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Πεξίιεςε 

Σν πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη ιακβάλνληαη κέηξα 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε απμαλφκελε παγθφζκηα 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηελ έληαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαζψο θαη ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ηνπ 

πιαλήηε. 

ηελ εξγαζία, παξνπζηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, 

θαη ηδηαίηεξα ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη κηα θηιφδνμε 

πξσηνβνπιία πνπ εκπιέθεη Δπξσπατθά αζηηθά θέληξα θαη πφιεηο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη Γήκαξρνη, πνπ ππνγξάθνπλ ην χκθσλν, δεζκεχνληαη λα ππεξβνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ην έηνο 2020, 

κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 

20%. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ, αλαπηχζζνπλ ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν (Βηψζηκε) 

Δλέξγεηα (ΓΑΔ), εθαξκφδνπλ δξάζεηο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

ηελ αχμεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηφζν ζε δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο ηνκείο 

ηνπ Γήκνπ θαη νξγαλψλνπλ Ζκέξεο Δλέξγεηαο.  

ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε 

δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ε αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ απηψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία κίαο 

βάζεο δεδνκέλσλ. 

Οη θαιέο πξαθηηθέο απνηεινχλ έλαλ ζεκαληηθφ νδεγφ γηα φζνπο ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ έξγα 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Οξζνινγηθήο Υξήζεο Δλέξγεηαο (ΟΥΔ). Μπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ ζχκβνπιν θαη νδεγφ γηα ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο, πνπ ζέινπλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα δηαζέηνπλ νηθνλνκηθά πξνζηηή 

ελέξγεηα. ηελ εξγαζία, δφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο θνηλφηεηεο κε αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

θαζψο δηαζέηνπλ πςειφ δπλακηθφ γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ ΑΠΔ θαη ΟΥΔ, θαη θαζψο επίζεο 

γηαηί ζηηο πεξηνρέο απηέο ππάξρεη έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη εκπεηξίαο. 
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Abstract 

The problem of climate change is a reality and steps have been taken to limit the effects. In 

recent decades, the increasing global energy consumption has been instrumental in the intensity 

of global warming and the drastic reduction of fossil fuel reserves on the planet. 

This Thesis presents the EU strategy on climate change, and particularly the Covenant of 

Mayors. The Covenant of Mayors is an ambitious initiative engaging European cities and towns 

in fight against climate change. Covenant signatories commit themselves to go beyond the EU 

climate and energy goals set for 2020 by reducing carbon dioxide (CO2) emissions in their 

territories by at least 20%. To achieve this, signatories develop Sustainable Energy Action Plans 

(SEAPs), implement energy efficiency and renewable energy actions, both in public and private 

sector of their communities, and organize Energy Days. 

Furthermore, this Thesis presents the recording of good practices have been taken place in 

various countries of Europe, evaluation of these projects and the creation of a database.  

Good practices are an important guide for those wishing to implement Renewable Energy 

Sources (RES) and Rational Use of Energy (RUE) projects. They can be a counselor and a guide 

for local and regional authorities who want to contribute to environmental protection and have 

affordable energy. In this Thesis, special emphasis was given on rural communities as they 

possess a high potential for the implementation of RES and RUE, and because there is a lack of 

expertise and experience. 
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1.1 Αληηθείκελν Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Σν πξφβιεκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απνηειεί πιένλ πξαγκαηηθφηεηα θαη ιακβάλνληαη 

κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ηνπ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε απμαλφκελε 

παγθφζκηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο έρεη ζπληειέζεη απνθαζηζηηθά ζηελ έληαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαζψο θαη ζηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ ηνπ πιαλήηε. Λφγσ ησλ επηπηψζεσλ ηεο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

έλαο κεγάινο αξηζκφο δηεζλψλ δξάζεσλ έρεη επηθεληξσζεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

εμνηθνλφκεζεο θαη αεηθφξνπ ελέξγεηαο. 

