρεηαη ην λεξφ ζηνπο 

ζσιήλεο δηαλνκήο. 

Απηέο νη απψιεηεο πξέπεη λα αλαπιεξσζνχλ θαηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ 

ιέβεηα. Δάλ ε δπλακηθφηεηα ηνπ ιέβεηα είλαη πςειφηεξε απφ ην θνξηίν, ε θπθιηθή 

απηή ιεηηνπξγία κπνξεί λα είλαη ζπρλή θαη νη απψιεηεο ζεκαληηθέο, κεηψλνληαο έηζη 
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ηελ επνρηαθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Αληί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα 

κε εθθίλεζε δηαθνπή, κπνξνχλ λα θαζνξηζζνχλ έιεγρνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

βεκαηηθνχο (πςειφο / ρακειφο / κεδεληθφο) ή κεηαβιεηνχο ξπζκνχο θαχζεο (απφ 100 

κέρξη 15%). Έλα άιιν απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ απνθπγή ηεο θπθιηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιεβήησλ είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο αξηζκνχ κηθξφηεξσλ ιεβήησλ ή 

ιεβήησλ κε ππνκνλάδεο. 

ε κηα εγθαηάζηαζε ιέβεηα κε ππνκνλάδεο, αξρηθά εθθηλεί έλαο ιέβεηαο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ κηθξψλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ. Καηφπηλ, θαζψο απμάλεηαη ην θνξηίν, 

λένη ιέβεηεο εθθηλνχλ θαη κπαίλνπλ ζε ζεηξά ψζηε λα απμεζεί ζηαδηαθά ην δπλακηθφ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Αληίζηνηρα, θαζψο κεηψλεηαη ην θνξηίν, νη ιέβεηεο 

βγαίλνπλ εθηφο ν έλαο κεηά ηνλ άιινλ. Οη ιέβεηεο απηνί κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ 

νιηθή επνρηαθή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαηά 15 έσο 30%. 

Σέινο κπνξνχκε λα θάλνπκε κηα απνηίκεζε ησλ ηερληθψλ κέηξσλ 

ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο: 

 Βειηηζηνπνίεζε ησλ ξπζκίζεσλ 

 Βειηηψζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ζεξκφηεηαο 

 Δθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ γηα θαιχηεξε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά 

 Δπηινγή ελεξγεηαθά απνδνηηθνχ εμνπιηζκνχ (θαπζηήξαο, αληιίεο, θαινξηθέξ, 

βαιβίδεο) 

 Μφλσζε ηνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο, ηνπ ιέβεηα θαη ησλ βαιβίδσλ 

 Μφλσζε ησλ ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο φπσο νη ιέβεηεο 

μχινπ 

Φπζηθά, ε πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη ην πφζν απηά κπνξεί 

λα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ 

ηδηαίηεξε θχζε ηνπ θάζε θηηξίνπ. Μφλν κηα απνηίκεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ κπνξεί λα θαζνξίζεη πνηα κέηξα είλαη ηφζν εθαξκφζηκα φζν θαη 

επηθεξδή. Απηφ κπνξεί λα γίλεη απφ έλαλ αξκφδην ελεξγεηαθφ ζχκβνπιν. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο απνηίκεζεο ζα νξίζνπλ ηα κέηξα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ κηα εθηίκεζε ηεο 

εμνηθνλφκεζεο, ην θφζηνο επέλδπζεο θαζψο θαη ηνλ ρξφλν απνπιεξσκήο.  

Οη αθφινπζνη πίλαθεο δείρλνπλ ηα πηζαλά κέηξα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο 

πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζην ζχζηεκα ζέξκαλζεο. ε θάζε πίλαθα 

παξνπζηάδνληαη ηφζν ηα κέηξα, φζν θαη ε πηζαλή εμνηθνλφκεζε: 

Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ Πηζαλή εμνηθνλόκεζε 

Κιείζηκν ησλ ζεξκνζηαηηθώλ βαιβίδσλ 

όηαλ θεύγνπλ από ην ρώξν εξγαζίαο 
Πάλσ απφ 5% 

Δλίζρπζε ηεο επίγλσζεο ζε κεζόδνπο πνπ 

αθνξνύλ ηνλ αεξηζκό 
5-10% 

Πίλαθαο 5.9: Πηζαλή εμνηθνλφκεζε ιφγσ εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηψλ 
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Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ Πηζαλή εμνηθνλόκεζε 

Δθνδηαζκόο κε θαιά κνλσκέλν ζύζηεκα 

παξνρήο (εηδηθά ζηνπο ππόγεηνπο 

ρώξνπο) 

Πάλσ απφ 10% 

Μείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ιέβεηα 

δεζηνύ λεξνύ ζε 55-60
ν
C 

Πάλσ απφ 5% 

Βειηίσζε ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο 

(πδξαπιηθή ξύζκηζε) 
Πάλσ απφ 20% 

Βειηίσζε ηεο δηαίξεζεο ηνπ θύθινπ 

ζεξκόηεηαο, π.ρ. βόξηα θαη λόηηα 

δηαίξεζε 

Πάλσ απφ 20% 

Πίλαθαο 5.10: Βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρήο ζεξκφηεηαο θαη πηζαλή εμνηθνλφκεζε 

Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ Πηζαλή εμνηθνλόκεζε 

Δγθαηάζηαζε βνεζεηηθνύ αλεκηζηήξα 

γηα ην ιέβεηα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 
Πάλσ απφ 20% 

Δγθαηάζηαζε ιέβεηα ζπκπύθλσζεο γηα 

λα κεησζνύλ νη απώιεηεο ηνπ θαπζηήξα 

θαη ηεο παξνρήο 

Πάλσ απφ 32% 

Δγθαηάζηαζε ζσζηά 

δηαζηαζηνινγεκέλσλ αληιηώλ 

θπθινθνξίαο κε ειεθηξνληθή ξύζκηζε 

ηζρύνο 

Πάλσ απφ 5% θαη 

πξφζζεηε  εμνηθνλφκεζε 

ειεθηξηζκφ 

Δγθαηάζηαζε ζεξκνζηαηηθώλ βαιβίδσλ 

ζηα ζώκαηα 
Πάλσ απφ 10% 

Πίλαθαο 5.11: Δπηινγή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη πηζαλή εμνηθνλφκεζε 

Πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ Πηζαλή εμνηθνλόκεζε 

Πεξηνξηζκόο ηνπ ζεκείνπ αλαθνξάο ησλ 

ζεξκνζηαηηθώλ βαιβίδσλ ησλ θαινξηθέξ 
Πάλσ απφ 5% 

Βειηηζηνπνίεζε ηεο ξύζκηζεο ζηνπο 

ιέβεηεο (ξύζκηζε ηεο εμσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο 

Πάλσ απφ 15% 

Βειηίσζε ηεο ξύζκηζεο ζην δεπηεξεύνλ 

ζύζηεκα παξνρήο (αληιίεο, βαιβίδεο 

αλάκεημεο θηι.) 

10-20% 

Υξνλνδηάγξακκα ιεηηνπξγίαο γηα ηε 

παξνρή δεζηνύ λεξνύ 
5-10% 

Δλεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο δηαθνπήο ηεο 

παξνρήο ηε λύρηα θαη ηα  / Κ 
Πάλσ απφ 15% 

Πίλαθαο 5.12: Μέηξα βειηίσζεο ηεο ξχζκηζεο θαη πηζαλή εμνηθνλφκεζε 
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5.4.2 Τπνινγηζκόο Δμνηθνλόκεζεο Δλεξγείαο 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εμνηθνλφκεζεο ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ΓΔ [l / 

έηνο] ιφγσ ηεο αιιαγήο ζηελ απφδνζε ηνπ ιέβεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε αθφινπζε 

εμίζσζε: 

   
       

   
               

φπνπ 

εΛΠ : βαζκφο απφδνζεο ιέβεηα πξηλ ηελ επέκβαζε 

εΛΜ : βαζκφο απφδνζεο ιέβεηα κεηά ηελ επέκβαζε 

mΚΠ : παξνρή φγθνπ θαχζηκνπ (θαηαλάισζε θαχζηκνπ) πξηλ ηελ επέκβαζε 

5.5 ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΦΤΞΖ 

ηε παξάγξαθν απηή αλαθέξνληαη δηάθνξεο επεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο. 

5.5.1 Γξάζεηο Δμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο 

1. Αληηθαηάζηαζε πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο κε ζύζηεκα πςειήο απόδνζεο. 

πζηήκαηα άλσ ησλ 15 εηψλ πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη κε ςπθηηθά ζπζηήκαηα δχν 

ζπκπηεζηψλ, ζπκπηεζηψλ κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο ή ειηθνεηδψλ ζπκπηεζηψλ. Πνιιέο 

θνξέο ηα παιαηά ζπζηήκαηα είλαη ππεξδηαζηαζηνινγεκέλα κε απνηέιεζκα ηε 

κεησκέλε απφδνζε ηνπο θαη ην απμεκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο. 

2. Βειηηζηνπνίεζε ηεο κόλσζεο 

Ζ ηνπνζέηεζε θαιχηεξσλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζηνπο ςπθηηθνχο ζαιάκνπο θαη ηα 

δίθηπα ζσιελψζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ απφ ην 

αλνηγνθιείζηκν ησλ ζπξψλ, εμαζθαιίδεη εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

10% έσο 20%. 

3. ρεδηαζκόο θηηξίνπ 

Όπσο ζηε ζέξκαλζε, ην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαη έρεη κεγάιε 

επίδξαζε ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνχ. Μεγάιε 

ζεκαζία ζα πξέπεη λα δνζεί ζηε κείσζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ ή βειηηψλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

γπαιηνχ), ηελ αχμεζε ηεο ζεξκηθήο κφλσζεο (αχμεζε ηεο ζεξκηθήο αδξάλεηαο) θαη ηε 

κείσζε ηεο δηείζδπζεο ηνπ αέξα (κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ). 

4. Δζσηεξηθά θνξηία 

Οη απαηηήζεηο γηα θιηκαηηζκφ εμαξηψληαη απφ ην θιίκα (ήιηνο, ζεξκνθξαζία, 

πγξαζία), ην βαζκφ πιεξφηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ην πεξίβιεκα ηνπ θηηξίνπ, ην βαζκφ 

εμαεξηζκνχ, ηνλ ηερληθφ θσηηζκφ θαη ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Σα εζσηεξηθά θνξηία 

είλαη δχζθνιν λα κεηξεζνχλ γηαηί νη πεξηζζφηεξεο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

ςπθηηθήο θαηαλάισζεο ην θαινθαίξη έρνπλ αληίζεην απνηέιεζκα ζηε ζεξκηθή 
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θαηαλάισζε ην ρεηκψλα. Πξάγκαηη, είλαη ζεκαληηθφ λα απμεζεί ν θσηηζκφο θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Ζ/Τ) πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα 

θνξηία πνπ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκα ην ρεηκψλα. 

5. Γηαζηαζηνιόγεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζκνύ 

Ο βαζκφο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο θιηκαηηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε κεξηθά θνξηία, είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 

πιήξεο θνξηίνπ. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν δελ πξνηείλεηαη ε ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη θχξηνη ιφγνη ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο είλαη νη αλάγθεο άλεζεο 

(απνδεθηή ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζε κηθξνχο ρξφλνπο απφθξηζεο) αθφκα θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πιήξνπο θνξηίνπ θαη πηζαλή κειινληηθή αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ ςπθηηθψλ απαηηήζεσλ. 

6. Δπηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο ςύμεο 

Οη θαηαζθεπαζηέο δίλνπλ ην ιφγν ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ. 

Όηαλ επηιέγεηαη ην ζχζηεκα, επηιέγεηαη ν εμνπιηζκφο κε ην κεγαιχηεξν ιφγν 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. Χζηφζν, φπσο εηπψζεθε θαη παξαπάλσ, ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ κεξηθψλ θνξηίσλ είλαη ζπρλά αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ απηή ζε 

πιήξεο θνξηίν πνπ δίλεηαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο. Αλ ε απνδνηηθφηεηα ζε κεξηθά 

θνξηία είλαη δηαζέζηκε πξέπεη λα επηιεγεί ν εμνπιηζκφο πνπ ειαρηζηνπνηεί ηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. 

7. Γηαζηαζηνιόγεζε ηνπ δηθηύνπ θαη επηινγή ησλ πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ 

Γηα θάπνηεο εγθαηαζηάζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο (αλεκηζηήξεο, αληιίεο) κπνξεί 

λα αληηπξνζσπεχνπλ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη (πεξηζζφηεξν απφ 50%) ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ξεχκαηνο. Δίλαη επνκέλσο ζεκαληηθφ λα ζρεδηαζηνχλ ζσζηά ηα δίθηπα 

κεηαθνξάο αέξα, λεξνχ ή ςπθηηθνχ κέζνπ πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε πηψζε πίεζεο 

θαη ε θαηαλάισζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ ζπζηεκάησλ. Σα πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα ζα 

πξέπεη λα επηιεγνχλ ζε ζπκθσλία κε ηα δίθηπα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

πζηήλεηαη λα επηιεγεί εμνπιηζκφο κε ηε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο 

θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο. 

8. Λεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε 

Οη κεκνλσκέλεο ηερληθέο βειηηψζεηο δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα νδεγήζνπλ ζε 

πςειέο καθξνπξφζεζκεο απνδφζεηο. Ζ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία είλαη απαξαίηεηε 

γηαηί επηηξέπεη ηελ αχμεζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ απνδφζεσλ, ηεο δηαζεζηκφηεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη θαηά επέθηαζε ηε κείσζε ή ηε δηαηήξεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ. 

5.5.2 Τπνινγηζκόο Δμνηθνλόκεζεο Δλεξγείαο 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ΓΔ [kWh / έηνο] πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επέκβαζε 

ζε έλα ςπθηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
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φπνπ 

QΦ: νλνκαζηηθή ςπθηηθή ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ν: εηήζηνο αξηζκφο σξψλ ςχμεο ππφ πιήξεο θνξηίν 

Φ: ζπληειεζηήο θνξηίνπ πνπ εθθξάδεη ηελ ππεξδηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ςπθηηθνχ 

θνξηίνπ 

COP: ζπληειεζηήο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη ζπληειεζηέο Π θαη Μ δειψλνπλ ηηο ηηκέο ησλ κεγεζψλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

επέκβαζε ζην ςπθηηθφ ζχζηεκα. 

5.6 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΑΝΑΝΔΧΗΜΧΝ ΠΖΓΧΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Οη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) αλαπιεξψλνληαη κέζσ ησλ θπζηθψλ 

θχθισλ θαη ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. Ο ήιηνο, ν άλεκνο, ε γεσζεξκία, ηα 

πνηάκηα, νη νξγαληθέο χιεο, φπσο ην μχιν θαη αθφκε ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο θαη 

γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, είλαη πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ εμαληιείηαη 

πνηέ. Δμάιινπ, ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δελ επηβαξχλεη ην 

πεξηβάιινλ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν δπλακηθφ ΑΠΔ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ 

ελεξγεηαθψλ καο αλαγθψλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ 

ζπκβαηηθά θαχζηκα. 

5.6.1 Δγθαηάζηαζε Ζιηαθώλ πιιεθηώλ γηα ηελ Παξαγσγή Εεζηνύ Νεξνύ 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ελφο ειηαθνχ ζπιιέθηε είλαη ε επηθάλεηα απνξξφθεζεο. 

Οη επηθάλεηεο απνξξφθεζεο είλαη ζπλήζσο καχξεο, θαζψο νη ζθνχξεο επηθάλεηεο 

παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειφ βαζκφ απνξξφθεζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Καζψο ε 

επηθάλεηα ζεξκαίλεηαη ζε κηα ζεξκνθξαζία πςειφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο, εθπέκπεη έλα κεγάιν κέξνο απφ ηε ζπζζσξεπκέλε ειηαθή ελέξγεηα 

κε κνξθή αθηηλνβνιίαο κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο. Ο ιφγνο ηεο απνξξνθεκέλεο 

ελέξγεηαο σο πξνο ηελ εθπεκπφκελε εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ εθπνκπήο. 

 

Δηθόλα 5.7: Ζιηαθφο ζπιιέθηεο 



101 
 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ζεξκηθήο 

εθπνκπήο, νη πεξηζζφηεξν απνδνηηθέο απνξξνθεηηθέο επηθάλεηεο θέξνπλ κηα 

επηιεθηηθή επηθάιπςε. Ζ επηθάιπςε επηηξέπεη ηε κεηαηξνπή ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ 

ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζε ζεξκφηεηα, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ εθπνκπή 

ζεξκφηεηαο. Ζ επηιεθηηθή επηθάιπςε παξέρεη πνζνζηφ απνξξφθεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 

90%. 

ηελ αγνξά δηαηίζεληαη δηάθνξνη ηχπνη ειηαθψλ ζπιιεθηψλ: 

 πιιέθηεο ρσξίο γπάιηλε θάιπςε/ πξνζηαζία 

 Δπίπεδνη ζπιιέθηεο κε γπάιηλε θάιπςε 

 σιελσηή απνξξνθεηηθή επηθάλεηα θελνχ 

5.6.2 Δθαξκνγή Ζιηαθήο Φύμεο κε ηε Υξήζε Αληιηώλ Θεξκόηεηαο 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε ρψξσλ είλαη έλλνηα πνπ 

παξνπζηάδεη κηα ζεκαζηνινγηθή αληίζεζε. Δλ ηνχηνηο είλαη δπλαηφ ν ήιηνο, ν νπνίνο 

πξνθαιεί ηελ αλάγθε γηα ςχμε, λα πξνζθέξεη θαη ηελ αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηεο. θνπφο ηεο ειηαθήο ςχμεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ςπρσκέλνπ ρψξνπ ζε επίπεδν ρακειφηεξν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

δαπαλψληαο γη' απηφ ειηαθή ελέξγεηα. Δίλαη ζπλεπψο θαλεξφ φηη, ην ππφ άληιεζε 

ςπθηηθφ θνξηίν, πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ χπαξμε απηήο ηεο ζεξκνθξαζηαθήο 

δηαθνξάο, παξνπζηάδεη έλα κέγηζην, ρξνληθά ηαπηηδφκελν κε ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

εληάζεσο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Δπνκέλσο, ε 

ηαχηηζε απηή, θαζηζηά θαη' αξρήλ επλντθή ηε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ 

ςχμε. 

Πξνρσξψληαο ζε πεξηζζφηεξν ιεπηνκεξή εμέηαζε ησλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ςχρνπο, αλαθέξεηαη φηη κηα ηππηθή ςπθηηθή κνλάδα, 

ζπλίζηαηαη απφ έλαλ εμαηκηζηήξα ή ςπθηηθφ ζηνηρείν, έλα ζπκπηεζηή, έλα 

ζπκππθλσηήξα θαη κία βαιβίδα εθηνλψζεσο. Απηή ε ςπθηηθή κνλάδα είλαη κηα 

ηππηθή ςπθηηθή κνλάδα «θαηαλαιψζεσο έξγνπ», φπνπ φζν πςειφηεξε είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν πεξηζζφηεξν έξγν ζπκπηέζεσο δαπαλάηαη γηα 

ηελ άληιεζε ηεο ζεξκφηεηαο κε βάζε νξηζκέλε ζεξκνθξαζία εμαηκίζεσο. 

Αληηπξνζσπεχεη δε ηε ιεγφκελε ζπκβαηηθή κέζνδν ςχμεσο κε κεραληθή ζπκπίεζε 

αηκψλ ε νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί, ζηελ πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνλ ειεθηξηζκφ 

σο πεγή ελέξγεηαο. Δπί ηνπ πξνθεηκέλνπ, ππάξρνπλ δχν πξνυπνζέζεηο, ζπγθεθξηκέλα: 

 Πξέπεη λα θαηαλαισζεί ελέξγεηα γηα ηελ ςπθηηθή δηαδηθαζία θαη 

 Πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη πςειφηεξν ςπθηηθφ θνξηίν φηαλ απμάλεη ε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο, δειαδή φηαλ ε έληαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο 

ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γίλεηαη κέγηζηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ε ειηαθή ελέξγεηα γηα παξαγσγή ςχρνπο, πξέπεη 

λα ζπλδπαζηνχλ θαηάιιεια νη δπν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε επηθέξεη ηελ αλαβάζκηζή ηεο, εθφζνλ αληηθαζηζηά 

ειεθηξηθφ έξγν, κέζσ ελφο θαηάιιεινπ «κεηαηξνπέα». Ο κεηαηξνπέαο απηφο είλαη ν 

ςχθηεο απνξξνθήζεσο ή ζεξκηθήο ζπκπηέζεσο, δειαδή έλα ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ζεξκφηεηα σο θηλεηήξηα ελέξγεηα θαη φρη ειεθηξηζκφ. ηε κέζνδν 

απνξξνθήζεσο, ηελ πιένλ εκπνξηθή εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο, ν ζπκπηεζηήο 
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αληηθαζίζηαηαη απφ κία ζεηξά ζηνηρείσλ. Απηά είλαη: ν αλαγελλεηήξαο, ε αληιία 

αλαθπθινθνξίαο απνξξνθεηηθνχ δηαιχκαηνο, ν απνξξνθεηήξαο θαη ν 

αλαθνκηζηήξαο. Σν απνξξνθεηηθφ ξεπζηφ επηιέγεηαη αλάινγα πξνο ην 

ρξεζηκνπνηνχκελν ςπθηηθφ θαη ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμαηκηζηήξα. Μέρξη 

ηψξα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο, κφλν δχν δεχγε, δειαδή ην πδαηηθφ δηάιπκα 

βξσκηνχρνπ ιηζίνπ θαη ην πδαηηθφ δηάιπκα ακκσλίαο. Σνλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο κεζφδνπ απνξξνθήζεσο, ε ζπκπίεζε θαη ε πγξνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ αηκψλ 

ζηνλ εμαηκηζηήξα γίλεηαη δηα ρεκηθήο απνξξνθήζεσο ζηνλ απνξξνθεηήξα. 

5.6.3 Δγθαηάζηαζε Φσηνβνιηατθώλ πζηεκάησλ 

Ζ ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

είλαη ψξηκε θαη ζπλερψο εμειηζζφκελε ηερλνινγία, επξέσο δηαδεδνκέλε ζε φιε ηελ 

Δπξψπε. Σα θσηνβνιηατθά δηαθξίλνληαη ζε 'δηαζπλδεδεκέλα' ζπζηήκαηα, πνπ 

ζπλδένληαη ζην δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα, φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο). Σα απηφλνκα ζπζηήκαηα κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ θαη άιιεο ηερλνινγίεο ειεθηξνπαξαγσγήο, φπσο αλεκνγελλήηξηεο 

ή/θαη κηθξά ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (πβξηδηθά ζπζηήκαηα). ηελ Διιάδα ε ρξήζε 

ησλ Φ/Β ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα είλαη πεξηνξηζκέλε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία είλαη δηαζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν, ε πεξίζζεηα 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πσιείηαη ζηε ΓΔΖ κε ηηκή ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

εθάζηνηε λνκνζεζία. Γηα ηελ θαηνηθία πνπ δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλε ζην δίθηπν 

(απηφλνκε θαηνηθία) είλαη απαξαίηεηε ε απνζήθεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε 

κπαηαξίεο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ή φηαλ δελ ππάξρεη 

αξθεηή ειηνθάλεηα. Οη κπαηαξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθαξκνγέο απηέο είλαη 

εηδηθνχ ηχπνπ (π.ρ. ηχπνπ "Solar") ψζηε λα αληέρνπλ ζηνπο ζπλερείο θχθινπο 

θφξηηζεο - εθθφξηηζήο ηνπο. Οη κπαηαξίεο, αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ηνπο θαη ηνλ 

ηξφπν ρξήζεο ηνπο, έρνπλ δηάξθεηα δσήο πνπ θπκαίλεηαη απφ 3 έσο 8 ρξφληα. 

Απαξαίηεηνο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (δηαζπλδεδεκέλε ή απηφλνκε θαηνηθία) 

είλαη ν αληηζηξνθέαο ηζρχνο (inverter) πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαηξνπή ηνπ 

ζπλερνχο ξεχκαηνο, πνπ παξάγνπλ ηα θσηνβνιηατθά, ζε ελαιιαζζφκελν ξεχκα γηα 

ηηο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ην δίθηπν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζρχο ηνπ inverter 

πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ ην 80-90% ηεο ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ψζηε λα ιεηηνπξγεί θαηά ην δπλαηφλ ζηε κέγηζηε ηζρχ ηνπ θαη λα 

επηηπγράλεηαη έηζη κέγηζηε απφδνζε. Οη θσηνβνιηατθέο ζπζηνηρίεο απνηεινχληαη απφ 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα ηα νπνία ζπλδένληαη ειεθηξηθά κεηαμχ ηνπο. Σα Φ/Β πιαίζηα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο έρνπλ ηζρχ απφ 50 Wp έσο 200 Wp. Όζνλ αθνξά ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο, ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα, δηαρσξίδνληαη θπξίσο ζε 

κνλνθξπζηαιιηθνχ, πνιπθξπζηαιιηθνχ ή θαη άκνξθνπ ππξηηίνπ. Σν εχξνο ηεο 

απφδνζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ ηνπ εκπνξίνπ είλαη 4-15%. 

Γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ θσηνβνιηατθψλ πξέπεη πξψηα απ' φια λα 

ιεθζνχλ ππφςε ηα εμήο: 

 Νφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο ζέζεο εγθαηάζηαζεο, κε κηθξέο απνθιίζεηο 

 Καηάιιειε θιίζε σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν (π.ρ. πξνηεηλφκελε θιίζε γηα 

ηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 30
ν
) 
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 Μεδεληθή ζθίαζε ζην ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ θσηνβνιηατθψλ 

Μηα πξνζεγγηζηηθή εθηίκεζε γηα ηνλ απαηηνχκελν ρψξν ηνπνζέηεζεο ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηνηρηψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά (θξπζηαιιηθψλ) είλαη φηη ζε 

1 m
2
 εγθαζίζηαληαη 140 Wp 

Φ/Β Γελλήηξηα

Γίθηπν

Αληηζηξνθέαο

Μεηξεηήο Δλέξγεηαο

Φνξηίν Δ.Ρ

 

Γηάγξακκα 5.1: Γηάγξακκα ξνήο ελέξγεηαο δηαζπλδεδεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 

 

ρήκα 5.3: Μέζν θφζηνο εγθαηεζηεκέλνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 

5.6.4 Δγθαηάζηαζε Αλεκνγελλήηξηαο 

Σα δηαζπλδεδεκέλα αηνιηθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηνλ ηζρπξφηεξν 

εθπξφζσπν ησλ ΑΠΔ ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ηερλνινγία 

ησλ αλεκνγελλεηξηψλ έρεη πιένλ σξηκάζεη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ηφζν ε αμηνπηζηία 

ησλ φζν θαη νη απνδφζεηο ησλ έρνπλ θηάζεη ζε βέιηηζην επίπεδν, γηα φια ηα κεγέζε 

αηνιηθψλ κεραλψλ. 

Χζηφζν, ελψ νη αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε ελζσκάησζε ησλ ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ θξίλεηαη 
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ηνπιάρηζηνλ δχζθνιε. Όκσο κηθξνχ κεγέζνπο αλεκνγελλήηξηεο (κέρξη 5kW, 

νξηδνληίνπ ή θαηαθφξπθνπ άμνλα) κπνξνχλ εχθνια λα εγθαηαζηαζνχλ αθφκε θαη 

πάλσ ζην θηηξηαθφ θέιπθνο (ππφ πξνυπνζέζεηο) εμαζθαιίδνληαο πςειά επίπεδα 

αζθάιεηαο θαη ρσξίο λα δεκηνπξγνχλ αλεπίιπηα πξνβιήκαηα ξαδηνηειεπηθνηλσληαθά, 

νπηηθήο θαη αθνπζηηθήο φριεζεο.  

          

Δηθόλα 5.8: Αλεκνγελλήηξηεο κηθξήο ηζρχνο 

ε φηη αθνξά ην θφζηνο ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ πνηθίιεη 

αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, ηνπ πάξθνπ ζπλνιηθά, ηελ απφζηαζε 

απφ ην δίθηπν θαη πνιινχο άιινπο ηερληθνχο, γεσγξαθηθνχο θαη θιηκαηνινγηθνχο 

παξάγνληεο, αιιά απνηειεί ζε γεληθέο γξακκέο θζίλνλ κέγεζνο. Ηδηαίηεξα φκσο ην 

θφζηνο ησλ κηθξψλ δηαζπλδεδεκέλσλ αηνιηθψλ ζπζηεκάησλ, εδψ θαη κηα δεθαεηία, 

έρεη ζηαζεξνπνηεζεί ζην επίπεδν ησλ 3,80 € / W (θφζηνο πιηθψλ). 

5.7 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΓΡΑΔΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΒΔΛΣΗΧΖ 

Με ηνλ φξν ελαιιαθηηθέο ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο νη Γξάζεηο Δλεξγεηαθήο 

Βειηίσζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη δηαδηθαζίεο πςειήο 

απφδνζεο θαη δελ κπνξνχλ λα θαηαηαγνχλ ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. 

ηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη νη ελαιιαθηηθέο δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζηε βηνκεραληθή κνλάδα. Σν αλ νη παξαθάησ δξάζεηο είλαη ζπκθέξνπζεο γηα ηε 

βηνκεραληθή κνλάδα ζα πξνθχςεη απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ 

δεηθηψλ. 

5.7.1 Τπνθαηάζηαζε Πεηξειαίνπ από Φπζηθό Αέξην ζηηο Δγθαηαζηάζεηο 

Κεληξηθήο Θέξκαλζεο 

Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ θπζηθφ αέξην ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Τπάξρεη πεξίπησζε λα ρξεηαζηεί θαη αιιαγή ιεβήησλ, αιιά απηφ ζα 

πξνθχςεη απφ κεηξήζεηο ηνπ ειθπζκνχ ησλ ππαξρφλησλ ιεβήησλ επεηδή δελ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία. 
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Απφ ηελ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζέξκαλζε ζα πξνθχςνπλ ιεηηνπξγηθά 

νθέιε γηα ην θηίξην ιφγσ ηεο θαζαξφηεηαο ηεο θαχζεο, ηεο θαιχηεξεο ξχζκηζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο, ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ρψξνπ απφ ηε δεμακελή θαπζίκνπ θαη ηεο 

άκεζεο ρξήζεο ηνπ θαπζίκνπ ρσξίο λα απαηηεί απφζεκα. Δπίζεο ζα πξνθχςνπλ 

πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε αζηηθφ επίπεδν ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ξχπσλ CO2 θαη SO2 

πνπ ζα επηθέξεη ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

Σα νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηελ επηρείξεζε εμαξηψληαη απφ ηελ ηηκή δηάζεζεο 

ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Δπεηδή φκσο νη ηηκέο 

κεηαβάιινληαη θαη γηα ηα δπν θαχζηκα δηεζλψο είλαη δχζθνιε ε εμαγσγή γεληθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ, θαζψο ε δηαθνξά ζηε ηηκή ηνπο δελ είλαη θάζε ρξνληθή πεξίνδν ε 

ίδηα. 

5.7.2 Δγθαηάζηαζε Μνλάδαο πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνύ & Θεξκόηεηαο 

ηελ παξάγξαθν απηή, ζα κειεηεζεί ε ζθνπηκφηεηα εγθαηάζηαζεο κηαο 

κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ) κηθξήο θιίκαθαο. Μηα 

κνλάδα ΖΘ κηθξήο θιίκαθαο απνηειείηαη απφ κηα κνλάδα εζσηεξηθήο θαχζεο 

(ΜΔΚ) πνπ είλαη ζπδεπγκέλε κε κηα ειεθηξνγελλήηξηα, ζε έλα εληαίν (compact) 

ζχζηεκα . Ζ ΜΔΚ ιεηηνπξγεί κε έλα θαχζηκν (π.ρ. θπζηθφ αέξην) θαη θηλεί ηελ 

ειεθηξνγελλήηξηα, ε νπνία παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Μηα κνλάδα ΖΘ κηθξήο 

θιίκαθαο είλαη ινηπφλ έλαο κηθξφο ζεξκνειεθηξηθφο ζηαζκφο πνπ κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί κέζα ζε έλα θηίξην. Σν πιενλέθηεκα ηεο ΖΘ ζε ζρέζε κε έλα 

ζπκβαηηθφ ζεξκνειεθηξηθφ ζηαζκφ έγθεηηαη ζην φηη απάγεη κε πνιχ απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ηε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο, θαη ηε δηνρεηεχεη ζηελ 

έμνδφ ηεο κε ηε κνξθή άκεζα αμηνπνηήζηκεο ζεξκφηεηαο. Έηζη, κηα κνλάδα ΖΘ, 

εθηφο απφ ειεθηξηζκφ, ζπλ-παξάγεη θαη ζεξκηθή ελέξγεηα ρσξίο επηπιένλ θφζηνο. 

 

Δηθόλα 5.9: Σππνπνηεκέλε κνλάδα ΖΘ κηθξήο θιίκαθαο 

ηελ εηθφλα θαίλεηαη ν ζπλνιηθφο βαζκφο απφδνζεο ζε πεξίπησζε α) 

ρσξηζηήο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο θαη β) ζε πεξίπησζε 

ζπκπαξαγσγήο. Σα πεξηζζφηεξα θηίξηα  ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή 

ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη κε ηνλ πξψην ηξφπν, δειαδή ρσξηζηά. Σελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ηελ αγνξάδνπλ απφ ην δίθηπν (ζην νπνίν ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
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ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεηαη απφ ζεξκνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ρακειήο 

απφδνζεο) ελψ ηε ζεξκφηεηα ηελ παξάγνπλ ηνπηθά, κε ιέβεηεο. Όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθφλα, ν ηξφπνο απηφο είλαη πνιχ ιηγφηεξν απνδνηηθφο ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκπαξαγσγή. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε κεγαιχηεξν ρξεκαηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

θφζηνο. 

χζηεκα 

πκπαξαγσγήο

36 80
0,58

200



 

30 55
0,85

100



 

ΥΧΡΗΣΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ

ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ

Βαζκφο Απφδνζεο:

Βαζκφο Απφδνζεο:

ηαζκφο 

Ζιεθηξνπαξαγσγήο

Λέβεηαο

Κάπζηκν

Κάπζηκν

Κάπζηκν

Ζιεθηξηζκφο

Ζιεθηξηζκφο

Θεξκφηεηα

Θεξκφηεηα

36

80

30

55

100

100

100

 

Γηάγξακκα 5.2 : Ο ζπλνιηθφο βαζκφο απφδνζεο απφ ηε ρξήζε θαπζίκσλ γηα παξαγσγή 

ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο ζε πεξίπησζε ρσξηζηήο παξαγσγήο θαη ζε πεξίπησζε 

ζπκπαξαγσγήο 

Ζ εθαξκνγή κνλάδσλ ΖΘ ζε θηίξηα έρεη ην πιενλέθηεκα φηη κε ηελ θαχζε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο ελφο θαπζίκνπ παξάγεηαη 1) ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηδηνθαηαλάισζε ή λα πσιεζεί ζηε ΓΔΖ, θαη 2) 

ζεξκηθή ελέξγεηα, πνπ θαιχπηεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ζεξκηθψλ αλαγθψλ ηνπ 

θηηξίνπ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ΖΘ ζε έλα θηίξην δελ είλαη πάληα 

ζπκθέξνπζα. Σα θηίξηα πνπ κπνξνχλ λα σθειεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ έλα ηέηνην 

ζχζηεκα είλαη απηά πνπ έρνπλ ζπλερή θαη παξάιιειε δήηεζε ειεθηξηζκνχ θαη 
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ζεξκφηεηαο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο κηα κνλάδαο ΖΘ δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη πξέπεη λα θαηαλαισζεί 

άκεζα, δηαθνξεηηθά εμάγεηαη ζην πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, ε πιενλάδνπζα παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα δηνρεηεπζεί ζην δίθηπν θαη λα πνπιεζεί. 

5.7.3 Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Απηνκαηνπνίεζεο θαη Κεληξηθνύ Διέγρνπ 

Έλα χζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο θαη Κεληξηθνχ Διέγρνπ ησλ ρξήζεσλ ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο άλεζεο ζηνπο ρξήζηεο, επηζπκεηφ 

επίπεδν πνηφηεηαο ιεηηνπξγίαο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ θφζηνπο θαη απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα: 

Αηζζεηήξηα, κεηξεηέο ελέξγεηαο: 

 Αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ αλαινγηθνχ ζήκαηνο 

 Αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο πγξψλ εκβαπηηδφκελα (αλαινγηθά) 

 Αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο – πγξαζίαο γηα ηνπνζέηεζε ζε αεξαγσγνχο 

(αλαινγηθά) 

 Γηαθφπηεο ξνήο λεξνχ ζε ζσιελψζεηο (ςεθηαθνχ ζήκαηνο) 

 Αηζζεηήξηα κέηξεζεο ζηάζκεο δεμακελψλ 

 Πξεζζνζηάηεο γηα ηνπνζέηεζε ζε αεξαγσγνχο 

 Μεηξεηήο ειεθηξηθψλ κεγεζψλ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη ζηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ή 

ζηνπο θεληξηθνχο πίλαθεο θαη δίλεη κεηξήζεηο θαηαλάισζεο, ηάζεο, ξεχκαηνο, 

ζπρλφηεηαο, cosθ. Έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν ψζηε νη κεηξήζεηο 

λα κεηαθέξνληαη απεπζείαο ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή. 

Δπελεξγεηέο 

 Σξίνδεο βάλεο αλαινγηθέο κε θηλεηήξα 

 Κηλεηήξεο γηα δηαθξάγκαηα αεξαγσγψλ 

Γίθηπν θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 

Σν δίθηπν ησλ ειεγθηψλ θαη ηνπ κεηξεηή ελέξγεηαο ζα βαζίδεηαη ζηελ 

ηερλνινγία LonWork κε πξσηφθνιιν επηθνηλσλίαο LonTalk. Απνηειεί ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλν δίθηπν, παξφκνην κε ην Cebus. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ έγθεηηαη ζε έλα 

chip, γλσζηφ σο "Neuron" chip, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θφκβνο ηνπ δηθηχνπ θαη 

πεξηιακβάλεη φιν ην πιηθφ επηθνηλσλίαο. Ζ ηερλνινγία LonWork είλαη δίθηπν 

αλνηθηήο αξρηηεθηνληθήο θαη ειεχζεξεο ηνπνινγίαο δίλνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα θαη 

γηα νπνηνδήπνηε ηξφπν ζχλδεζεο, αιιά θαη επέθηαζεο. Ζ ρξήζε router επηηξέπεη λα 

ζπλδεζνχλ δίθηπα LonWork κεηαμχ ηνπ γηα ηελ ππνζηήξημε κεγάινπ αξηζκνχ 

ειεγθηψλ. 