Ο ζηφρνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα ζε επίπεδν ηέηνην ψζηε λα 

απνηξέπεηαη ε επηθίλδπλε αλζξσπνγελήο επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην 

επξσπατθφ ζπκβνχιην θαη ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην έδσζαλ έγθξηζε γηα ην παθέην 

πξνηάζεσλ ηεο επηηξνπήο γλσζηφ σο «παθέην 20-20-20», επεηδή ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ 

ελέξγεηα θαη ην θιίκα ζηελ ΔΔ γηα ην έηνο 2020. Οη ζηφρνη απηνί είλαη ε κείσζε θαηά 20% 

ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ε βειηίσζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ε 

αχμεζε θαηά 20% ηεο πξνζθνξάο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σν παθέην πξαγκαηνπνηεί 

ηελ δέζκεπζε ηεο ΔΔ λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο Κνηλφηεηαο θαηά 

ηνπιάρηζηνλ 20% ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 έσο ην 2020 θαη, θαηά 30% ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμνπλ δεζκεχζεηο γηα ζπγθξίζηκεο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ απφ άιιεο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη φηη νη πην πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα 

ζπκβάιινπλ αλάινγα κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο κηαο ζθαηξηθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο 

έιαβε απνθάζεηο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ηελ ζηαδηαθή αιιαγή ηνπο 

ζε βηψζηκεο ελεξγεηαθά θνηλφηεηεο. Ζ θπξηφηεξε επξσπατθή θίλεζε ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο είλαη ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Οη 

Γήκαξρνη, πνπ ππνγξάθνπλ ην χκθσλν, δεζκεχνληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ην έηνο 2020, κεηψλνληαο ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%, κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηελ ρξήζε 

θαζαξφηεξεο ελέξγεηαο. 

ηφρνο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θαη εηδηθφηεξα θαιέο πξαθηηθέο νη νπνίεο έρνπλ 

γίλεη ζε αγξνηηθέο θνηλφηεηεο. Δπίζεο, γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ πξαθηηθψλ φζνλ αθνξά ηα 

δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γεληθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ, ηερληθά θαη νηθνλνκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Με ηνλ φξν θαιέο πξαθηηθέο νξίδνληαη έξγα εζληθψλ θαη Δπξσπατθψλ 

βηψζηκσλ ζρεδίσλ αλάπηπμεο κε αμηφινγα απνηειέζκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζηαζνχλ σο 

ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο πνπ ζέινπλ λα πινπνηήζνπλ 

παξφκνηα έξγα. 
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1.2 Φάζεηο Δθπόλεζεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Ζ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ επηεκβξίνπ 2011 θαη 

Ηνπλίνπ 2012, θαη ε πνξεία απηήο αθνινχζεζε ηηο εμήο θάζεηο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά θαη ζηελ ζπλέρεηα απεηθνλίδνληαη επνπηηθά ζην ρήκα 1.1. 

Φάζε 1
ε
: Μειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Δπξψπε 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο θάζεο, έγηλε έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ απφ ηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηεο Δπξψπεο, ηφζν γεληθά φζν θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο. Δπίζεο κειεηήζεθε ην ελεξγεηαθφ πιάλν πνπ έρεη 

ηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Φάζε 2
ε
: πιινγή ζηνηρείσλ γηα ην ελεξγεηαθφ πιάλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ηελ δεχηεξε θάζε ηεο εξγαζίαο, έγηλε έξεπλα θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ, κε ηελ βνήζεηα 

ειεθηξνληθήο αλαδήηεζεο, ζρεηηθά κε ελεξγεηαθφ πιάλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

πγθεθξηκέλα ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή, ηηο βαζηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, θαζψο θαη ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ πξνηαζεί γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο.   

Φάζε 3
ε
: Παξνπζίαζε Πνιπθξηηεξηαθψλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

ε απηήλ ηελ θάζε, έγηλε έξεπλα θαη θαηαγξαθή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηα Πνιπθξηηεξηαθά 

πζηήκαηα Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ. Μειεηήζεθαλ νη θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο θαη 

ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία γηα ηηο θπξηφηεξεο κεζφδνπο πνπ αλήθνπλ ζηελ θάζε θαηεγνξία. Οη 

κέζνδνη απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία πιάλσλ ελεξγεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ απφ Γήκνπο θαη Κνηλφηεηεο. 

Φάζε 4
ε
: Καηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ  

Ζ θάζε απηή αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ γίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. Έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά ηφζν κε εθαξκνγέο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, φζν θαη κε εθαξκνγέο Οξζνινγηθήο Υξήζεο Δλέξγεηαο. 

Δπίζεο, έγηλε έξεπλα ψζηε λα βξεζνχλ ζηνηρεία ηα νπνία λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ έξγσλ πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο θαιέο πξαθηηθέο.  

Φάζε 5
ε
: Αμηνιφγεζε θαιψλ πξαθηηθψλ  

ε απηήλ ηελ θάζε, ζπιιέρζεθαλ ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχζαλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

έξγσλ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ, έγηλε νκαδνπνίεζε θαη παξνπζηάζηεθαλ ζπλνπηηθά.  
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Φάζε 6
ε
: Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ 

ηελ ηειεπηαία θάζε, ιακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξνεγνχκελα βήκαηα, έγηλε ε πξνζπάζεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ. ηελ ζπλέρεηα,  παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ εμήρζεζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

θαη νη πηζαλέο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ.  

 

 

ρήκα 1.1: Φάζεηο εθπφλεζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

Φάζε 1ε 

Μειέηε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Δπξψπε 

Φάζε 2ε 

πιινγή ζηνηρείσλ γηα ην ελεξγεηαθφ πιάλν ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο 

Φάζε 3ε 

Παξνπζίαζε Πνιπθξηηεξηαθψλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο 
Απνθάζεσλ 

Φάζε 4ε 

Καηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ  

Φάζε 5ε 

Αμηνιφγεζε θαιψλ πξαθηηθψλ  

Φάζε 6ε 

Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ 
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1.3 Γνκή Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο  

Σν πξψην θεθάιαην είλαη κία εηζαγσγή ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. 

Δπηπιένλ, γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηελ δνκή ηεο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ πξνζπάζεηα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα βνεζήζεη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί, θαζψο θαη ηηο βαζηθέο ηεο πξνηεξαηφηεηεο. Δπίζεο αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο φπσο είλαη ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ θαη ην παθέην 20-20-20. Σέινο, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, ηα πιενλεθηήκαηα 

ηνπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηηο πεξηνρέο απηέο.  

ην ηξίην θεθάιαην, πεξηγξάθνληαη αξρηθά νη θαηεγνξίεο κεζφδσλ θαη ζηελ ζπλέρεηα νη 

θχξηεο ηερληθέο Πνιπθξηηεξηαθήο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ δηαθξηηνχ ζπλφινπ επηινγψλ 

θαη αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη ηεο θάζε ηερληθήο.  

ην ηέηαξην θαη πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη ε θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ 

γίλεη ζε δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Τπάξρνπλ ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηέζεθαλ γηα ην θάζε έξγν, ηελ δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ηνπο θαζψο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ έξγσλ απηψλ.  

ην έθην θεθάιαην, γίλεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ ζρεηηθά κε ηηο θαιέο πξαθηηθέο. Παξνπζηάδνληαη ζπλνιηθά ηα ζηνηρεία 

φισλ ησλ έξγσλ θαη γίλεηαη ζχγθξηζε θαη αμηνιφγεζε κέζσ δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ.  