Διεγθηέο 

Οη ειεγθηέο (controllers) αλάινγα κε ηε ρξήζε κπνξεί λα έρνπλ κφλν 

ςεθηαθέο εηζφδνπο ε λα έρνπλ ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο εηζφδνπο – εμφδνπο. Ο 

πξνγξακκαηηζκφο θαη ε πξφζβαζε ζε θάζε ειεγθηή γίλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ. 
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Ζιεθηξηθνί πίλαθεο 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο ζα πεξηέρνπλ κέζα ηνπο ειεγθηέο θαζψο θαη 

κεηαζρεκαηηζηή 220 V AC / 24 V DC, θαζψο θαη ηξνθνδνηηθά 24 V DC γηα ηνπο 

ειεγθηέο θαη ηνπο αλαινγηθνχο αηζζεηήξεο. 

Λνγηζκηθφ 

Σν ινγηζκηθφ επνπηείαο ζα είλαη ηχπνπ SCADA. Σν ινγηζκηθφ απηφ ζα 

επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε, ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ, ηελ πιήξε παξαθνινχζεζε θαη 

έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο, παξαθνινχζεζε, έιεγρν θαη απνζήθεπζε ζπλαγεξκψλ, 

θαζψο θαη ηελ θαηαγξαθή ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ θαη θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο, φπσο 

θαη νπνηαδήπνηε παξακεηξνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν χζηεκα Απηνκαηνπνίεζεο θαη Κεληξηθνχ Διέγρνπ θαιχπηεη, αλ φρη φιν, 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ, αεξηζκνχ, 

ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θσηηζκνχ θαη κπνξεί λα επηθέξεη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 20 έσο 50%. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
Ο
:  

ΟΗΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΗΚΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
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6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο νη ηζχλνληεο θάζε 

βηνκεραληθήο κνλάδαο πξνηείλνπλ θάπνηεο δξάζεηο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ απηψλ θαη απνθαζίδεηαη πνηεο 

δξάζεηο ελεξγεηαθήο βειηίσζεο ζα πινπνηεζνχλ. Τινπνηνχληαη νη δξάζεηο ζηηο νπνίεο 

γίλεηαη νξζφηεξε ρξήζε ησλ ρξεκάησλ ησλ θνξέσλ, εμαζθαιίδεηαη ην βέιηηζην 

φθεινο απφ ηελ εθηέιεζε ηνπο θαη ειαρηζηνπνηείηαη ν ζρεηηθφο επελδπηηθφο θίλδπλνο. 

ε έλα πξφγξακκα Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ 

ππφςε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ νθείινληαη ζηελ εθαξκνγή κίαο δξάζε ο 

ελεξγεηαθήο βειηίσζεο, γηα θάζε πεξίνδν ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο δσήο ηνπ έξγνπ. Ζ 

δηαθνξά αλάκεζα ζηα έζνδα (εηζξνέο) θαη ηα έμνδα (εθξνέο), γηα κία δεδνκέλε 

πεξίνδν, νλνκάδεηαη ρξεκαηνξνή. Καηά ηε δηάξθεηα δσήο ελφο έξγνπ, πξέπεη λα 

γίλεηαη ε αθξηβήο εθηίκεζε φισλ ησλ ρξεκαηνξνψλ πνπ ζπλδένληαη κε απηφ. Οη 

ρξεκαηνξνέο είλαη ζεηηθέο φηαλ αληηπξνζσπεχνπλ εηζξνέο θαη αξλεηηθέο γηα ηηο 

εθξνέο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, νη ρξεκαηνξνέο δελ κπνξνχλ απιά λα πξνζηίζεληαη, 

δηφηη ε αμία ηνπ ρξήκαηνο κεηαβάιιεηαη απφ ηε κία πεξίνδν ζηελ επφκελε. πλεπψο 

πξέπεη λα γίλεηαη αλαγσγή ζε κία θνηλή πεξίνδν αλαθνξάο. 

6.2 ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ 

Σφθνο θαη επηηφθην (d) 

Δπηηφθην είλαη ν ηφθνο αλά κνλάδα ρξφλνπ θαη θεθαιαίνπ. πλήζσο 

εθθξάδεηαη επί ηνηο εθαηφ αλά έηνο. Τπάξρνπλ δχν φςεηο ηνπ επηηνθίνπ: ην επηηφθην 

δαλεηζκνχ, πνπ ν δαλεηδφκελνο θαηαβάιιεη γηα ρξήκαηα πνπ δαλείζζεθε θαη 

επνκέλσο απνηειεί δαπάλε, θαη ην επηηφθην αγνξάο (market interest rate) πνπ θεξδίδεη 

θάπνηνο φηαλ δαλείδεη ή επελδχεη ρξήκαηα. Σν επηηφθην αγνξάο κπνξεί λα είλαη 

επίζεο ν επηζπκεηφο ή αλακελφκελνο βαζκφο απφδνζεο κηαο επέλδπζεο. 

Οηθνλνκηθφο θχθινο δσήο κηαο επέλδπζεο (Ν) 

Χο νηθνλνκηθφο θχθινο δσήο κηαο επέλδπζεο ζεσξείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο αλαθηάηαη ην αξρηθφ επελδπηηθφ θεθάιαην θαζψο θαη ε 

επηζπκεηή απφδνζε απηνχ. Ο νηθνλνκηθφο θχθινο δσήο πξέπεη λα είλαη ίζνο ή 

κηθξφηεξνο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο ηνπ βαζηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο επέλδπζεο. 

Υξφλνο απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο (T) 

Χο ρξφλνο απφζβεζεο κηαο επέλδπζεο ζεσξείηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο αλαθηάηαη ην αξρηθφ επελδπηηθφ θεθάιαην 

Παξνχζα αμία (P) 

Δάλ ζήκεξα επελδπζεί πνζφ P, ην άζξνηζκα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηφθσλ 

(γεληθφηεξα, απφδνζεο θεθαιαίνπ) κεηά απφ N πεξηφδνπο ζα είλαη: 
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φπνπ dt είλαη ην επηηφθην αγνξάο θαηά έηνο t. Αληίζηξνθα, γηα λα απνθηεζεί πνζφ F 

κεηά απφ N πεξηφδνπο, πξέπεη ζήκεξα λα επελδπζεί πνζφ: 

  
 

       
 
   

          

Σν P ιέγεηαη παξνχζα αμία ηνπ κειινληηθνχ πνζνχ F. Δάλ ην επηηφθην 

ζεσξεζεί ζηαζεξφ, ηφηε: 

  
 

      
          

Σν επηηφθην d ιέγεηαη θαη επηηφθην αλαγσγήο ζε παξνχζα αμία. 

6.3 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΚΡΗΣΖΡΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Σα θξηηήξηα νηθνλνκηθήο αμηνιφγεζεο αλήθνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

Απιά Κξηηήξηα 

ηα απιά θξηηήξηα πεξηιακβάλεηαη ε Απιή Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο (ΑΠΑ) , 

ε νπνία νξίδεηαη ζαλ ν ιφγνο ησλ θεξδψλ πξνο ην επελδπκέλν θεθάιαην (ζπλνιηθά ή 

κφλν ίδηα θεθάιαηα). 

χλζεηα Κξηηήξηα 

Σα ζχλζεηα θξηηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε επελδπηηθά έξγα κε 

κεγάινπο θχθινπο δσήο ,δειαδή πεξηζζφηεξν απφ πέληε ρξφληα, ηα νπνία απαηηνχλ 

πςειά επελδπηηθά θεθάιαηα. Γηα ην ιφγν απηφ ζπλππνινγίδεηαη ε δηαρξνληθή 

κεηαβνιή ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο θαηά ηελ ηερλννηθνλνκηθή αμηνιφγεζε, κέζσ ελφο 

επηηνθίνπ αλαγσγήο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ρξνληθήο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. ηα 

ζχλζεηα θξηηήξηα πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ Καζαξή Παξνχζα Αμία (Net Present Value ή NPV): θξηηήξην απνδνρήο 

είλαη ην NPV>0 

 Ζ Δηήζηα Ηζνδχλακε Αμία (Equivalent Annual Value ή EAV): θξηηήξην 

απνδνρήο είλαη ην EAV>0 

 Ζ Μέιινπζα Αμία (Future Value ή FV): θξηηήξην απνδνρήο είλαη ην FV>0. 

 Ο Δζσηεξηθφο Βαζκφο Απφδνζεο ( Internal Rate of Return ή IRR): ε ηηκή ηνπ 

επηηνθίνπ γηα ηελ νπνία κεδελίδεηαη ε NPV ηνπ έξγνπ 

 Ζ Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο ( Discount Back Period ή DPB): ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ηεο αξρηθήο επέλδπζεο, 

θαζψο θαη ησλ ηφθσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ απφ κία ελαιιαθηηθή 

ηνπνζέηεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

πλήζσο ν ππνινγηζκφο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο, ηνπ Δζσηεξηθνχ 

Βαζκνχ Απφδνζεο θαη ηεο Έληνθεο Πεξηφδνπ Απνπιεξσκήο αξθνχλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε. 
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6.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΠΔΝΓΤΔΧΝ 

6.4.1 Καζαξή Παξνύζα Αμία (Net Present Value, NPV) 

Ο ππνινγηζκφο ηεο Καζαξήο Παξνχζαο Αμίαο (NPV) κηαο επέλδπζεο 

βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. Ζ θαζαξή παξνχζα αμία 

ηεο επέλδπζεο είλαη ε παξνχζα αμία ησλ δηαρξνληθψλ εηζξνψλ κείνλ ηελ παξνχζα 

αμία ησλ δηαρξνληθψλ δαπαλψλ θαη εθθξάδεηαη σο εμήο: 

          
  

      
 

 

   

           

φπνπ 

d: ην επηηφθην αλαγσγήο ζε παξνχζα αμία πάλσ απφ ην γεληθφ πιεζσξηζκφ (ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην δαλεηζκνχ θεθαιαίνπ). αλ ρξνληθφ ζεκείν αλαθνξάο 

ιακβάλεηαη ν ρξφλνο έλαξμεο εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ft: Καζαξή ρξεκαηηθή ξνή ηεο επέλδπζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν t (έζνδα κείνλ 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο) 

N: ε νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο ηεο επέλδπζεο ή πεξίνδνο κειέηεο 

Κ0: ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην ρξφλν αλαθνξάο 

Γηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 NPV >0: Ζ επέλδπζε είλαη βηψζηκε θάησ απφ ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο 

(νηθνλνκηθφο θχθινο δσήο Ν θαη επηζπκεηφο βαζκφο απφδνζεο ηεο επέλδπζεο, 

d) 

 NPV =0: Ζ επέλδπζε είλαη βηψζηκε κε κέζν εηήζην βαζκφ απφδνζεο ίζν κε d 

 NPV<0: Ζ επέλδπζε είλαη αληηνηθνλνκηθή 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ππνινγίδεηαη ε θαζαξή 

ρξεκαηηθή ξνε Ft. Ο παξαθάησ ηχπνο ππνινγίδεη ην δεηνχκελν. 

            
  

 
             

φπνπ 

ft: Σα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επέλδπζε ηε ρξνληθή πεξίνδν t 

θ: Ο θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο κε ηνλ νπνίν θνξνινγνχληαη ηα έζνδα 

Κ0: ην ζπλνιηθφ θφζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην ρξφλν αλαθνξάο 

Σ: Ο ρξφλνο απφζβεζεο ηεο επέλδπζεο 

πλήζσο ζην παξαπάλσ ηχπν ν ρξφλνο απφζβεζεο ζπκπίπηεη κε ηελ 

νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο. Με βάζε ηελ εμίζσζε 6.4.2 ε 6.4.1 κπνξεί λα γξαθεί σο 

έμεο: 

          
         

  

  

      
 

 

   

           

Ζ 6.4.3 είλαη ε εμίζσζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ επελδχζεσλ. 
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6.4.2 Δζσηεξηθόο Βαζκόο Απόδνζεο (Internal Rate of Return, IRR) 

Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο (ΔΒΑ) κηαο επέλδπζεο βαζίδεηαη, φπσο θαη ν 

δείθηεο NPV, ζηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο αμίαο. Ο ΔΒΑ είλαη ην επηηφθην 

πξνεμφθιεζεο πάλσ απφ ην γεληθφ πιεζσξηζκφ, ην νπνίν εμηζψλεη ηελ παξνχζα αμία 

ησλ αλακελφκελσλ εηζξνψλ κε ηελ παξνχζα αμία ησλ δαπαλψλ. Ζ κέζνδνο 

ππνινγηζκνχ ηνπ ΔΒΑ είλαη ίδηα κε απηή ηεο NPV, κε ηελ δηαθνξά φηη απνθεχγεηαη ε 

απζαίξεηε επηινγή ή ε αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζην επηηφθην αλαγσγήο ζε παξνχζα 

αμία κηαο επέλδπζεο. Σν δεηνχκελν ινηπφλ είλαη λα βξεζεί έλα επηηφθην d ην νπνίν λα 

ηθαλνπνηεί ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

          
  

      
   

 

   

          

Ζ εμίζσζε επηιχεηαη είηε κε αξηζκεηηθέο κεζφδνπο είηε κε γξαθηθή 

παξάζηαζε . χκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ δείθηε ΔΒΑ κηα επέλδπζε ζεσξείηαη 

ζπκθέξνπζα, φηαλ ν ΔΒΑ είλαη κεγαιχηεξνο απφ θάπνην βαζκφ απφδνζεο, π.ρ. ην 

θφζηνο επθαηξίαο κηαο άιιεο επέλδπζεο ή απφ ηα απνδεθηά επηηφθηα δαλεηνδφηεζεο. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ IRR βξέζεθε ζηε βηβιηνγξαθία φηη ρξεζηκνπνηείηαη 

έλαο αιγφξηζκνο απνηεινχκελνο απφ ηξία νπζηαζηηθά βήκαηα. 

 ην πξψην βήκα ρξεζηκνπνηείηαη ε ππάξρνπζα ηηκή επηηνθίνπ  θαη ε 

αληίζηνηρε ηηκή ηεο NPV 

 ην δεχηεξν βήκα νξίδεηαη απζαίξεηα κηα ηηκή επηηνθίνπ παξαπιήζηα κε ηελ 

ππάξρνπζα θαη ππνινγίδεηαη ε αληίζηνηρε NPV 

 ε φια ηα επφκελα βήκαηα γίλεηαη ππνινγηζκφο επηηνθίνπ κε βάζε ηε ζρέζε: 

               
         

             
              

θαη ππνινγίδεηαη ε αληίζηνηρε NPV. 

Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κέρξη ε ηηκή ηεο NPV λα πξνζεγγίζεη ηελ ηηκή 

κεδέλ. 

6.4.3Έληνθε Πεξίνδνο Απνπιεξσκήο ( Discounted Payback period, DPB) 

Ζ κέζνδνο ηεο έληνθεο πεξηφδνπ απνπιεξσκήο (ΔΠΑ), βαζίδεηαη θαη απηή 

ζηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο αμίαο. Ζ ΔΠΑ είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα Ν θαηά ηελ νπνία 

γίλεηαη ε επαλάθηεζε ηνπ θεθαιαίνπ επέλδπζεο. Βξίζθεηαη αλ ιχζνπκε ηελ 

αθφινπζε εμίζσζε σο πξνο Ν: 

          
  

      
   

 

   

         

Με βάζε ηελ εμίζσζε 6.4.2 ε 6.4.6 κπνξεί λα γξαθεί σο έμεο: 
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Οη πξάμεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ απηφ απινπζηεχνληαη κε ηε 

ρξήζε ηνπ αθφινπζνπ ηχπνπ: 

  
 

      
  

         

 

 

   

            

πλεπψο ε πξνο επίιπζε εμίζσζε γίλεηαη ηψξα: 

                  
  

 
    

         

 
              

6.5 ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΈΡΓΧΝ 

Οη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο είλαη νη αθφινπζνη :  

 Απηνρξεκαηνδφηεζε (Self-Financing): ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ 

 Γαλεηζκφο (Debt Financing): ζχλαςε δαλείσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξάζεσλ. Σν δάλεην παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο 

 Κξαηηθέο εληζρχζεηο – ΔΠΑ: θξαηηθή ελίζρπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ππνθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, 

ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο θαη εθαξκνγή Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο 

 χγρξνλνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί ελεξγεηαθψλ έξγσλ: ζηελ θαηεγνξία 

απηή πεξηιακβάλνληαη κεραληζκνί, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη ζε δχν επηκέξνπο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ: 

 Υξεκαηνδφηεζε Απφ Σξίηνπο ( Third Party Financing): εθαξκφδεηαη θπξίσο 

ζε κηθξέο ζρεηηθά κνλάδεο φπσο μελνδνρεία θαη λνζνθνκεία απφ κία εηαηξία ή 

έλαλ Υξεκαηνπηζησηηθφ Οξγαληζκφ ESCO (Energy Savers Company) ε νπνία 

αλαιακβάλεη ηε κειέηε, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ, ηελ εμεχξεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη φια ηα ξίζθα κέρξη ηελ κεηαθνξά ηνπ έξγνπ ζηνλ 

ρξήζηε. Ο ρξφλνο παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ρξήζηε εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν 

ηεο ζχκβαζεο πνπ επηιέρζεθε (πκκεηνρή ηα Δμνηθνλνκνχκελα, 

Δγγπεκέλεο Απφδνζεο, First Out). Με ηνλ κεραληζκφ απηφ ν ρξήζηεο δελ 

αλαιακβάλεη ηερληθέο επζχλεο, δελ επελδχεη πφξνπο, θαη απμάλεη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κνλάδαο. Όκσο ππάξρεη πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ην π έξγνπ, θαζψο θαη 

ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ηνπ έξγνπ ζηνλ ρξήζηε. 

 Build-Operate-Transfer: εθαξκφδεηαη ζε κεγάια έξγα, θπξίσο δεκφζηα, φπνπ 

ην θξάηνο παξαρσξεί ηελ αλάπηπμε ελφο έξγνπ ζε έλαλ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο 

δεκηνπξγείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην έξγν θαη κεηά δηαιχεηαη. Ο 

Οξγαληζκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηαζθεπή, ρξεκαηνδφηεζε, ιεηηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ γηα κία νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν, κεηά ην πέξαο 

ηεο νπνίαο ην έξγν κεηαθέξεηαη ζην θξάηνο. Ζ απφζβεζε ηεο επέλδπζεο 

γίλεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ απνθεχγεηαη ε θαηαβνιή θξαηηθψλ θεθαιαίσλ, κεηαηνπίδνληαη ηα ξίζθα 
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ζηνλ Οξγαληζκφ, εηζάγεηαη μέλν θεθάιαην ζην θξάηνο θαη βειηηζηνπνηείηαη ε 

απφδνζε ηνπ έξγνπ, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο πξφζβαζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ ζε ηζρπξέο αγνξέο γηα ηελ αγνξά ζχγρξνλνπ εμνπιηζκνχ. 

Όκσο πηζαλέο πνιηηηθέο επηπινθέο, νη λνκνζεηηθέο αιιαγέο θαη ηα αλεπαξθή 

έζνδα ηνπ Οξγαληζκνχ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ δηαθνπή ηνπ έξγνπ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗ: 

ΚΟΠΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
Ο
: 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ 
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ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο, αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηεο Δλεξγεηαθήο 

Δπηζεψξεζεο, ζαλ έλα θνκκάηη ηεο ζπλνιηθήο Γηνίθεζεο κίαο επηρείξεζεο, κε ζθνπφ 

ηελ αλάδεημε ησλ θαηαιιειφηεξσλ θαη πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθψλ ηξφπσλ 

βειηηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ αλάδεημε ηξφπσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε βηνκεραληθέο κνλάδεο. 

Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζηε 

Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δηαηξείαο Θεξκηθψλ Λεσθνξείσλ (Δ.ΘΔ.Λ) θαη ε 

δηαηχπσζε θαηά ην δπλαηφ πξσηνπφξσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ. Κχξην αληηθείκελν εξγαζίαο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίαο είλαη ε επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραληθψλ θαη 

ειεθηξηθψλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ ζεξκηθψλ ιεσθνξείσλ. 

ηα επφκελα θεθάιαηα γίλεηαη εμεηδίθεπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ έρεη 

αλαιπζεί ζηελ Δλφηεηα Η: Δηζαγσγή, ζην θηίξην ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο ηεο 

Δ.ΘΔ.Λ. Αξρηθά γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ Ακαμνζηαζίνπ Πεηξαηά ζην 

νπνίν ζηεγάδεηαη ε βηνκεραλία. ην ζηάδην απηφ αλαθέξνληαη ηνπνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη γεληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία Δ.ΘΔ.Λ. 

Αθνινχζσο γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζην θηίξην ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο. ην 

ζεκείν απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε ειεθηξηθή απνηχπσζε ηνπ θηηξίνπ εμεηδηθεχνληαο 

θπξίσο ζηελ ειεθηξηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά. Γίλνληαη νη θαηφςεηο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

νη πίλαθεο πνπ ηελ ηξνθνδνηνχλ θαζψο θαη νη ειεθηξηθέο ηεο θαηαλαιψζεηο. Ζ 

απνηχπσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο κνλάδαο έγηλε κε ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ εξσηεκαηνιφγησλ. Γίλεηαη ε δηάθξηζε ησλ ρψξσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ 

βάζε θαη ε θαηαγξαθή ησλ ειεθηξηθψλ ηνπο θαηαλαιψζεσλ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί κηα ζπγθεληξσηηθή απνηχπσζε ησλ ελεξγεηαθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρηεθαλ πνπ ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο νδήγεζε ζηελ θαηαλνκή ηεο 

ελεξγείαο αλά ρξήζε. Ζ πεξηγξαθή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο θιείλεη κε ηνλ 

ππνινγηζκφ πξφηππσλ ελεξγεηαθψλ δεηθηψλ κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θηηξίνπ. 

Μεηά ηελ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο γίλεηαη δηεξεχλεζε ησλ ελεξγεηαθψλ επεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ζηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ψζηε λα βειηησζεί ε ελεξγεηαθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ θηηξίνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ επηθέξνπλ έγηλε κε βάζε ηα φζα έρνπλ αλαθεξζεί θαη 

αλαιπζεί ζηελ Δλφηεηα Η: Δηζαγσγή. ηε ζπλέρεηα αμηνινγνχληαη νη πξνηεηλφκελεο 

επεκβάζεηο κε βάζε νηθνλνκνηερληθά θξηηήξηα κε ζηφρν λα απνηππσζεί ε 

νηθνλνκηθή πιεπξά θάζε επέκβαζεο θαη λα θαηαδεηρζεί ην θαηά πφζν είλαη 

εθαξκφζηκεο ζηε πξάμε. Ζ δηεξεχλεζε ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο θαηαιήγεη κε 

κηα ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπο θαη κε ηελ απνηχπσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπο ζηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο ππάξρνπζαο εγθαηάζηαζεο. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο θαηαγξάθνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο 

ζηε Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε θαζψο θαη νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα πεξαηηέξσ 

ελεξγεηαθή βειηίσζε απηήο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗΗΗ: 

ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΝΔΑ 

ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ Δ.ΘΔ.Λ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8
Ο
: 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 
  



126 
 

  



127 
 

8.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ «Δ.ΘΔ.Λ. A.E.», δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία 

«Αλψλπκε πγθνηλσληαθή Δηαηξεία Θεξκηθψλ Λεσθνξείσλ», ηδξχζεθε ηελ 1
ε
 

Ηνπιίνπ 1994 (παξάγξαθνο 4, άξζξν 1, Νφκνο 2175 / 93). Δίλαη Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), ιεηηνπξγεί κε ζθνπφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θνηλήο 

σθέιεηαο θαη δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο. 

 

Δηθόλα 8.1: Κεληξηθή είζνδνο ηνπ ακαμνζηάζηνπ Πεηξαηά 

πληνλίδεηαη θαη ειέγρεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Αζηηθψλ πγθνηλσληψλ 

Αζήλαο (Ο.Α..Α. Α.Δ.) θαη ιεηηνπξγεί σο Δθηειεζηηθφο Φνξέαο πγθνηλσληαθνχ 

Έξγνπ (Δ.Φ..Δ.) ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ, Τπνδνκψλ θαη 

Γηθηχσλ. 

Δδξεχεη ζην Γήκν Αγ. Ησάλλε Ρέληε, επί ηεο νδνχ Παξλαζζνχ 6. Ζ Δ.ΘΔ.Λ. 

A.E. δηαζέηεη επηά (7) ακαμνζηάζηα, ρσξνηαμηθά δηαζθνξπηζκέλα ζην ιεθαλνπέδην 

Αηηηθήο. Σν ζπλνιηθφ εκβαδφ ησλ ακαμνζηαζίσλ αλέξρεηαη ζε 342.000 η.κ., κε 

δπλακηθφηεηα εμππεξέηεζεο 2.500 πεξίπνπ ηππηθψλ ιεσθνξείσλ. Καηαζθεπάδεη κε 

γνξγνχο ξπζκνχο λέν ακαμνζηάζην ζηελ Αλζνχζα θαη κίζζσζε έλα ζχγρξνλν 

ακαμνζηάζην ηνπ Ο..Δ. ζην Θξηάζην Πεδίν. 

ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο Δ.ΘΔ.Λ. A.E. είλαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ ζηηο θαζεκεξηλέο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο. 

Ο ζηφινο νρεκάησλ ηεο Δ.ΘΔ.Λ. A.E. απνηειείηαη απφ 2.148 ιεσθνξεία 

κέζεο ειηθίαο ελλέα (9) εηψλ πεξίπνπ. Αλαιπηηθφηεξα, δηαζέηεη 1.734 ιεσθνξεία 

diesel θαη 414 ιεσθνξεία θπζηθνχ αεξίνπ, πξφθεηηαη γηα έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ζε αξηζκφ ζηφινπο ιεσθνξείσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Δπξψπε. 

ηελ Δ.ΘΔ.Λ. A.E. εξγάδνληαη 6.371 άηνκα φισλ ησλ εηδηθνηήησλ δειαδή 

πξνζσπηθφ θίλεζεο, εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, δηνηθεηηθφ θαη βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία (5.040 άηνκα) εξγάδεηαη ζηνλ θξίζηκν ηνκέα 

ηεο θίλεζεο (νδεγνί, ζηαζκάξρεο, επφπηεο θιπ) ελψ έλαο επίζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο 
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(930) απνηειεί ην εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ (845 ηερλίηεο θαη 85 εξγάηεο), ην 

δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ αξηζκεί κφιηο 260 άηνκα θαη ην βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 141. 

 

Δηθόλα 8.2: Αεξνθσηνγξαθία ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηεο Δ.ΘΔ.Λ Πεηξαηά 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ην θεληξηθφ ακαμνζηάζην 

Πεηξαηά ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Γήκν Αγ. Ησάλλε Ρέληε, επί ηεο νδνχ Παξλαζζνχ 6. 

Σν θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ε επηρείξεζε θαηαιακβάλεη έθηαζε πεξίπνπ 74 

ζηξεκκάησλ θαη απαζρνιεί πεξίπνπ 400 άηνκα. Ζ εγθαηάζηαζε απνηειείηαη απφ: 

 Κηίξηα δηνίθεζεο 

 Παιηά Δπηζθεπαζηηθή Βάζε (Ακαμψκαηα, βαθείν) 

 Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε 

 Κεληξηθή απνζήθε 

 Υψξνη ζηάζκεπζεο θαη αλεθνδηαζκνχ ιεσθνξείσλ 
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Γηάγξακκα 8.1 : Υσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ησλ θηηξίσλ ηνπ ακαμνζηαζίνπ Πεηξαηά 

8.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΝΔΑ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ 

πγθεθξηκέλα ζηε εξγαζία απηή εμεηάδεηαη ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο 

λέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο πνπ απνηειεί ηκήκα ηνπ ακαμνζηαζίνπ. Ζ 

Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δ.ΘΔ.Λ. A.E. ζηνλ Πεηξαηά απνηειεί κηα ζχγρξνλε 

νξγαλσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα αλαθαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ιεσθνξείσλ, 

πνπ εμαζθαιίδεη ηελ άξηηα ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ ζηφινπ ησλ ιεσθνξείσλ. Ζ 

βηνκεραληθή κνλάδα θαηαιακβάλεη έθηαζε 7,4 ζηξεκκάησλ θαη βξίζθεηαη θεληξηθά 

ηεο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο είλαη Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή 

απφ ηηο έμη ην πξσί έσο ηελ κηα θαη κηζή ην κεζεκέξη. Ο θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ 

θηηξίνπ (πξνζαλαηνιηζκφο θχξηαο εηζφδνπ) είλαη βνξεηαλαηνιηθφο (ΒΑ) θαη νη 

αθξηβείο ηνπ γεσγξαθηθέο ηνπ ζπληεηαγκέλεο είλαη: γεσγξαθηθφ πιάηνο 37
ν
 58' 23'' 

Βφξεηα θαη γεσγξαθηθφ κήθνο 23
ν
 40' 10'' Αλαηνιηθά.  Σν θηίξην απνηειείηαη απφ δχν 

νξφθνπο θαη ην κέζν χςνο ηνπο είλαη πεξίπνπ 11 κέηξα. ην επφκελν ζρέδην θαίλεηαη 

ε θάηνςε ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο. 

http://www.ethel.gr/ethelsite/pages/repairFacility.php
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ρέδην 8.1: Κάηνςε ηζνγείνπ Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ

ΤΜΠΙΔΜΔΝΟΤ

ΑΔΡΑ

WC

ΑΠΟΓΤΣΗΡΙΑ

ΓΡΑΦΔΙΟ

ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ

ΑΠΟΘΗΚΧΝ

ΓΡΑΦΔΙΑ

ΓΡΑΦΔΙΑ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ ΚΙΒΧΣΙΧΝ

ΣΑΥΤΣΗΣΧΝ - ΑΞΟΝΧΝ -

ΓΙΑΦΟΡΙΚΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΜΗΥΑΝΟΤΡΓΙΚΧΝ

ΚΑΣΔΡΓΑΙΧΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟ

ΔΠΙΚΔYH

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ

Ε
Ι

Ο
Δ

Ο


Ε
Ξ

Ο
Δ

Ο


Ε
Ι

Ο
Δ

Ο


Ε
Ξ

Ο
Δ

Ο


ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΔΠΙΚΔΤΗ

ΦΤΓΔΙΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΤ-

ΓΚΟΛΛΗΔΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ

ΔΠΙΚΔΤΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΔΠΙΚΔΤΗ

ΑΚΤΡΧΣΙΚΧΝ

ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ

ΔΠΙΚΔΤΧΝ

ΤΝΔΡΓΔΙΟ

ΤΜΠΙΔΣΧΝ

ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΧΝ

ΓΟΚΙΜΑΣΗΡΙΟ

ΚΙΝΗΣΗΡΧΝ

 ΚΑΙ

 ΑΝΣΛΙΧΝ ΜΠΔΚ

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΔΠΙΚΔΤΑΜΔΝΧΝ

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ

ΠΛΤΝΣΗΡΙΟ

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΧΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΡΙΧΝ

ΑΝΣΑΛΛΑΝΣΙΚΧΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ  ΚΑΙΝΟΤΡΙΧΝ

ΑΝΣΑΛΛΑΝΣΙΚΧΝ

WC
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ρέδην:8.2: Κάηνςε πξψηνπ νξφθνπ Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

WC

WC

WC

WC

WC

ΥΧΡΟ

ΥΗΜΔΙΟΤ
ΑΙΘΟΤΑ

ΤΓΚΔΝΣΡΧΔΧΝ

ΚΑΙ

ΔΜΙΝΑΡΙΧΝ

ΓΡΑΦΔΙΟ

ΚΔΝΣΡΟ

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ

ΚΑΣΑΡΣΙΗ

(Κ.Δ.Κ)

ΓΡΑΦΔΙΑ

ΓΙΟΙΚΗΗ

ΓΡΑΦΔΙΟ
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ηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο 

ζηα κέζεο ειηθίαο ιεσθνξεία ψζηε λα παξαηείλεηαη ν σθέιηκνο ρξφλνο δσήο ηνπο. 

Μεηαμχ άιισλ ζηηο εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη νη επηζθεπέο κεραληζκψλ θαη 

κεραληθψλ κεξψλ (θηλεηήξσλ, απηφκαησλ θηβσηίσλ ηαρπηήησλ, ηηκνληψλ, αμφλσλ 

θ.ιπ.). Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, δηελεξγνχληαη έιεγρνη – κεηξήζεηο θαη 

εθδίδνληαη θάξηεο θαπζαεξίσλ ζε φια ηα ιεσθνξεία ζηφινπ ηεο Δ.ΘΔ.Λ. A.E. θαη 

άιισλ νρεκάησλ diesel. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δπηζθεπαζηηθή Βάζε δηαζέηεη 

δνθηκαζηήξηα ησλ δπν κεγαιχηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ θηβψηηα 

ηαρπηήησλ, ηεο ZF θαη ηεο Voith. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ Δ.ΘΔ.Λ. A.E. έλα 

ειεγθηηθφ θέληξν γηα ηε ZF θαη ηε Voith θαη ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κηαο 

ζεηξάο εμσζηξεθψλ δξάζεσλ κε ηελ αλάιεςε εξγαζηψλ θαη πξνο ηξίηνπο. 

 

Δηθόλα 8.3: Δίζνδνο ζηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε 

 

Δηθόλα 8.4: Δζσηεξηθή άπνςε ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 
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Ζ νξγαλσηηθή δνκή ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο απνηππψλεηαη ζην δηάγξακκα 

8.2. ην δηάγξακκα απηφ γίλεηαη δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ παιηά θαη λέα 

επηζθεπαζηηθή βάζε. Ζ λέα επηζθεπαζηηθή βάζε αλαθέξεηαη ζηελ δηεχζπλζε 

κεγάισλ ζπγθξνηεκάησλ. ην θηίξην ηεο ζηεγάδεηαη ε γεληθή δηεχζπλζε, ε 

γξακκαηεία θαη ην θέληξν εθπαίδεπζεο εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.ΘΔ.Λ. Α.Δ. 

Γενική Διεφθυνςη 
Ε.Β

Κέντρο 
Επαγγελματικήσ 

Καταρτιςησ
Γραμματεία

Μεγάλα 
Συγκροτήματα

Αμαξώματα-
Παλιά Ε.Β

Μηχανικά Μέρη
Ηλεκτρικά-

Ηλεκτρονικά 
Μέρη

Προγραμματιςμόσ 
Συντήρηςη

Τμήμα Υλικοφ 
Θέςησ

Αμαξοποιείο

 

 

Γηάγξακκα 8.2: Οξγαλφγξακκα Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δ.Β ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηελ γξακκαηεία έρεη 

βαζηθφ ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ γεληθνχ 

θαλνληζκνχ πξνζσπηθνχ, ην πξνγξακκαηηζκφ εξγαζίαο θαη αδεηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηελ θαηαγξαθή ηεο εξγαζηαθήο εηθφλαο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ πξφβιεςε γηα ηνλ 

εθνδηαζκφ ηεο Δ.Β κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά. Σν ηκήκα ηεο δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο βξίζθεηαη ζην πξψην φξνθν ηνπ θηηξίνπ ελψ  ε γξακκαηεία ζηεγάδεηαη 

ζην ηζφγεην. 

Σν θχξην κέξνο ηνπ ηζνγείνπ απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

1. Σκήκα κεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ: Σν ηκήκα απηφ αλαιακβάλεη ηελ 

επηζθεπή ησλ κεγάισλ θαη κηθξψλ ζπγθξνηεκάησλ ησλ ιεσθνξείσλ 

θαζψο θαη ηελ δηελέξγεηα ειέγρσλ γηα ηελ πιεξφηεηα θαη αμηνπηζηία 

ηεο επηζθεπήο. Σα κεραληθά ζπγθξνηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηα νπνία είλαη: 

 πλεξγείν Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – Αμφλσλ – Γηαθνξηθψλ 

 πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ 

 πλεξγείν Κηλεηήξσλ 

 πλεξγείν Δπηζθεπήο Φπγείσλ 

 Γνθηκαζηήξην Κηλεηήξσλ θαη Αληιηψλ Μπέθ 

 πλεξγείν πκπηεζηψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ 

 πλεξγείν Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ 
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2. Σκήκα Ζιεθηξηθψλ θαη Ζιεθηξνληθψλ Δπηζθεπψλ: Σν ηκήκα απηφ 

αλαιακβάλεη ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε φισλ ησλ ειεθηξηθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ. Σν ηκήκα δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηα νπνία είλαη: 

 πλεξγείν Ζιεθηξηθψλ Δπηζθεπψλ 

 πλεξγείν Ζιεθηξνληθψλ Δπηζθεπψλ 

 πλεξγείν Δπηζθεπήο Αθπξσηηθψλ Μεραλεκάησλ 

3. Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληήξεζεο: Σν ηκήκα απηφ 

ζπλεξγάδεηαη κε φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ εηήζησλ αλαιψζεσλ. 

Σν ηκήκα δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο ηκήκαηα ηα νπνία είλαη: 

 Γξαθείν Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 

 Απνζήθε θαηλνχξησλ Αληαιιαθηηθψλ 

 Απνζήθε παιηψλ Αληαιιαθηηθψλ 

 Πιπληήξην Αληαιιαθηηθψλ 

ηνλ επφκελν πίλαθα θαίλνληαη νξηζκέλα γεληθά ζηνηρεία γηα ην εκβαδφ πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη παξαπάλσ ρψξνη. 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ Δκβαδόλ ζε m
2
 

πλνιηθή επηθάλεηα ησλ ρώξσλ: 7.328 

Δπηθάλεηα ησλ δσκαηίσλ / γξαθείσλ 1.045 

Δπηθάλεηα ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ 

(σώποι ςγιεινήρ, αποδςηήπια, σώποι ζίηιζηρ, διάδπομοι, 

κλιμακοζηάζια) 

1.085 

Δπηθάλεηα ησλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ 

(Υ/Σ ΓΔΖ, μεηαζσημαηιζηέρ, ηλεκηπολογικέρ 

εγκαηαζηάζειρ, λεβηηοζηάζια, μησανοζηάζια, 

ανηλιοζηάζια, δεξαμενέρ) 

36 

Δπηθάλεηα ησλ απνζεθψλ 

(αποθήκερ ανηαλλακηικών, αποθήκερ λοιπών ςλικών) 
2.032 

Δπηθάλεηα ησλ ρψξσλ παξαγσγήο 

(ζςνεπγεία, λιπανηήπια, πλςνηήπια, σώποι επιθεώπηζηρ 

οσημάηυν, σώποι ανεθοδιαζμού καςζίμυν) 

3.130 

Πίλαθαο 8.2: Γεληθά ζηνηρεία εκβαδνχ ρψξσλ ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

Ζ Νέα επηζθεπαζηηθή βάζε εμππεξεηεί φια ηα ακαμνζηάζηα ηεο Δ.ΘΔ.Λ Α.Δ. 

ην ρψξν ηεο απνζήθεο ησλ παιηψλ αληαιιαθηηθψλ θαηαθζάλνπλ κεκνλσκέλα 

ζπγθξνηήκαηα ιεσθνξείσλ ηα νπνία ρξίδνπλ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Ζ απνζήθε 

δξνκνινγεί ηε κεηαθνξά ζην αξκφδην ζπλεξγείν ηνπ ρψξνπ. Κάζε ζπλεξγείν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ αληαιιαθηηθψλ είηε απηά αθνξνχλ 

θαηλνχξηα αληαιιαθηηθά είηε παιηά ηα νπνία ρξίδνπλ πεξαηηέξσ θαηεξγαζία απφ 

άιιν ζπλαξκφδην ζπλεξγείν. Σν αξκφδην ζπλεξγείν θξνληίδεη γηα ηελ ηειηθή 
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επηζθεπή θαη ζπλαξκνιφγεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Σν ηειηθφ ζηάδην πεξηιακβάλεη ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζηα επηζθεπαζκέλα αληηθείκελα ηεο απνζήθεο. Έλα ηππηθφ δηάγξακκα 

ηεο παξαπάλσ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί ε επηζθεπαζηηθή βάζε 

δίλεηαη αθνινχζσο. 

ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΧΝ 

ΔΠΗΚΔΤΑΜΔΝΧΝ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ

ΑΠΟΘΖΚΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟ ΔΠΗΚΔΤΖ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ

ΑΡΜΟΓΗΟ 

ΤΝΔΡΓΔΗΟ 

ΔΠΗΚΔΤΖ

ΑΠΟΘΖΚΖ 

ΚΑΗΝΟΤΡΗΧΝ 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΧΝ

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ 

ΤΝΔΡΓΔΗΑ

 

Γηάγξακκα 8.3: Παξαγσγηθή δηαδηθαζία βηνκεραληθήο κνλάδαο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9
O
: 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΝΔΑ 

ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ 
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9.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ήηαλ απαξαίηεηε κηα ζεηξά 

επηζθέςεσλ ζηελ βηνκεραληθή κνλάδα. Οη επηζθέςεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηηο 

ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο βάζεο θαη είραλ σο ζηφρν αξρηθά ηελ εμνηθείσζε κε ηνλ ρψξν 

θαη κεηέπεηηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ. 

Καη’ αξράο έγηλε κηα πξψηε γλσξηκία κε ηελ δηεχζπλζε θαζψο θαη ην 

πξνζσπηθφ ηεο βηνκεραλίαο. ην ζηάδην απηφ δεηήζεθε λα παξάζρνπλ θάζε δπλαηή 

πιεξνθνξία αλαθνξηθά κε ηελ βάζε. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ πξνζσπηθέο 

επηζθέςεηο θαηά ηκήκα θαη ρψξν κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε θάζε ρψξνπ μερσξηζηά. 

Αθνινχζσο κε ηελ ρξήζε δηαθφξσλ εξσηεκαηνινγίσλ ζπγθεληξψζεθαλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Απηφ 

πεξηειάκβαλε ηελ θαηαγξαθή ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ 

θαζψο θαη απνηχπσζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ πνπ ηξνθνδνηνχλ ην θηίξην. ε απηφ 

ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπιινγή ησλ ελεξγεηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

κεραλεκάησλ έγηλε κε βάζε ηα νλνκαζηηθά κεγέζε πνπ αλαγξάθνληαη ζην ηακπειάθη 

ηνπο. Γηα ηελ απνηχπσζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ζεκαληηθή ήηαλ ε βνήζεηα ηνπ 

ειεθηξνιφγνπ ηεο εγθαηάζηαζεο παξάιιεια κε ηελ ρξήζε ησλ φπνησλ ειεθηξηθψλ 

ζρεδίσλ βξέζεθαλ αιιά θαηά βάζε ε δηεθπεξαίσζε ηεο απνηχπσζεο έγηλε επνπηηθά. 

Σέινο λα δηεπθξηληζηεί φηη νη φπνηνη ππνινγηζκνχ έγηλαλ κε βάζε ηα νλνκαζηηθά 

κεγέζε πνπ ζπιιέρηεθαλ δηφηη ήηαλ αδχλαηε ε αληηθεηκεληθή κέηξεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηνπ θηηξίνπ (ηηκνιφγην ΓΔΖ) θαζψο ε Νέα Δπηζθεπαζηηθή 

Βάζε δελ απνηειεί κεκνλσκέλν ηκήκα έηζη ψζηε λα ηξνθνδνηείηαη απηνηειψο απφ 

ηελ ΓΔΖ. 

ην παξαθάησ ζρήκα γίλεηαη κηα ζαθήο θαη νινθιεξσκέλε απνηχπσζε ησλ 

ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο. Γηα αξίζκεζε ησλ πηλάθσλ 

αθνινπζήζεθε ε ζχκβαζε πνπ ππάξρεη ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηεξείηαη απφ ηνλ 

ειεθηξνιφγν – εγθαηαζηάηε. Δπηπιένλ ζηα δχν επφκελα ζρήκαηα γίλεηαη ε 

απνηχπσζε ηεο θάηνςεο ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θηηξίνπ θάλνληαο ηελ δηάθξηζε κεηαμχ 

πηλάθσλ θίλεζεο θαη θσηηζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ 

πξψην φξνθν δηφηη ππάξρεη κφλν εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ φπνπ ζα κειεηεζεί 

αξγφηεξα. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο γίλεηαη κηα αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηά ρψξν θαη ηκήκα. Σα ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα 

λα αλαθεξζνχλ εδψ δηφηη αμηνπνηνχληαη ζε επφκελν θεθάιαην πνπ αθνξά ηελ 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ. 
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ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.8

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.11

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.12

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.4

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.3

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.5

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.6

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.15

 

  

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.14

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.18

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.19

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.24

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.25

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.26

 

 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.10

 

ΤΠ.ΦΧΣ. 1νπ 

ΟΡΟΦΟΤ

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.27 

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Κ.Δ.Κ 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. 

ΑΠΟΘΖΚΖ

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. 

ΠΛΤΝΣΖΡΗΧΝ

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.21

 

ΤΠ. 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ

 

 

ΤΠ.ΦΧΣ. Νν.23

 

Γηάγξακκα 9.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
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Πίλαθαο Υώξνο πνπ βξίζθεηαη Υώξνπο πνπ ηξνθνδνηεί 

Γ.Π πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ Όιε ηελ εγθαηάζηαζε 

ΤΠ.Κ πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ Όιε ηελ εγθαηάζηαζε 

ΤΠ.Κ1 Γεμηά πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ Γεμηφ ηκήκα Δ.Β 

ΤΠ.Κ2 Αξηζηεξά Γηάδξνκνη Αξηζηεξφ ηκήκα Δ.Β 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.3 πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.4 πλεξγείν Κηλεηήξσλ πλεξγείν Κηλεηήξσλ 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.5 

πλεξγείν Κηβσηίσλ 

Σαρπηήησλ, Αμφλσλ, 

Γηαθνξηθψλ 

πλεξγείν Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ, 

Αμφλσλ, Γηαθνξηθψλ 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.6 Γξακκαηεία Γξακκαηεία 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.8 Αεξνζπκπηεζηέο Αεξνζπκπηεζηέο 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.9 Γηάδξνκνη 

Γνθηκαζηήξην Κηλεηήξσλ θαη 

Αληιηψλ Μπέθ, πλεξγείν 

πκπηεζηψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.10 πλεξγείν Κηλεηήξσλ πλεξγείν Δπηζθεπήο Φπγείσλ 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.11 Γηάδξνκνη 

πλεξγείν 

Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ,  

πλεξγείν Ζιεθηξηθψλ 

Δπηζθεπψλ 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.12 Γηάδξνκνη Κ.Δ.Κ 

Πίλαθαο 9.1: Υψξνο εγθαηάζηαζεο Πηλάθσλ Κίλεζεο θαη ρψξνη πνπ ηξνθνδνηνχλ 
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Πίλαθαο Υώξνο πνπ βξίζθεηαη Υώξνπο πνπ ηξνθνδνηεί 

YΠ.Φ1 Γεμηά πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ Γεμηφ ηκήκα Δ.Β 

ΤΠ.Φ2 Αξηζηεξά Γηάδξνκνη Αξηζηεξφ ηκήκα Δ.Β 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.14 πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.15 πλεξγείν Κηλεηήξσλ πλεξγείν Κηλεηήξσλ 

ΤΠ.ΦΧΣ. 

Απνζήθεο 

Απνζήθε παιηψλ 

Αληαιιαθηηθψλ 

Απνζήθε παιηψλ 

Αληαιιαθηηθψλ 

ΤΠ.ΦΧΣ. 

Πιπληεξίσλ 
Πιπληήξηα Πιπληήξηα 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.18 

πλεξγείν Κηβσηίσλ 

Σαρπηήησλ, Αμφλσλ, 

Γηαθνξηθψλ 

πλεξγείν Κηβσηίσλ 

Σαρπηήησλ, Αμφλσλ, 

Γηαθνξηθψλ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.19 Γξακκαηεία Γξακκαηεία 

ΓΔΝ.1νπ Οξόθνπ Γξαθεία Γηνίθεζεο Γξαθεία Γηνίθεζεο 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.21 Γηάδξνκνη Γηάδξνκνη 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.23 
πλεξγείν πκπηεζηψλ θαη 

Κιηκαηηζηηθψλ 

πλεξγείν πκπηεζηψλ θαη 

Κιηκαηηζηηθψλ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.24 
Γνθηκαζηήξην Κηλεηήξσλ θαη 

Αληιηψλ Μπέθ 

πλεξγείν Δπηζθεπήο Φπγείσλ, 

Γνθηκαζηήξην Κηλεηήξσλ θαη 

Αληιηψλ Μπέθ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.25 Γηάδξνκνη 

πλεξγείν 

Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ,  

πλεξγείν Ζιεθηξηθψλ 

Δπηζθεπψλ, πλεξγείν 

Δπηζθεπήο Αθπξσηηθψλ 

Μεραλεκάησλ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.26 Γηάδξνκνη 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο 

Απνζεθψλ, Απνζήθε 

θαηλνχξησλ Αληαιιαθηηθψλ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.27 Γηάδξνκνη Κ.Δ.Κ 

ΤΠ.ΦΧΣ.Κ.Δ.Κ Κ.Δ.Κ Κ.Δ.Κ 

Πίλαθαο 9.2: Υψξνο εγθαηάζηαζεο Πηλάθσλ Φσηηζκνχ θαη ρψξνη πνπ ηξνθνδνηνχλ 
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ρέδην 9.1: Κάηνςε Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο κε ηνπο πίλαθεο θίλεζεο 
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ρέδην 9.2: Κάηνςε Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο κε ηνπο πίλαθεο θσηηζκνχ 
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9.2 ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 

Σν θχξην κέξνο ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο βξίζθνληαη ζην πξψην φξνθν ηνπ 

θηηξίνπ. Οη εξγαδνκέλσλ πνπ απαζρνινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα είλαη 14 

ζπλνιηθά. Σα γξαθεία δηνίθεζεο θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθή επηθάλεηα 913 m
2
. Σα 

γξαθεία κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξία μερσξηζηά ηκήκαηα: ζηα γξαθεία πξψηνπ 

νξφθνπ, ζηα γξαθεία ηζνγείνπ θαη ζην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζε (Κ.Δ.Κ). 

Ο πξψηνο φξνθνο έρεη εκβαδφ 317 m
2
 θαη απνηειείηαη απφ έλαλ θεληξηθφ 

δηάδξνκν, ελλέα γξαθεία θαη ηέζζεξα κπάληα. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ ΤΠ. 

ΦΧΣ. 1
νπ

 Οξφθνπ ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 

Η. Ο πίλαθαο απηφο ηξνθνδνηεί θσηηζηηθά ζψκαηα θαη ξεπκαηνδφηεο θαη ηέζζεξηο 

ζεξκνζίθσλεο. Καζέλαο απφ ηνπο ζεξκνζίθσλεο έρεη ζπλνιηθή ηζρχ 2 kW θαη 

ρσξεηηθφηεηα 25 lt. Ο ρψξνο θιηκαηίδεηαη απφ ζχζηεκα θεληξηθνχ θιηκαηηζκνχ ην 

νπνίν βξίζθεηαη ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ. ην πίλαθα 9.3 θαίλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Φσηηζηηθό 

ώκα 3 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Οξνθήο 

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

1,20Υ30 

Δπίηνηρν 

ηύπνπ 

Υειώλαο 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 53 6 5 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
4 2 1 

Σύπνο Λακπηήξα  Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ 
Ππξαθηψζεσ

ο 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 72W 72W 60W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.3: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 1
νπ

 νξφθνπ 

Σν ηζφγεην ησλ γξαθείσλ έρεη εκβαδφ 157 m
2
 θαη απνηειείηαη απφ έλαλ 

θεληξηθφ δηάδξνκν θαη δχν γξαθεία ηα νπνία ζηεγάδνπλ ηελ γξακκαηεία ηνπ 

ηκήκαηνο. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ. Νν 19 ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην 

ηνπ νπνίνπ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η. Ο πίλαθαο απηφο ηξνθνδνηεί θσηηζηηθά 

ζψκαηα θαη ξεπκαηνδφηεο. Δπίζεο ζην θεληξηθφ δηάδξνκν ηνπ ρψξνπ απηνχ 

βξίζθεηαη ν ΤΠ.ΚΗΝ Νν 6 ν νπνίνο ηξνθνδνηεί 4 θιηκαηηζηηθά. ην πίλαθα 9.4 

θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
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  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Οξνθήο 

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

1,20Υ30 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 32 3 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
4 2 

Σύπνο Λακπηήξα  Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 72W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.4: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηζνγείνπ 

   

Δηθόλα 9.1: Δμσηεξηθή θαη  εζσηεξηθή άπνςε ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο 

Σέινο ην Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην πξψην 

φξνθν θαη θαηαιακβάλεη ζπλνιηθφ εκβαδφλ 439 m
2
. Ο ρψξνο απηφο απνηειείηαη απφ 

ηελ αίζνπζα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ηελ αίζνπζα ζπγθεληξψζεσλ θαη 

ζεκηλαξίσλ ην ρψξν ηνπ ρεκείνπ, δχν γξαθείν θαη έλα κπάλην. Ο ρψξνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ. Κ.Δ.Κ. ην κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ νπνίνπ 

παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα Η . Ο πίλαθαο απηφο ηξνθνδνηεί θσηηζηηθά ζψκαηα θαη 

ξεπκαηνδφηεο θαη δχν ζεξκνζίθσλεο. Καζέλαο απφ ηνπο ζεξκνζίθσλεο έρεη ζπλνιηθή 

ηζρχ 2 kW θαη ρσξεηηθφηεηα 25 lt. Ο θιηκαηηζκφο θαη ε ζέξκαλζε ησλ παξαπάλσ 

ρψξσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 5 θιηκαηηζηηθά ζψκαηα ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη απφ 

ηνλ ΤΠ. ΚΗΝ.Νν.12.  

Σν κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ ΤΠ. ΚΗΝ.Νν.12 θαη ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ Νν 6 δίλνληαη 

ζηα παξαθάησ ζρέδηα. 
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ρέδην 9.3:Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ. ΚΗΝ.Νν.12  
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ρέδην 9.4:Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ. ΚΗΝ.Νν.6
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ην πίλαθα 9.5 θαίλνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

 Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Φσηηζηηθό 

ώκα 3 

Φσηηζηηθό 

ώκα 4 

Πεξηγξαθή 

Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60X60 

Δπίηνηρν 

ηύπνπ 

Υειώλαο 

Οξνθήο ηύπνπ 

ζπόη 

Οξνθήο ηύπνπ 

ζπόη 

Αξηζκόο 

Φσηηζηηθώλ ζην 

ρώξν 

65 4 10 3 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 
2080 2080 2080 2080 

Αξηζκόο 

Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 

4 1 1 1 

Σύπνο Λακπηήξα  Φζνξηζκνχ Ππξαθηψζεσο Ππξαθηψζεσο Ζιεθηξνληθέο 

πλνιηθή Ηζρύο 

Φσηηζηηθνύ 
72W 60W 75W 18W 

Σύπνο 

ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  

Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Ζιεθηξνληθφ Ζιεθηξνληθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα Αληαλαθιαζηηθφ Αληαλαθιαζηηθφ 

Πίλαθαο 9.5: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Κ.Δ.Κ. 

9.3.ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΧΝ 

Σν ηκήκα κεραληθψλ ζπγθξνηεκάησλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν θνκκάηη ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαζψο εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζθεπή, επηδηφξζσζε θαη ζπληήξεζε 

ησλ κεραληθψλ κεξψλ ησλ ιεσθνξείσλ. ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγάδνληαη 38 

άηνκα. Παξαθάησ γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο 

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ ην απνηεινχλ. 

9.3.1 πλεξγείν Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – Αμόλσλ – Γηαθνξηθώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν είλαη έλα ζχγρξνλν ηκήκα θαη ν ρψξνο πνπ 

θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο είλαη 510 m
2
. Σν ηκήκα 

απαζρνιεί 13 άηνκα  θαη είλαη ζρεηηθά απηφλνκν θαη αλεμάξηεην απφ ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ. Απνηειείηαη απφ δπν μερσξηζηά ζπλεξγεία: ην ζπλεξγείν 

θηβψηησλ ηαρπηήησλ θαη ην ζπλεξγείν αμφλσλ θαη δηαθνξηθψλ. Ο ρψξνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ δπν πίλαθεο: ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.5 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 18. Ζ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε νθείιεηαη ζηα δπν δνθηκαζηήξηα θηβψηησλ ηαρπηήησλ ησλ 
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εηαηξεηψλ ZF θαη Voith. ην ζρέδην 9.6 δίλεηαη ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.5 ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 18 βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

 

Δηθόλα 9.2: Υψξνο Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – Αμφλσλ – Γηαθνξηθψλ 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 

Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) 
Χξεο 

Λεηη. 
Δ (kWh) 

Γνθηκαζηήξην αληιηώλ- ηηκνληώλ 11,0 12,5 260,0 3250,0 

Γνθηκαζηήξην θηβσηίσλ 

ηαρπηήησλ VOITH Automatic 
75,0 81,7 520,0 42484,0 

Γνθηκαζηήξην θηβσηίσλ 

ηαρπηήησλ ZF (Chiarlone Alba) 
39,0 42,4 520,0 22048,0 

Γεξαλνγέθπξα RWM 0,5tn  0,8 1,0 1040,0 1066,0 

Γεξαλνγέθπξα DEMAG 0,5tn  0,8 1,0 1040,0 1066,0 

Γεξαλνγέθπξα SWF-. 

Αθεληνύιεο 1,6tn  
2,6 3,1 1300,0 4030,0 

Γεξαλνγέθπξα CAMSA 6,0 7,1 1300,0 9230,0 

Πιπληήξην MAGIDO  L190 39,0 42,8 2080,0 89024,0 

Πξέζα 40tn 1,5 2,1 260,0 546,0 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 260,0 202,8 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 260,0 202,8 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 260,0 202,8 

ύλνιν 177,9 196,1 9100,0 173352,4 

Πίλαθαο 9.6: Μεραλήκαηα ζπλεξγείνπ Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – Αμφλσλ – Γηαθνξηθψλ 
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  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Φσηηζηηθό 

ώκα 3 

Πεξηγξαθή 

Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Οξνθήο  

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

120Υ30 

Αξηζκόο 

Φσηηζηηθώλ ζην 

ρώξν 

12 15 2 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 
2080 2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ 

αλά Φσηηζηηθό 
1 4 2 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο 

Φσηηζηηθνύ 
400W 72W 72W 

Σύπνο 

ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  

Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.7: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζπλεξγείνπ Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – 

Αμφλσλ – Γηαθνξηθψλ 
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ρέδην 9.6: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.5 
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9.3.2 πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν είλαη έλα ζχγρξνλν ηκήκα θαη ν ρψξνο πνπ 

θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο είλαη 663 m
2
. Σν ηκήκα 

απαζρνιεί 11 άηνκα  θαη είλαη ε θάξδηα ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο θαζψο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ επεμεξγαζία ζηδεξψλ αληηθεηκέλσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

απηψλ. Δθηεινχληαη νη εμήο εξγαζίεο: θφςηκν κεηάιισλ, ζπγθφιιεζε κεηάιισλ θαη 

κνξθνπνίεζε κεηάιισλ. ην ρψξν ηνπ κεραλνπξγείνπ βξίζθεηαη ν θχξηνο φγθνο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. ην ρψξν απηφ βξίζθεηαη ν Γεληθφο Πίλαθαο 

πνπ ηξνθνδνηεί φιε ηελ βάζε θαζψο θαη νη θχξηνη ππνπίλαθεο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ 

πνπ αθνξνχλ ην δεμί θνκκάηη ηεο βάζεο. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ δπν πίλαθεο: 

ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.3 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 14. ν ρψξν βξίζθνληαη αθφκα ν Γεληθφο 

Πίλαθαο, ν ΤΠ.Κ, ν ΤΠ.Κ1 Γεμηά θαη ν ΤΠ.Φ1 Γεμηά. Ζ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε 

νθείιεηαη ζηνπο ηξεηο ηφξλνπο πνπ δηαζέηεη ν ρψξνο θαζψο θαη ζην Boring. ηα 

ζρέδηα 9.7 – 9.10 δίλνληαη ηα κνλνγξακκηθά ζρέδηα ηνπ Γεληθνχ Πίλαθα, ηνπ ΤΠ. Κ. 

ηνπ ΤΠ.Κ1 Γεμηά θαη ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.3 ελψ ηα αληίζηνηρα γηα ηνλ ΤΠ. Φ1 Γεμηά θαη ηνλ 

ΤΠ.ΦΧΣ. 14 βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

 
Δηθόλα 9.3: Υψξνο Μεραλνπξγείνπ 

 

Δηθόλα 9.4: Υψξνο Μεραλνπξγείνπ 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ.  
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ρέδην 9.7: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην Γεληθνχ Πίλαθα θαη ΤΠ.Κ 
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ρέδην 9.8: Μνλνγξακκηθφ ζρεδην ΤΠ.Κ1 Γεμηά 
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ρέδην 9.9: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.3(α) 
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ρέδην 9.10: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.3(β) 
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Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) 
Χξεο 

Λεηη. 

Δ 

(kWh) 

Σόξλνο HARRISON M400 7,5 9,5 1300,0 12350,0 

Σόξλνο HARRISON M400 7,5 9,5 1300,0 12350,0 

Σόξλνο ΣΟS TRENCIN SN 40B-

50B 
5,5 7,0 1300,0 9100,0 

Πξηόλη θνξδέια BOMAR 

ERGONOMIC 290-250GAC 
4,6 5,8 85,8 497,6 

Γξάπαλα θνινλάηα 1,8 2,7 260,0 702,0 

Γξάπαλα θνινλάηα 1,8 2,7 260,0 702,0 

Καινππόθξεδα LAGUN FTV-1S 2,3 3,0 1300,0 3900,0 

Ρεθηηθηέ επηθάλεηαο ALPHA 17 4,5 6,0 1040,0 6240,0 

Γσληαθή ρώλε ρηησλίσλ 

ZANROSSO LOGO 170 
1,1 1,5 260,0 390,0 

 Ρεθηηθηέ ζηξνθάισλ 

πεξηζηξνθηθό BERCO RTM 270 
4,0 4,9 780,0 3822,0 

Δπαλαθνξά – επζπγξάκκηζε 

κπηειώλ  ZANROSSO ELLE 600 
1,5 2,1 174,2 357,1 

Boring ΕANROSSO EKO 160 6,7 7,9 1040,0 8216,0 

Πξέζα OMCN 100tn   3,0 3,8 65,0 247,0 

RANTIAL MLS V063 3,0 3,9 21,6 84,2 

Ρεθηηθηέ πεξηζηξνθηθό BERCO 

RSV 
3,0 4,1 1040,0 4264,0 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 65,0 50,7 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 65,0 50,7 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 65,0 50,7 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 65,0 50,7 

ύλνιν 60,8 77,5 10486,6 63424,7 

Πίλαθαο 9.8: Μεραλήκαηα ζπλεξγείνπ Μεραλνπξγείνπ 
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  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Φσηηζηηθό 

ώκα 3 

Πεξηγξαθή 

Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Απηόλνκε 

ιάκπα 

κεραλήκαηνο 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ 

ζην ρώξν 
28 1 6 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ/(έηνο) 
2080 2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ 

αλά Φσηηζηηθό 
1 4 1 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο 

Φσηηζηηθνύ 
400W 72W 60W 

Σύπνο 

ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  

Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Ππξαθηψζεσο 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.10: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζπλεξγείνπ Μεραλνπξγείνπ 

9.3.3 πλεξγείν Κηλεηήξσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν είλαη έλα ζχγρξνλν ηκήκα θαη ν ρψξνο πνπ 

θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο είλαη 510 m
2
. Σν ηκήκα 

απαζρνιεί 6 άηνκα  . Δθηεινχληαη νη εμήο εξγαζίεο: απνζπλαξκνιφγεζε θηλεηήξα, 

επηζθεπή ζπζηεκάησλ ηξνθνδνζίαο ηνπ θηλεηήξα, επηζθεπή θπιηλδξνθεθαιψλ θαη 

ζπλαξκνιφγεζε θηλεηήξα. Σν ηκήκα θηλεηήξσλ βξίζθεηαη ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε 

ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ θαη θπξίσο κε ην κεραλνπξγείν. Ο ρψξνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ δπν πίλαθεο: ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.4 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 15. ην ρσξν 

βξίζθεηαη θαη ν πίλαθαο πνπ ηξνθνδνηεί ηα πιπληήξηα (ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.10). Ζ 

κεγαιχηεξε θαηαλάισζε νθείιεηαη ζηα δπν πιπληήξηα Robur θαη Simplex πνπ 

δηαζέηεη ν ρψξνο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θηλεηήξσλ πξηλ θαη κεηά ηελ επηζθεπή. ην 

ζρέδην 9.11 δίλεηαη ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.4 ελψ ην 

αληίζηνηρν γηα ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 15 βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 
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ρέδην 9.11: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.4 
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Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) Ώξεο 

Λεηη. 

Δ (kWh) 

Πιπληήξην ROBUR 28,2 31,7 2080,0 65936,0 

Πιπληήξην SIMPLEX BIG 36,8 37,9 2080,0 78832,0 

Πξέζα KYAM 50tn 3 3,8 260,0 988,0 

Ρεθηηθηέ βαιβίδσλ ZANROSSO 

DI 200 

0,55 0,8 1820,0 1401,4 

Φξέδα θπιηλδξνθεθαιώλ 

SCLEDUM RSV – 150 

2,2 2,7 2080,0 5616,0 

Φξέδα VV80 AZ SPA  1,5 1,9 2080,0 3952,0 

Απαγσγέαο θαπζαεξίσλ 

PLYMONENT – MFC1000 

2,2 2,8 130,0 364,0 

Απαγσγέαο θαπζαεξίσλ 

PLYMONENT – MFC1001 

2,2 2,8 130,0 364,0 

Γεξαλνγέθπξα 0,8 1,0 1820,0 1865,5 

  Γεξαλνγέθπξα 3.2tn 4,6 5,2 1820,0 9464,0 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,74 0,8 65,0 50,7 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,74 0,8 65,0 50,7 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,74 0,8 65,0 50,7 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,74 0,8 65,0 50,7 

ύλνιν 85,0 93,7 14560,0 168985,7 

Πίλαθαο 9.11: Μεραλήκαηα ζπλεξγείνπ Κηλεηήξσλ 

 

Δηθόλα 9.5: Υψξνο πλεξγείνπ Κηλεηήξσλ 
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Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Φσηηζηηθό 

ώκα 3 

Φσηηζηηθό 

ώκα 4 

Πεξηγξαθή 

Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Οξνθήο  

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

120Υ30 

Απηόλνκε 

ιάκπα 

κεραλήκαηνο 

Αξηζκόο 

Φσηηζηηθώλ ζην 

ρώξν 

24 1 11 6 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 
2080 2080 2080 2080 

Αξηζκόο 

Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 

1 4 2 1 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο 

Φσηηζηηθνύ 
400W 72W 72W 60W 

Σύπνο 

ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  

Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Ππξαθηψζεσο 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.12: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζπλεξγείνπ Κηλεηήξσλ 

9.3.4 πλεξγείν Δπηζθεπήο Φπγείσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν είλαη έλα ζχγρξνλν ηκήκα θαη ν ρψξνο πνπ 

θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο είλαη 231 m
2
. Σν ηκήκα 

απαζρνιεί 2 άηνκα θαη είλαη ζρεηηθά απηφλνκν θαη αλεμάξηεην απφ ηα ππφινηπα 

ηκήκαηα ηνπ θηηξίνπ θαζψο εμεηδηθεχεηαη ζηελ επηζθεπή ησλ ςπγείσλ ησλ 

ιεσθνξεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ δπν πίλαθεο: ηνλ 

ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.10 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 24. ην ζρέδην 9.12 δίλεηαη ην κνλνγξακκηθφ 

δηάγξακκα ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.10 ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 24 βξίζθεηαη 

ζην Παξάξηεκα Η. 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 
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ρέδην 9.12: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.10 
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Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) 
Χξεο 

Λεηη. 

Δ 

(kWh) 

Απαγσγέαο Καπζαεξίσλ FILCAR 

SPA MASTER 200 
2,2 2,8 130,0 364,0 

Γεξαλνγέθπξα DEMAG 0.2tn 0,5 0,7 780,0 546,0 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 21,6 16,8 

ύλνιν 3,4 4,3 931,6 926,8 

Πίλαθαο 9.13: Μεραλήκαηα ζπλεξγείνπ Δπηζθεπήο ςπγείσλ 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην 

ρώξν 
9 1 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  
Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.14: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζπλεξγείνπ Δπηζθεπήο ςπγείσλ 

9.3.5 Γνθηκαζηήξην Κηλεηήξσλ θαη Αληιηώλ Μπέθ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο 

βάζεο επηθάλεηα 266 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 2 άηνκα θαη ζπλεξγάδεηαη απνιπηά κε 

ην ηκήκα θηλεηήξσλ θαη ην κεραλνπξγείν. ην ρψξν απηφ βξίζθνληαη ηξία ζχγρξνλα 

δνθηκαζηήξηα αληιηψλ ηεο εηαηξείαο Bosch ζηα νπνία γίλνληαη νη ηειηθέο δνθηκέο γηα 

ηελ άξηηα επηζθεπή ησλ θηλεηήξσλ. ρεδφλ ην 80-90% ηεο θαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

θαηαλαιψλεηαη ζηα δνθηκαζηήξηα απηά.. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ δπν πίλαθεο: 

ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.9 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 24. ηα ζρέδηα 9.13 θαη 9.14 δίλεηαη ην 

κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.10 ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 

24 βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 
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ρέδην 9.13: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.9(α) 
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ρέδην 9.14: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.9(β) 
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Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) Χξεο Λεηη. Δ (kWh) 

 Γνθηκαζηήξην Αληιηώλ BOSCH 7,5 9,8 1040,0 10154,7 

Γνθηκαζηήξην Αληιηώλ BOSCH 

EPS 707 16,5 Α, 7,5kW 
7,5 9,5 1040,0 9856,0 

Γνθηκαζηήξην Αληιηώλ BOSCH 

EPS 815 
15,0 18,4 1040,0 19114,7 

Γπλακηθή δπγνζηάζκηζε CEMIT 1,0 1,2 780,0 904,2 

Μεράλεκα ακκνβνιήο  0,8 1,0 1820,0 1898,6 

 Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 260,0 202,8 

Σξνρόο FEMI 233 0,8 1,1 260,0 275,3 

ύλνιν 33,2 41,7 6240,0 42406,3 

Πίλαθαο 9.15: Μεραλήκαηα Γνθηκαζηεξίνπ Κηλεηήξσλ θαη Αληιηψλ Μπέθ 

  Φσηηζηηθό ώκα 1 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο Κξεκαζηή Κακπάλα 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 12 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.16: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζπλεξγείνπ Κηλεηήξσλ θαη Αληιηψλ 

Μπέθ 

 

Δηθόλα 9.6: Υψξνο ζπλεξγείνπ Κηλεηήξσλ θαη Αληιηψλ Μπέθ 
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9.3.6 πλεξγείν πκπηεζηώλ θαη Κιηκαηηζηηθώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο 

βάζεο επηθάλεηα 266 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 2 άηνκα θαη είλαη απηφλνκν θαη 

αλεμάξηεην απφ ηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο βάζεο. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ δπν 

πίλαθεο: ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.9 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 23. Σα κνλνγξακκηθφ ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ. 

Νν.9 παξνπζηάζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηνλ 

ΤΠ.ΦΧΣ. 23 βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 

Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) Χξεο Λεηη. Δ (kWh) 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 65,0 50,7 

Γνθηκαζηήξην-κεηξεηήο πίεζεο 

Κνκπξεζέξ 
4,0 4,6 260,0 1196,0 

ύλνιν 4,7 5,4 325,0 1246,7 

Πίλαθαο 9.17: Μεραλήκαηα Γνθηκαζηεξίνπ πλεξγείνπ πκπηεζηψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Φσηηζηηθό 

ώκα 3 

Πεξηγξαθή 

Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Οξνθήο  

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

120Υ30 

Αξηζκόο 

Φσηηζηηθώλ ζην 

ρώξν 

12 4 1 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 

2080 2080 2080 

Αξηζκόο 

Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 

1 4 2 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο 

Φσηηζηηθνύ 
400W 72W 72W 

Σύπνο 

ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  

Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.18: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πλεξγείνπ πκπηεζηψλ θαη 

Κιηκαηηζηηθψλ 
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Δηθόλα 9.7: Υψξνο ζπλεξγείνπ πκπηεζηψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ 

9.3.7 πλεξγείν Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο 

βάζεο επηθάλεηα 130 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 2 άηνκα θαη ζπλεξγάδεηαη απνιπηά κε 

ην κεραλνπξγείν θαη ηνπο θηλεηήξεο . ην ρψξν απηφ βξίζθνληαη ηξία κεραλήκαηα 

ειεθηξνζπγθφιιεζεο πνιχ κεγάιεο ηζρχνο. ρεδφλ ην 60-70% ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο θαηαλαιψλεηαη ζηα κεραλήκαηα απηά.. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ δπν 

πίλαθεο: ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.11 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 25. ην ζρέδην 9.15 δίλεηαη ην 

κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.11 ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 

25 βξίζθεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

 

Δηθόλα 9.8: Υψξνο ζπλεξγείνπ Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 
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ρέδην 9.15: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.11 
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Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) 
Ώξεο 

Λεηη. 

Δ 

(kWh) 

Μεραλή ειεθηξνζπγθνιιήζεσο 

KEMPI-MASTER TIG 3500W 
3,5 5,0 390,0 1943,1 

Μεραλή ειεθηξνζπγθνιιήζεσο 

STEL TOP 504-C  
3,5 5,0 260,0 1295,4 

Μεραλή ειεθηξνζπγθνιιήζεσο 

ύξκα CEA EUROFIL 210 
3,5 5,0 520,0 2590,8 

Απαγσγέαο θαπζαεξίσλ 

PLYMONENT-MFC1000 
1,1 1,4 130,0 182,2 

Πξηόλη - θνξδέια γηα κέηαιια 

PIVOLS TMJ 
2,3 3,4 130,0 448,0 

Γξάπαλν 0,9 1,2 182,0 222,2 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,7 0,8 65,0 50,7 

ύλνιν 15,5 21,8 1677,0 6732,4 

Πίλαθαο 9.19: Μεραλήκαηα πλεξγείν Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

 Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην 

ρώξν 
9 1 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  
Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.20: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πλεξγείν Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ  

9.4 ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΔΠΗΚΔΤΧΝ 

Σν ηκήκα ειεθηξηθψλ ζπγθξνηεκάησλ δελ απνηειεί κεγάιν θνκκάηη ηεο 

εγθαηάζηαζεο. ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα πξαγκαηνπνηείηαη ε επηζθεπή, επηδηφξζσζε 

θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξηθψλ κεξψλ ησλ ιεσθνξείσλ. ην ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

εξγάδνληαη 20 άηνκα. Παξαθάησ γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο απνηχπσζε ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ ην απνηεινχλ. 
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9.4.1 πλεξγείν Ζιεθηξηθώλ Δπηζθεπώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο 

βάζεο επηθάλεηα 143 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 5 άηνκα θαη ζπλεξγάδεηαη κε ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα θαη θπξίσο κε ην ζπλεξγείν θηλεηήξσλ. Σν ζπλεξγείν απηφ 

αζρνιείηαη κε ηελ επηζθεπή ησλ δπλακφ θαη ησλ κηδψλ ησλ ιεσθνξείσλ. Ζ θχξηα 

θαηαλάισζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην δνθηκαζηήξην δπλακφ – κίδεο (ςεθηαθφ) ελψ 

ζηνλ ίδην ρψξν ππάξρεη θαη έλα αλαινγηθφ δνθηκαζηήξην κε ηηο ίδηεο πξνδηαγξαθέο κε 

ην πξνεγνχκελν ην φπνην φκσο ρξεζηκεχεη ζαλ εθεδξεία θαη γη’ απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπαλία. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ δπν πίλαθεο: ηνλ ΤΠ.ΚΗΝ. 

Νν.11 θαη ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 25. Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.11 έρεη 

δνζεί ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν ελψ ην αληίζηνηρν γηα ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ. 25 βξίζθεηαη 

ζην Παξάξηεκα Η. 

ηνπο δπν επφκελνπο πίλαθεο παξνπζηάδεηαη ν ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο ηνπ ηκήκαηνο αλαθνξηθά ηφζν κε ηα κεραλήκαηα ηα νπνία ζηεγάδεη ν 

ρψξνο φζν θαη κε ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ ηνλ θαιχπηνπλ. 

Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) 
Χξεο 

Λεηη. 
Δ (kWh) 

Γνθηκαζηήξην κίδεο - δπλακό 

(ςεθηαθό) BOSCH 
7,5 9,7 260,0 2522,0 

Σξνρόο 330W 0,33 0,4 65,0 26,0 

Σξνρόο 200W 0,2 0,3 65,0 19,5 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM  0,24 0,3 65,0 19,5 

ύλνιν 8,27 10,7 455,0 2587,0 

Πίλαθαο 9.20: Μεραλήκαηα πλεξγείν Ζιεθηξηθψλ Δπηζθεπψλ 

 

Δηθόλα 9.9: Υψξνο ζπλεξγείνπ Ζιεθηξηθψλ Δπηζθεπψλ 
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  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 6 1 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.21: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πλεξγείν Ζιεθηξηθψλ Δπηζθεπψλ 

9.4.2 πλεξγείν Ζιεθηξνληθώλ Δπηζθεπώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο 

βάζεο επηθάλεηα 203 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 10 άηνκα θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα.. Σν ζπλεξγείν απηφ αζρνιείηαη θαηά βάζε κε ηελ θαηαζθεπή, 

επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ πηλαθίδσλ ησλ ιεσθνξείσλ. Δπηπιένλ 

ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο είλαη ν έιεγρνο θαη ε επηζθεπή ησλ ηαρνγξάθσλ ησλ 

ιεσθνξείσλ κέζσ κηαο ηδηνθαηαζθεπεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Δ.ΘΔ.Λ. ην ρψξν δελ 

ππάξρνπλ κεραλήκαηα κεγάιεο ηζρχνο θαζψο εξγάδεηαη κε πςίζπρλα ξεχκαηα θαη ε 

θχξηα θαηαλάισζε πξνέξρεηαη απφ ηα θιηκαηηζηηθά ζψκαηα πνπ θξνληίδνπλ γηα ηελ 

ςχμε θαη ηε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ ελα πίλαθα: ηνλ ΤΠ. 

Ζιεθηξνληθψλ. 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν. 

 

Δηθόλα 9.10: Υψξνο ζπλεξγείνπ Ζιεθηξνληθψλ Δπηζθεπψλ 
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  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 9 20 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Αληαλαθιαζηηθφ 

Πίλαθαο 9.22: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πλεξγείν Ζιεθηξνληθψλ Δπηζθεπψλ 

9.4.3 πλεξγείν Δπηζθεπήο Αθπξσηηθώλ Μεραλεκάησλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζπλεξγείν θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο 

βάζεο επηθάλεηα 140 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 5 άηνκα θαη είλαη αλεμάξηεην απφ ηα 

ππφινηπα ηκήκαηα.. Σν ζπλεξγείν απηφ αζρνιείηαη θαηά βάζε κε ηελ επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ησλ αθπξσηηθψλ κεραλεκάησλ ησλ ιεσθνξείσλ ην ρψξν δελ ππάξρνπλ 

κεραλήκαηα κεγάιεο ηζρχνο θαζψο εξγάδεηαη κε πςίζπρλα ξεχκαηα ελψ ε ζέξκαλζε 

– ςχμε ηνπ ρψξνπ γίλεηαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. Ο ρψξνο 

ηξνθνδνηείηαη απφ έλα πίλαθα: ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ.Νν.25. Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα 

ηνπ πίλαθα έρεη δνζεί ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν. 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 19 

Ώξεο ιεηηνπξγηάο Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά Φσηηζηηθό 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.23: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πλεξγείν Δπηζθεπήο Αθπξσηηθψλ 

Μεραλεκάησλ 
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Δηθόλα 9.11: Υψξνο ζπλεξγείνπ Δπηζθεπήο Αθπξσηηθψλ Μεραλεκάησλ 

9.5 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ 

Σν ηκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληήξεζεο θαηαιακβάλεη έλα κεγάιν 

θνκκάηη ηεο εγθαηάζηαζεο. Απνηειεί ζηελ νπζία θνκκάηη ηεο δηνίθεζεο ην φπνην 

έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηα ηερληθά ηκήκαηα ηεο βάζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ην 

ηκήκα δελ έρεη κεραλήκαηα βαξίνπ ηχπνπ παξά κφλν εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ. ην 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν εξγάδνληαη 8 άηνκα. Παξαθάησ γίλεηαη κηα ιεπηνκεξήο 

απνηχπσζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ ην 

απνηεινχλ. 

9.5.1 Γξαθείν Γηαρείξηζεο Απνζεθώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο 

επηθάλεηα 132 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 5 άηνκα θαη θξνληίδεη γηα ηνλ εθνδηαζκφ 

φισλ ησλ ηκεκάησλ κε θαηλνχξγηα αληαιιαθηηθά.. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ έλα 

πίλαθα: ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ.Νν.26. Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Η. 

 

Δηθόλα 9.12: Υψξνο Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 
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ηνλ πίλαθα 9.24 παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν. 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 16 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
4 

Σύπνο Λακπηήξα  Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.24: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γξαθείνπ Γηαρείξηζεο Απνζεθψλ 

9.5.2 Απνζήθε θαηλνύξησλ Αληαιιαθηηθώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο 

επηθάλεηα 1432 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 1 άηνκα θαη θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή θαη 

έγθαηξε πξνκήζεηα ησλ θαηάιιεισλ αληαιιαθηηθψλ. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ έλα 

πίλαθα: ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ.Νν.26. Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Η. 

 

Δηθόλα 9.13: Απνζήθε θαηλνχξησλ Αληαιιαθηηθψλ 
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ηνλ πίλαθα 9.25 παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν. 

  Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο  

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

120Υ30 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 52 5 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 2 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.25: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Απνζήθε θαηλνχξησλ Αληαιιαθηηθψλ 

9.5.3 Απνζήθε παιηώλ Αληαιιαθηηθώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο 

επηθάλεηα 600 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 1 άηνκα. ην ρψξν απηφ θαηαθζάλνπλ φια ηα 

πξνο επηζθεπή ζπγθξνηήκαηα ησλ ιεσθνξείσλ. Δπζχλε ηνπ ηκήκαηνο είλαη ε 

δξνκνιφγεζε ησλ ζπγθξνηεκάησλ απηψλ ζην θαηάιιειν ηκήκα επηζθεπήο θαζψο θαη 

ε παξαιαβή ηνπο απφ απηά. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ έλα πίλαθα: ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ. 

Απνζήθεο. Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η. 

 

Δηθόλα 9.14: Απνζήθε παιηψλ Αληαιιαθηηθψλ 
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ηνλ πίλαθα 9.26 παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν. 

 

Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 31 1 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά Φσηηζηηθό 1 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.26: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Απνζήθε παιηψλ Αληαιιαθηηθψλ 

9.5.4 Πιπληήξην Αληαιιαθηηθώλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα θαηαιακβάλεη ζην θηίξην ηεο επηζθεπαζηηθήο βάζεο 

επηθάλεηα 130 m
2
. Σν ηκήκα απαζρνιεί 1 άηνκα. ην ρψξν απηφ θαηαθζάλνπλ ε 

πιεηνλφηεηα  ησλ  πξνο επηζθεπή ζπγθξνηήκαηα ησλ ιεσθνξείσλ γηα λα θαζαξηζηνχλ 

πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζην αξκφδην ηκήκα. Ο ρψξνο ηξνθνδνηείηαη απφ έλα πίλαθα: 

ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ. Πιπληεξίσλ. Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ πίλαθα δίλεηαη ζην 

Παξάξηεκα Η. 

ηνλ πίλαθα 9.26 παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν. 

 Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 11 1 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 4 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.27: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Απνζήθε παιηψλ Αληαιιαθηηθψλ 
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Δηθόλα 9.15: Πιπληήξην Αληαιιαθηηθψλ 

9.6 ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ 

ηε παξάγξαθν απηή ζα αλαθεξζνχλ φια ηα ηκήκαηα ηεο βάζεο ηα νπνία 

είλαη ππαξθηά άιια δελ κπνξνχλ λα εληαζνχλ ζε θάπνην απφ ηα παξαπάλσ ηκήκαηα. 

ηα; ηκήκαηα απηά ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Σκήκα παξαγσγήο ζπκπηεζκέλνπ αέξα 

 Απνδπηήξηα - WC 

 Γηάδξνκνη 

 Πεξηβάιινληαο ρψξνο 

Σν ηκήκα παξαγσγήο αέξα είλαη ζηελ νπζία ην κεραλνζηάζην θνκπξεζέξ ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ δπν αεξνζπκπηεζηέο θαη θαηαιακβάλεη επηθάλεηα 30 m
2
. Ζ 

ιεηηνπξγηά ησλ αεξνζπκπηεζηψλ γίλεηαη ελαιιάμ  θαηά ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηζθεπαζηηθήο βάζεο κε ζθνπφ λα κελ επηβαξχλνληαη δηφηη ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

ζπλερήο. Σν ηκήκα απηφ ηξνθνδνηεί κέζσ ππνγείσλ ζσιελψζεσλ ζε ελζσκαησκέλεο 

κνλάδεο (πχξγνη) φια ηα ηκήκαηα κε πεπεηζκέλν αέξα. Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ρψξνπ 

γίλεηαη κέζσ ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ.Νν 8. Γίπια ζην πίλαθα απηφ ππάξρεη κηθξφ πηλαθάθη 

θσηηζκνχ γηα ηνλ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ. 

ηνλ πίλαθα 9.28 παξνπζηάδνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα πνπ θσηίδνπλ ην 

ρψξν ησλ αεξνζπκπηεζηψλ. 

Μεραλήκαηα Pκερ.(kW) Pειεθ.(kW) 
Χξεο 

Λεηη. 
Δ (kWh) 

Αεξνζπκπηεζηήο 1 55 67,6 1170,0 79092,0 

Αεξνζπκπηεζηήο 2 55 67,6 1170,0 79092,0 

Αθπγξαληήξαο 1,9 2,4 2340,0 5616,0 

ύλνιν 111,9 137,6 4680,0 163800,0 

Πίλαθαο 9.28: Μεραλήκαηα πλεξγείν Σκήκαηνο Παξαγσγήο ζπκπηεζκέλνπ αέξα 
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Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 

60Υ60 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 4 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ/(έηνο) 
2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
4 

Σύπνο Λακπηήξα  Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.29: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηκήκαηνο παξαγσγήο ζπκπηεζκέλνπ 

αέξα 

 

Δηθόλα 9.16: Υψξνο Αεξνζπκπηεζηψλ 

Σν κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηνπ ΤΠ.ΚΗΝ.Νν 8 παξνπζηάδεηαη ζην ζρέδην 

9.16. 

Αλαθνξηθά κε ηα απνδπηήξηα θαη ηα κπάληα, νη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνπο ρψξνπο απηνχο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηελ αξρή θαη ηε ιήμε ηεο βξαδηάο. 

ρεηηθά κε ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά κφλν ζηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην ζρεηηθφ πηλάθα. Δμσηεξηθά ηνπ 

ρψξνπ ησλ απνδπηεξίσλ ζηεγάδεηαη ιέβεηαο θαη θαπζηήξαο ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξάγσγε δεζηνχ λεξνχ. Ζ ηξνθνδνζία αθφξα κφλν ζηα 

απνδπηήξηα θαη ην κπάλην πνπ είλαη παξαπιεχξσο απηφ θαη φρη φιε ηελ εγθαηάζηαζε. 
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Σέινο ζην WC πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηα πιπληήξηα ππάξρεη ζεξκνζίθσλαο 25 lt θαη 

ηζρχνο 2kW. 

 

Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Φσηηζηηθό 

ώκα 2 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο  

Γηαηνκήο 

Παξ/κνπ 

120Υ30 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 6 15 

Ώξεο ιεηηνπξγηάο Φσηηζηηθώλ / (έηνο) 2080 2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά Φσηηζηηθό 1 2 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 72W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.30: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ απνδπηεξίσλ - WC 

 

Δηθόλα 9.17: Απνδπηήξηα εξγαδνκέλσλ 

ην θηίξην ππάξρνπλ δπν κεγάινη δηάδξνκνη νη νπνίνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο θαη εμππεξεηνχλ ηελ κεηαθνξά αληαιιαθηηθψλ θαη εμαξηεκάησλ αθφκε θαη κε 

κηθξά νρήκαηα. Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ησλ δηαδξνκψλ θαζψο θαη  θαίλνληαη 

παξαθάησ. Σα θσηηζηηθά ηξνθνδνηνχληαη απφ ηνλ ΤΠ. ΦΧΣ. Νν.21 ελψ ζην ρψξν 

βξίζθεηαη ν θεληξηθφο ππνπίλαθαο ηεο αξηζηεξήο πηέξπγαο, ΤΠ.Κ2 Αξηζηεξά θαη ν 

ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.27 πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ ΤΠ.ΦΧΣ.Κ.Δ.Κ. Σν κνλνγξακκηθφ ζρέδην ηνπ 

ΤΠ.Κ2 Αξηζηεξά θαίλεηαη ζην ζρέδην 9.16 ελψ ην αληίζηνηρν ηνπ ΤΠ. ΦΧΣ. Νν.21 

θαη ηνπ ΤΠ.ΦΧΣ.Νν.27 δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η 
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Δηθόλα 9.18: Κεληξηθφο δηάδξνκνο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

 

Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 9 

Ώξεο ιεηηνπξγηάο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
2080 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 

Σύπνο Λακπηήξα  Αινγφλνπ 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  Με θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.31: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γηαδξνκψλ 
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ρέδην 9.16: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.ΚΗΝ. Νν.8 
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ρέδην 9.17: Μνλνγξακκηθφ ζρέδην ΤΠ.Κ2 Αξηζηεξά 
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Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ν νπνίνο θσηίδεηαη 

απφ πξνβνιείο . Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ απηψλ θαίλνληαη παξαθάησ. 

 

Φσηηζηηθό 

ώκα 1 

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο Πξνβνιείο 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 9 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο Φσηηζηηθώλ / 

(έηνο) 
3285 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό 
1 

Σύπνο Λακπηήξα Ππξαθηψζεσο 

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 400W 

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο Mε θάιπκκα 

Πίλαθαο 9.32: Υαξαθηεξηζηηθά θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Πεξηβάιινληα ρψξνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10
o
: 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
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10.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Ζ θαηαλνκή ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ρξήζε κπνξεί λα βνεζήζεη σο 

έλα βαζκφ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ην θηίξην. 

Γείρλεη κε κεγάιε αθξίβεηα ηί πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιίζθεηαη ζε 

θάζε ηνκέα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Βνεζάεη έηζη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ελεξγνβφξσλ ηκεκάησλ ηεο επηρείξεζεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο 

ζε θάζε ηκήκα. 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα κειεηεζνχλ μερσξηζηά νη εμήο ηνκείο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο: 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε – ςχμε 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην ρψξν ππάξρνπλ θαηαλαιψζεηο ιφγσ ειεθηξηθψλ 

ζπζθεπψλ ρακειήο θαηαλάισζεο, φπσο είλαη νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, 

θσηναληηγξαθηθά κεραλήκαηα θαη κηθξέο νηθηαθέο ζπζθεπέο. Ζ θαηαλάισζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα ππνινγηζηεί θαη ζεσξείηαη ακειεηέα 

Σέινο ζα γίλεη κηα θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο αλά ρψξν ελψ ζα ππνινγηζηνχλ 

θαη θάπνηνη ελδεηθηηθνί δείθηεο γηα ηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο. 

10.2 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαηαλαιψλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη γη’ απηφ κειεηάηαη ρσξηζηά απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

γξαθείσλ ηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ θαηαλάισζε γηα θσηηζκφ. 

Ζ θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο αλά ρξήζε ζα γίλεη κε ηελ εχινγε πξνυπφζεζε φηη 

ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε θάζε κεράλεκα είλαη αλάινγε ηεο ηζρχο ηνπ 

κεραλήκαηνο θαη ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ. ε πξνεγνχκελν θεθάιαην έρνπλ δνζεί 

αλαιπηηθά νη πηλάθεο πνπ απνηππψλνπλ ηελ θαηαλάισζε ηζρχνο θαη ελέξγεηαο θάζε 

κεραλήκαηνο. ηνλ επφκελν πηλάθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ε θαηαλάισζε ηζρχνο 

θαη ελέξγεηαο ζε θάζε ρψξν ρσξηζηά ελψ ζηα δπν επφκελα ζρήκαηα θαίλεηαη ε 

ζπκβνιή ηνπ θάζε ηκήκαηνο παξάγσγεο ζηελ ηζρχ αηρκήο θαη ηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελεξγείαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Όπσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα παξαθάησ ζηνηρεηά ηα πην ελεξγφηεξα 

ηκήκαηα είλαη ην πλεξγείν Κηβψηησλ Σαρπηήησλ-Αμφλσλ – Γηαθνξηθψλ, ην Σκήκα 

Παξάγσγεο πκπηεζκέλνπ Αέξα θαη ην πλεξγείν Κηλεηήξσλ θαζψο θαη ζηα ηξία 

καδί θαηαλαιψλεηαη ην 82% ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σα ηξία απηά ηκήκαηα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ θαη φπσο γίλεηαη αληηιεπηφ είλαη απηά ηα νπνία ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν ζηε 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία καδί θπζηθά κε ην κεραλνπξγείν. Όια ηα ππφινηπα ηκήκαηα 

έρνπλ πνιχ κηθξή ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο αηρκήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. 



190 
 

 

ρήκα 10.1: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ηζρχνο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

ρήκα 10.2: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

πλεξγείν Κηβσηίσλ 

Σαρπηήησλ –

Αμφλσλ –

Γηαθνξηθψλ

38,6%

πλεξγείν 

Μεραλνπξγείνπ

15,3%

πλεξγείν 

Κηλεηήξσλ

18,4%

πλεξγείν 

Δπηζθεπήο Φπγείσλ

0,8%

Γνθηκαζηήξην 

Κηλεηήξσλ θαη 

Αληιηψλ Μπέθ

8,2%

πλεξγείν 

πκπηεζηψλ θαη 

Κιηκαηηζηηθψλ

1,1%

πλεξγείν 

Ζιεθηξνζπ-

γθνιιήζεσλ

4,3%

πλεξγείν 

Ζιεθηξηθψλ 

Δπηζθεπψλ

2,1%

Σκεκα Παξαγσγήο 

πκπηεζκέλνπ Αέξα

11,2%

Καηαλνκή Ζιεθηξηθήο Ηζρύνο

πλεξγείν Κηβσηίσλ 

Σαρπηήησλ –

Αμφλσλ –

Γηαθνξηθψλ

27,8%

πλεξγείν 

Μεραλνπξγείνπ

10,2%
πλεξγείν 

Κηλεηήξσλ

27,1%

πλεξγείν 

Δπηζθεπήο Φπγείσλ

0,1%

Γνθηκαζηήξην 

Κηλεηήξσλ θαη 

Αληιηψλ Μπέθ

6,8%

πλεξγείν 

πκπηεζηψλ θαη 

Κιηκαηηζηηθψλ

0,2%

πλεξγείν 

Ζιεθηξνζπ-

γθνιιήζεσλ

1,1%

πλεξγείν 

Ζιεθηξηθψλ 

Δπηζθεπψλ

0,4%
Σκεκα Παξαγσγήο 

πκπηεζκέλνπ Αέξα

26,3%

Καηαλνκή Ζιεθηξηθήο Καηαλάισζεο
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Παξαγσγηθό Σκήκα Pειεθ. (kW) Δ (kWh) 

πλεξγείν Κηβσηίσλ Σαρπηήησλ – Αμφλσλ – 

Γηαθνξηθψλ 
196,1 173352,4 

πλεξγείν Μεραλνπξγείνπ 77,5 63424,7 

πλεξγείν Κηλεηήξσλ 93,7 168985,7 

πλεξγείν Δπηζθεπήο Φπγείσλ 4,3 926,8 

Γνθηκαζηήξην Κηλεηήξσλ θαη Αληιηψλ Μπέθ 41,7 42406,3 

πλεξγείν πκπηεζηψλ θαη Κιηκαηηζηηθψλ 5,4 1246,7 

πλεξγείν Ζιεθηξνζπγθνιιήζεσλ 21,8 6732,4 

πλεξγείν Ζιεθηξηθψλ Δπηζθεπψλ 10,7 2587 

Σκήκα Παξαγσγήο πκπηεζκέλνπ Αέξα 56,9 163800 

ύλνιν 508,1 kW 623462 kWh 

Πίλαθαο 10.1: Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο θαηά ηκήκα παξαγσγήο 

10.3 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΦΧΣΗΜΟ 

Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ πξνθχπηεη απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ 

θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη ηεο ηζρχνο ηνπο ζε θάζε ρψξν ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά θαη απφ ηελ εθηίκεζε ησλ σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο εηεζίσο αλάινγα κε ηε 

ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Καηαλάισζε γηα θσηηζκφ ππάξρεη ηφζν ζε ρψξνπο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο φζν θαη ζηα γξαθεία δηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο δελ γίλεηαη ρξήζε πεξηκεηξηθνχ θσηηζκνχ.  

ηνλ πίλαθα 10.2 γίλεηαη κηα ζπλνιηθή απνηχπσζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

πνπ ππάξρνπλ ζην ρψξν θαζψο θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαη 

θνξνηερληθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ. Ζ θαηαλνκή εδψ δε γίλεηαη θαηά ρψξν άιια 

θαηά θσηηζηηθφ γηαηί ζεσξείηαη φηη απνηππψλεη θαιχηεξα ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε 

θαη ηηο ελδερφκελεο δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 
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Κξεκαζηή 

Κακπάλα 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

Οξνθήο Γηαηνκήο 

Παξαιιεινγξάκκνπ 

120Υ30 

Δπίηνηρν 

ηύπνπ 

Υειώλαο 

Οξνθήο ηύπνπ 

ζπνη (1) 

Οξνθήο ηύπνπ 

ζπνη (2) 

Απηόλνκε 

ιάκπα 

κεραλήκαηνο 

Πξνβνιείο 

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ 230 234 43 9 10 3 12 9 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ 

αλά Φσηηζηηθό 
1 4 2 1 1 1 1 1 

Σύπνο 

ηξαγγαιηζηηθνύ 

Πελίνπ  

Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ Ζιεθηξνληθφ Ζιεθηξνληθφ Μαγλεηηθφ Μαγλεηηθφ 

Σύπνο Λακπηήξα Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ Φζνξηζκνχ Ππξαθηψζεσο Αινγφλνπ Αινγφλνπ Φζνξηζκνχ Αινγφλνπ 

Σύπνο Φσηηζηηθνύ 

ώκαηνο  
Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα Με θάιπκκα Αληαλαθιαζηηθφ Αληαλαθιαζηηθφ Με θάιπκκα Με θάιπκκα 

Δλεξγεηαθή Κιάζε Α Β Β Δ Β Β Β Α 

Lumen αλά 

ιακπηήξα 
22000 1050 2500 710 860 1200 4000 48000 

πλνιηθή Ηζρύο 

Φσηηζηηθνύ 
400W 72W 72W 60W 16W 18W 58W 400W 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ / έηνο 
2080 2080 2080 2080 2080 2080 2080 3285 

Δλέξγεηα 

Φσηηζηηθνύ 
832kWh 149,76kWh 149,76kWh 124,8kWh 33,3kWh 37,44kWh 124,8kWh 1314kWh 

πλνιηθή Δλέξγεηα 

Φσηηζηηθώλ 
191360kWh 35043,84kWh 6439,68kWh 1123,2kWh 333kWh 112,32kWh 1497,6kWh 11826kWh 

Πίλαθαο 10.2: πλνιηθή απνηχπσζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θάζε θσηηζηηθνχ φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ νλνκαζηηθή ηζρχ ησλ ιακπηήξσλ ηνπ. ε απηέο ηηο θαηαλαιψζεηο 

δελ έρεη ζπκπεξηιήθζε ε θαηαλάισζε ζηηο καγλεηηθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο. 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία έρεη βξεζεί φηη ε θαηαλάισζε ζηα καγλεηηθά ballast αλέξρεηαη 

ζην 10% ηεο θαηαλάισζεο θάζε θσηηζηηθνχ. Όια ηα παξαπάλσ παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

πίλαθα 10.3. 

 
Πξηλ ηα ballast Μεηά ηα ballast 

Κξεκαζηή Κακπάλα 191360,0 210496 

Οξνθήο Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 
35043,8 38548 

Οξνθήο Γηαηνκήο 

Παξαιιεινγξάκκνπ 

120Υ30 

6439,7 7084 

Δπίηνηρν ηύπνπ 

Υειώλαο 
1123,2 1236 

Οξνθήο ηύπνπ ζπόη (1) 332,8 332,8 

Οξνθήο ηύπνπ ζπόη (2) 112,3 112,3 

Απηόλνκε ιάκπα 

κεραλήκαηνο 
1497,6 1647,4 

Πξνβνιείο 11826,0 13008,6 

ύλνιν 247735,4 kWh 272464,5 kWh 

Πίλαθαο 10.3: Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε θσηηζηηθψλ κε ballast 

 

ρήκα 10.3: Καηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ αλά ηχπν θσηηζηηθνχ 

77,3%

14,1%

2,6%

0,5%

0,1%

0,04%

0,6%
4,3%

Καηαλνκή Δλέγεηαο αλά θσηηζηηθό

Κξεκαζηή Κακπάλα

Οξνθήο Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60
Οξνθήο Γηαηνκήο 

Παξαιιεινγξάκκνπ 120Υ30
Δπίηνηρν ηχπνπ Υειψλαο

Οξνθήο ηχπνπ ζπφη (1)

Οξνθήο ηχπνπ ζπφη (2)

Απηφλνκε ιάκπα κεραλήκαηνο

Πξνβνιείο
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ πίλαθα ε ζπλνιηθή ελεξγεία πνπ δαπαλάηαη 

γηα θσηηζκφ είλαη 272464,5 kWh. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απφ απηφ ην πνζφ 

θαηαλαιψλεηαη ζηα θσηηζηηθά ηχπνπ θακπάλαο ηα νπνία βξίζθνληαη ζην παξαγσγηθφ 

ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

10.4 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ – ΦΤΞΖ 

Ζ ζέξκαλζε θαη ε ςχμεη ηεο εγθαηάζηαζεο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα 11 

θιηκαηηζηηθά κεραλήκαηα 9000 Btu / h ην θαζέλα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νιφθιεξε ηελ 

εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ην θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο – ςχμεο πνπ ιεηηνχξγεη 

ζηελ νξνθήο ηνπ θηηξίνπ θαη ηξνθνδνηεί ηα γξαθεία δηνίθεζεο. . Αμίδεη λα αλαθεξζεί 

φηη ν ρψξνο παξαγσγήο δελ δξνζίδεηαη έθηνο απφ νξηζκέλνπο θιεηζηνχο ρψξνπο πνπ 

είλαη ρψξνη ζπλάζξνηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ηνπο. 

Σν θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο – ςχμεο είλαη ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

125kW. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ κέζν γηα ηελ απνθιεηζηηθή 

ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο. Ζ ζέξκαλζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ πέληε 

αεξνιέβεηεο πεηξειαίνπ ηζρχνο 100000 kcal / h πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ θαη δπν 

αθφκα κεγαιχηεξνπο ζε ηζρχ 160000 kcal / h θεληξηθά ζην ρψξν παξαγσγήο. Οη 

ιέβεηεο απηνί ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο κήλεο ην ρξφλν απφ πεξίπνπ ηέζζεξηο ψξεο θαη 

δεθαπέληε ιεπηά ηελ εκέξα.  

  Απνδηδόκελε ζεξκηθή 

ηζρύο (kcal / h) 

Παξνρή θαπζίκνπ 

(kg / h) 

Αεξνιέβεηαο ηύπνπ 1 100000 12 

Αεξνιέβεηαο ηύπνπ 2 160000 19 

Πίλαθαο 10.4: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δπν ηχπσλ αεξνιεβήησλ 

Ο βαζκφο απφδνζεο εΛ ησλ ιεβήησλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί άκεζα απφ ηνλ 

παξαθάησ ηχπν: 

   
  

  
 

ην ηχπν απηφ QA [ ζε kW] είλαη ε ζεξκηθή ηζρχο πνπ απνδίδεη ν ιέβεηαο θαη 

QΠ [ζε kW] είλαη ε ζεξκηθή ηζρχο πνπ πξνζθέξεηαη ζην ιέβεηα. Ζ πξνζθεξφκελε 

ζεξκηθή ηζρχο ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 Π        

φπνπ 

mk [kg / h]: ε παξνρή κάδαο θαπζίκνπ (θαηαλάισζε θαπζίκνπ) 

Hu [kcal / kg]: ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ θαπζίκνπ (γηα ην πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο Ζu=10250 kcal / kg) 

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ ηχπνπ θαη ηνλ πίλαθα 10.4 πξνθχπηνπλ νη βαζκνί 

απφδνζεο ησλ δχν ηχπσλ ιεβήησλ νη νπνίνη είλαη: 

εΛ1=81,3     θαη     εΛ2=82,1 
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Γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ ην έηνο 2010 ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 40000 lt πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Σν πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο έρεη ππθλφηεηα 0,83 Kg / lt. Άξα θαηαλαισζήθαλ 33200 Kg πεηξειαίνπ. 

Δπεηδή 1 tn πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αληηζηνηρεί ζε 0,978 ΣΗΠ θαηαιαβαίλεη θαλείο φηη 

ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψζεθε ζε ζέξκαλζε είλαη 32,5 ΣΗΠ. Δπεηδή 1ΣΗΠ = 11627,9 

kWh, ε θαηαλάισζε εθθξαζκέλε ζε kWh είλαη 377907 kWh. 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαίλνληαη παξαθάησ. Γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ κνλάδσλ απφ Btu ζε kW αθνινπζήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1 Btu / h = 2,928∙10
-4

 kW 

 
Πιήζνο 

Γπλακηθόηεηα

(Btu/h) 

Ηζρύο

(kW) 

Ώξεο ιεηη. 

/ εηνο 
Δ(kWh) 

Κιηκαηηζηηθά 11 9000 2,635 260 7536,1 

Κεληξηθό 

ύζηεκα 
1 - 125 1040 130000 

    
ύλνιν 137536,1 

Πίλαθαο 10.5: Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε – ςχμε 

Ο βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 

είλαη πεξίπνπ 81,5%. Αλ ζε απηφ ην πνζνζηφ ζπλππνινγηζηεί θαη ν βαζκφο απφδνζεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ είλαη ίζνο κε ηε κνλάδα ηφηε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί 

θαλείο φηη ν ζπλνιηθφ βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο κεζνζηαζκηθά 

πξνθχπηεη πεξίπνπ ίζνο κε 85%. 

ην ζρήκα 10.4  γίλεηαη ζαθέο φηη ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα ηε 

ζέξκαλζεο θαη ςχμεο νθείιεηαη ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ηνπο αεξνιέβεηεο. 

 

ρήκα 10.4: Καηαλνκή ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε – ςχμε 

Ζιεθηξηζκφο

26,7%

Πεηξέιαην

Θέξκαλζεο

73,3%

Καηαλάισζε γηα Θέξκαλζε - Φύμε
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10.5 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ ΥΡΖΖ 

Γηα ηελ παξάγσγε Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο ε βηνκεραλία ρξεζηκνπνηεί δπν 

κνξθέο ελέξγεηαο: ηνλ ειεθηξηζκφ θαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. Ο ειεθηξηζκφο 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ελλέα ζεξκνζίθσλεο πνπ βξίζθνληαη ζηα κπάληα θαη ζηνπο 

ρψξνπο παξαγσγήο. Σν πεηξέιαην ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ έλαλ ιέβεηα πνπ 

βξίζθεηαη ζηα απνδπηήξηα θαη ηξνθνδνηεί ηα απνδπηήξηα κε ζεξκφ λεξφ. Ο ιέβεηαο 

απηφ είλαη ιέβεηαο λεξνχ κε ηζρχ 35000 kcal / h θαη ε παξνρή θαπζίκνπ είλαη 4,5 Kg 

/ h. Λεηηνπξγεί φιν ην ρξφλν πεξίπνπ κηα ψξα θαη είθνζη ιεπηά ηελ εκέξα. Με βάζε 

ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ιέβεηα είλαη πεξίπνπ 81%. 

 χκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηελ εηαηξεία ν ιέβεηαο απηφο 

ηξνθνδνηήζεθε ην 2010 κε 1800 lt πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Αθινπζψληαο ηε 

δηαδηθαζία θαη ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ γηα δεζηφ λεξφ είλαη 1,46 ΣΗΠ ή 16989,9 kWh. 

Σα ζηνηρεία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα ηνπο ζεξκνζίθσλεο θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 10.6. 

 
Πιήζνο Ηζρύο (kW) 

Ώξεο ιεηη. 

/ έηνο 
Δ (kWh) 

Θεξκνζίθσλαο 

(κηθξόο) 
8 2 260 4160 

Θεξκνζίθσλαο 

(κεγάινο) 
1 4 260 1040 

 
  

ύλνιν 5200 

Πίλαθαο 10.6: Ζιεθηξηθή θαηαλάισζε γηα παξαγσγή Εεζηνχ Νεξνχ 

ην ζρήκα 10.5 γίλεηαη ζαθέο φηη ε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ζηνλ ηνκέα 

δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο νθείιεηαη ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

 

ρήκα 10.5: Καηαλνκή ελέξγεηαο γηα Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο 

Ζιεθηξηζκφο 

23,4%

Πεηξέιαην 

Θέξκαλζεο 

76,6%

Καηαλάισζε γηα Εεζηό Νεξό 

Υξήζεο
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10.6 ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΔΑ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ 

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο κπνξεί λα απνηππψζεη θαλείο ηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο 

Βάζεο. ην πίλαθα 10.7 θαίλεηαη ν θαηακεξηζκφο ηεο ελέξγεηαο αλά ρξήζε. 

 
Καηαλάισζε ελέξγεηαο (kWh) 

Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία 
623462 

Φσηηζκόο 272464,5 

Θέξκαλζε - Φύμε 515443,1 

Εεζηό Νεξό Υξήζεο 22189,9 

πλνιηθά 1433559,5 

Πίλαθαο 10.7: Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ρξήζε 

 

ρήκα 10.6: Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ρξήζε 

Όπσο ήηαλ ινηπφλ αλακελφκελν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δειαδή ν 

ειεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ έρεη ε βηνκεραληθή κνλάδα, έρεη ηε 

κεγαιχηεξν κεξίδην πξνζθνξάο ζηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Γπζηπρψο φκσο νη επεκβάζεηο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ηερλννηθνλνκηθή κειέηε αλά θνκκάηη 

εμνπιηζκνχ, ψζηε λα δηαπηζησζεί ηπρφλ δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

γεγνλφο πνπ δελ απνηειεί δεηνχκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Μεγάιεο δπλαηφηεηεο παξεκβάζεηο ππάξρνπλ ζηε ζέξκαλζε θαη ηε ςχμε 

θαζψο εθεί ζπλήζσο ππάξρεη ζπαηάιε ελέξγεηαο. εκαληηθέο είλαη θαη νη δπλαηφηεηεο 

Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία

43,5%

Φσηηζκφο

19,0%

Θέξκαλζε -

Φχμε

36,0%

Εεζηφ Νεξφ 

Υξήζεο

1,5%

Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ρξήζε
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παξέκβαζεο ζην θσηηζκφ φπσο θαη ζην δεζηφ λεξφ ρξήζεο. Όια ηα παξαπάλσ 

απνηεινχλ ζέκα δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο ζην επφκελν θεθάιαην. 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

είλαη ε δηάθξηζε αλά κνξθή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία. Οη θχξηεο 

κνξθέο ρξήζεο είλαη ν ειεθηξηζκφο θαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. ηνλ πίλαθα 10.8 

παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ δπν απηψλ κνξθψλ ζηελ θαηαλάισζε ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο. 

  Δλέξγεηα (kWh) Δλέξγεηα (ΣΗΠ) 

1. ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ 1038662,6 89,33 

1.1. Παπαγυγική Γιαδικαζία 623462 53,62 

1.2. Φυηιζμόρ 272464,5 23,43 

1.3. Θέπμανζη - Χύξη 137536,1 11,83 

1.4. Εεζηό Νεπό Φπήζηρ 5200 0,45 

2. ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΘΔΡΜΑΝΖ 394896,9 33,96 

2.1. Θέπμανζη - Χύξη 377907 32,50 

2.1. Εεζηό Νεπό Φπήζηρ 16989,9 1,46 

3. ΤΝΟΛΟ 1433559,5 123,29 

Πίλαθαο 10.8: Καηαλνκή ελέξγεηαο αλά θαχζηκν ρξήζεο 

 

ρήκα 10.7: Καηαλνκή ελέξγεηαο αλά θαχζηκν ρξήζεο 

Αθνινπζεί έλα δηάγξακκα ξνήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη άιιν έλα 

δηάγξακκα ξνήο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γλσζηά κε ηελ νλνκαζία Sankey. Σα 

δηαγξάκκαηα Sankey βνεζάλε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο θαηαλνκήο ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

Ζιεθηξηζκφο

72,5%

Πεηξέιαην 

Θέξκαλζεο

27,5%
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ΔΗΟΓΟ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ

ΦΧΣΗΜΟ
ΘΔΡΜΑΝΖ – ΦΤΞΖ

ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ ΥΡΖΖ

ΚΗΒΧΣΗΟ ΣΑΥΤΣΖΣΧΝ-ΑΞΟΝΧΝ-ΓΗΑΦΟΡΗΚΧΝ173,3 MWh    

63,4 MWh    

169 MWh    

0,9 MWh    

42,4 MWh    

1,2 MWh    

6,7 MWh    

2,6 MWh    

163,8 MWh    

ΜΖΥΑΝΟΤΡΓΔΗΟ

ΚΗΝΖΣΖΡΔ

ΔΠΗΚΔΤΖ ΦΤΓΔΗΧΝ

ΚΗΝΖΣΖΡΔ & ΑΝΣΛΗΔ ΜΠΔΚ

ΤΜΠΗΔΣΔ & ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΑ

ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚΟΛΛΖΔΗ

ΖΛΔΚΣΡΗΚΔ ΔΠΗΚΔΤΔ

ΤΜΠΗΔΜΔΝΟ ΑΔΡΑ

137,5 MWh    

5,2 MWh    
272,5 MWh    

623,3 MWh    

1038,5 MWh    

Γηάγξακκα 10.1: Γηάγξακκα Sankey γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ΔΗΟΓΟ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

ΘΔΡΜΑΝΖ

32,5 ΣΗΠ

1,46 ΣΗΠ

ΘΔΡΜΑΝΖ - ΦΤΞΖ

ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ ΥΡΖΖ

33,96 ΣΗΠ

Γηάγξακκα 10.2: Γηάγξακκα Sankey γηα ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα 

Σέινο θαιφ ζα ήηαλ λα ππνινγηζηεί θαη λα απνηππσζεί ε ειεθηξηθή ηζρχο αλά 

ρξήζε. ηνλ πίλαθα 10.9 γίλεηαη ν ζπλνιηθφο ππνινγηζκφο ηεο εγθαηεζηεκέλεο 

ηζρχνο ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο. Να δηεπθξηληζηεί φηη νη παξαθάησ ηζρχο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο θαη αθνξνχλ κφλν ηνλ ειεθηξηζκφ. 