ην έβδνκν θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ θαη 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα ην κέιινλ.  
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2.1 Δπξσπατθή ηξαηεγηθή 2020 

 

Ζ Δπξψπε απφ ην 2010 πξνζπαζεί λα θάλεη έλα θαηλνχξην μεθίλεκα ψζηε λα κπνξέζεη λα 

βγεη ηζρπξφηεξε απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Χο εθ ηνχηνπ έρεη 

πξνηείλεη θαη εθαξκφζεη κηα ζηξαηεγηθή γηα λα θαηνξζψζεη ηφζν λα βγεη ηζρπξφηεξε απφ ηελ 

θξίζε φζν θαη λα κεηαηξαπεί ε ΔΔ ζε µηα έμππλε, δηαηεξήζηµε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

νηθνλνµία µε πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο.[1] 

Ζ επηηξνπή ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 2020 έζεζε ηηο αθφινπζεο επηά εκβιεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. 

1. «Έλσζε θαηλνηνκίαο», γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ-πιαίζην θαη ηεο πξφζβαζεο 

ζηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία ψζηε λα είλαη βέβαην  φηη νη 

θαηλνηφκεο ηδέεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πινπνηεζνχλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο. 

2. «Νενιαία ζε θίλεζε», γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ 

θαη ηελ δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ λέσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3. «Φεθηαθφ ζεκαηνιφγην γηα ηελ Δπξψπε», γηα ηελ επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

πξφζβαζεο ζην ∆ηαδίθηπν πςειήο ηαρχηεηαο θαη ηελ απφθηεζε πιενλεθηεκάησλ απφ µηα 

ςεθηαθή εληαία αγνξά γηα λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

4. «Μηα Δπξψπε πνπ ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηνπο πφξνπο», γηα ηελ απνθνπή ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ ρξήζε ησλ πφξσλ, ηελ πξνηξνπή ηεο αιιαγήο ζε 

νηθνλνµία ρακειψλ εθπνκπψλ άλζξαθα, ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο. 

5. «Μηα βηνκεραληθή πνιηηηθή γηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο», γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγίαο 

κηαο ηζρπξήο θαη βηψζηκεο βηνκεραληθήο βάζεο, άμηαο λα αζθεί αληαγσληζκφ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. 

6. «Αηδέληα γηα λέεο δεμηφηεηεο θαη ζέζεηο εξγαζίαο», γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο µέζσ ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο µε 

ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ βειηησκέλε 

αληηζηνίρηζε πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ θαη µέζσ ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ. 

7. «Δπξσπατθή πιαηθφξκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο», γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο, γηα λα γλσζηνπνηεζνχλ παληνχ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη ηα άηνκα πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ λα έρνπλ ηα κέζα αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

ελεξγά ζηελ θνηλσλία. [1] 
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2.1.1 Βαζηθέο Πξνηεξαηόηεηεο 

 

Οη ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ θχξηα ζέζε ζηε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε 2020 

είλαη: 

    Έμππλε αλάπηπμε – µε ηελ δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ γλψζε θαη 

ηελ θαηλνηνκία. 

    Βηψζηµε αλάπηπμε – µε ηελ πξνψζεζε µηαο πην ιεηηνπξγηθήο ζηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πφξσλ, πην πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνµίαο.   

    Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο – µε ηελ δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο µε πςειφ πνζνζηφ 

απαζρφιεζεο πνπ ππφζρεηαη νηθνλνµηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή.[1] 

2.1.1.1 Έμππλε Αλάπηπμε 

 

Με ηνλ φξν Έμππλε Αλάπηπμε ε Δπξψπε ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο γλψζεο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο σο θχξηνπ παξάγνληα ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο. Απηφ απαηηεί ηελ εμέιημε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζήο, ηελ ηφλσζε ησλ επηδφζεσλ ζηελ έξεπλα, ηελ πξνβνιή ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηεο κεηαβίβαζεο γλψζεο ζε φιε ηελ Έλσζε, ηελ εμνινθιήξνπ 

εθκεηάιιεπζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ηελ επηβεβαίσζε φηη νη 

θαηλνηφκεο ηδέεο ζα είλαη δπλαηφ λα απνθηήζνπλ ηελ κνξθή λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

πνπ νδεγνχλ ζηελ αλάπηπμε, πνηνηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη βνεζνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επξσπατθψλ θαη παγθφζκησλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. Αζθαιψο γηα ην επηηπρέο 

απνηέιεζκα πξέπεη φια ηα πξνεγνχκελα λα ζπλδπαζηνχλ µε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ επηθέληξσζε ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ 

δίλνπλ νη αγνξέο. 