 
Καηαλάισζε ηζρύνο (kW) 

Παξαγσγηθή Γηαδηθαζία 508,1 

Φσηηζκόο 170,6 

Θέξκαλζε - Φύμε 153,99 

Εεζηό Νεξό Υξήζεο 20 

πλνιηθά 852,69 

Πίλαθαο 10.9: Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρχο ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 
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ρήκα 10.8: Καηαλνκή ηζρχνο αλά ρξήζε 

10.7 ΓΔΗΚΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ηε παξάγξαθν απηφ γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο. Ζ αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη κε βάζε θάπνηνπο πξνηχπνπο 

δείθηεο έηζη φπσο έρνπλ βξεζεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη δείθηεο απηνί είλαη 

πξνζεγγηζηηθνί θαη αθνξνχλ κφλν ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρσξίο λα αμηνινγείηαη 

άιιε κνξθή ελέξγεηαο. Δπηπιένλ νη πξφηππνη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αλαθέξνληαη γεληθά ζε θηίξηα γξαθείσλ θαη φρη εμεηδηθεπκέλα ζε βηνκεραληθά θηίξηα. 

Παξφια απηά απνηεινχλ κία πνιχ θαιή έλδεημε. 

ηνλ πίλαθα 10.10 αλαγξάθνληαη ελδεηθηηθέο ηηκέο δεηθηψλ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία

59,6 %

Φσηηζκφο

20,1%

Θέξκαλζε -

Φχμε

18 %

Εεζηφ Νεξφ 

Υξήζεο

2,3%



201 
 

 

 
Καιόο Ηθαλνπνηεηηθόο Μέηξηνο Αδύλακνο 

Πνιύ 

Αδύλακνο 

  
 

< απφ απφ έσο απφ έσο απφ έσο > 

πλνιηθά 
         

  ΤΙΠ / m
2
 0,0086 0,0086 0,0129 0,0129 0,0172 0,0172 0,0215 0,0215 

Δπηκέξνπο 

Καηαλαιώζεηο          

Φσηηζκφο ΤΙΠ / m
2
 0,00129 0,00129 0,001978 0,001978 0,00258 0,00258 0,003268 0,003268 

ΖΜ ΤΙΠ / m
2
 0,00215 0,00215 0,003268 0,003268 0,0043 0,0043 0,005418 0,005418 

Φχμε - Θέξκαλζε ΤΙΠ / m
2
 0,00516 0,00516 0,00774 0,00774 0,01032 0,01032 0,0129 0,0129 

Πίλαθαο 10.10: Πξφηππνη δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
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ηνλ πίλαθα 10.11 θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο έηζη φπσο έρνπλ ππνινγηζηεί. Γηα λα γίλεη ε αμηνιφγεζε φιεο 

νη θαηαλαιψζεηο εθθξάδνληαη ζε ΣΗΠ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηνπο ζεξκαηλφκελνπο 

θαη θιηκαηηδφκελνπο ρψξνπο πεξηιακβάλνληαη ηα γξαθεία δηνίθεζεο, ην γξαθείν 

δηαρείξηζεο απνζεθψλ θαζψο θαη νξηζκέλνη κηθξφηεξνη θιεηζηνί ρψξνη ζε θάζε 

ηκήκα παξαγσγήο. Οη ρψξνη απηνί είλαη κηθξά δσκάηηα ηα νπνία ππνινγηζηήθαλ 

πξνζεγγηζηηθά φηη θαηαιακβάλνπλ επηθάλεηα 100m
2
. 

πλνιηθή Καηαλάισζε ελέξγεηαο 123,29 ΤΙΠ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό 
53,62 ΤΗΠ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκό 
23,43 ΤΗΠ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ςύμε - ζέξκαλζε 
11,83 ΤΗΠ 

Καηαλάισζε Πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο 33,96 ΤΗΠ 

πλνιηθή επηθάλεηα 7400m
2
 

Δπηθάλεηα ρώξνπ παξαγσγήο 3036m
2
 

Δπηθάλεηα ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ 1145m
2
 

Δπηθάλεηα θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ 1145m
2
 

Πίλαθαο 10.11: ηνηρεία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ηνλ πίλαθα 10.12 παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα 

ηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε. 

Γείθηεο ΣΗΠ / m
2
 

πλνιηθή θαηαλάισζε / επηθάλεηα 0,01666 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζηνλ ρψξν / 

επηθάλεηα 
0,00316 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ΖΜ εμνπιηζκφ / 

επηθάλεηα ρψξνπ παξαγσγήο 
0,01766 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε-ζέξκαλζε / 

θιηκαηηδφκελε-ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα 
0,01033 

Πίλαθαο 10.12: Γείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 
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Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε 

ηνπ θηηξηαθνχ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Ο ζπλνιηθφο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο είλαη 0,01666 ΣΗΠ / m
2
 θαη 

θξίλεηαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία κέηξηνο 

 Ο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο γηα θσηηζκφ είλαη 0,00316 ΣΗΠ / m
2
 

θαη θξίλεηαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία αδχλακνο.  Δπεηδή νη ηηκέο ηνπ πίλαθα 

10.10 αθνξνχλ θπξίσο θηίξηα γξαθείσλ θαη φρη βηνκεραληθά θηίξηα, δελ είλαη 

εθηθηφ λα πξνθχςεη έλα μεθάζαξν ζπκπέξαζκα. 

 Ο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη 

0,01766 ΣΗΠ / m
2
 θαη θξίλεηαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία πνιχ αδχλακνο. 

Δπεηδή νη ηηκέο ηνπ πίλαθα 10.10 αθνξνχλ θπξίσο θηίξηα γξαθείσλ θαη φρη 

βηνκεραληθά θηίξηα, δελ είλαη εθηθηφ λα πξνθχςεη έλα μεθάζαξν 

ζπκπέξαζκα θαη εηδηθά εδψ ζα πξέπεη λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή θαζψο ν 

εμνπιηζκφο είλαη παιηφο άιια ζέιεη ηδηαίηεξε αμηνιφγεζε 

 Ο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο γηα ζέξκαλζε – ςχμε είλαη 0,01033 

ΣΗΠ / m
2
 θαη θξίλεηαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία κέηξηνο. 

πλνιηθά ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 10.13. 

πλνιηθή Καηαλάισζε Μέηξηα 

Καηαλάισζε γηα Φσηηζκό Αδύλακε 

Καηαλάισζε γηα ΖΜ Πνιύ Αδύλακε 

Καηαλάισζε γηα Φύμε - 

Θέξκαλζε 
Μέηξηα 

Πίλαθαο 10.13: Αμηνιφγεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

Δπνκέλσο, κε βάζε θαη ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ρξήδεη δξάζεσλ 

ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο θπξίσο ην θνκκάηη ηεο παξαγσγήο θαη ν θσηηζκφο. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ ΗV: 

ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ 

ΔΠΔΜBΑΔΧΝ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11
Ο
: 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ 

ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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11.1 ΔΠΔΜΒΑΖ 1
ε
: ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΤΠΑΡΥΟΝΣΧΝ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΔΡΟΤ ΣΟ ΗΟΓΔΗΟ ΣΖ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ 

ην ηζφγεην ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο φπσο έρεη ήδε αλαιπζεί ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ εθ ησλ 

νπνίσλ ηα 230 θσηηζηηθά ηχπνπ θξεκαζηήο θακπάλαο κε ιακπηήξα πςειήο πίεζεο 

πδξαξγχξνπ 400W, ηα 9 θσηηζηηθά επηηνίρηνπ ηχπνπ ρειψλαο κε ιακπηήξεο 

ππξαθηψζεσο 60W, ηα 234 θσηηζηηθά ηχπνπ ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 60Υ60 κε 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 18W έθαζηνο θαη ηα ηεηξαγσληθήο δηαηνκήο 120Υ30 κε 

ιακπηήξεο θζνξηζκνχ 36W ρξήδνπλ πεξηζζφηεξεο δηεξεχλεζεο. 

Ζ ιακπηήξεο ππξαθηψζεσο ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ κε άιινπο πην 

απνδνηηθνχο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπο είλαη 1123,2 kWh  θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο θαη αληηζηνηρεί ζε 0,5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο γηα θσηηζκφ. Πξνηείλεηαη 

ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε θιαζζηθνχο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ησλ 12W. Με απηνχ ηνπ ηχπνπ ιακπηήξεο παξάγεηαη ην ίδην θσηεηλφ 

απνηέιεζκα κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν θαζψο ε θαηαλάισζε κεηψλεηαη  ζηηο 224,64 

kWh. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη 898,56 

kWh. 

 

Δηθόλα 11.1: Λακπηήξαο θζνξηζκνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Master Ambiance 12W/827 

E27 230-240V 1CH ηεο PHILIPS 

Οη ιακπηήξεο πδξαξγχξνπ έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

θαζψο θαηαλαιψλνπλ ζπλνιηθά 191360 kWh. Με κηα πξνζεθηηθή αλαζθφπεζε ζηελ 

αγνξά βξέζεθε φηη νη ιακπηήξεο πδξαξγχξνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ πιήξσο 

απφ ιακπηήξεο πςειήο πίεζεο λαηξίνπ. Σν ζεκαληηθφ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη 

φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ιακπηήξεο έρνπλ πεξηζζφηεξα lm / W αθνχ επηηπγράλνπλ ην 

ίδην θσηεηλφ απνηέιεζκα κε απνδνηηθφηεξν ηξφπν. πγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ πδξαξγχξνπ κε ιακπηήξεο πςειήο πίεζεο λαηξίνπ 

250W. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηαλάισζε κεηψλεηαη αηζζεηά ζην επίπεδν ησλ 

119600 kWh. Άξα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη είλαη 71760 kWh θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαζψο ε 

ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε απνδίδεη έλα ζεκαληηθφ ελεξγεηαθφ φθεινο ρσξίο κάιηζηα 

λα ρξεηαζηεί λα αιιαρζνχλ ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ή ε ζέζε ηνπο ή αθφκα θαη ν 

αξηζκφο ηνπο. 
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Δηθόλα 11.2: Λακπηήξαο πςειήο πίεζεο λαηξίνπ SON Comfort 250W/621 E40 1S ηεο 

PHILIPS 

Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηα θσηηζηηθά ηχπνπ ηεηξαγσληθήο 

δηαηνκήο 60Υ60 θαηαλαιψλνπλ ζπλνιηθά 35043,84 kWh θαη αληηζηνηρνχλ ζην 14% 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο γηα θσηηζκφ. Κάζε θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ 4 

ιακπηήξεο ελεξγεηαθήο θιάζεο Β. Άξα πξνηείλεηαη  ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ππαξρφλησλ ιακπηήξσλ κε άιινπο ελεξγεηαθήο θιάζεο Α ηζρχνο 16 W ν θαζέλαο κε 

παξφκνηα θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηαλάισζε 

κεηψλεηαη αηζζεηά ζην επίπεδν ησλ 31150,08 kWh. Άξα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

πνπ πξνθχπηεη είλαη 3893,76 kWh θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηα θσηηζηηθά ηχπνπ ηεηξαγσληθήο 

δηαηνκήο 120Υ30 θαηαλαιψλνπλ ζπλνιηθά 6439,68 kWh θαη αληηζηνηρνχλ ζην 2% 

ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο γηα θσηηζκφ. Κάζε θσηηζηηθφ απνηειείηαη απφ 2 

ιακπηήξεο ελεξγεηαθήο θιάζεο Β. Άξα πξνηείλεηαη  ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

ππαξρφλησλ ιακπηήξσλ κε άιινπο ελεξγεηαθήο θιάζεο Α ηζρχνο 32 W ν θαζέλαο κε 

παξφκνηα θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηαλάισζε 

κεηψλεηαη αηζζεηά ζην επίπεδν ησλ 5724,16 kWh. Άξα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

πνπ πξνθχπηεη είλαη 715,52 kWh θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

 

Δηθόλα 11.3: Λακπηήξαο θζνξηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο Master TL-D ECO ηεο PHILIPS 

Οη ιακπηήξεο θζνξηζκνχ πνπ ππάξρνπλ ζηα κεραλήκαηα θαηαλαιψλνπλ 

ζπλνιηθά 1497,6 kWh θαη αληηζηνηρνχλ ζην 0,6% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο γηα 

θσηηζκφ. Οη ιακπηήξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Β. Άξα 

πξνηείλεηαη  ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ ιακπηήξσλ κε άιινπο ελεξγεηαθήο 

θιάζεο Α ηζρχνο 51 W ν θαζέλαο κε παξφκνηα θσηνηερληθά ραξαθηεξηζηηθά.. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ε θαηαλάισζε κεηψλεηαη αηζζεηά ζην επίπεδν ησλ 1272,96 
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kWh. Άξα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη είλαη 224,64 kWh θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Γηα ηνπο ππφινηπνπο ιακπηήξεο ε πνζφηεηα ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα 

εμνηθνλνκεζεί δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ δελ γίλεηαη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ζην ζεκείν απηφ. 

ηνλ πηλάθα 11.1 θαίλεηαη ζπλνιηθά ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη απφ ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ κε απνδνηηθφηεξνπο. 

Φσηηζηηθό ώκα 
Πξηλ ηελ 

επέκβαζε 

Μεηά ηελ 

επέκβαζε 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

Κξεκαζηή 

θακπάλα 
191360 kWh 119600 kWh 71760 kWh 

Δπηηνίρηνπ ηύπνπ 

Υειώλαο 
1123,2 kWh 224,64 kWh 898,56 kWh 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

35043,84 kWh 31150,08 kWh 3893,76 kWh 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 120Υ30 

6439,68 kWh 5724,16 kWh 715,52 kWh 

Απηόλνκε ιάκπα 

κεραλήκαηνο 
1497,6 kWh 1272,96 kWh 224,64 kWh 

  
ύλνιν 77492,48 kWh 

Πίλαθαο 11.1: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ρσξίο λα ιεθζνχλ 

ππφςηλ νη θαηαλαιψζεηο ζηα ballast 

Φσηηζηηθό ώκα 
Πξηλ ηελ 

επέκβαζε 

Μεηά ηελ 

επέκβαζε 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

Κξεκαζηή 

θακπάλα 
210496 kWh 13156 kWh 78936 kWh 

Δπηηνίρηνπ ηύπνπ 

Υειώλαο  
1235,52 kWh 247,10 kWh 988,42 kWh 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 60Υ60 

38548,22 kWh 34265,09 kWh 4283,14 kWh 

Οξνθήο 

Σεηξαγσληθήο 

Γηαηνκήο 120Υ30 

7083,65 kWh 6296,58 kWh 787,07 kWh 

Απηόλνκε ιάκπα 

κεραλήκαηνο 
1647,36 kWh 1400,26 kWh 247,104 kWh 

 
 

ύλνιν 85241,73 kWh 

Πίλαθαο 11.2: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ιακβάλνληαο 

ππφςηλ ηηο θαηαλαιψζεηο ζηα ballast 
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Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ ε ζπλνιηθή εμνηθνλνκνχκελε πνζφηεηα 

ελέξγεηαο απφ ηελ αληηθαηάζηαζε θαη κφλν ιακπηήξσλ είλαη 85241,73 kWh. Ζ 

πνζφηεηα απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο αληηζηνηρεί ζε 31,3% ηεο αξρηθήο 

θαηαλάισζεο γηα θσηηζκφ. 

ην ρψξν ηνπ ηζνγείνπ φπνπ ππάξρνπλ κφλν θσηηζηηθά ζψκαηα ηχπνπ 

θξεκαζηήο θακπάλαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππνινγηζκνί θαη πξνζνκνηψζεηο  ζην 

πξφγξακκα  θσηηζκνχ RELUX ην νπνίν απνηειεί αμηφπηζην πξφγξακκα 

ππνινγηζκνχ θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ. Ζ ζθνπηκφηεηα απηήο θίλεζεο έγθεηηαη ζην 

γεγνλφο φηη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιακπηήξεο νθείιεηαη ην 77% ηεο θαηαλάισζεο γηα 

θσηηζκφ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν δηαθνξεηηθέο κειέηεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε πξηλ 

θαη κεηά ηελ επέκβαζε ησλ ιακπηήξσλ έηζη ψζηε λα δηαπηζησζεί φηη κε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ ε ζηάζκε θσηηζκνχ παξακέλεη ζηα ίδηα επηζπκεηά 

επίπεδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα επηζπκεηά επίπεδα θσηηζκνχ γηα ρψξνπο φπνπ 

επηηεινχληαη κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο είλαη πεξίπνπ 500-750 lux. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε ελεξγεηαθή 

απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ κπνξεί λα εθηηκεζεί  κε βάζε ην δείθηε 

ηεο εγθαηεζηεκέλε ηζρχ  αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (power per area). Μπνξεί λα 

παξαηεξεζεί απφ ηα απνηειέζκαηα ζην RELUX φηη ν δείθηεο απηφο πξηλ ηελ 

επέκβαζε είλαη 15,51W/m
2
 ελψ κεηά ηελ επέκβαζε είλαη 10,05W/m

2
. 

 

Δηθόλα 11.4: Απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο RELUX γηα θσηηζκφ πξηλ ηελ 

αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ 
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Δηθόλα 11.5: Απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο RELUX γηα θσηηζκφ κεηά ηελ 

αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ 

11.2 ΔΠΔΜΒΑΖ 2
ε
: ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΧΝ ΣΡΑΓΓΑΛΗΣΗΚΧΝ ΠΖΝΗΧΝ 

ΣΧΝ ΛΑΜΠΣΖΡΧΝ ΜΔ ΝΔΑ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΔΡΑ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ  

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ κε λέα 

ειεθηξνληθνχ ηχπνπ, πξνζδίδεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηελ εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ 

ππφ νλνκαζηηθή θσηεηλή ξνή. χκθσλα κε ην ΚΑΠΔ ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη αλέξρεηαη ζην 25%. Όηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κε ιακπηήξεο πςειήο 

απφδνζεο (π.ρ. Σ8), ηα ειεθηξνληθά ballasts κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 95 lumens / 

Watt, έλαληη ησλ 70 lumens / Watt ησλ ζπκβαηηθψλ καγλεηηθψλ. Οη ειεθηξνληθέο 

ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ επηπιένλ ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο δηαθνπήο ηεο 

ξνήο ειεθηξηζκνχ δηακέζνπ λεθξνχ ιακπηήξα, ψζηε λα κελ ππάξρεη άζθνπε ρξέσζε 

ειεθηξηζκνχ. Ζ θσηεηλή ξνή ησλ ζπλδεφκελσλ ζε απηέο ιακπηήξσλ παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάζεο ρσξίο λα παξαηεξείηαη ην 

θαηλφκελν “flicker”. Δπίζεο νη ειεθηξνληθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο έρνπλ θαηά 

50% κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία. 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ ιακπηήξα είλαη ρακειφηεξε φηαλ απηφο ιεηηνπξγεί κε 

ειεθηξνληθφ ballast π.ρ. ν ιακπηήξαο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 36 W θαηαλαιψλεη 32 W 

ελψ κε ζπκβαηηθφ ballast ε θαηαλάισζή ηνπ ζα ήηαλ ίζε κε ηελ νλνκαζηηθή (36 W). 

Δπηπξνζζέησο, νη απψιεηεο ηνπ ειεθηξνληθνχ ballast είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 
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ζπκβαηηθνχ π.ρ. ζε έλα ηππηθφ θσηηζηηθφ 2Υ36 W απαηηείηαη 1 ειεθηξνληθφ ballast 

κε απψιεηεο 8 W ελψ ζηε ζπκβαηηθή ιεηηνπξγία απαηηνχληαη 2 καγλεηηθά ballast κε 

απψιεηεο 16,2 W, άξα ην θσηηζηηθφ κε ειεθηξνληθή ιεηηνπξγία ζα θαηαλαιψλεη 72 

W ελψ κε ηε ζπκβαηηθή 88,2 W. 

ε φιε ηελ επηζθεπαζηηθή βάζε καγλεηηθέο ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο 

δηαζέηνπλ νη έμη απφ ηνπο νρηψ ηχπνη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ. Καη νη έμη ηχπνη απηψλ 

ησλ θσηηζηηθψλ βξέζεθε φηη κπνξνχλ λα ππνζηεξηρζνχλ απφ ειεθηξνληθέο 

ζηξαγγαιηζηηθέο δηαηάμεηο. 

Οη έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θσηηζηηθψλ έρνπλ ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

272464,47 kWh πξάγκα πνπ ζεκαίλεη πσο κε ηελ επέκβαζε πνπ πξνηείλεηαη 

πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε 25% ηεο αξρηθήο θαηαλάισζεο δειαδή εμνηθνλνκνχληαη 

68116,12 kWh. 

 

Δηθόλα 11.6: Ζιεθηξνληθφ ballast HF-Performer III γηα ιακπηήξεο TL-D ηεο PHILIPS 

11.3 ΔΠΔΜΒΑΖ 3
ε
: ΣΟΠΗΚΖ ΑΝΣΗΣΑΘΜΗΖ ΣΟΤ ΠΗΝΑΚΔ ΚΗΝΖΖ 

Ζ εγθαηάζηαζε ππθλσηψλ ζε απνκαθξπζκέλνπο πίλαθεο κε ρακειφ 

ζπληειεζηή ηζρχνο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ πνπ 

εκθαλίδνπλ ηα θαιψδηα θαζψο ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο πνπ ηα δηαξξέεη, κεηά ηελ 

αληηζηάζκηζε, είλαη κηθξφηεξε. ε κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο ν έιεγρνο θαη ε 

δηφξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (cosθ) πξαγκαηνπνηείηαη απφ απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα πνπ νλνκάδνληαη ξπζκηζηέο άεξγνπ ηζρχνο. Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ 

λα επηηχρνπλ αληηζηάζκηζε είηε ηνπηθά, ζε θάζε πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο, είηε 

θεληξηθά ζην γεληθφ πίλαθα ηεο βηνκεραλίαο. Ο ξπζκηζηήο παίξλεη ζαλ εηζφδνπο ηάζε 

θαη έληαζε θαη απφ ηεο δηαθνξά θάζεο ηνπο ππνινγίδεη ην cosθ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σα ζπζηήκαηα απηά είλαη εθνδηαζκέλα κε θιηκαθνχκελεο βαζκίδεο ππθλσηψλ έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλεηαη ην θαηάιιειν κέγεζνο αληηζηάζκηζεο θάζε θνξά. ηε 

θεληξηθή θνλζφια ηνπ ξπζκηζηή δίλεηε ε εληνιή ηνπ επηζπκεηνχ ζπληειεζηή ηζρχνο. 

πγθξίλνληαο ηελ ηηκή πνπ έρεη ξπζκηζηεί πνπ ππνινγίδεη δίλεη εληνιέο γηα δεχμε ή 

απφδεπμε βαζκίδσλ ππθλσηψλ. 

πλνιηθά έλα ζχζηεκα ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο πξνζθέξεη ηα εμήο: 

 Έρεη ηελ δπλαηφηεηα απηφκαηεο θαη ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο 

 Απελεξγνπνίεζε, απνπζία ηάζεο 

 Οη ρξφλνη αληίδξαζεο θαη απφδεπμεο ξπζκίδνληαη απφ 1 sec-20 min 

 Απνζήθεπζε κέγηζησλ ηηκψλ παξακέηξσλ 

 Παξαθνινχζεζε ησλ κεκνλσκέλσλ ηηκψλ ηζρχνο ππθλσηψλ 

 Έλδεημε ζθάικαηνο 

 Γπλαηφηεηα ξχζκηζεο έσο θαη 12 βαζκίδσλ 
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ηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε 

Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε ηεο Δ.ΘΔ.Λ πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ηνπηθά ζε επηιεγκέλνπο πίλαθεο θίλεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ επέκβαζε απηή αθνξά πίλαθεο πνπ έρνπλ κεγάιε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαη ππάξρεη 

κεγάιε αληζνθαηαλνκή ζηα δηάθνξα κεραλήκαηα πνπ ηξνθνδνηεί θαζέλαο απφ 

απηνχο. Γελ πξνηείλεηαη ε θεληξηθή αληηζηάζκηζε δηφηη ζηνπο πίλαθεο θσηηζκνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζηνπο ππφινηπνπο πίλαθεο θίλεζεο δελ ππάξρνπλ ζηαζεξά θνξηία. 

Σνπηθή αληηζηάζκηζε πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηεί ζηνπο ππνπίλαθεο θίλεζεο 

Νν. 3, Νν 4, Νν. 5, Νν. 8, Νν. 9, Νν. 11. Σα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο 

επηιέγνληαη έηζη ψζηε ν επηζπκεηφο ζπληειεζηήο ηζρχνο λα είλαη ίζνο κε ηελ κνλάδα. 

Παξαθάησ ππνινγίδεηαη ζε θάζε πίλαθα ην cosθκέζν θαζψο θαη ε πνζφηεηα άεξγνπ 

ηζρχνο ε νπνία πξέπεη λα αληηζηαζκηζηεί. Γηα ηελ πιεξφηεηα ππελζπκίδνληαη νη ηχπνη 

πνπ έρνπλ δνζεί ζην Κεθάιαην 5 θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηα επφκελα. 

         
           

   
              

   
  

     
              

                          

ΤΠ. ΚΗΝ. Νν. 3 

Μεραλήκαηα cosθ I(A) P(kW)θαη S(KVA) 

Σόξλνο HARRISON M400 0,83 16,6 9,5 11,45 

Σόξλνο HARRISON M401 0,83 16,6 9,5 11,45 

Σόξλνο ΣΟS TRENCIN SN 40B-50B 0,83 12,2 7,0 8,43 

Πξηόλη θνξδέια BOMAR ERGONOMIC 

290-250GAC 
0,84 10 5,8 6,90 

Γξάπαλν 0,8 5 2,7 3,38 

Γξάπαλν 0,8 5 2,7 3,38 

Καινππόθξεδα LAGUN FTV-1S 0,8 5,4 3,0 3,75 

Γσληαθή ρώλε ρηησλίσλ ZANROSSO 

LOGO 170 
0,8 2,8 1,5 1,88 

Ρεθηηθηέ επηθάλεηαο ALPHA 17 0,86 10 6,0 6,98 

Ρεθηηθηέ ζηξνθάισλ πεξηζηξνθηθό 

BERCO RTM 270 
0,82 8,6 4,9 5,98 

Δπαλαθνξά – επζπγξάκκηζε κπηειώλ  

ZANROSSO ELLE 600 
0,9 3,4 2,1 2,28 

Boring ΕANROSSO EKO 160 0,88 13 7,9 8,98 

Πξέζα OMCN 100tn   0,79 6,9 3,8 4,81 

PANTIAL MΛS V063 0,84 6,7 3,9 4,64 

Ρεθηηθηέ πεξηζηξνθηθό BERCO RSV 0,84 7 4,1 4,88 

Σξνρόο Elektra Beckum  0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο Elektra Beckum  0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο Elektra Beckum  0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο Elektra Beckum  0,92 1,2 0,8 0,85 

ύλνιν 
 

134,0 77,5 92,54 

Πίλαθαο 11.3: Φνξηία πνπ ηξνθνδνηεί ν ΤΠ.ΚΗΝ.Νν. 3 
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Απφ ην πίλαθα 11.3 θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ (10.1.1) - (10.1.3) 

ππνινγίδεηαη φηη: 

 cosθκέζν = 0,84 

 Sνι. = 92,54 KVA 

 Qκέζν = 50,63 kVar 

Άξα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ 

ηζρχνο ζπλνιηθήο ηζρχνο 52,5 kVar θαη ηζρχ βαζκίδσλ 7,5-15-15-15. 

 

Δηθόλα 11.7: Απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ITALFARAD ζεηξά S ηχπνπ PFS / R ησλ 

52,5 kVar 

Μεηά ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πίλαθα είλαη 77,5 KVA θαη άξα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο: 

ΓΔ = 92,54-77,5 = 15,04 KVΑ 

YΠ. ΚΗΝ. Νν. 4 

Μεραλήκαηα cosθ I(A) P(kW)θαη S(KVA) 

Πιπληήξην ROBUR 0,89 51,4 31,7 35,62 

Πιπληήξην SIMPLEX BIG 0,95 57,6 37,9 39,89 

Πξέζα KYAM 50tn 0,81 6,82 3,8 4,69 

Ρεθηηθηέ βαιβίδσλ ZANROSSO DI 200 0,85 1,3 0,8 0,91 

Φξέδα θπιηλδξνθεθαιώλ SCLEDUM 

RSV – 150 
0,81 4,8 2,7 3,33 

Φξέδα VV80 AZ SPA  0,79 3,5 1,9 2,41 

Απαγσγέαο θαπζαεξίσλ PLYMONENT – 

MFC1000 
0,81 5 2,8 3,46 

Απαγσγέαο θαπζαεξίσλ PLYMONENT – 

MFC1001 
0,81 5 2,8 3,46 

Γεξαλνγέθπξα 0,85 1,7 1,0 1,21 

 Γεξαλνγέθπξα 3.2tn 0,85 8,8 5,2 6,12 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

ύλνιν 
 

150,7 93,7 104,48 

Πίλαθαο 11.4: Φνξηία πνπ ηξνθνδνηεί ν ΤΠ.ΚΗΝ.Νν. 4 
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Απφ ην πίλαθα 11.4 θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ (10.1.1) - (10.1.3) 

ππνινγίδεηαη φηη: 

 cosθκέζν = 0,90 

 Sνι. = 104,48 KVA 

 Qκέζν = 46,19 kVar 

Άξα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ 

ηζρχνο ζπλνιηθήο ηζρχνο 52,5 kVar θαη ηζρχ βαζκίδσλ 7,5-15-15-15. 

 

Δηθόλα 11.8: Απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ITALFARAD ζεηξά S ηχπνπ PFS / R ησλ 

52,5 kVar 

Μεηά ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πίλαθα είλαη 93,7 KVA θαη άξα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο: 

ΓΔ = 104,48-93,7 = 10,78 KVΑ 

ΤΠ. ΚΗΝ. Νν.5 

Μεραλήκαηα cosθ I(A) P(kW)θαη S(KVA) 

Γνθηκαζηήξην αληιηώλ- ηηκνληώλ 0,84 21,5 12,5 14,88 

Γνθηκαζηήξην θηβσηίσλ ηαρπηήησλ 

VOITH Automatic 
0,83 142 81,7 98,43 

Γνθηκαζηήξην θηβσηίσλ ηαρπηήησλ ZF 

(Chiarlone Alba) 
0,84 73 42,4 50,48 

Γεξαλνγέθπξα RWM 0,5tn  0,85 1,70 1,0 1,21 

Γεξαλνγέθπξα DEMAG 0,5tn  0,85 1,70 1,0 1,21 

Γεξαλνγέθπξα SWF-. Αθεληνύιεο 1,6tn  0,85 5,2 3,1 3,65 

Γεξαλνγέθπξα CAMSA 0,85 12 7,1 8,35 

Πιπληήξην MAGIDO  L190 0,95 65 42,8 45,05 

Πξέζα 40tn 0,83 3,7 2,1 2,53 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

ύλνιν 
 

329,4 196,1 228,33 

Πίλαθαο 11.5: Φνξηία πνπ ηξνθνδνηεί ν ΤΠ.ΚΗΝ.Νν. 5 

Απφ ην πίλαθα 11.5 θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ (10.1.1) - (10.1.3) 

ππνινγίδεηαη φηη: 

 cosθκέζν = 0,86 

 Sνι. = 228,33 KVA 

 Qκέζν = 116,98 kVar 

Άξα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ 

ηζρχνο ζπλνιηθήο ηζρχνο 127,5 kVar θαη ηζρχ βαζκίδσλ 7,5-15-22,5-30-52,5. 
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Δηθόλα 11.9: Απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ITALFARAD ζεηξά Μ ηχπνπ PFΜ / R 

ησλ 127,5 kVar 

Μεηά ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πίλαθα είλαη 196,1 KVA θαη άξα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο: 

ΓΔ = 228,33-196,1 = 32,23 KVΑ 

ΤΠ. ΚΗΝ. Νν.8 

Μεραλήκαηα cosθ I(A) P(kW)θαη S(KVA) 

Αεξνζπκπηεζηήο 0,85 115 67,6 79,58 

Αεξνζπκπηεζηήο 0,85 115 67,6 79,58 

Αθπγξαληήξαο 0,9 4 2,5 2,77 

ύλνιν 
 

119 70,1 82,35 

Πίλαθαο 11.6: Φνξηία πνπ ηξνθνδνηεί ν ΤΠ.ΚΗΝ.Νν. 8 

Απφ ην πίλαθα 11.6 θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ (10.1.1) - (10.1.3) 

ππνινγίδεηαη φηη: 

 cosθκέζν = 0,86 

 Sνι. = 82,35 KVA 

 Qκέζν = 43,16 kVar 

Άξα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ 

ηζρχνο ζπλνιηθήο ηζρχνο 45 kVar θαη ηζρχ βαζκίδσλ 7,5-7,5-15-15. 

 

Δηθόλα 11.10: Απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ITALFARAD ζεηξά S ηχπνπ PFS / R ησλ 

45 kVar 

Μεηά ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πίλαθα είλαη 70,1 KVA θαη άξα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο: 

ΓΔ = 82,32-70,1 = 12,25 KVΑ 
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ΤΠ. ΚΗΝ. Νν.9 

Μεραλήκαηα cosθ I(A) P(kW)θαη S(KVA) 

Γνθηκαζηήξην Αληιηώλ BOSCH (παιαηνύ ηύπνπ) 0,83 17 9,8 11,76 

Γνθηκαζηήξην Αληιηώλ BOSCH EPS 707 16,5 Α, 

7,5kW 
0,83 16,5 9,5 11,42 

Γνθηκαζηήξην Αληιηώλ BOSCH EPS 815 

(+κεηξεηηθά κεραλήκαηα) 
0,83 32 18,4 22,14 

Γπλακηθή δπγνζηάζκηζε CEMIT 0,84 6 1,2 1,38 

Μεράλεκα ακκνβνιήο + Απνξνθεηήξαο 0,92 4,93 1,0 1,13 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Σξνρόο FEMI 233 0,9 1,7 1,1 1,18 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Γνθηκαζηήξην-κεηξεηήο πίεζεο Κνκπξεζέξ 0,88 7,5 4,6 5,19 

ύλνιν 
 

88,0 47,1 55,9 

Πίλαθαο 11.7: Φνξηία πνπ ηξνθνδνηεί ν ΤΠ.ΚΗΝ.Νν. 9 

Απφ ην πίλαθα 11.7 θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ (10.1.1) - (10.1.3) 

ππνινγίδεηαη φηη: 

 cosθκέζν = 0,84 

 Sνι. = 55,9 KVA 

 Qκέζν = 30 kVar 

Άξα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ 

ηζρχνο ζπλνιηθήο ηζρχνο 30 kVar θαη ηζρχ βαζκίδσλ 7,5-7,5-15. 

 

Δηθόλα 11.12: Απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ITALFARAD ζεηξά S ηχπνπ PFS/R ησλ 

30 kVar 

Μεηά ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πίλαθα είλαη 47,1 KVA θαη άξα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο: 

ΓΔ = 55,9-47,1 = 8,8 KVΑ 
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ΤΠ. ΚΗΝ. Νν.11 

Μεραλήκαηα cosθ I(A) P(kW)θαη S(KVA) 

Μεραλή ειεθηξνζπγθνιιήζεσο KEMPI-

MASTER TIG 3500W 
0,8 9 5,0 6,23 

Μεραλή ειεθηξνζπγθνιιήζεσο STEL TOP 

504-C  
0,8 9 5,0 6,23 

Μεραλή ειεθηξνζπγθνιιήζεσο ύξκα CEA 

EUROFIL 210 
0,8 9 5,0 6,23 

Απαγσγέαο θαπζαεξίσλ PLYMONENT-

MFC1000 
0,81 2,5 1,4 1,73 

Πξηόλη - θνξδέια γηα κέηαιια PIVOLS TMJ 0,83 6 3,4 4,10 

Γξάπαλν 0,84 2,1 1,2 1,43 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 0,92 1,2 0,8 0,85 

Γνθηκαζηήξην κίδεο - δπλακό (ςεθηαθό) 

BOSCH 
0,83 17 9,8 11,76 

Σξνρόο 330W 0,9 0,7 0,4 0,44 

Σξνρόο 200W 0,9 0,5 0,3 0,33 

Σξνρόο ELEKTRA BECKUM 240W 0,9 0,5 0,3 0,35 

ύλνιν 
 

57,5 32,5 39,7 

Πίλαθαο 11.8: Φνξηία πνπ ηξνθνδνηεί ν ΤΠ.ΚΗΝ.Νν. 11 

Απφ ην πίλαθα 11.8 θαη κε ηε ρξήζε ησλ ηχπσλ (10.1.1) - (10.1.3) 

ππνινγίδεηαη φηη: 

 cosθκέζν = 0,82 

 Sνι. = 39,7 KVA 

 Qκέζν = 22,74 kVar 

Άξα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ 

ηζρχνο ζπλνιηθήο ηζρχνο 26 kVar θαη ηζρχ βαζκίδσλ 3,75-7,5-15. 

 

Δηθόλα 11.13: Απηφκαηεο ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ITALFARAD ζεηξά S ηχπνπ PFS/R ησλ 

26 kVar 

Μεηά ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ε θαηλφκελε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ην 

πίλαθα είλαη 32,5 KVA θαη άξα πξνθχπηεη εμνηθνλφκεζε ηζρχνο: 

ΓΔ = 39,7-32,5 = 7,2 KVΑ 

πλνιηθά ινηπφλ ε εμνηθνλφκεζε ηζρχνο πνπ πξνθχπηεη θαίλεηαη ζην πίλαθα 

11.9. 
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Πίλαθαο Δμνηθνλόκεζε (KVA) 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.3 15,04 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.4 10,78 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.5 32,23 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.8 12,25 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.9 8,8 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.11 7,2 

ύλνιν 86,3 

Πίλαθαο 11.9: πλνιηθή εμνηθνλφκεζε ηζρχνο απφ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ζηνπο πίλαθεο 

θίλεζεο 

Ζ εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θαη ε αληίζηνηρε θαηαλάισζε πνπ γίλεηαη απφ ηνπο 

έμη παξαπάλσ πίλαθεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 11.10. 

Πίλαθαο Ηζρύο (kW) Δλέξγεηα(kWh) 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.3 77,5 63424,7 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.4 93,7 168985,7 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.5 196,1 173352,4 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.8 137,6 163800 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.9 47,1 43653 

ΤΠ.ΚΗΝ.Νν.11 32,5 9319,4 

ύλνιν 584,5 622535,2 

Πίλαθαο 11.10: Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνπο πίλαθεο ηεο 

επέκβαζεο 

Με ηελ παξαδνρή φηη ζηνπο πίλαθεο θίλεζεο γίλεηαη πιήξεο αληηζηάζκηζε 

άεξγνπ ηζρχνο κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ηα 86,3 KVA ηζνδπλακνχλ κε 86,3 

kW. Δπνκέλσο κε ηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε επηηπγράλεηαη κείσζε ηεο απαηηνπκέλεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο απφ 584,5 kW ζε 498,2 kW, δειαδή κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

14,8%. 

Με βάζε ηελ παξαπάλσ παξαδνρή κπνξεί λα ππνινγηζηεί θαη ε αληίζηνηρε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Πξηλ ηελ αληηζηάζκηζε ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη 

ζηνπο πίλαθεο είλαη 622535,2 kWh. Με εμνηθνλφκεζε 14,8% επηηπγράλεηαη κείσζε 

ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαηά 91512,67 kWh. 
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11.4 ΔΠΔΜΒΑΖ 4
ε
: ΒΔΛΣΗΧΖ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΖ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΑΚΟΤ ΚΔΛΤΦΟΤ 

ε απηή ηελ παξάγξαθν ζα κειεηεζεί ε βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο 

εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ βειηίσζε αθνξά κφλν ηελ εμσηεξηθή 

ηνηρνπνηία θαζψο ζηε ζηέγε ζχκθσλα κε ηνπο αξκφδηνπο έρεη ηνπνζεηεζεί 

ζεξκνκφλσζε. Ζ ηνηρνπνηία θαηαιακβάλεη σθέιηκε επηθάλεηα 3255,77m
2
 ζην 

θέιπθνο. αλ σθέιηκε επηθάλεηα ζεσξήζεθε ε επηθάλεηα πνπ απνηειείηαη κνλφ απφ 

ηνηρνπνηία δειαδή απφ ηελ ζπλνιηθή πιεπξηθή επηθάλεηα αθαηξέζεθε ην ζχλνιν ησλ 

αλνηγκάησλ (παξάζπξα, πφξηεο). 

Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή 

ζεξκνπεξαηφηεηαο U έρεη αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 5. Σα δνκηθά πιηθά πνπ 

απνηεινχλ ηε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο  

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 11.11. 

ηξώζεηο πιηθώλ d (m) ι (W/m∙Κ) d/ι (m2∙K/W) 

Δζσηεξηθόο ζνβάο 0,02 0,70 0,03 

Σνίρνο 0,25 0,56 0,45 

Δμσηεξηθόο ζνβάο 0,03 0,70 0,04 
 

 
ύλνιν 0,52 

Πίλαθαο 11.11: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ηελ ηνηρνπνηία ηεο 

εγθαηάζηαζεο 

πλεπψο έρνπκε: 

Rsi = 0,13 m
2
∙K / W 

Rse = 0,04 m
2
∙K / W 

  
 

     
  

  
    

 
 

              
  

                 

ηα πιαίζηα ηεο πξφηαζεο γηα βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο αλαθνξηθά κε ηεο εμσηεξηθή ηνηρνπνηία πξνηείλεηαη ε πξνζζήθε ιεχθσλ 

αζζελεκέλσλ πιαθψλ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ EPS 80 κε ι = 0,037 W / m∙Κ νη 

νπνίεο παξάγνληαη κε ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο. Οη πιάθεο απηέο έρνπλ εηδηθέο 

απιαθψζεηο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη παξάγνληαη ζε δηαζηάζεηο 1,00 x 0,60 m. Σν 

πάρνο ηεο ζεξκνκφλσζεο είλαη ζηα 0,05 m. ηνλ πίλαθα 11.12 παξνπζηάδνληαη ηα λέα 

δνκηθά πιηθά. 

ηξώζεηο πιηθώλ d (m) ι (W/m∙Κ) d / ι (m2∙K/W) 

Δζσηεξηθόο ζνβάο 0,02 0,70 0,03 

Σνίρνο 0,25 0,56 0,45 

Δμσηεξηθόο ζνβάο 0,03 0,70 0,04 

Γηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην 0,05 0,037 1,35 

  
ύλνιν 1,87 

Πίλαθαο 11.12: Υαξαθηεξηζηηθά ησλ πιηθψλ πνπ απνηεινχλ ηελ ηνηρνπνηία ηεο 

εγθαηάζηαζεο κε πξνζζήθε ζεξκνκφλσζεο 
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Δηθόλα 11.14: Πιάθεο ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ  

Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε παξαπάλσ πξνθχπηεη ν λένο 

ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο.  

                 

πλεπψο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ πξνζζήθε 

ζεξκνκφλσζεο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

κε βάζε ηελ ζρέζε (5.1.8) ηνπ Κεθαιαίνπ 5. ην ηχπν απηφ ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο αληηθαηαζηάζεθε κε 0,85 φπσο έρεη ππνινγηζηεί ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σν DDH αληηπξνζσπεχεη ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνίν βξίζθεηαη ε εγθαηάζηαζε. Ζ ηηκή ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.1 

γηα ηελ Αζήλα είλαη 1100 
o
C ήκεξα / έηνο. 

       
                      

       
  

                           

         
 

                     έ    

11.5 ΔΠΔΜΒΑΖ 5
ε
: ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΜΟΝΧΝ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΧΝ ΜΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ 

ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΠΛΟΤ ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΔ 

ην ζεκείν απηφ ζα κειεηεζεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε. Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη 

απινχο - κνλνχο παινπίλαθεο νη νπνίνη κεγηζηνπνηνχλ ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηαο. Οη 

παινπίλαθεο πεξηβάιινληαη απφ κεηαιιηθά πιαίζηα θαη ππάξρνπλ ηφζν ζηελ 

εμσηεξηθή ηνηρνπνηία φζν θαη ζηελ νξνθή ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα 

πνπ θαηαιακβάλνπλ νη παινπίλαθεο είλαη  1009,5 m
2
.  

Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.5 ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ησλ απιψλ 

παινπηλάθσλ κε κεηαιιηθφ πιαίζην είλαη: 

              

Πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ κνλψλ παινπηλάθσλ κε δηπινχο 

ελεξγεηαθνχο παινπίλαθεο ρακειήο εθπνκπήο (low-e). Έλαο παινπίλαθαο ρακειήο 

ελεξγεηαθήο εθπνκπήο απνηειείηαη απφ δχν παινπεηάζκαηα. Σν εζσηεξηθφ 

παινπέηαζκα είλαη έλαο ζπκβαηηθφο κνλφο παινπίλαθαο (clear float) ελψ ζηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ εμσηεξηθνχ παινπίλαθα έρεη επηζηξσζεί θαηά ηελ 



224 
 

παξαγσγή ηνπ παινπίλαθα κηα επίζηξσζε ρακειήο εθπεκςηκφηεηαο ε νπνία 

εκθαλίδεη πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ζην ππέξπζξν ηκήκα ηεο αθηηλνβνιίαο. πλεπψο 

ε κεηάδνζε ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο δηακέζνπ ηνπ παινπίλαθα πεξηνξίδεηαη 

ζεκαληηθά νδεγψληαο ζε ρακειφηεξεο ζεξκηθέο απψιεηεο απφ ην εζσηεξηθφ πξνο ην 

εμσηεξηθφ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν θαζψο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ειηαθψλ 

θεξδψλ ην θαινθαίξη. 

 

Δηθόλα 11.15: Γνκή ελφο ελεξγεηαθνχ παινπίλαθα ρακειήο εθπνκπήο (low-e) κε δηάθελν 

αεξίνπ Αξγνχ 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 5.5 ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

παινπίλαθαο ρακειήο εθπνκπήο κε Αr θαη δηάθελν 12mm είλαη: 

                

πλεπψο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ πξνθχπηεη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

παινπηλάθσλ ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ ζρέζε (5.1.8) 

ηνπ Κεθαιαίνπ 5. ην ηχπν απηφ ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

αληηθαηαζηάζεθε κε 0,85 φπσο έρεη ππνινγηζηεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Σν DDH 

αληηπξνζσπεχεη ηηο βαζκνεκέξεο ζέξκαλζεο ηεο πεξηνρήο ζηελ νπνίν βξίζθεηαη ε 

εγθαηάζηαζε. Ζ ηηκή ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5.1 γηα ηελ Αζήλα είλαη 1100 
o
C ήκεξα 

/ έηνο. 

       
                      

       
  

                      

         
 

                      έ    

11.6 ΔΠΔΜΒΑΖ 6
ε
: ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΛΗΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΔ ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ INVERTER 

ε φιν ην ρψξν ιεηηνπξγνχλ 11 θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο 9000 Btu / h ε θαζεκία 

θαη ιεηηνπξγνχλ 260 ψξεο / έηνο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπο έρεη βξεζεί ζην 

Κεθάιαην 10 ίζε κε 7536 kWh. Σα θιηκαηηζηηθά απηά είλαη πνιχ ρακειήο απφδνζεο 

κε ζπληειεζηή απφδνζεο COP = 3 ελεξγεηαθήο θιάζεο Δ. Οη κνλάδεο απηέο δελ 

έρνπλ ελζσκαησκέλε ιεηηνπξγία inverter κε απνηέιεζκα λα θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα 
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θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο παξφιν πνπ ν ρψξνο κπνξεί λα έρεη θηάζεη 

ζην επηζπκεηφ επίπεδν ζεξκνθξαζίαο. 

ηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ςχμε – ζέξκαλζε πξνηείλεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ θιηκαηηζηηθψλ κε θαηλνχξηα απμεκέλεο απφδνζεο 

θαη ηερλνινγίαο inverter. 

Με κηα ζχληνκε έξεπλα αγνξάο βξέζεθε φηη ππάξρνπλ θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο 

8500 Btu / h (ή 2,4905 kW) κε COP = 4,36 ελεξγεηαθήο θιάζεο Α θαη ηερλνινγίαο 

inverter ηα νπνία δχλαηαη λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα ήδε ππάξρνληα κε ηζνδχλακν 

απνηέιεζκα. Δμαηηίαο ηεο ηερλνινγίαο inverter ηα ζπγθεθξηκέλα θιηκαηηζηηθά 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ πνιχ ιηγφηεξεο ψξεο θαζψο ζηακαηνχλ λα ιεηηνπξγνχλ 

φηαλ θηάλνπλ ζηελ ξπζκηδφκελε ζεξκνθξαζία. ηε πξνθείκελε πεξίπησζε ζεσξείηαη 

φηη ιεηηνπξγνχλ 70% ιηγφηεξεο ψξεο θαη αξά ιεηηνπξγνχλ ζπλνιηθά θαηά έηνο 78 

ψξεο. 

        

Δηθόλα 11.16: Δζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κνλάδα θιηκαηηζηηθνχ DAIKIN 8500 Btu / h ζεηξάο 

FTXG25JV1BW / RXG25J2V1B 

Υξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηχπν (5.5.1) ηνπ Κεθαιαίνπ 5 πξνθχπηεη ε δεηνχκελε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. 

        
       

   
 
 
  

       

   
 
 
   

        
           

 
 
 
  

           

    
 
 

   

                έ    

11.7 ΔΠΔΜΒΑΖ 7
ε
: ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΣΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ 

Ζ θαηαγξαθή ζα γίλεηαη κε αλαιπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα θαηαγξάθνπλ εθηφο ηεο ελέξγεηαο θαη άιιεο παξακέηξνπο φπσο ηελ ηάζε, ην 

ξεχκα, ην cosθ, ηελ άεξγν ηζρχ θιπ. ε νξηζκέλα ζεκεία πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε 

κεηξεηψλ νη νπνίνη ζα κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ θαη ηελ αξκνληθή παξακφξθσζε 

(Total Harmonic Distortion) δηφηη απνηειεί έλα απφ ηα ζεκεία ειέγρνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνχ. 

Με ηελ ρξήζε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ε βηνκεραλία ζα είλαη ζε ζέζε λα 

επηκεξίζεη κε αθξίβεηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά ηκήκαηα ή 
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κεραλήκαηα, θαη έηζη λα εληνπίζεη ζεκεία κε ρακειή απφδνζε, λα θάλεη αθξηβή 

θνζηνιφγεζε, λα παξαθνινπζεί ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο, λα ππνινγίδεη ηελ εηδηθή 

θαηαλάισζε, λα εληνπίδεη ηνλ ζπλδπαζκφ θνξηίσλ ηα νπνία δεκηνπξγνχλ ην κέγηζην 

ηεο θαηαγξακκέλεο απφ ηελ ΓΔΖ ηζρχνο, θαη λα ειέγρεη ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ. 

Δπίζεο, κε ηε δηαηήξεζε ηζηνξηθψλ ζηνηρείσλ (κέζσ θαηαγξαθψλ), κπνξεί λα ειέγρεη 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο θαη λα ζέηεη ζηφρνπο γηα ην κέιινλ. 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα θαηαγξαθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα 

ζηελ βηνκεραλία λα απνθηήζεη ζαθή αλαιπηηθή εηθφλα γηα ηελ θακπχιε ηνπ 

ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ηεο πξάγκα πνπ ζα ηελ βνεζήζεη ζεκαληηθά ζην κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζεζηψο φπνπ ε ρξέσζε ζα γίλεηαη αλά ψξα 

θαη φρη αλά κήλα. 

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη ζηνηρεηνζέηεζεο, ζαλ ην 

παξαπάλσ, δελ κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, φκσο ζε 

πξψην βαζκφ κπνξεί λα κεηψζεη ηηο θαηαλαιψζεηο θαηά 15% θαη ζε ζπλδπαζκφ κε 

πεξαηηέξσ "πξάζηλεο" δξάζεηο είλαη ηθαλφ λα κεηψζεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ θαηά 30%. 

ηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε 

πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 

1038662,6 kWh. πλεπψο κε ην πξνηεηλφκελν ηξφπν επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε 

ηνπιάρηζηνλ 15%, δειαδή 155799,39 kWh. 

11.8 ΔΠΔΜΒΑΖ 8
ε
: ΡΤΘΜΗΖ ΣΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΗΑΓΧΓΖ ΑΔΡΑ ΣΟΤ 

ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ 

Καηά ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πξνέθπςε φηη ε θαηαλάισζε ησλ δχν 

αεξνζπκπηεζηψλ απνηειεί ην 26,3% ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ρξήδεη 

πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Οη δχν αεξνζπκπηεζηέο πνπ βξίζθνληαη ζην αεξνζηάζην ηεο εγθαηάζηαζεο 

αλαξξνθνχλ ελέξγεηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ αεξνζηαζίνπ. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ φηη 

ζηνλ ίδην ρψξν απνξξίπηεηαη ε ζεξκφηεηα ςχμεο ησλ αεξνζπκπηεζηψλ (ελαιιάθηε 

ιαδηνχ – αέξα) θαζψο επίζεο θαη φηη ν ρψξνο δελ δηαζέηεη θαιφ ζχζηεκα αεξηζκνχ, 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν εηζεξρφκελνο αέξαο ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο έρεη ζεξκνθξαζία 

αξθεηά κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα, ε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ησλ αεξνζπκπηεζηψλ είλαη απμεκέλε. 

ηφρνο ηεο επέκβαζεο είλαη ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εηζφδνπ ηνπ αέξα 

ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο θαηά 12 K κε απ’ επζείαο εηζαγσγή αέξα απφ ην πεξηβάιινλ. 

Απηφ ζα επηηεπρζεί κε δίθηπν αεξαγσγψλ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα ην νπνίν ζα 

πξνζαξκνζζεί ζην ζεκείν αλαξξφθεζεο. Απνηέιεζκα ηεο επέκβαζεο απηήο ζα είλαη 

ε κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 3%. 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Κεθαιαίνπ 10 ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα παξαγσγή 

πεπηεζκέλνπ αέξα είλαη 163800 kWh. πλεπψο κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ δηθηχνπ 

εηζαγσγήο αέξα επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε 4914 kWh. 
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11.9 ΔΠΔΜΒΑΖ 9
ε
: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ VSD (VARIABLE 

SPEED DRIVE) ΣΟΤ ΑΔΡΟΤΜΠΗΔΣΔ 

ην 92% ησλ εγθαηαζηάζεσλ, νη απαηηήζεηο ζε αέξα παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Δπηπιένλ ζην 70% ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ν θχθινο 

θφξησζεο ησλ αεξνζπκπηεζηψλ βξίζθεηαη κεηαμχ 40 έσο 80%. Αθφκα θάζε 1 bar ή 

14.5 psi κείσζε ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο ζηελ έμνδν ηνπ αεξνζπκπηεζηή, κεηψλεη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο πεξίπνπ θαηά 7%. Ζ ρακειφηεξε πίεζε ιεηηνπξγίαο ζα 

επεξεάζεη θαη ηελ πνζφηεηα ηεο δηαξξνήο θαζψο γηα θάζε 1 bar ή 14.5 psi κείσζε 

ηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο κεηψλνληαη νη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ πεπηεζκέλνπ αέξα θαηά 

13%. Κάζε kW πεπηεζκέλνπ αέξα είλαη πεξίπνπ 7 – 8 θνξέο πηφ αθξηβφ απφ 1 kW 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έλα άιιν πξφβιεκα είλαη φηη ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα 

πεπηεζκέλνπ αέξα δελ θιείλνπλ ζηηο κε παξαγσγηθέο ψξεο ζπαηαιψληαο έηζη κεγάιεο 

πνζφηεηεο πεπηεζκέλνπ αέξα ιφγσ ησλ αλαπφθεπθησλ δηαξξνψλ ηνπ δηθηχνπ. αλ 

ζπλέπεηα φισλ ησλ παξαπάλσ, ππάξρεη κεγάιε δπλακηθή γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο. 

Οη αεξνζπκπηεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε εγθαηάζηαζε είλαη ηεο εηαηξίαο Atlas 

Copco κνληέιν GA 55. Ζ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κνληέινπ έρεν πξνσζήζεη ζηελ αγνξά ην VSD Control System ην νπνίν είλαη έλα 

ζχζηεκα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο. Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ξπζκίδεη ηελ 

παξαγσγή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα ζε επζεία ζρέζε θαη αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε 

ηνπ αέξα πνπ απαηηεί ε ζρεηηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ή ηελ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηήξα. Σν 

ζχζηεκα απηφ παξέρεη πνιχ ζηαζεξή πίεζε εμφδνπ (Γp= 0.1 bar) ελψ παξέρεη νκαιή 

εθθίλεζε θαη δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο. χκθσλα κε κεηξήζεη πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ ίδηα ηελ Atlas Copco ην πνζνζηφ ηεο εμνηθνλνκνχκελεο 

ελέξγεηαο αλέξρεηαη ζην 34,3%.  

 

Δηθόλα 11.17: Πξφηππε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο VSD ηεο Atlas Copco 
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ηα πιαίζηα ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εγθαηάζηαζε 

πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο VSD γηα ηελ ξχζκηζε ηεο 

παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε απφ ηνπο αεξνζπκπηεζηέο 

είλαη 163800 kWh. πλεπψο κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ 

επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε 56183,4 kWh. 

11.10 ΔΠΔΜΒΑΖ 10
ε
: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΜΔ ΦΤΗΚΟ 

ΑΔΡΗΟ 

Ζ ππνθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ θπζηθφ αέξην ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

θεληξηθήο ζέξκαλζεο απαηηεί ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζηήξσλ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Απφ ηελ ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ζέξκαλζε ζα πξνθχςνπλ 

ιεηηνπξγηθά νθέιε γηα ην θηίξην ιφγσ ηεο θαζαξφηεηαο ηεο θαχζεο, ηεο θαιχηεξεο 

ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο, ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ρψξνπ απφ ηε δεμακελή 

θαπζίκνπ θαη ηεο άκεζεο ρξήζεο ηνπ θαπζίκνπ ρσξίο λα απαηηεί απφζεκα. Δπίζεο ζα 

πξνθχςνπλ πεξηβαιινληηθά νθέιε ζε αζηηθφ επίπεδν ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ξχπσλ 

CO2 θαη SO2 πνπ ζα επηθέξεη ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. 

ηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ κε θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ. Απνθεχγεηαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιεβήησλ θαζψο ζεσξνχληαη ζχγρξνλνη θαη ζρεηηθά απνδνηηθνί. 

Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αληηθαηάζηαζε ησλ θαπζηήξσλ ζα πξέπεη λα 

ζπλνδεπηεί απφ ηελ θαηαζθεπή θαηάιιεινπ δηθηχνπ γηα ηξνθνδνζία θπζηθνχ αεξίνπ 

θαζψο θαη πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ φπσο είλαη βάλεο θαη κεηξεηέο. 

Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ RIELLO κε βαζκφ απφδνζεο 

πεξίπνπ 90% νη νπνίνη ζα ιεηηνπξγήζνπλ ηέζζεξηο κήλεο ην ρξφλν απφ πεξίπνπ 

ηέζζεξηο ψξεο θαη δεθαπέληε ιεπηά ηελ εκέξα (340 ψξεο / έηνο). 

               

Δηθόλα 11.18: Καπζηήξαο θπζηθνχ αεξίνπ RIELLO ζεηξάο GULLIVER RS 

Δπεηδή νη ιέβεηεο δελ αληηθαζίζηαληαη ε απνδηδφκελε ηζρχο ηνπο ζα 

παξακείλεη ζηαζεξή ηφηε ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ε εμήο ζρέζε: 

       
  

    
             

Ζ παξνρή ηνπ θαπζίκνπ ππνινγίδεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν: 
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φπνπ 

Vk [m
3
 / h]: ε παξνρή φγθνπ θαπζίκνπ (θαηαλάισζε θαπζίκνπ) 

Hu [kcal / m
3
]: ε θαηψηεξε ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ θαπζίκνπ (γηα ην θπζηθφ αέξην 

Ζu=8285 kcal /m
3
) 

  

Πιήζνο 
Πξνζθεξόκελε 

ηζρύο (kcal / h) 

Παξνρή 

θαπζίκνπ 

(m
3
 / h) 

Παξνρή 

θαπζίκνπ 

(m
3
 / έηνο) 

Αεξνιέβεηαο ηύπνπ 1 5 111111,1 13,4 22780 

Αεξνιέβεηαο ηύπνπ 2 2 177778 21,45 14586 

   
ύλνιν 37366 

Πίλαθαο 11.13: πλνιηθή θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε θαπζηήξσλ 

πεηξειαίνπ 

Με βάζε ηνλ πίλαθα 11.13 πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θπζηθνχ 

κεηά ηελ επέκβαζε είλαη 37366 m3 / έηνο. Δπεηδή 1 m
3
 αληηζηνηρεί ζε 0,0008 ΣΗΠ  ε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε είλαη 29,9 ΣΗΠ / έηνο. Με βάζε ην Κεθάιαην 9 ε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αληηζηνηρεί ζε 32,5 ΣΗΠ. πλεπψο ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

πνπ πξνθχπηεη απφ απηή ηελ επέκβαζε είλαη 2,6 ΣΗΠ / έηνο. 

11.11 ΔΠΔΜΒΑΖ 11
ε
: ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΕΔΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΤΣΖΜΑ 

ΣΡΗΠΛΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Θα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε, ζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο κπφηιεξ ηξηπιήο 

ελέξγεηαο, κε ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο ηνπνζεηεκέλνπο ζηελ ζθεπή ηνπ θηηξίνπ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα 11.19, ην θιεηζηφ θχθισκα ησλ ζπιιεθηψλ είλαη 

ζπλδεδεκέλν κε ηελ ζεξπαληίλα ηνπ κπφηιεξ, κε κηα δηάηαμε ζσιελψζεσλ θαη 

νξγάλσλ ιεηηνπξγίαο θαη ξχζκηζεο. Σν ίδην πεξίπνπ ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ιέβεηα.  

Αλ ε ζεξκνθξαζία ησλ ζπιιεθηψλ είλαη κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ κπφηιεξ, 

ηφηε αξρίδεη λα ιεηηνπξγεί ν θπθινθνξεηήο ηνπ θπθιψκαηνο ζπιιεθηψλ κπφηιεξ. 

Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ησλ ζπιιεθηψλ είλαη κηθξφηεξε απφ απηήλ ηνπ κπφηιεξ, ηφηε ν 

θπθινθνξεηήο δελ ιεηηνπξγεί αιιά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ν θπθινθνξεηήο ηνπ 

θπθιψκαηνο ιέβεηαο, κπφηιεξ αλ απηφ απαηηείηαη. 

ην θχθισκα ζπιιεθηψλ πξέπεη λα ζπλδεζεί εθηφο ηνπ δνρείνπ δηαζηνιήο θαη 

απηφκαηνο πιήξσζεο, βαιβίδα αζθαιείαο πίεζεο, εμαεξηζηηθφ δηθηχνπ, βάλα 

απνρέηεπζεο, βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, δνρείν δηαζηνιήο λεξνχ ρξήζεο. 

ηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ελφο 

ζπζηήκαηνο ηξηπιήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

κε Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο. Ζ ηξνθνδνζία ζα αθνξά ηελ παξνρή Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο 

ησλ απνδπηεξίσλ θαη ην ζχλνιν ησλ ειεθηξηθψλ ζεξκνζηθψλσλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ 
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βάζε. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε 

ειηαθνχ ζεξκνζίθσλα ζην νξνθή ηνπ θηηξίνπ. Δπίζεο γηα κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε 

πξνηείλεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληα θαπζηήξα πεηξειαίνπ κε θαπζηήξα 

θπζηθνχ αεξίνπ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθαηάζηαζεο απαηηείηε ε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ζσιελψζεσλ κε έλα δίθηπν βέιηηζηεο κφλσζεο θαη 

επξχηεξν γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ζε ζεξκφ λεξφ θαη ζηα πην απνκαθξπζκέλα 

ζεκεία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

Δηθόλα 11.19: Απεηθφληζε ζπζηήκαηνο ηξηπιήο ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή Εεζηνχ  Νεξνχ 

Υξήζεο 

ηε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ε παξάγσγε ζεξκνχ λεξνχ γίλεηαη ζεξκηθά, κε ηε 

θαηαλάισζε 1,46 ΣΗΠ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην ιέβεηα θαη ειεθηξηθά κε ηελ 

θαηαλάισζε 5200 kWh ή 0,45 ΣΗΠ απφ ηνπο ζεξκνζίθσλεο. Άξα ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε είλαη 1,91 ΣΗΠ. 

ηελ πξνηεηλφκελε θαηάζηαζε ν θαπζηήξαο βειηηψλεη ηελ απφδνζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο (90%) θαη κε ηελ ίδηα απνδηδφκελε ζεξκηθή ηζρχο ε πξνζθεξφκελε 

ζεξκηθή ηζρχο δηακνξθψλεηαη ζηηο 38889 kcal / h. Λακβάλνληαο ππφςηλ ηελ 

θαηψηεξε ζεξκνγφλν δχλακε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ε αλάγθε ζε παξνρή θπζηθνχ 

αεξίνπ είλαη 4,69 m
3
 / h. Να ζεκεησζεί φηη ε δηαδηθαζία ππνινγηζκνχ είλαη ίδηα κε 

ηελ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε πξφηαζε. 
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Δηθόλα 11.20: Ζιηαθφο ζεξκνζίθσλαο Φπξνγέλεο ηχπνπ FYR G / 300 lt 

ηελ λέα θαηάζηαζε ν ιέβεηαο ζα ιεηηνπξγεί 8 κήλεο. Δπεηδή ζα 

αληηθαηαζηαζεί θαη ην κπφηιεξ κε άιιν κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ζεσξείηαη φηη νη 

ψξεο ιεηηνπξγίεο ζε απηφ ην δηάζηεκα ζα απμεζνχλ απφ κηα ψξα θαη είθνζη ιεπηά ζε 

δχν ψξεο. Άξα ζπλνιηθά ζηε λέα θαηάζηαζε ν ιέβεηαο ζα ιεηηνπξγεί 320 h / έηνο. 

Σνπο ππφινηπνπο 4 κήλεο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη αξθεηή ειηνθάλεηα ε νπνία θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ζε Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο. Δπνκέλσο επηηπγράλεηαη πιήξεο εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο απφ ηνπο ειεθηξηθνχο ζεξκνζίθσλεο ελψ κε ηελ ππνθαηάζηαζε ζε θπζηθφ 

αέξην ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε είλαη 1,2 ΣΗΠ. πλεπψο ε ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο είλαη 0,71 ΣΗΠ / έηνο. 

11.12 ΔΠΔΜΒΑΖ 12
ε
: ΑΝΑΚΣΖΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί ζην Κεθάιαην 5 ην 80% - 90% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε έλαλ αεξνζπκπηεζηή κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκφηεηα ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνξξίπηεηαη ζην πεξηβάιινλ. Τπάξρεη 

φκσο ε δπλαηφηεηα αλάθηεζεο ηεο ζεξκφηεηαο απηήο. Ζ αλάθηεζε απηή γίλεηαη κε 

ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο ιαδηνχ – λεξνχ φπνπ ε ςχμε ηνπ ιαδηνχ ηνπ αεξνζπκπηεζηή 

γίλεηαη απφ λεξφ, ην νπνίν ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα απνδψζεη ηελ ζεξκηθή ηνπ 

ελέξγεηα ζε δίθηπν πξνζεξκαληήξσλ ή λα ρξεζηκνπνηεζεί πξνο ρξήζε (απνδπηήξηα). 

Οη ελαιιάθηεο απηνί ζπλήζσο πξνζθέξνληαη απφ ηηο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ 

αεξνζπκπηεζηψλ θαη είλαη ηππνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ηα νπνία πξνζαξκφδνληαη πάλσ 

ζε απηφλ κε ειάρηζηεο κεηαηξνπέο θαη πνιχ κηθξφ θφζηνο. Σα ζπζηήκαηα απηά 

δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα λα είλαη θαη αεξφςπθηα, ζε θαηαζηάζεηο φπνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε αλαθηψκελε ζεξκφηεηα.  

Ζ εγθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα γίλεη ζηνπο 

δχν αεξνζπκπηεζηέο GA 55 ηεο εγθαηάζηαζεο, Σν ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ηελ 

κνλάδα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο πξνζαξκνζκέλε πάλσ ζηνλ αεξνζπκπηεζηή, ηηο 

ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ηνπ λεξνχ ζε επηζπκεηή ζέζε φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί αμνληθφ 

αεξφζεξκν, ηελ αλαγθαία αληιία - θπθινθνξεηή, ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο, ηα 

ζηεξίγκαηα ηνπ δηθηχνπ. 
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Δηθόλα 11.21: χζηεκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο απφ Αεξνζπκπηεζηέο GA 55 

ηα πιαίζηα ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κνλάδα 

αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο ζην ρψξν ησλ αεξνζπκπηεζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη 

παξαγσγή Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο. Οη πξνο ζέξκαλζε ρψξνη  αθνξνχλ ηα γξαθεία 

δηνίθεζεο ηα νπνία ζεξκαίλνληαη απφ ην θεληξηθφ ζχζηεκα  θαη ην αξηζηεξφ ηκήκα 

ηεο βάζεο ην νπνίν ζεξκαίλεηαη απφ δπν αεξνιέβεηεο ηχπνπ 1. Ο ζπληειεζηήο 

αλάθηεζεο ηεο απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο κε ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο είλαη 

0,85. Άξα απφ ηηο 163800 kWh πνπ θαηαλαιψλνπλ νη αεξνζπκπηεζηέο ππάξρεη 

δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο 139230 kWh ή 11,97 TΗΠ. 

Αλαθνξηθά κε ην Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε ησλ 

ειεθηξηθψλ ζεξκνζηθψλσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηελ εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ηνπ 

ιέβεηα 35000 kcal / h πνπ βξίζθεηαη ζηα απνδπηήξηα. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

εμνηθνλνκνχληαη 1,91 ΣΗΠ. 

ρεηηθά κε ηελ ζέξκαλζε ηνπ αξηζηεξνχ ηκήκαηνο πξνηείλεηαη ε θαηάξγεζε 

ησλ δχν αεξνιεβήησλ. Οη δπν απηνί ιέβεηεο ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξηο κήλεο ην ρξφλν 

απφ πεξίπνπ ηέζζεξηο ψξεο θαη δεθαπέληε ιεπηά ηελ εκέξα κε παξνρή θαπζίκνπ 12 

kg / h. Άξα ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε θαηά έηνο είλαη 7,98 ΣΗΠ.  

Δπηπιένλ γηα ηελ ζέξκαλζε ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο ιεηηνπξγεί θεληξηθφ 

ζχζηεκα ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ. Σν ζχζηεκα απηφ ιεηηνπξγεί 346 h θαηά ηνπο 

ρεηκεξηλνχο κήλεο κε ηζρχ 125 kW. Άξα ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηνπ αλέξρεηαη ζε 
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43250 kWh ή 3,72 ΣΗΠ. Πξνηείλεηαη ε κε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα. Δπνκέλσο ππάξρεη πιήξεο εμνηθνλφκεζε δειαδή εμνηθνλνκνχληαη 3,72 

ΣΗΠ. 

Δπεκβάζεηο 
Δμνηθνλνκνύκελε 

Δλέξγεηα (ΣΗΠ / έηνο) 

Καηάξγεζε ζεξκνζηθώλσλ 0,45 

Καηάξγεζε ιέβεηα γηα ΕΝΥ 1,46 

Καηάξγεζε ιεβήησλ ηύπνπ 1 7,98 

Με ρξήζε θεληξηθνύ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο - ςύμεο 
3,72 

Πίλαθαο 11.14: Δπεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο απνξξηπηφκελεο 

ζεξκφηεηαο απφ ηνπο αεξνζπκπηεζηέο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 12
Ο
: 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ  
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ηε παξψλ θεθάιαην ππνινγίδνληαη νη δείθηεο NPV, IRR θαη DPB γηα ηηο 

ελεξγεηαθέο επελδχζεηο πνπ αλαπηχρηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

12.1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 1
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.1.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ 

πέληε θσηηζηηθψλ απφ άιιεο πςειφηεξεο απφδνζεο. Ζ εηαηξεία πνπ επηιέρηεθε είλαη 

ε Phillips. Οη ηηκέο ησλ ιακπηήξσλ πνπ πξνηείλνληαη θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.1. 

 
€ / Σεκάρην Σεκάρηα Κόζηνο (€) 

Master Ambiance 

12W 
7,99 9 71,91 

SON Comfort 250W 40,21 230 9248,3 

Master TL-D ECO 

32W 
4,54 86 390,44 

Master TL-D ECO 

16W 
4,14 936 3875,04 

Master TL-D ECO 

51W 
5,75 12 69 

  
ύλνιν 13654,69 

Πίλαθαο 12.1: Κφζηνο αγνξάο απνδνηηθφηεξσλ ιακπηήξσλ 

Αλ ζην παξαπάλσ θφζηνο ζπκπεξηιεθζεί θαη έλα θφζηνο αγνξάο απνζέκαηνο 

10% γηα θάζε πεξίπησζε θαζψο θαη ην εξγαηηθφ θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηφηε ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέκβαζεο απμάλεηαη. 

Σύπνο Κόζηνο (€) 

Λακπηήξεο 13654,69 

Απφζεκα 

Λακπηήξσλ 10% 
1365,47 

Δξγαηηθά 100 

ύλνιν 15120,16 

Πίλαθαο 12.2: πλνιηθφ θφζηνο 1
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 85241,73 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

85241,73 0,10129 8634,13 

Πίλαθαο 12.3: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  
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12.1.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα. 12.4. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 10 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 8634,134832 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
15120,16 € 

Πίλαθαο 12.4: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 1
εο

 Δπέκβαζεο 

Ζ νηθνλνκηθή δσή ηεο επέκβαζεο ιακβάλεηαη ίζε κε 10 ρξφληα θαζψο 

ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ιακπηήξσλ ε δηάξθεηα δσήο ηνπο 

αλέξρεηαη ζε 24000 ψξεο πεξίπνπ. 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 1
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο 
Δηήζην Καζαξό 

Όθεινο (€) 

1 6465,67 

2 6099,68 

3 5754,42 

4 5428,70 

5 5121,41 

6 4831,52 

7 4558,04 

8 4300,04 

9 4056,64 

10 3827,02 

ύλνιν 50443,13 

Πίλαθαο 12.5: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 1
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 1
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                   € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 
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IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 35322,97 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 30868,09 

Βήκα 3
ν
 0,2185809 11892,11 

Βήκα 4
ν
 0,3054286 5757,87 

Βήκα 5
ν
 0,3869478 1919,34 

Βήκα 6
ν
 0,4277091 448,45 

Βήκα 7
ν
 0,4401364 45,60 

Βήκα 8
ν
 0,4415432 1,21 

Βήκα 9
ν
 0,4415817 0 

Πίλαθαο 12.6: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 1
ε 
Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.6 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 44,16% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 2,44 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 1
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 35322,97 € 

IRR 44,16% 

DPB 2,44 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.7: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 1
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 12.7, ε επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα θαη 

πξνζνδνθφξα. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πνιχ πςειφο θαη ε έληνθε 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 2,44 ρξφληα, δηάζηεκα πνιχ κηθξφ. Σα νθέιε απηήο ηεο 

επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 

12.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 2
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.2.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ballast έμη 

θσηηζηηθψλ κε ειεθηξνληθά. Ζ εηαηξεία πνπ επηιέρηεθε είλαη ε Phillips. Οη ηηκέο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ballast πνπ πξνηείλνληαη θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.8. Να δηεπθξηληζηεί 

φηη θάζε έλα απφ ηα ballast κπνξεί λα ζπλδεζεί κφλν κε έλα ιακπηήξα.. 
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€ / Σεκάρην Σεκάρηα Κόζηνο (€) 

Master Ambiance 12W 8,12 9 73,08 

BSN 250 L406-ITS 220/230V 

50Hz BC2-160 
36,38 230 8367,4 

HF-P 132 TL-D EII 220-240V 

50/60Hz 
22,83 86 1963,38 

HF-P 118 TL-D EII 220-240V 

50/60Hz 
22,83 936 21368,88 

HF-P 158 TL-D EII 220-240V 

50/60Hz 
22,83 12 273,96 

BSN 400 L406-ITS 220/230V 

50Hz BC3-166 
48,72 9 438,48 

  
ύλνιν 32485,18 

Πίλαθαο 12.8: Κφζηνο αγνξάο ειεθηξνληθψλ ballast 

Αλ ζην παξαπάλσ θφζηνο ζπκπεξηιεθζεί θαη έλα θφζηνο εξγαηηθψλ γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε ησλ ballast ίζν κε 2 € / ballast ηφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέκβαζεο 

απμάλεηαη. 