πγθεθξηκέλα ε Δπξψπε πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ θαηλνηνκία , λα βειηηψζεη ηνπο 

φξνπο γηα Δ&Α ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ ΔΔ , ζηελ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη δηα βίνπ 

κάζεζε θαζψο θαη ζηελ ςεθηαθή θνηλσλία.[1] 

2.1.1.2 Γηαηεξήζηκε Αλάπηπμε  

 

Γηαηεξήζηκε αλάπηπμε ζεκαίλεη ηελ δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο βηψζηκεο θαη 

αληαγσληζηηθήο ζηελ νπνία νη πφξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά, ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θπξίαξρνπ ξφινπ ηεο Δπξψπεο ζηελ κάρε γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ηερλνινγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ, ηελ επηηάρπλζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο επθπψλ δηθηχσλ ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο 

(ΣΠΔ), ηελ εθκεηάιιεπζε δηθηχσλ ζε θιίκαθα ΔΔ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ επηρεηξήζεψλ, εηδηθά ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεψλ φπσο θαη µε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο θαηαλαισηέο γηα λα 

αληηκεησπίδνπλ µε εθηίκεζε ηελ απνδνηηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ. Μηα ηέηνηα 

πξνζέγγηζε ζα θάλεη ηελ ΔΔ λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ζε έλαλ θφζκν µε ρακειέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ειάρηζηνπο πφξνπο ζηακαηψληαο επίζεο ηελ 
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πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε, ηελ εμάιεηςε βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηελ µε αεηθφξν ρξήζε ησλ 

πφξσλ. Δπίζεο ζα βνεζήζεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή. 

Ζ Δπξψπε ζα εζηηάζεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα , ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο θαη ζηελ θαζαξή θαη απνδνηηθή ελέξγεηα.[1] 

2.1.1.3 Αλάπηπμε Υσξίο Απνθιεηζκνύο 

 

Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο απνθηάηαη κε ηελ δηαλνκή επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο µέζσ 

πςειψλ επηπέδσλ απαζρφιεζεο, ηελ επέλδπζε ζε δεμηφηεηεο, ηελ εμάιεηςε ηεο θηψρεηαο θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο, ηεο θαηάξηηζεο θαη ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο πνπ επηηξέπνπλ ηνπο πνιίηεο λα πξνεηνηκαζηνχλ θαη λα δερζνχλ ηηο αιιαγέο µε 

ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία κηαο ζπλεθηηθήο θνηλσλίαο. Δίλαη χςηζηεο ζεκαζίαο, ηα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε λα δηαδνζνχλ ζε φια ηα κέξε ηεο Έλσζεο, 

αθφκε θαη ζηηο πην απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο, βνεζψληαο έηζη ζηελ εδαθηθή ζπλνρή. 

Πξφθεηηαη γηα εμαζθάιηζε πξφζβαζεο θαη επθαηξηψλ γηα φινπο ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θχθινπ δσήο. Ζ Δπξψπε πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί φιν ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ ψζηε λα 

απνθξνχζεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

αληαγσληζκνχ. εκαληηθέο είλαη νη πνιηηηθέο ελίζρπζεο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ γηα λα 

απμεζεί ε ζπκκεηνρή ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ βνεζψληαο έηζη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

θνηλσληθή ζπλνρή. 

Ζ Δπξψπε ζα ζηνρεχζεη ζηελ απαζρφιεζε , ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ φπσο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο.[1] 

2.1.2 ηόρνη Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο 

 

Δπηπιένλ έρνπλ επηιερζεί νξηζκέλνη ζηφρνη, αιιειέλδεηνη κεηαμχ ηνπο, θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο αθνχ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπο επηηπγράλεηαη θαη ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο 

απηήο. 

1. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20-64 εηψλ πξέπεη λα απμεζεί ζε 

ηνπιάρηζηνλ 75%, θαη εηδηθά µέζσ ηεο απμεκέλεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ, ησλ 

αηφκσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ηεο θαιχηεξεο ελζσκάησζεο ησλ κεηαλαζηψλ ζην 

εξγαηηθφ δπλαµηθφ 

2.  Ζ επέλδπζε ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ζε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α).   

3.  Μείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζε 

ζχγθξηζε µε ηα επίπεδα ηνπ 1990 ή θαηά 30%, εάλ πιεξνχληαη νη φξνη, δειαδή αλ θαη 

άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο λα δεζµεπζνχλ γηα ζπγθξίζηµεο κεηψζεηο εθπνκπψλ θαη νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα ζπκβάινπλ επαξθψο αλάινγα µε ηηο επζχλεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπο αλαινγνχλ, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε 20% θαη αχμεζε θαηά 20% ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 
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4.  πκκεηνρή ζηελ εθπαίδεπζε ν νπνίνο ζηφρνο έρεη λα θάλεη κε ην πξφβιεκα ησλ αηφκσλ 

πνπ εγθαηαιείπνπλ λσξίηεξα ηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε κεηψλνληαο ην πνζνζηφ ηνπο ζε 

10% απφ ην ζεκεξηλφ 15%, απμάλνληαο ζπγρξφλσο ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 

30-34 εηψλ πνπ έρεη νινθιεξψζεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ 31% ζε ηνπιάρηζηνλ 

40% ην 2020.   

5.   Ο αξηζµφο ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ηα εζληθά φξηα θηψρεηαο πξέπεη λα 

κεησζεί θαηά 25%, βγάδνληαο απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο θηψρεηαο πάλσ απφ 20 

εθαηνκκχξηα πνιίηεο.[1] 

2.1.3 Δπξσπατθό Δμάκελν 

 

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο ζηξαηεγηθήο εληάζζεηαη ζην "Δπξσπατθφ Δμάκελν", έλαλ εηήζην 

θχθιν ζπληνληζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ αξρή ηνπ εμακήλνπ είλαη ηνλ Ηαλνπάξην θαη ε επηηξνπή παξνπζηάδεη ηελ Δηήζηα 

επηζθφπεζε ηεο αλάπηπμεο, ην νπνίν είλαη ε εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο, ηεο ζεκαηηθήο θαη ηεο δεκνζηνλνκηθήο επηηήξεζεο φπσο θαη ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο. 

χκθσλα κε ηελ επηζθφπεζε απηή, ε εαξηλή ζχλνδνο ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ εμεηάδεη 

ηα αθφινπζα 

   ηελ ζπλνιηθή καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

   ηελ πξφνδν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ 5 ζηφρσλ ηεο ΔΔ 

   ηελ πξφνδν ζην πιαίζην ησλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, παξέρεη θαηεπζχλζεηο γηα δεκνζηνλνκηθέο, καθξννηθνλνκηθέο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη γηα δεηήκαηα ψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαζψο 

θαη ζπζηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ πηζαλή δηαζχλδεζή ηνπο. 

Τπνρξέσζε ησλ θξαηψλ κειψλ είλαη λα παξνπζηάδνπλ ηηο κεζνπξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθέο 

ζηξαηεγηθέο ηνπο ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο θαη 

έπεηηα θαζνξίδνπλ ηα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα παξζνχλ, ζε φπνην ηνκέα θξίλεηαη 

απαξαίηεην, ζην πιαίζην ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ. Σα δχν απηά 

έγγξαθα παξνπζηάδνληαη ηνλ Απξίιην γηα αμηνιφγεζε ζηελ επηηξνπή. 

χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηηξνπήο, ην πκβνχιην εθδίδεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα θάζε θξάηνο κέινο κέζα ζηνπο επφκελνπο κήλεο (Ηνχλην-Ηνχιην). Αλ απηέο νη ζπζηάζεηο 

δελ ιεθζνχλ ππφςε είλαη δπλαηφ λα εθδνζνχλ πξνεηδνπνηήζεηο πνιηηηθήο είηε λα επηβιεζνχλ 

νη ζπζηάζεηο κέζσ θηλήηξσλ θαη θπξψζεσλ.[1] 

εκαληηθέο είλαη επίζεο νη ππνπξγηθέο ζπλαληήζεηο φπνπ ππάξρνπλ πξνο ζπδήηεζε πνιηηηθά 

δεηήκαηα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ακνηβαία αμηνιφγεζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζηφρσλ θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 
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εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Ζ παξαθνινχζεζε ηεο 

πξνφδνπ γίλεηαη ζε ηξία κέησπα 

    αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

    κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε 

    δεκφζηα νηθνλνκηθά 

2.1.4 ρέδην 20-20-20 

 

Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο ζχκβαζεο-πιαηζίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο είλαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζηελ 

αηκφζθαηξα ζε επίπεδν ηέηνην ψζηε λα απνηξέπεηαη ε επηθίλδπλε αλζξσπνγελήο επίδξαζε 

ζην πεξηβάιινλ. Γηα λα νινθιεξσζεί ν ζηφρνο απηφο, ε ζπλνιηθή κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηνπο 2°C ζε ζρέζε κε ηα 

πξνβηνκεραληθά επίπεδα θαη σο εθ ηνχηνπ λα κεηψλνληαη ζηαδηαθά νη παγθφζκηεο εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ έσο ην 2020.  

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ην επξσπατθφ ζπκβνχιην θαη ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην έδσζαλ 

έγθξηζε γηα ην παθέην πξνηάζεσλ ηεο επηηξνπήο γλσζηφ σο «ελέξγεηα-θιίκα» ή «ζρέδην 20-

20-20», επεηδή ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα ζηελ ΔΔ γηα ην έηνο 2020. Οη 

ζηφρνη απηνί είλαη ε κείσζε θαηά 20% ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, ε βειηίσζε θαηά 20% ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ε αχμεζε θαηά 20% ηεο πξνζθνξάο αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Σν παθέην πξαγκαηνπνηεί ηελ δέζκεπζε ηεο ΔΔ λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ ηεο Κνηλφηεηαο θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% ζρεηηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 έσο ην 

2020 θαη, θαηά 30% ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμνπλ δεζκεχζεηο γηα ζπγθξίζηκεο 

κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ απφ άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο θαη φηη νη πην πξνεγκέλεο νηθνλνκηθά 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζα ζπκβάιινπλ αλάινγα κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηνπο.[2] 

2.1.4.1 Ννκνζεηηθό Πιαίζην 

 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη ηα εμήο 

1. Βειηίσζε ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2005 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ην επξσπατθφ ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ 

(ΔΓΔ). θνπφο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα εθπιεξψζνπλ ηηο δεζκεχζεηο πνπ 

έρνπλ πάξεη θαη λα πεξηνξίζνπλ ή λα κεηψζνπλ ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ κε ηξφπν ν 

νπνίνο λα ζπκθέξεη νηθνλνκηθά. Σν ΔΓΔ ζεζπίδεη επνκέλσο κέγηζην φξην γηα ηηο ζπλνιηθέο 

επηηξεπφκελεο εθπνκπέο αιιά, εληφο ηνπ νξίνπ απηνχ, δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην ζχζηεκα λα αγνξάδνπλ θαη λα πσινχλ δηθαηψκαηα φπσο ζέινπλ. 

Ζ πξφηαζε απηή επηπιένλ βάδεη σο ζηφρν, γηα ηελ πεξίνδν κεηά ηνπ 2012, λα εληζρπζεί, λα 

επεθηαζεί θαη λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΓΔ, γηα λα γίλεη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 
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θαη νηθνλνκηθφηεξα κέζα νινθιήξσζεο ηνπ ζηφρνπ ηεο ΔΔ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Οη θπξηφηεξεο αιιαγέο είλαη νη επφκελεο: 

1. Σα 27 εζληθά κέγηζηα φξηα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ εθπνκπψλ ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ απφ έλα εληαίν κέγηζην φξην γηα φιε ηελ ΔΔ.  