Σύπνο Κόζηνο (€) 

ballast 32485,18 

Δξγαηηθά 1282 

ύλνιν 33767,18 

Πίλαθαο 12.9: πλνιηθφ θφζηνο 2
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 68116,12 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

68116,12 0,10129 6899,48 

Πίλαθαο12.10: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.2.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.11. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 20 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 6899,48 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
33767,18 € 

Πίλαθαο 12.11: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 2
εο

 Δπέκβαζεο 
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Ζ νηθνλνκηθή δσή ηεο επέκβαζεο ιακβάλεηαη ίζε κε 20 ρξφληα θαζψο 

ζχκθσλα κε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ballast ε δηάξθεηα δσήο ηνπο αλέξρεηαη 

ζε 50000 ψξεο πεξίπνπ. 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 2
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 5279,91 

2 4981,04 

3 4699,10 

4 4433,11 

5 4182,18 

6 3945,45 

7 3722,12 

8 3511,44 

9 3312,68 

10 3125,17 

11 2948,27 

12 2781,39 

13 2623,95 

14 2475,43 

15 2335,31 

16 2203,12 

17 2078,42 

18 1960,77 

19 1849,78 

20 1745,08 

ύλνιν 64193,71 

Πίλαθαο 12.12: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 2ε Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 2
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                   € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 30426,53 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 21182,04 

Βήκα 3
ν
 0,1258263 6555,83 

Βήκα 4
ν
 0,1463669 1981,35 

Βήκα 5
ν
 0,1552636 269,06 

Βήκα 6
ν
 0,1566615 12,94 

Βήκα 7
ν
 0,1567322 0 

Πίλαθαο 12.13: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 2
ε
 Δπέκβαζε 
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Απφ ηνλ πίλαθα 12.13 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 15,67% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 7,71 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 2
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 10531,63 € 

IRR 15,67% 

DPB 7,71 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.14: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 2
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ ηξηπιάζηνο απφ ην 

επηηφθην αλαγσγήο θαη ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 7,71 ρξφληα δηάζηεκα 

φρη ηδηαίηεξα κεγάιν ζπγθξηηηθά κε ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο επέκβαζεο. Σα νθέιε 

απηήο ηεο επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 

12.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 3
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.3.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ 

ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο ζηνπο πηλάθεο θίλεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ εηαηξεία πνπ 

επηιέρηεθε είλαη ε Italfarad. Οη ηηκέο ησλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη θαίλνληαη 

ζην πίλαθα 12.15. 

Σύπνο Κόζηνο (€) 

ITALFARAD ζεηξά S ηύπνπ PFS/R ησλ 52,5 kVar 3500 

ITALFARAD ζεηξά S ηύπνπ PFS/R ησλ 52,5 kVar 3500 

ITALFARAD ζεηξά Μ ηύπνπ PFΜ/R ησλ 127,5 kVar 10000 

ITALFARAD ζεηξά S ηύπνπ PFS/R ησλ 45 kVar 3000 

ITALFARAD ζεηξά S ηύπνπ PFS/R ησλ 30 kVar 2900 

ITALFARAD ζεηξά S ηύπνπ PFS/R ησλ 26 kVar 2800 

ύλνιν 25700 

Πίλαθαο 12.15: Κφζηνο αγνξάο ζπζηεκάησλ ξχζκηζεο άεξγνπ ηζρχνο 

Αλ ζην παξαπάλσ θφζηνο ζπκπεξηιεθζεί θαη ην εξγαηηθφ θφζηνο ηεο 

ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηφηε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέκβαζεο 

απμάλεηαη. 

Σύπνο Κόζηνο (€) 

Μνλάδεο 25700 

Δξγαηηθά 2500 

ύλνιν 28200 

Πίλαθαο 12.16: πλνιηθφ θφζηνο 3
εο

 Δπέκβαζεο  
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χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 622535,2 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

622535,2 0,10129 10520,61 

Πίλαθαο 12.17: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.3.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.18. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 30 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 10520,61348 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
28200 

Πίλαθαο 12.18: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 3
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 3
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 7665,53 

2 7231,63 

3 6822,29 

4 6436,13 

5 6071,82 

6 5728,13 

7 5403,90 

8 5098,01 

9 4809,45 

10 4537,21 

11 4280,39 

12 4038,10 

13 3809,53 

14 3593,90 

15 3390,47 

16 3198,56 

17 3017,51 

18 2846,70 

19 2685,57 

20 2533,56 

21 2390,15 

22 2254,86 

23 2127,22 

24 2006,81 

25 1893,22 

26 1786,06 

27 1684,96 

28 1589,58 

29 1499,61 

30 1414,72 

ύλνιν 111845,59 

 Πίλαθαο 12.19: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 3
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 3
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

NPV    28200  111845 59  83645 59€ 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR  γίλεηαη  ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ 

ηνπ Κεθαιαίνπ 6. 
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IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 83645,59 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 63274,67 

Βήκα 3
ν
 0,1421226 27910,99 

Βήκα 4
ν
 0,1911531 14084,01 

Βήκα 5
ν
 0,2410952 5438,13 

Βήκα 6
ν
 0,2725079 1595,73 

Βήκα 7
ν
 0,2855534 239,94 

Βήκα 8
ν
 0,2878622 12,63 

Βήκα 9
ν
 0,2879905 0,11 

Βήκα 10
ν
 0,2879916 0 

Πίλαθαο 12.20: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 3
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.20 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 28,8% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 4,01 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 1
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 83645,59 € 

IRR 28,8 

DPB 4,01 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.21: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 3
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα θαη πξνζνδνθφξα. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πνιχ πςειφο 

θαη ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 4,01 ρξφληα, δηάζηεκα πνιχ κηθξφ. Σα 

νθέιε απηήο ηεο επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 

12.4 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 4
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.4.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηεο 

εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν πιηθφ πνπ επηιέρηεθε είλαη πιάθεο 

ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ. Οη ηηκέο ησλ γηα ηελ αγνξά ηνπ 

πιηθνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.22.  

 
€ / m

2
 m

2
 

Κόζηνο 

(€) 

Πιάθεο ζεξκνκνλσηηθνύ πιηθνύ 

δηνγθσκέλνπ πνιπζηπξελίνπ 
7,1 3255,77 23115,967 

Δξγαηηθά 10 3255,77 32557,7 

Άιια πιηθά 5 3255,77 16278,85 

  
ύλνιν 71952,52 

Πίλαθαο 12.22: πλνιηθφ θφζηνο 4
εο

 Δπέκβαζεο  
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χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 97075,6 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

97075,6 0,10129 9832,79 

Πίλαθαο 12.23: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.4.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.24. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 30 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 9832,79 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
71952,52 

Πίλαθαο 12.24: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 4
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 4
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 7522,83 

2 7097,01 

3 6695,29 

4 6316,31 

5 5958,78 

6 5621,49 

7 5303,30 

8 5003,11 

9 4719,91 

10 4452,75 

11 4200,71 

12 3962,93 

13 3738,61 

14 3526,99 

15 3327,35 

16 3139,01 

17 2961,33 

18 2793,71 

19 2635,58 

20 2486,39 

21 2345,65 

22 2212,88 

23 2087,62 

24 1969,46 

25 1857,98 

26 1752,81 

27 1653,59 

28 1559,99 

29 1471,69 

30 1388,39 

ύλνιν 109763,45 

Πίλαθαο 12.25: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 4
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 4
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                    € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 
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IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 37810,93 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 17819,24 

Βήκα 3
ν
 0,0978267 4604,03 

Βήκα 4
ν
 0,1040373 759,60 

Βήκα 5
ν
 0,1052644 -356,56 

Βήκα 6
ν
 0,1048724 268,15 

Βήκα 7
ν
 0,1050406 169,82 

Βήκα 8
ν
 0,1053313 0,55 

Βήκα 9
ν
 0,1053322 0 

Πίλαθαο 12.26: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 4
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.26 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 10,53% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 13,38 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 4
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 37810,93 € 

IRR 10,53% 

DPB 13,38 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.27: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 4
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ζπκθέξνπζα. Ο 

εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ 10,53% θαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε 

ζρέζε κε ην επηηφθην αλαγσγήο. Αληίζεηα ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 

13,38 ρξφληα δηάζηεκα ηδηαίηεξα κεγάιν φρη φκσο ζπγθξηηηθά κε ηελ δηάξθεηα δσήο 

ηεο επέκβαζεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κεγάιν θφζηνο ηεο επέκβαζεο. Παξφιν 

πνπ ε επέλδπζε έρεη αξθεηά κεγάιε έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, δεηείηαη απφ ηελ 

εηαηξεία λα θξίλεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επέλδπζεο, θαζφηη ε καθξνπξφζεζκε 

εμνηθνλφκεζε δελ είλαη ακειεηέα. 

12.5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 5
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.5.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παινπηλάθσλ 

πνπ ππάξρνπλ ζηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε κε δηπινχο ελεξγεηαθνχο παινπίλαθεο 

ρακειήο εθπνκπήο (low-e). Οη ηηκέο ησλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πιηθνχ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 
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€ / m

2
 m

2
 Κόζηνο 

Ταινπίλαθαο ρακειήο εθπνκπήο (low-e) 

κε δηάθελν αεξίνπ Αξγνύ 
60 1009,5 60570 

Δξγαηηθά 7 1009,5 7066,5 

  
ύλνιν 67636,5 

Πίλαθαο 12.28: πλνιηθφ θφζηνο 5
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 103467,8 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

103467,8 0,10129 10480,25346 

Πίλαθαο 12.29: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.5.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.30. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 30 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 10480,25346 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
67636,5 

Πίλαθαο 12.30: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 5
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 5
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 7947,01 

2 7497,18 

3 7072,81 

4 6672,46 

5 6294,77 

6 5938,47 

7 5602,33 

8 5285,21 

9 4986,05 

10 4703,82 

11 4437,57 

12 4186,38 

13 3949,42 

14 3725,87 

15 3514,97 

16 3316,01 

17 3128,31 

18 2951,24 

19 2784,18 

20 2626,59 

21 2477,91 

22 2337,66 

23 2205,33 

24 2080,50 

25 1962,74 

26 1851,64 

27 1746,83 

28 1647,95 

29 1554,67 

30 1466,67 

ύλνιν 115952,56 

Πίλαθαο 12.31: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 5
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 5
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                   € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 
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IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 48316,06 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 27197,13 

Βήκα 3
ν
 0,1057561 8113,59 

Βήκα 4
ν
 0,1167067 1911,25 

Βήκα 5
ν
 0,1200811 -102,33 

Βήκα 6
ν
 0,1199096 264,44 

Βήκα 7
ν
 0,1200333 202,27 

Βήκα 8
ν
 0,1204355 0,70 

Βήκα 9
ν
 0,1204369 0 

Πίλαθαο 12.32: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 5
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.32 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 12,04% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 11,28 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 5
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 115952,56 € 

IRR 12,04% 

DPB 11,28 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.33: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 5
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ζπκθέξνπζα. Ο 

εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ 12,04% θαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ζε 

ζρέζε κε ην επηηφθην αλαγσγήο αθνχ είλαη δηπιάζηνο. Αληίζεηα ε έληνθε πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο είλαη 11,28 ρξφληα δηάζηεκα ηδηαίηεξα κεγάιν φρη φκσο ζπγθξηηηθά κε 

ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο επέκβαζεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κεγάιν θφζηνο ηεο 

επέκβαζεο. Παξφιν πνπ ε επέλδπζε έρεη αξθεηά κεγάιε έληνθε πεξίνδν 

απνπιεξσκήο, δεηείηαη απφ ηελ εηαηξεία λα θξίλεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επέλδπζεο, θαζφηη ε καθξνπξφζεζκε εμνηθνλφκεζε δελ είλαη ακειεηέα. 

12.6 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 6
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.6.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρφλησλ 

θιηκαηηζηηθψλ κε θαηλνχξηα απμεκέλεο απφδνζεο θαη ηερλνινγίαο inverter.. Οη ηηκέο 

γηα ηελ αγνξά ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θαίλνληαη ζην 

πίλαθα 12.34. 
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Πιήζνο € / θιηκαηηζηηθό Κόζηνο (€) 

Κιηκαηηζηηθά 11 350 3850 

Δξγαηηθά 11 40 440 

  
ύλνιν 4290 

Πίλαθαο 12.34: πλνιηθφ θφζηνο 6
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 2021,9 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ εζφδσλ 

ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 0,10129 € / kWh θαη 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

2021,9 0,10129 204,798251 

Πίλαθαο 12.35: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.6.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.36. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 10 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 204,798251 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
4290 € 

Πίλαθαο 12.36: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 6
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 6
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 246,08 

2 232,15 

3 219,01 

4 206,62 

5 194,92 

6 183,89 

7 173,48 

8 163,66 

9 154,40 

10 145,66 

ύλνιν 1919,87 

Πίλαθαο 12.37: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 6
ε
 Δπέκβαζε 
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Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 6
εο 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                              € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 -2370,13 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 -2539,68 

Βήκα 3
ν
 -0,2195738 8695,94 

Βήκα 4
ν
 0,0122848 -1849,43 

Βήκα 5
ν
 -0,0283783 -1223,54 

Βήκα 6
ν
 -0,1078688 863,71 

Βήκα 7
ν
 -0,0749754 -184,45 

Βήκα 8
ν
 -0,0807638 -22,55 

Βήκα 9
ν
 -0,0815698 0,69 

Βήκα 10
ν
 -0,0815458 0 

Πίλαθαο 12.38: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 6
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.38 είλαη εκθαλέο φηη IRR = - 8,15% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 74,24 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 6
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV -2370,13 € 

IRR -8,15% 

DPB 74,24 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.39: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 6
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη κε 

ζπκθέξνπζα. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ αξλεηηθφο ην ίδην θαη ε 

θαζαξή παξνχζα αμία. Δπηπιένλ ε έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 74,24 ρξφληα 

δηάζηεκα απαγνξεπηηθφ γηα ηελ επέλδπζε. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κεγάιν θφζηνο 

ηεο επέκβαζεο. Σα ελεξγεηαθά νθέιε απηήο ηεο επέκβαζεο είλαη ακειεηέα ζε ζρέζε 

κε ην αξρηθφ θφζηνο θαζψο θαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ γηα απηήλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ ε παξέκβαζε απνξξίπηεηαη. 
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12.7 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 7
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.7.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Οη ηηκέο ησλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαίλνληαη ζην πίλαθα 

12.40.  

 
€ / m

2
 Δπηθάλεηα m

2
 Κόζηνο (€) 

BEMS 9,5 7400 70300 

Δξγαηηθά 5 7400 37000 

  
ύλνιν 107300 

Πίλαθαο 12.40: πλνιηθφ θφζηνο 7
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 155799,39 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

155799,39 0,10129 15780,92 

Πίλαθαο 12.41: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.7.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.42. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 30 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 15780,92 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
107300 € 

Πίλαθαο 12.42: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 7
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 7
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 
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Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο 

1 12431,08 

2 11727,43 

3 11063,61 

4 10437,37 

5 9846,58 

6 9289,22 

7 8763,42 

8 8267,38 

9 7799,41 

10 7357,93 

11 6941,45 

12 6548,54 

13 6177,86 

14 5828,17 

15 5498,28 

16 5187,05 

17 4893,45 

18 4616,46 

19 4355,15 

20 4108,63 

ύλνιν 151138,46 

Πίλαθαο 12.43: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 7
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 7
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                  € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 43838,46 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 22073,14 

Βήκα 3
ν
 0,1002828 4666,48 

Βήκα 4
ν
 0,1057204 638,26 

Βήκα 5
ν
 0,1065820 21,80 

Βήκα 6
ν
 0,1066124 0,11 

Βήκα 7
ν
 0,1066126 0 

Πίλαθαο 12.44: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 7
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.44 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 10,66% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 11,51 ρξφληα. 



256 
 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 7
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 43838,46 € 

IRR 10,66% 

DPB 11,51 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.45: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 7
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ζπκθέξνπζα 

θαη βηψζηκε. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ 10,66% θαη θξίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ην επηηφθην αλαγσγήο. Αληίζεηα ε έληνθε πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο είλαη 11,51 ρξφληα δηάζηεκα ηδηαίηεξα κεγάιν φρη φκσο ζπγθξηηηθά κε 

ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο επέκβαζεο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κεγάιν θφζηνο ηεο 

επέκβαζεο. Παξφιν πνπ ε επέλδπζε έρεη αξθεηά κεγάιε έληνθε πεξίνδν 

απνπιεξσκήο, δεηείηαη απφ ηελ εηαηξεία λα θξίλεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επέλδπζεο, θαζφηη ε καθξνπξφζεζκε εμνηθνλφκεζε δελ είλαη ακειεηέα. 

12.8 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 8
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.8.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

αεξαγσγψλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα εηζαγσγήο ζηνπο 

αεξνζπκπηεζηέο. Οη ηηκέο ησλ γηα ηελ αγνξά ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.46.  

 
Κφζηνο (€ ) 

Αεξαγσγνί 1800 

Δξγαηηθά 200 

ύλνιν 2000 

Πίλαθαο 12.46: πλνιηθφ θφζηνο 8
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 4914 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ εζφδσλ 

ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ 

λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 0,10129 € / kWh θαη 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

4914 0,10129 497,74 

Πίλαθαο 12.47: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.8.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.48. 
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Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 10 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 497,74 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
2000 € 

Πίλαθαο 12.48: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 8
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 8
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο 

1 399,34 

2 376,74 

3 355,41 

4 335,30 

5 316,32 

6 298,41 

7 281,52 

8 265,59 

9 250,55 

10 236,37 

ύλνιν 3115,56 

Πίλαθαο 12.49: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 8
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 8
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                             € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 1115,56 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 840,41 

Βήκα 3
ν
 0,1410871 198,67 

Βήκα 4
ν
 0,1599984 45,94 

Βήκα 5
ν
 0,1656865 3,35 

Βήκα 6
ν
 0,1661336 0,06 

Βήκα 7
ν
 0,1661420 0 

Πίλαθαο 12.50: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 8
ε
 Δπέκβαζε 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη IRR = 16,61% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 5,72 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 8
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 1115,56 € 

IRR 16,61% 

DPB 5,72 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.51: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 8
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα θαη βηψζηκε. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ 16,61% θαη 

θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ην επηηφθην αλαγσγήο. Δπηπιένλ ε έληνθε 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη κφιηο 5,72 ρξφληα δηάζηεκα πνιχ κηθξφ. Σα νθέιε 

απηήο ηεο επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 

12.9 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 9
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.9.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

ηερλνινγίαο VSD γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο πεπηεζκέλνπ αέξα. Σν θφζηνο γηα 

ηελ αγνξά ηνπ VSD θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα.  

 
Κόζηνο (€ ) 

ύζηεκα VSD 28000 

Δξγαηηθά 2000 

ύλνιν 30000 

 Πίλαθαο 12.52: πλνιηθφ θφζηνο 9
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 56183,4  kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 

Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

56183,4 0,10129 5690,816586 

Πίλαθαο 12.53: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.9.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.54. 
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Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 10 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 5690,82 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
30000€ 

Πίλαθαο 12.54: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 9
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 9
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο 

1 4734,07 

2 4466,10 

3 4213,31 

4 3974,82 

5 3749,83 

6 3537,57 

7 3337,33 

8 3148,43 

9 2970,21 

10 2802,09 

ύλνιν 36933,76 

Πίλαθαο 12.55: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 9
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 9
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                               € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 6933,76 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 3671,96 

Βήκα 3
ν
 0,1025149 503,82 

Βήκα 4
ν
 0,1060954 43,02 

Βήκα 5
ν
 0,1064296 0,56 

Βήκα 6
ν
 0,1064340 0 

Πίλαθαο 12.56: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 9
ε
 Δπέκβαζε 
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Απφ ηνλ πίλαθα 12.56 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 10,64% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 6.4.9 

σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 7,62 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 9
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 6933,76 € 

IRR 10,64% 

DPB 7,62 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.57: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 9
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα θαη βηψζηκε. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πεξίπνπ 10,64% θαη 

θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο ζε ζρέζε κε ην επηηφθην αλαγσγήο. Δπηπιένλ ε έληνθε 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 10,64 ρξφληα δηάζηεκα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ. Σα 

νθέιε απηήο ηεο επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 

12.10 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 10
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.10.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θαπζηήξσλ πεηξειαίνπ κε θαπζηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ. Σν θφζηνο γηα ηελ αγνξά ησλ 

θαπζηήξσλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.58.  

 
€ / θαπζηήξαο Πιήζνο Κόζηνο (€) 

RIELLO 

BS3/MRIELLO BS3/M 
1988,91 2 3977,82 

RIELLO Gulliver RS5 1421,88 5 7109,4 

Γίθηπν - - 7500 

Δξγαηηθά - - 2500 

  
ύλνιν 21087,22 

 Πίλαθαο 12.58: πλνιηθφ θφζηνο 10
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 10 ε θαηαλάισζε ζε πεηξέιαην ζέξκαλζε ηεο 

Βάζεο είλαη 40000 lt. Σν θφζηνο αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζπκθψλα κε ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είλαη 0,8 € / lt.  Δπηπιένλ απφ ην Κεθάιαην 11 ε θαηαλάισζε 

θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρεηαη ζηα 29,5  ΣΗΠ. Με βάζε ην Παξάξηεκα 2, ηα 29,5 ΣΗΠ 

αληηζηνηρνχλ ζε  347674,4 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ εζφδσλ 

ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο απφ ηελ θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΠΑ θαη ε νπνία είλαη ζηα 0,07 € / kWh θαη 

ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. Σα εηήζηα έζνδα απφ ηελ επέκβαζε θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 12.59. 
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Καύζηκν 
Σηκή (€ / lt ή 

€ / kWh) 

Πνζόηεηα (lt ή 

kWh) 
Κόζηνο (€) 

Πεηξέιαην 

Θέξκαλζεο 
0,8 € / lt 40000 lt 32000 

Φπζηθό Αέξην 0,07  € / kWh 347674,4 kWh 24337,208 

  
Έζνδα 7662,79 

Πίλαθαο 12.59: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.10.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 20 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 7662,79 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
21087,22 € 

Πίλαθαο 12.60: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 10
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 10
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 5670,46 

2 5349,49 

3 5046,69 

4 4761,02 

5 4491,53 

6 4237,29 

7 3997,45 

8 3771,18 

9 3557,71 

10 3356,33 

11 3166,35 

12 2987,13 

13 2818,04 

14 2658,53 

15 2508,05 

16 2366,08 

17 2232,15 

18 2105,81 

19 1986,61 

20 1874,16 

ύλνιν 68942,06 

Πίλαθαο 12.61: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 10
ε
 Δπέκβαζε 
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Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 10
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                   € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 47854,84 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 37926,55 

Βήκα 3
ν
 0,1564010 15242,58 

Βήκα 4
ν
 0,2077389 7182,95 

Βήκα 5
ν
 0,2534926 2365,71 

Βήκα 6
ν
 0,2759620 527,15 

Βήκα 7
ν
 0,2824044 49,66 

Βήκα 8
ν
 0,2830744 1,16 

Βήκα 9
ν
 0,2830903 0 

Πίλαθαο 12.62: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 10
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα είλαη εκθαλέο φηη IRR = 28,31% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 

6.4.10 σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 4,06 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 10
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 47854,84 € 

IRR 28,31% 

DPB 4,06 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.63: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 10
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ Πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ηδηαίηεξα 

ζπκθέξνπζα θαη βηψζηκε. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πνιχ κεγάινο 

28,31% ελδεηθηηθφ ηνπ πφζν ζπκθέξνπζα είλαη ε επέλδπζε. Δπηπιένλ ε έληνθε 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη κφιηο 4,06 ρξφληα δηάζηεκα πνιχ κηθξφ. Σα νθέιε 

απηήο ηεο επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 

12.11 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 11
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.11.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ηξηπιήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο κε Εεζηφ 

Νεξφ Υξήζεο. Σν θφζηνο γηα ηελ επέκβαζε απηή θαίλεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα. 
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Κόζηνο (€) 

RIELLO GULLIVER BS 1D 1177,11 

Ζιηαθόο Θεξκνζίθσλαο FYR G / 300 lt 1129 

Μπόηιεξ  Wikora WBO DUO 302, 300 lt 1233,1 

Γίθηπν 2000 

Δξγαηηθά 1500 

ύλνιν 7039,21 

Πίλαθαο 12.64: πλνιηθφ θφζηνο 11
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 10 ε θαηαλάισζε ζε πεηξέιαην ζέξκαλζε ηεο 

Βάζεο γηα ηελ παξάγσγε Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο είλαη 1800 lt. Σν θφζηνο αγνξά ηνπ 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζπκθψλα κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο είλαη 0,8 € / lt. Αθφκα  

ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο ζεξκνζίθσλεο είλαη 5200 kWh. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) 

θαη ε νπνία είλαη ζηα 0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. Δπηπιένλ 

απφ ην Κεθάιαην 11 ε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ αλέξρεηαη ζηα 1,2 ΣΗΠ. Με βάζε 

ην Παξάξηεκα 2, ηα 1,2 ΣΗΠ αληηζηνηρνχλ ζε 13953,48 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ εηήζησλ εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο απφ ηελ 

θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΠΑ θαη ε 

νπνία είλαη ζηα 0,07 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. Σα εηήζηα έζνδα 

απφ ηελ επέκβαζε θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

Καύζηκν 
Σηκή  

(€ / lt ή € / kWh) 

Πνζόηεηα 

 (lt ή kWh) 

Κόζηνο 

(€) 

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο 0,8 € / lt 1800 lt 1440 

Ζιεθηξηθή Δλέξγεηα 0,10129 € / kWh 5200 kWh 526,708 

Φπζηθό Αέξην 0,07  € / kWh 13953,48 kWh 976,74 

  
Έζνδα 989,97 

Πίλαθαο 12.65: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.11.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.66. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 20 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 989,97 € 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
7039,21 € 

Πίλαθαο 12.66: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 11
εο

 Δπέκβαζεο 
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Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 11
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 783,46 

2 739,11 

3 697,28 

4 657,81 

5 620,57 

6 585,45 

7 552,31 

8 521,04 

9 491,55 

11 463,73 

11 437,48 

12 412,72 

13 389,35 

14 367,32 

15 346,52 

16 326,91 

17 308,41 

18 290,95 

19 274,48 

20 258,94 

ύλνιν 9525,38 

Πίλαθαο 12.67: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 11
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 11
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 2486,17 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 1114,43 

Βήκα 3
ν
 0,0962484 215,91 

Βήκα 4
ν
 0,1001527 23,65 

Βήκα 5
ν
 0,1006331 0,57 

Βήκα 6
ν
 0,1006450 0 

Πίλαθαο 12.68: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 11
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.68 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 10,06% 
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Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 

6.4.11 σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 12,19 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 11
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 9525,38 € 

IRR 10,06% 

DPB 12,19 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.69: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 11
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη ζπκθέξνπζα. Ο 

εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη 10,06% θαη θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο. Δπηπιένλ ε 

έληνθε πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη 12,19 ρξφληα δηάζηεκα κεγάιν γεληθά αιιά φρη 

ηφζν ψζηε λα κε ζπκθέξεη ε επέλδπζε. Παξφιν πνπ ε επέλδπζε έρεη αξθεηά κεγάιε 

έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, δεηείηαη απφ ηελ εηαηξεία λα θξίλεη γηα ηελ 

αλαγθαηφηεηα ηεο επέλδπζεο, θαζφηη ην αξρηθφ θεθάιαην (7039,21 €), δελ ζεσξείηαη 

κεγάιν θαη ε καθξνπξφζεζκε εμνηθνλφκεζε δελ είλαη ακειεηέα. 

12.12 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 12
εο

 ΔΠΔΜΒΑΖ 

12.12.1 Οηθνλνκηθά ηνηρεία Πξόηαζεο 

Σν πιαίζην ηεο πξφηαζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε κνλάδαο αλάθηεζεο 

ζεξκφηεηαο ζην ρψξν ησλ αεξνζπκπηεζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο κε ζθνπφ ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο απνξξηπηφκελεο ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε ρψξσλ θαη παξαγσγή 

Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο. Σν θφζηνο γηα ηελ επέκβαζε απηή θαίλεηαη ζην πίλαθα 

12.70.  

 
Κόζηνο (€) 

Μνλάδα αλάθηεζεο ζεξκόηεηαο 

αεξνζπκπηεζηή 
13500 

Γίθηπν 4000 

Απηνκαηηζκνί 1000 

Γηεπζεηήζεηο ρώξσλ 1000 

Δξγαηηθά 2500 

ύλνιν 22000 

Πίλαθαο 12.70: πλνιηθφ θφζηνο 12
εο

 Δπέκβαζεο  

χκθσλα κε ην Κεθάιαην 11 ε εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 

επέκβαζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 131040 kWh. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εηήζησλ 

εζφδσλ ιακβάλνπκε ππφςηλ ηελ ηηκή ηεο ελέξγεηαο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

παξνπζίαζε ησλ λέσλ ηηκνινγίσλ ηεο Γ.Δ.Ζ. (12.1.2011) θαη ε νπνία είλαη ζηα 

0,10129 € / kWh θαη ελζσκαηψλεη φιεο ηηο ρξεψζεηο. 
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Δλέξγεηα (kWh) € / kWh ύλνιν (€) 

131040 0,10129 13273,0416 

Πίλαθαο 12.71: Δηήζηα έζνδα απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο  

12.12.2 Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιόγεζεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεηά ηεο επέλδπζεο θαίλνληαη ζην πίλαθα 12.72. 

Δπηηόθην αλαγσγήο ζε παξνύζα αμία ή 

ειάρηζηε απόδνζε θεθαιαίσλ d 
0,06 

Οξηαθό θνξνινγηθό θιηκάθην επελδπηή θ 0,25 

Γηάξθεηα νηθνλνκηθήο δσήο Ν 20 

Δπηρνξήγεζε αξρηθνύ θόζηνπο επέλδπζεο ε 0 

Δηήζηεο θαζαξέο ηακηαθέο ξνέο Ft 13273,0416€ 

πλνιηθό θόζηνο επέλδπζεο αλεγκέλν ζην 

ρξόλν αλαθνξάο K0 
22000€ 

Πίλαθαο 12.72: ηνηρεία επέλδπζεο γηα ηελ 12
εο

 Δπέκβαζεο 

Σν ζπλνιηθφ θαζαξφ φθεινο απφ ηελ 12
ε
 Δπέκβαζε ππνινγίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηελ εμίζσζε 6.4.2 θαη θαίλεηαη παξαθάησ. 

Έηνο Δηήζην Καζαξό Όθεινο (€) 

1 9650,74 

2 9104,47 

3 8589,12 

4 8102,94 

5 7644,29 

6 7211,59 

7 6803,39 

8 6418,29 

9 6054,99 

12 5712,26 

12 5388,92 

12 5083,89 

13 4796,12 

14 4524,64 

15 4268,53 

16 4026,92 

17 3798,98 

18 3583,94 

19 3381,08 

20 3189,69 

ύλνιν 117334,78 

Πίλαθαο 12.73: Τπνινγηζκφο ζπλνιηθνχ θαζαξνχ νθέινπο γηα ηελ 12
ε
 Δπέκβαζε 
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Απφ ηελ εμίζσζε 6.4.1 πξνθχπηεη φηη ε Καζαξή Παξνχζα Αμία ηεο 12
εο

 

επέλδπζεο είλαη ίζε κε: 

                                  € 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ IRR γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αιγφξηζκν ππνινγηζκνχ ηνπ 

Κεθαιαίνπ 6. 

 
IRR NPV 

Βήκα 1
ν
 0,0600000 95334,78 

Βήκα 2
ν
 0,0800000 78437,50 

Βήκα 3
ν
 0,1728404 34746,00 

Βήκα 4
ν
 0,2466724 18966,82 

Βήκα 5
ν
 0,3354195 8404,72 

Βήκα 6
ν
 0,4060396 3166,42 

Βήκα 7
ν
 0,4487276 783,56 

Βήκα 8
ν
 0,4627648 94,80 

Βήκα 9
ν
 0,4646968 3,22 

Βήκα 10
ν
 0,4647648 0 

Πίλαθαο 12.74: Τπνινγηζκφο IRR γηα ηελ 12
ε
 Δπέκβαζε 

Απφ ηνλ πίλαθα 12.74 είλαη εκθαλέο φηη IRR = 46,47% 

Αλαθνξηθά κε ηελ έληνθε πεξίνδν απνπιεξσκήο, ιχλνληαο ηελ εμίζσζε 

6.4.12 σο πξνο Ν πξνθχπηεη φηη DPB = 2,37 ρξφληα. 

πλνιηθά ινηπφλ νη Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο 12
εο

 Δπέλδπζεο 

θαίλνληαη παξαθάησ. 

NPV 95334,78 € 

IRR 46,47% 

DPB 2,37 ρξόληα 

Πίλαθαο 12.75: Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αμηνιφγεζεο 12
εο

 Δπέκβαζεο 

Απφ ηηο ηηκέο ηνπ πξνεγνχκελνπ πίλαθα, ε επέλδπζε θξίλεηαη πνιχ 

ζπκθέξνπζα. Ο εζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο είλαη πάξα πνιχ πςειφο 46,47% 

ελδεηθηηθφ ηνπ πφζν ζπκθέξνπζα είλαη ε επέλδπζε. Δπηπιένλ ε έληνθε πεξίνδνο 

απνπιεξσκήο είλαη κφιηο 2,37 ρξφληα δηάζηεκα κηθξφ γηα ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

επέκβαζεο. Σα νθέιε απηήο ηεο επέλδπζεο ππεξθαιχπηνπλ ην θφζηνο ηεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13
Ο
: 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
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13.1 ΓΔΝΗΚΑ 

Μεηά ηελ δηελέξγεηα Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο ζηε Νέα Δπηζθεπαζηηθή 

Βάζε ηεο Δ.ΘΔ.Λ θαη ηελ δηεξεχλεζε επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεθάιαην 11 πξνθχπηνπλ απηά απνηειέζκαηα γηα ηελ κείσζε 

ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηελ εγθαηάζηαζε. ηφρνο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ 

είλαη ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ. Ζ δνκή πνπ αθνινπζείηαη 

είλαη παξφκνηα κε ην Κεθάιαην 10 θαη επνκέλσο ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο 

εμήο ηέζζεξηο ηνκείο: 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε – ςχμε 

 Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο 

ηνλ πίλαθα 13.1 παξνπζηάδεηαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 

απφ ηελ εθαξκνγή θάζε πξνηεηλφκελεο δξάζεο. 

Δπεκβάζεηο 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(ΣΗΠ) 

Δπέκβαζε 1
ε
: Αληηθαηάζηαζε ππαξρόλησλ 

ιακπηήξσλ κε απνδνηηθόηεξνπο ζην ηζόγεην ηεο 

Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

85241,73 7,33 

Δπέκβαζε 2
ε
: Αληηθαηάζηαζε καγλεηηθώλ 

ζηξαγγαιηζηηθώλ πελίσλ (ballast) ησλ ιακπηήξσλ 

κε λέα απνδνηηθόηεξα, ειεθηξνληθνύ ηύπνπ  

68116,12 5,86 

Δπέκβαζε 3
ε
: Σνπηθή αληηζηάζκηζε ζηνπο πίλαθεο 

θίλεζεο 
91512,67 7,87 

Δπέκβαζε 4
ε
: Βειηίσζε ηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπ 

θηηξηαθνύ θειύθνπο 
97075,6 8,35 

Δπέκβαζε 5
ε
: Αληηθαηάζηαζε κνλώλ παινπηλάθσλ 

κε ελεξγεηαθά απνδνηηθνύο δηπινύο παινπίλαθεο 
103467,8 8,90 

Δπέκβαζε 6
ε
: Αληηθαηάζηαζε παιηώλ 

θιηκαηηζηηθώλ κε θαηλνύξγηα ηερλνινγίαο inverter 
2021,9 0,17 

Δπέκβαζε 7
ε
: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά 

ηκήκαηα 

155799,39 13,40 

Δπέκβαζε 8
ε
: Ρύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

εηζαγσγήο αέξα ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο 
4914 0,42 

Δπέκβαζε 9
ε
: Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο 

VSD (Variable Speed Drive) ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο 
56183,4 4,83 

Δπέκβαζε 10
ε
: Τπνθαηάζηαζε Πεηξειαίνπ 

Θέξκαλζεο κε Φπζηθό Αέξην 
30230,85 2,60 

Δπέκβαζε 11
ε
: Παξάγσγε Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο 

από ύζηεκα Σξηπιήο Δλέξγεηαο 
8255,35 0,71 

Δπέκβαζε 12
ε
: Αλάθηεζε Θεξκόηεηαο 139178,1825 11,97 

Πίλαθαο 13.1: Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ θάζε επέκβαζε μερσξηζηά  
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ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

κεηαμχ ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζηελ ππάξρνπζα εγθαηάζηαζε θαη 

ηεο θαηαλάισζεο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πξνηεηλφκελσλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. Να ζεκεησζεί φηη ζηε παξαθάησ αλάιπζε ιακβάλνληαη ππφςηλ θαη νη 12 

δξάζεηο πνπ έρνπλ πξνηαζεί ζην Κεθάιαην 11 παξφιν πνπ κεξηθέο απφ απηέο έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο αζχκθνξεο. 

13.2 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Απφ ηνλ πίλαθα 13.1 νη επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

είλαη ε 3
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηνπηθή αληηζηάζκηζε ζηνπο πίλαθεο 

θίλεζεο, ε 7
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αλαιπηηθήο 

θαηαγξαθήο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά 

ηκήκαηα, ε 8
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εηζαγσγήο 

αέξα ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο θαη ε 9
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε 

ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο VSD (Variable Speed Drive) ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο. Με ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηεζζάξσλ απηψλ δξάζεσλ επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

308409,46 kWh. 

 

Δλέξγεηα 

Πξν 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δλέξγεηα 

Μεηά 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

Πνζνζηό 

Δμνηθνλόκεζεο 

(%) 

Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία 
623462,00 315052,54 308409,46 49,47 

Πίλαθαο 13.2: Απνηειέζκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

 

ρήκα 13.1: Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία πξηλ θαη κεηά ηελ 
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Απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο νη παξαπάλσ επεκβάζεηο θξίλνληαη ζε γεληθέο 

γξακκέο εθαξκφζηκεο θαη βηψζηκεο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο θάζε επέκβαζεο 

μερσξηζηά απνηππψλεηαη ζην πίλαθα 13.3. 

Δπεκβάζεηο NPV (€) 
IRR 

(%) 

DPB 

(ρξόληα) 
Αμηνιόγεζε 

3
ε
 Δπέκβαζε 83645,6 28,8 4,01 Σςμθέποςζα 

7
ε
 Δπέκβαζε 43838,5 10,66 11,51 Καλή 

8
ε
 Δπέκβαζε 1115,56 16,61 5,72 Καλή 

9
ε
 Δπέκβαζε 6933,76 10,64 7,62 Ικανοποιηηική 

Πίλαθαο 13.3: Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

13.3 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΦΧΣΗΜΟ 

Απφ ηνλ πίλαθα 13.1 νη επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ θσηηζκφ είλαη ε 1
ε
 

επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ππαξρφλησλ ιακπηήξσλ κε 

απνδνηηθφηεξνπο ζην ηζφγεην ηεο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο θαη ε 2
ε
 επέκβαζε πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε καγλεηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ (ballast) ησλ 

ιακπηήξσλ κε λέα απνδνηηθφηεξα, ειεθηξνληθνχ ηχπνπ. Με ηελ εθαξκνγή ησλ δχν 

απηψλ δξάζεσλ επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 153357,85 kWh. 

 

Δλέξγεηα 

Πξν 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δλέξγεηα 

Μεηά 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

Πνζνζηό 

Δμνηθνλόκεζεο 

(%) 

Φσηηζκόο 272464,5 119106,65 153357,85 56,29 

Πίλαθαο 13.4: Απνηειέζκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θσηηζκφ 

 

ρήκα 13.2: Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζην θσηηζκφ πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή δξάζεσλ 
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Απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο νη παξαπάλσ επεκβάζεηο θξίλνληαη ζε γεληθέο 

γξακκέο εθαξκφζηκεο θαη βηψζηκεο. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο θάζε επέκβαζεο 

μερσξηζηά απνηππψλεηαη ζην πίλαθα 13.5. 

Δπεκβάζεηο NPV (€) 
IRR 

(%) 

DPB 

(ρξόληα) 
Αμηνιόγεζε 

1
ε
 Δπέκβαζε 35322,97 44,16 2,44 Πποζοδοθόπα 

2
ε
 Δπέκβαζε 10531,63 15,67 7,71 Καλή 

Πίλαθαο 13.5: Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ ηνπ θσηηζκνχ 

13.4 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΘΔΡΜΑΝΖ – ΦΤΞΖ 

Απφ ηνλ πίλαθα 13.1 νη επεκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ ζέξκαλζε - ςχμε είλαη ε 

4
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ βειηίσζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηηξηαθνχ 

θειχθνπο, ε 5
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αληηθαηάζηαζε κνλψλ παινπηλάθσλ 

κε ελεξγεηαθά απνδνηηθνχο δηπινχο παινπίλαθεο, ε 6
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ αληηθαηάζηαζε παιηψλ θιηκαηηζηηθψλ κε θαηλνχξγηα ηερλνινγίαο inverter, ε 10
ε
 

επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππνθαηάζηαζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο κε θπζηθφ 

αέξην θαη ε 12
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο. Με ηελ 

εθαξκνγή ησλ ηεζζάξσλ απηψλ δξάζεσλ επηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

371974,33 kWh. 

 

Δλέξγεηα 

Πξν 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δλέξγεηα 

Μεηά 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

Πνζνζηό 

Δμνηθνλόκεζεο 

(%) 

Θέξκαλζε – 

Φύμε 
515443,10 143468,77 371974,33 72,17 

Πίλαθαο 13.6: Απνηειέζκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε ζέξκαλζε - ςχμε 
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ρήκα 13.3: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε - ςχμε πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

Απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο νη παξαπάλσ επεκβάζεηο θξίλνληαη ζε γεληθέο 

γξακκέο εθαξκφζηκεο θαη βηψζηκεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε αληηθαηάζηαζε ησλ 

θιηκαηηζηηθψλ ε νπνία είλαη νηθνλνκηθά κε απνδνηηθή φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζην 

Κεθάιαην 12. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο θάζε επέκβαζεο μερσξηζηά 

απνηππψλεηαη ζην πίλαθα 13.7. 

Δπεκβάζεηο NPV (€) 
IRR 

(%) 

DPB 

(ρξόληα) 
Αμηνιόγεζε 

4
ε
 Δπέκβαζε 37810,93 10,53 13,38 Ηκανοποιηηική 

5
ε
 Δπέκβαζε 115952,56 12,04 11,28 Σςμθέποςζα 

6
ε
 Δπέκβαζε -2370,13 -8,15 74,24 Αζύμθοπη 

10
ε
 Δπέκβαζε 43838,46 10,66 11,51 Καλή 

12
ε
 Δπέκβαζε 1115,56 16,61 5,72 Καλή 

Πίλαθαο 13.7: Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ γηα ζέξκαλζε - ςχμε 

13.5 ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ ΥΡΖΖ 

Απφ ηνλ πίλαθα 13.1 ε επέκβαζε πνπ αθνξά ην Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο είλαη ε 

11
ε
 επέκβαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Παξάγσγε Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο απφ χζηεκα 

Σξηπιήο Δλέξγεηαο. Με ηελ εθαξκνγή ησλ δχν απηψλ δξάζεσλ επηηπγράλεηαη 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 8255,35 kWh. 
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Δλέξγεηα 

Πξν 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δλέξγεηα 

Μεηά 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

Πνζνζηό 

Δμνηθνλόκεζεο 

(%) 

Εεζηό Νεξό 

Υξήζεο 
22189,90 13934,55 8255,35 37,20 

Πίλαθαο 13.8: Απνηειέζκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο γηα Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο 

 

ρήκα 13.4: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο 

Απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο νη παξαπάλσ επέκβαζε θξίλεηαη ζε γεληθέο 

γξακκέο εθαξκφζηκε θαη βηψζηκε. Ζ νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ηεο απνηππψλεηαη ζην 

πίλαθα 13.9. 

Δπεκβάζεηο NPV (€) 
IRR 

(%) 

DPB 

(ρξόληα) 
Αμηνιόγεζε 

11
ε
 Δπέκβαζε 9525,38 10,06 12,19 Ηκανοποιηηική 

Πίλαθαο 13.9: Οηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ επεκβάζεσλ γηα Εεζηφ Νεξφ Υξήζεο 

13.6 ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΝΔΑ ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ ΒΑΖ 

Απφ ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο πξνθχπηεη ν παξαθάησ ζπγθεληξσηηθφο 

πίλαθαο θαη ην αληίζηνηρν ζρήκα. 
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Παξαγσγηθή 

Γηαδηθαζία 
Φσηηζκό 

Θέξκαλζε – 

Φύμε 

Εεζηό Νεξό 

Υξήζεο 

Δλέξγεηα Πξν 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

623462 272464,5 515443,1 22189,9 

Δλεξγεία Μεηά 

Δπεκβάζεσλ 

(kWh) 

315052,54 119106,65 143468,77 13934,55 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

308409,46 153357,85 371974,33 8255,35 

Πνζνζηό 

Δμνηθνλόκεζεο 

Αλά Υξήζε 

(%) 

49,47 56,29 72,17 37,2 

Πίλαθαο 13.10: Απνηειέζκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αλά ρξήζε 

 

ρήκα 13.5: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεψξεζεο 
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Ο λένο θαηακεξηζκφο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο κεηά ηηο επεκβάζεηο 

θαίλεηαη ζην ζρήκα 13.6. Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην πνζνζηφ ησλ κε παξαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κεκνλσκέλα θαη ζπλνιηθά κεηψλεηαη ελψ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ απμάλεηαη πνζνζηηαία. 

 

ρήκα 13.6: Καηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ρξήζε κεηά ηηο επεκβάζεηο 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

είλαη ε δηάθξηζε αλά κνξθή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηνκεραλία. Οη θχξηεο 

κνξθέο ρξήζεο ζηε λέα θαηάζηαζε είλαη ν ειεθηξηζκφο θαη ην θπζηθφ αέξην. ηνλ 

πίλαθα 13.10 παξνπζηάδεηαη ε ζπκβνιή ησλ δπν απηψλ κνξθψλ ζηελ θαηαλάισζε 

ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο. 

  Δλέξγεηα (kWh) Δλέξγεηα (ΣΗΠ) 

1. ΖΛΔΚΣΡΗΜΟ 439673,39 37,81 

1.1. Παπαγυγική Γιαδικαζία 315052,54 27,09 

1.2. Φυηιζμόρ 119106,65 10,24 

1.3. Θέπμανζη - Χύξη 5514,20 0,47 

2. ΦΤΗΚΟ ΑΔΡΗΟ 151889,97 13,06 

2.1. Θέπμανζη - Χύξη 137955,42 11,86 

2.1. Εεζηό Νεπό Φπήζηρ 13934,55 1,20 

3. ΤΝΟΛΟ 591563,36 50,87 

Πίλαθαο 13.10: Καηαλνκή ελέξγεηαο αλά θαχζηκν ρξήζεο κεηά ηηο επεκβάζεηο 
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ρήκα 13.6: Καηαλνκή ελέξγεηαο αλά θαχζηκν ρξήζεο κεηά ηηο επεκβάζεηο 

13.7 ΓΔΗΚΣΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ηε παξάγξαθν απηφ γίλεηαη κηα αμηνιφγεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο κεηά ηηο επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Ζ 

αμηνιφγεζε απηή γίλεηαη κε βάζε θάπνηνπο πξνηχπνπο δείθηεο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί 

ζην Κεθάιαην 10. 

ηνλ πίλαθα 13.11 θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο 

βηνκεραληθήο κνλάδαο έηζη φπσο έρνπλ ππνινγηζηεί παξαπάλσ. Γηα λα γίλεη ε 

αμηνιφγεζε φιεο νη θαηαλαιψζεηο εθθξάδνληαη ζε ΣΗΠ. 

πλνιηθή Καηαλάισζε ελέξγεηαο 50,87 ΤΙΠ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό 
27,09 ΤΗΠ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

θσηηζκό 
10,24 ΤΗΠ 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα 

ςύμε - ζέξκαλζε 
0,47 ΤΗΠ 

Καηαλάισζε Φπζηθνύ Αεξίνπ 13,06 ΤΗΠ 

πλνιηθή επηθάλεηα 7400m
2
 

Δπηθάλεηα ρώξνπ παξαγσγήο 3036m
2
 

Δπηθάλεηα ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ 1145m
2
 

Δπηθάλεηα θιηκαηηδόκελσλ ρώξσλ 1145m
2
 

Πίλαθαο 13.11: Νέα ζηνηρεία ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 
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ηνλ πίλαθα 13.12 παξνπζηάδνληαη νη λένη δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

γηα ηελ Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε. 

Γείθηεο ΣΗΠ / m
2
 

πλνιηθή θαηαλάισζε / επηθάλεηα 0,00687 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ ζηνλ ρψξν / 

επηθάλεηα 
0,00138 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ΖΜ εμνπιηζκφ / 

επηθάλεηα ρψξνπ παξαγσγήο 
0,0089 

Καηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ςχμε-ζέξκαλζε / 

θιηκαηηδφκελε-ζεξκαηλφκελε επηθάλεηα 
0,00041 

Πίλαθαο 13.12: Νένη δείθηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή θαηάζηαζε 

ηνπ θηηξηαθνχ ηκήκαηνο ηεο κνλάδαο κε ηελ πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 Ο ζπλνιηθφο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο είλαη 0,00687 ΣΗΠ / m
2
 θαη 

θξίλεηαη κε βάζε ην πίλαθα 10.10 θαιφο. ’ απηή ηε πεξίπησζε έρνπκε 

βειηίσζε ηνπ δείθηε θαηά δπν βαζκίδεο 

 Ο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο γηα θσηηζκφ είλαη 0,00138 ΣΗΠ / m
2
 

θαη θξίλεηαη κε βάζε ην πίλαθα 10.10 ηθαλνπνηεηηθφο. Καη ζε απηφ ην ηνκέα 

επηηπγράλεηαη ζεκαληηθή βειηίσζε ηνπ δείθηε θαηά δπν βαζκίδεο 

 Ο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη 

0,0089 ΣΗΠ / m
2
 θαη θξίλεηαη κε βάζε ην πίλαθα 10.10 πνιχ αδχλακνο. 

Δπεηδή νη ηηκέο ηνπ πίλαθα 10.10 αθνξνχλ θπξίσο θηίξηα γξαθείσλ θαη φρη 

βηνκεραληθά θηίξηα, δελ είλαη εθηθηφ λα πξνθχςεη έλα μεθάζαξν 

ζπκπέξαζκα. Πάλησο βιέπνπκε κηα ηεξάζηηα βειηίσζε ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο αιιά απηφ δελ είλαη αξθεηφ γηα λα αλέβεη ην επίπεδν. 

 Ο δείθηεο θαηαλάισζεο ηεο κνλάδαο γηα ζέξκαλζε – ςχμε είλαη 0,00041 

ΣΗΠ / m
2
 θαη θξίλεηαη κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαιφο. Καη εδψ ε βειηίσζε 

ηνπ δείθηε είλαη ζεκαληηθή. 

πλνιηθά ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 13.13. 

πλνιηθή Καηαλάισζε Καιόο 

Καηαλάισζε γηα Φσηηζκό Ηθαλνπνηεηηθόο 

Καηαλάισζε γηα ΖΜ Πνιύ Αδύλακε 

Καηαλάισζε γηα Φύμε - Θέξκαλζε Κάινο 

Πίλαθαο 13.13: Αμηνιφγεζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο Νέαο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζε 

κεηά ηηο επεκβάζεηο 
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ΔΝΟΣΖΣΑ V: 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14
O
: 

ΤΝΟΦΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΣΔΛΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
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14.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ παξνχζα εξγαζία είρε σο ζθνπφ ηε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο ιεηηνπξγίαο 

κίαο βηνκεραληθήο κνλάδαο πνπ ζαλ ζηφρν έρεη ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε 

ιεσθνξεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Ζ κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ παξνχζα 

εξγαζία αλέδεημε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο κίαο επηρείξεζεο, ε νπνία ζέιεη λα 

επηβηψζεη θαη λα αλαπηπρζεί κέζα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ζηηο 

ζχγρξνλεο εμειίμεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηελ 

αλάγθε λα ζπκπεξηιεθζεί ε Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζηε ζπλνιηθή ηεο Γηνίθεζε. Ζ 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε είλαη απηή πνπ επεκβαίλεη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

αιιά θαη γεληθά ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο θαη ηελ απνθφκηζε ζεκαληηθνχ νθέινπο, θαζψο 

κεηψλεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ Οξζνινγηθή Υξήζε Δλέξγεηαο απνηειεί πξσηαξρηθφ κέζν γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εθξνήο 

ζπλαιιάγκαηνο απφ ηελ εζληθή νηθνλνκία πξνο εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο 

πνζφηεηαο ξππνγφλσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ αλάγθε γηα 

νξζφηεξε Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο είλαη πνιχ εκθαλήο ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία, φπνπ 

ε ρξήζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζθεπψλ θαιχπηεη έλα 

πνζνζηφ 30% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηε ρψξα, κε 

κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 4% απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Οη πξνβιέςεηο 

δείρλνπλ φηη κέρξη ην 2030 ζα ππάξμεη κία κηθξή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ, νπφηε 

θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ζα απνηειεί ην 26% ηεο 

ζπλνιηθά θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, πξαγκαηνπνηήζεθε 

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζηε βηνκεραλία κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο άζθνπεο 

ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο. Ζ κειέηε απηή αλέδεημε πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηα νπνία έρνπλ σο ζπλέπεηα 

ελεξγεηαθέο απψιεηεο, άιινηε ζε κεγαιχηεξν θαη άιινηε ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Έρνληαο ζπγθεληξψζεη φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία παξαγσγήο θαη 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο απφ ηε βηνκεραληθή κνλάδα, θαζίζηαηαη εθηθηή κία 

πξνζεγγηζηηθή θαηαλνκή ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο αλά ρξήζε. Οη θχξηεο 

κνξθέο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιίζθνληαη ζηε βηνκεραλία είλαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θαη ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο. 

ην πίλαθα 14.1 παξνπζηάδνληαη νη παξεκβάζεηο βειηηζηνπνίεζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο βηνκεραληθήο κνλάδαο, νη νπνίεο εληνπίζηεθαλ απφ 

ηελ ελεξγεηαθή επηζεψξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πεξίνδν 2010-2011. ην 

πίλαθα απνηππψλεηαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε kWh θαζψο θαη ην πνζνζηφ 

εμνηθνλφκεζεο επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο θαη κε βάζε απηή γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο απφδνζεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ. Παξαθάησ γίλεηαη έλαο ζπλνιηθφο 

ζρνιηαζκφο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ θαίλνληαη ζην πίλαθα 14.1. 
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Δπεκβάζεηο 

Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο 

(kWh) 

Πνζνζηό 

(%) 
NPV (€) IRR (%) 

DPB 

(ρξόληα) 
Δθηίκεζε 

Δπέκβαζε 1
ε
: Αληηθαηάζηαζε ππαξρόλησλ ιακπηήξσλ κε 

απνδνηηθόηεξνπο ζην ηζόγεην ηεο Δπηζθεπαζηηθήο Βάζεο 
85241,73 5,95 35322,97 44,16 2,44 «Πποζοδοθόπα» 

Δπέκβαζε 2
ε
: Αληηθαηάζηαζε καγλεηηθώλ ζηξαγγαιηζηηθώλ 

πελίσλ (ballast) ησλ ιακπηήξσλ κε λέα απνδνηηθόηεξα, 

ειεθηξνληθνύ ηύπνπ 

68116,12 4,75 10531,63 15,67 7,71 «Καλή» 

Δπέκβαζε 3
ε
: Σνπηθή αληηζηάζκηζε ζηνπο πίλαθεο θίλεζεο 91512,67 6,38 83645,59 28,8 4,01 «Σςμθέποςζα» 

Δπέκβαζε 4
ε
: Βειηίσζε ηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπ θηηξηαθνύ 

θειύθνπο 
97075,6 6,77 37810,93 10,53 13,38 «Ικανοποιηηική» 

Δπέκβαζε 5
ε
: Αληηθαηάζηαζε κνλώλ παινπηλάθσλ κε ελεξγεηαθά 

απνδνηηθνύο δηπινύο παινπίλαθεο 
103467,8 7,22 115952,56 12,04 11,28 «Σςμθέποςζα» 

Δπέκβαζε 6
ε
: Αληηθαηάζηαζε παιηώλ θιηκαηηζηηθώλ κε θαηλνύξγηα 

ηερλνινγίαο inverter 
2021,9 0,14 -2370,13 -8,15 74,24 «Αζύμθοπη» 

Δπέκβαζε 7
ε
: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αλαιπηηθήο θαηαγξαθήο 

ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα δηάθνξα παξαγσγηθά 

ηκήκαηα 

155799,39 10,87 43838,46 10,66 11,51 «Καλή» 

Δπέκβαζε 8
ε
: Ρύζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εηζαγσγήο αέξα ζηνπο 

αεξνζπκπηεζηέο 
4914 0,34 1115,56 16,61 5,72 «Καλή» 

Δπέκβαζε 9
ε
: Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ηερλνινγίαο VSD (Variable 

Speed Drive) ζηνπο αεξνζπκπηεζηέο 
56183,4 3,92 6933,76 10,64 7,62 «Ικανοποιηηική» 

Δπέκβαζε 10
ε
: Τπνθαηάζηαζε Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο κε Φπζηθό 

Αέξην 
30230,85 2,11 47854,84 28,31 4,06 «Σςμθέποςζα» 

Δπέκβαζε 11
ε
: Παξάγσγε Εεζηνύ Νεξνύ Υξήζεο από ύζηεκα 

Σξηπιήο Δλέξγεηαο 
8255,35 0,58 9525,38 10,06 12,19 «Ικανοποιηηική» 

Δπέκβαζε 12
ε
: Αλάθηεζε Θεξκόηεηαο 139178,1825 9,71 95334,78 46,47 2,37 «Πποζοδοθόπα» 

ύλνιν 841996,99 58,73 
    

Πίλαθαο 14.1: πλνπηηθή παξνπζίαζε δξάζεσλ ελεξγεηαθήο βειηίσζεο καδί κε ηελ νηθνλνκνηερληθή αμηνιφγεζε 
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 Οη πην «πποζοδοθόπερ» δξάζεηο είλαη ε πξψηε θαη ε δσδέθαηε θαζψο 

απνδίδνπλ ηα πεξηζζφηεξα έζνδα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

δσήο ελψ ε πεξίνδνο απνπιεξσκήο ηνπο είλαη βέιηηζηε κε απνηέιεζκα ε θάζε 

επέκβαζε λα ππεξθαιχπηεη ην θφζηνο θαη ην ξίζθν ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ 

πξνηείλνληαη αλεπηθχιαθηα.  

 αλ «ζςμθέποςζερ» επεκβάζεηο εθηηκψληαη ε ηξίηε, ε πέκπηε θαη ε δέθαηε 

παξφιν πνπ ηα έζνδα πνπ απνθέξνπλ είλαη κεγάια. Σν θφζηνο θαη ην ξίζθν 

ησλ επεκβάζεσλ απηψλ είλαη ζρεηηθά πςειά ελψ ε νηθνλνκηθή ηνπο απφδνζε 

θαη πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη ζε πνιχ θαιά επίπεδα. Καη απηέο νη 

επεκβάζεηο πξνηείλνληαη. 

 Πην θάησ ζηελ θιίκαθα αμηνιφγεζεο βξίζθνληαη ε δεχηεξε, ε έβδνκε θαη 

φγδνε επέκβαζε θαη θξίλνληαη σο «καλέρ». Ο ιφγνο είλαη φηη έρνπλ αξθεηά 

κεγάιν θφζηνο επέλδπζεο ζπγθξηηηθά κε ηα έζνδα πνπ απνθέξνπλ ελψ έρνπλ 

αξθεηά θαιή δηάξθεηα απνπιεξσκήο. Με βάζε φκσο ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο πνπ επηθέξνπλ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπο. 

 Ζ ηέηαξηε, ε έλαηε θαη ε ελδέθαηε επέκβαζε αμηνινγνχληαη σο 

«ικανοποιηηικέρ». Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ αξρηθφ θφζηνο ηεο 

επέλδπζεο. Ζ πεξίνδνο απνπιεξσκήο είλαη αηζζεηά κεγαιχηεξε, ελψ θαη ε 

ζπκβνιή ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο επηδέρεηαη πεξεηαίξσ 

αλάιπζε. Εεηείηαη απφ ηελ εηαηξεία λα θξίλεη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ 

επελδχζεσλ, θαζφηη ε καθξνπξφζεζκε εμνηθνλφκεζε δελ είλαη ακειεηέα. 

 ηελ ηειεπηαία ζέζε ηεο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο βξίζθεηαη ε έθηε παξέκβαζε 

ε νπνία είλαη «αζύμθοπη». Οη ιφγνη είλαη εκθαλείο ζην πίλαθα αθνχ απνδίδεη 

αξλεηηθά έζνδα, ελψ ηα 74,24 ρξφληα απνπιεξσκήο είλαη απαγνξεπηηθά. Γηα 

ην ιφγν απηφ ε ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε δελ πξνηείλεηαη. 

Δπεηδή νη ηξεηο βαζηθνί δείθηεο έρνπλ ππνινγηζηεί κε βάζε δηαθνξεηηθή 

πεξίνδν κειέηεο γηα ηελ θάζε επέλδπζε δε κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ άκεζα κεηαμχ 

ηνπο άξα δελ κπνξεί λα πξνηαζεί κηα ζπλνιηθή πηνζέηεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ δηφηη δελ είλαη δπλαηή ε νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε απηήο. 

Σνλίδεηαη πάλησο φηη νη παξαπάλσ παξεκβάζεηο αμηνινγήζεθαλ ρσξίο λα 

ιεθζνχλ ππφςηλ θάπνηνη παξάγνληεο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηηο επελδχζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηε Νέα Δπηζθεπαζηηθή Βάζε πην απνδνηηθέο θαη, πηζαλψο, 

ζπκθέξνπζεο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

 Πηζαλέο επηδνηήζεηο γηα έξγα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

 Ζ αλακελφκελε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο ζην άκεζν κέιινλ. 

 Ζ θνξνιφγεζε ηεο εθπνκπήο ξχπσλ, πνπ ζρεδηάδεηαη λα εθαξκνζηεί ηα 

επφκελα ρξφληα. 

14.2 ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

Ζ πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηίξηα θαη ζηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηεο 

ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη σο απνηέιεζκα φρη κφλν ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο ειάηησζεο ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ, αιιά θαη ηελ 
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ειαρηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζηα 

θηίξηα απηά. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα πξνυπνζέηεη ηφζν ηελ εθαξκνγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ φζν θαη ηελ χπαξμε ελεξγεηαθήο ζπλείδεζεο ζηε θαζεκεξηλή αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά θαη ηνπ ηξφπνπ δσήο γεληθφηεξα.  

Ζ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ απνζθνπεί ζηε 

βέιηηζηε ελεξγεηαθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ κηαο επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο. 

ην πιαίζην ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο, ππάξρεη ε αλάγθε ζπλερνχο ειέγρνπ, ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη θάζε ζηηγκή ε βέιηηζηε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. Μηα 

επηρεηξεζηαθή κνλάδα νθείιεη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ελέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ 

εμνπιηζκνχ ηεο. Οθείιεη επίζεο λα είλαη ελεκεξσκέλε γηα ηηο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. 

Απφ ηελ παξνχζα εξγαζία θάλεθε φηη πξέπεη λα γίλεηαη ζπλερήο έιεγρνο ψζηε 

λα εμαζθαιίδεηαη θάζε ζηηγκή ε θαιχηεξε δπλαηή ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. Ζ 

βηνκεραλία πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηηο εμειίμεηο ζηα ζπζηήκαηα απηνκάηνπ 

ειέγρνπ, ζηα λέα πιηθά θαη ηξφπνπο κφλσζεο ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο αιιά θαη ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ζηηο εμειίμεηο ζην θιηκαηηζκφ, ζηα ζπζηήκαηα ςχμεο θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο ζπληήξεζεο. 

ην πιαίζην απηφ δηαθαίλεηαη ε πξννπηηθή χπαξμεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζα αζρνιείηαη κε ηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη απηφκαην ζχζηεκα, κε ηηο εμειίμεηο ηηο ηερλνινγίαο, πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη 

θαιχηεξα ηελ ελέξγεηα, παξφιν πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ε χπαξμε κφληκνπ 

ηερληθνχ ζπκβνχινπ είλαη απνιχησο απαξαίηεηε θαη απαιιάζζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

πνιπθαηαζηήκαηνο απφ άζθνπεο ζπαηάιεο, θαθνηερλίεο θαη πεηξακαηηζκνχο. 

Ζ δηεμαγσγή ελφο αλαιπηηθνχ ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ, ζα έδηλε πην έγθαηξα θαη 

αθξηβή απνηειέζκαηα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζεκεία 

πνπ ράλεηαη άζθνπα ε ελέξγεηα ηα νπνία ζήκεξα δελ είλαη νξαηά. Χζηφζν απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα, κπνξεί κε ζρεηηθή βεβαηφηεηα λα εηπσζεί, φηη ν 

αλαιπηηθφο ελεξγεηαθφο έιεγρνο δε ζα έδηλε ζεκαληηθέο επηπιένλ δπλαηφηεηεο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. 

Ζ θχξηα πξννπηηθή αλαδεηθλχεηαη κέζα απφ ηνπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ είλαη ηα ζεκεία εθείλα, πνπ ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί 

ην ελδηαθέξνλ ηεο εηαηξείαο - επηρείξεζεο ζην άκεζν κέιινλ. 

Ζ ηππηθή εθαξκνγή κηαο ζσζηήο κειέηεο θσηηζκνχ ρψξσλ γξαθείσλ θαη ε 

θαιή ζπληήξεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θσηηζκνχ απνηεινχλ ηηο πιένλ επηβεβιεκέλεο 

πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην γξαθείσλ. Δπηπξφζζεηα ελδείθλπηαη ε 

ζπλεξγαζία θσηηζηηθψλ ζσκάησλ πςειήο απφδνζεο πνπ επηδέρνληαη ξχζκηζε ηεο 

έληαζεο θσηηζκνχ κε ηα νκψλπκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ, θαζψο ηα αλακελφκελα νθέιε 

γηα ην θηίξην είλαη πνιχ ζεκαληηθά. 

Ζ επξεία ρξήζε εμνπιηζκνχ κε κεησκέλεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαη 

ειάρηζηε θαηαλάισζε παξαζηηηθήο ελέξγεηαο απνηειεί θαίξην ζηφρν γηα έλα θηίξην 

γξαθείσλ, φπνπ νη ειεθηξηθέο / ειεθηξνληθέο κεραλέο γξαθείνπ θαηέρνπλ πνιχ 

κεγάιν ηκήκα ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο. ε απηφ ην πιαίζην ζρεδηαζκνχ θηλνχληαη 
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θαη νη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξίεο νκψλπκνπ εμνπιηζκνχ βειηηψλνληαο ζπλερψο ηνπο 

δείθηεο θαηαλάισζεο. 

αλ ζπλέπεηα ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ιφγσ εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη 

παξάιιειεο αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα λέα θίλεηξα πνπ 

ζέζπηζε ε πνιηηεία γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο νθείιεη λα επαλεμεηαζηεί ε 

ελζσκάησζή νκψλπκσλ ζπζηεκάησλ ζηα θηίξηα. Ηδηαίηεξα νη πξννπηηθέο 

εγθαηάζηαζεο θσηνβνιηατθψλ γελλεηξηψλ ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ 

αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά. 

ην παξαπάλσ πλεχκα, ν ηνκέαο ηεο ειηνπξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ 

επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην θαζψο ε ηερλνινγία πιένλ επηηξέπεη ηελ εγθαηάζηαζε 

ελεξγεηηθψλ (απηφκαησλ) ζπζηεκάησλ ζθίαζεο κε ζεκαληηθά κηθξφηεξν θφζηνο απφ 

φηη ζην παξειζφλ.  

Δπίζεο, κεγάιν ηκήκα ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα κπνξεί λα ζηξαθεί θαη ζηελ 

ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, κε ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. ηνλ ηνκέα απηφ ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη 

ξαγδαία θαη επηπιένλ ε ζπκπαξαγσγή εληάζζεηαη ζε πξνγξάκκαηα επηδφηεζεο. 

Χζηφζν ζήκεξα απφ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα ζηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ 

θαηλνηνκηθψλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ γηα έξγα ΑΠΔ θαη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, 

είλαη ε ζηελφηεηα επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ρξεκαηνδνηηθνχο θνξείο αιιά θαη, 

αξθεηέο θνξέο, ε πεξηνξηζκέλε γλψζε γχξσ απφ ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ 

κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ Υξεκαηνδφηεζε Απφ Σξίηνπο (ΥΑΣ), κέζνδνο 

δηεζλψο γλσζηή σο Third Party Financing (ΣPF), σο έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ρξεκαηνδνηηθνχο κεραληζκνχο, ζπκβάιεη δξαζηηθά ζηελ πξνψζεζε ηερληθψλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ιφγσ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ 

εμαζθαιίδνληαο ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηθψλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ κε ηελ 

κεηαηφπηζε ηνπ ηερλνινγηθνχ, ρξεκαηνδνηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ξίζθνπ ζε ηξίην. 

Ζ ζπκβνιή ηεο πνιηηείαο ψζηε λα ππάξμεη κεγαιχηεξε επαηζζεηνπνίεζε ζηελ 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε. Ζ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ θαλνληζκνχ ζεξκνκφλσζεο απφ ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ 

νξζνινγηθή Υξήζε θαη Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο (ΚΟΥΔΔ) επηβάιιεη ηελ εθπφλεζε 

ελεξγεηαθήο κειέηεο γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηε 

βαζκνλφκεζε ηνπ θηηξίνπ. 

εκαληηθέο απνθάζεηο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο θαη επηινγέο ζην ηνκέα ηεο 

παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο, κπνξεί λα έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

γηα ηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εηαηξηψλ. 
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314 
 

 

ρέδην Η.18: Μνλνγξακκηθν ζρεδην ΤΠ. ΦΧΣ. Κ.Δ.Κ (β) 
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ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 
Kj BTU kcal kWh ΣΗΠ 

Kj 1 0,9478 0,2388 0,000278 2,38·10
-8

 

BTU 1,0551 1 0,252 0,000293 2,52·10
-8

 

kcal 4,187 3,9683 1 0,001163 1·10
-7

 

kWh 3600 3411 859,84 1 0,000086 

ΣΗΠ 4,187·10
7
 3,968·10

7
 1·10

7
 11630 1 

 

 
ΗΥΤ 

 
kW BTU / h kcal / h HP 

kW 1 3,412 860 1,314 

BTU / h 0,000293 1 0,252 0,000393 

kcal / h 0,001163 3,9683 1 0,00156 

HP 0,7457 2,544 641,19 1 

 

ΘΔΡΜΟΓΟΝΟ ΓΤΝΑΜΖ ΚΑΤΗΜΧΝ 

Πεηξέιαην diesel 10250 kcal / h 

Μίγκα Αεξίσλ (LPG) 10950 kcal / h 

Πξνπάλην 11050 kcal / h 

Φπζηθό Αέξην 9000 kcal / Nm
3
 

 

ΠΤΚΝΟΣΖΣΑ ΤΓΡΧΝ ΚΑΗ ΑΔΡΗΧΝ ΚΑΤΗΜΧΝ 

Πεηξέιαην diesel 10250 kg / h 

Μίγκα Αεξίσλ (LPG) 10950 kg/ h 

Πξνπάλην 11050 kg / h 

Φπζηθό Αέξην 9000 kg / Nm
3
 

 

ΜΔΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΘΔΡΜΗΚΖ 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ 

1 tn Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 0.978 ΣΗΠ 

1 tn Βελδίλεο 1,051 ΣΗΠ 

1000 m
3 

Φπζηθό Αέξην 0,8 ΣΗΠ 

1 m
3 

Φπζηθό Αέξην 10 – 11 kWh 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ IΗΗ: 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΤΛΛΟΓΖ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 
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1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Α. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗXΔΗΑ ΚΣΗΡΗΟΤ       

1. ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ Δκβαδόλ ζε m
2
 

πλνιηθή επηθάλεηα ησλ ρώξσλ:  

Δπηθάλεηα ησλ δσκαηίσλ/γξαθείσλ  

Δπηθάλεηα ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ                                                         

(σώποι ςγιεινήρ, αποδςηήπια, σώποι ζίηιζηρ, διάδπομοι, 

κλιμακοζηάζια) 

 

Δπηθάλεηα ησλ βνεζεηηθώλ ρώξσλ                                                                

(Υ/Σ ΔΕΗ, μεηαζσημαηιζηέρ, ηλεκηπολογικέρ εγκαηαζηάζειρ, 

λεβηηοζηάζια, μησανοζηάζια, ανηλιοζηάζια, δεξαμενέρ) 

 

Δπηθάλεηα ησλ απνζεθώλ                                                                           

(αποθήκερ ανηαλλακηικών, αποθήκερ λοιπών ςλικών) 

 

Δπηθάλεηα ησλ ρώξσλ παξαγσγήο                                                

(ζςνεπγεία, λιπανηήπια, πλςνηήπια, σώποι επιθεώπηζηρ 

οσημάηων, σώποι ανεθοδιαζμού καςζίμων) 

 

Δπηθάλεηα ρώξσλ πνπ αλαβαζκίζηεθε ην ζύζηεκα θσηηζκνύ  

Ζκεξνκελία αλαβάζκηζεο  

Αξηζκόο Οξόθσλ  

Μέζν ύςνο νξόθσλ   

2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΦΧΣΗΜΟΤ 

ΥΧΡΟ 
 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
 

ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

ΥΧΡΟΤ (Μ2)  

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ 

ΥΧΡΟΤ 
Δζσηεξηθόο 

 
Δμσηεξηθόο 

  

 Φσηηζηηθό ώκα 
  

Πεξηγξαθή Φσηηζηηθνύ ώκαηνο 
  

Αξηζκόο Φσηηζηηθώλ ζην ρώξν 
  

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 

Φσηηζηηθώλ/(έηνο)   

Αξηζκόο Λακπηήξσλ αλά 

Φσηηζηηθό   

Σύπνο Λακπηήξα  
  

πλνιηθή Ηζρύο Φσηηζηηθνύ 
  

Σύπνο ηξαγγαιηζηηθνύ Πελίνπ  
  

Σύπνο Φσηηζηηθνύ ώκαηνο  
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3. ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΥΧΡΟ    ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ 
  

Μεραλήκαηα cosθ Η (Α) V (V) Pκερ.(kW) Χξεο Λεηη. Δ (kWh) 

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   

 
   

   
ύλνιν    

   

 

Πίλαθαο 
Υώξνο πνπ 

βξίζθεηαη 

Υώξνπο πνπ 

ηξνθνδνηεί 

Σξνθνδνζία 

από 
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ΓΡΑΜΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 3-Φ 1-Φ ΑΦΑΛΔΗΑ ΓΗΑΚΟΠΣΖ ΑΦ/ΕΔΤΣΖ 

          

          

          

          

          

          

4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΘΔΡΜΑΝΖ – ΦΤΞΖ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΖ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

ΘΔΡΜΑΝΖ 
  

Αεξνιέβεηαο 
Απνδηδόκελε ζεξκηθή 

ηζρύο (kcal / h) 

Παξνρή θαπζίκνπ 

(kg / h) 

   

   

 

 
Πιήζνο 

Γπλακηθόηεηα

(Btu/h) 

Ηζρύο

(kW) 

Ώξεο 

ιεηη./εηνο 
Δ(kWh) 

Κιηκαηηζηηθά 
     

Κεληξηθό 

ύζηεκα      

    
ύλνιν 

 

 

Θεξκνζίθσλαο Πιήζνο Ηζρύο (kW) 
Ώξεο ιεηη. 

/ έηνο 
Δ (kWh) 

     

     

   
ύλνιν 
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