2. Σν εηήζην κέγηζην φξην ζα κεηψλεηαη κε γξακκηθή ηάζε, θζάλνληαο, ην 2020, ζε 

ειάηησζε θαηά 20% ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε ζρέζε κε ην 1990. 

3. To κεξίδην δηθαησκάησλ πνπ ζα δίλεηαη ζε πιεηζηεξηαζκφ αληί λα είλαη δσξεάλ ζα είλαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν. Ο πιεηζηεξηαζκφο ζα δίλεη κεγάια έζνδα ζηα θξάηε κέιε πνπ κπνξεί 

λα ρξεζηκεχζνπλ γηα ηελ αιιαγή ζε κηα νηθνλνκία κε ιηγφηεξα αέξηα ζεξκνθεπίνπ.  

4. Ο πιήξεο πιεηζηεξηαζκφο ζα πξέπεη λα απνηειεί θαλφλα, απφ ην 2013 θαη κεηά, γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε άιινπο ηνκείο, ζα γίλεη 

ζηαδηαθή κεηάβαζε απφ ηε δσξεάλ θαηαλνκή πξνο ηνλ πιεηζηεξηαζκφ, κέρξη λα 

θηάζνπκε ζηε κεδεληθή δσξεάλ θαηαλνκή, ην 2027. 

5. Σνπιάρηζηνλ 20% ησλ εζφδσλ απφ ηνλ πιεηζηεξηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ειάηησζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, γηα ηελ αιιαγή 

ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, γηα ηελ αλάπηπμε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη γηα ηε γεσινγηθή απνζήθεπζε ησλ 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. 

6. Θα δεκηνπξγεζνχλ ελαξκνληζκέλνη θαλφλεο γηα ηε δσξεάλ θαηαλνκή πνπ ζα βνεζνχλ 

ζηελ θαηά ην δπλαηφλ πξνψζεζε ηερλνινγηψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ άλζξαθα. 

7. Με πλεχκα αιιειεγγχεο, 10% ησλ δηθαησκάησλ πνπ δίλνληαη ζε πιεηζηεξηαζκφ ζα 

αλαδηαλέκνληαη απφ ηα θξάηε κέιε κε πςειφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα ζε θξάηε κέιε κε 

ρακειφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα, έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ λα επελδχζνπλ ζε ηερλνινγίεο θηιηθέο πξνο ην θιίκα θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

8. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΔ ζα κεγαιψζεη. ήκεξα, ην ΔΓΔ θαιχπηεη κφλν ηηο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

θαη κεξηθέο άιιεο εγθαηαζηάζεηο. Απφ ην 2013, ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΔΓΔ ζα 

επεθηαζεί ζε εθπνκπέο CO2 απφ ηελ παξαγσγή πεηξνρεκηθψλ, ακκσλίαο θαη αινπκηλίνπ 

θαη ζε άιια αέξηα. Απφ ην 2012, ε αεξνπνξία ζα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΓΔ. 

9. Σα θξάηε κέιε ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βγάινπλ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηηο κηθξέο εγθαηαζηάζεηο, πνπ εθπέκπνπλ ιηγφηεξν απφ 10.000 CO2, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζα ππφθεηληαη ζε ηζνδχλακα κέηξα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ. 

10. Σα θξάηε κέιε ζα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ κέξνο ησλ δεζκεχζεψλ ηνπο γηα πεξηνξηζκφ 

ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ επελδχνληαο ζε έξγα ηνπ κεραληζκνχ θαζαξήο αλάπηπμεο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ Κηφην. 
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2. Δπηκεξηζκφο ηεο πξνζπάζεηαο κείσζεο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

Ζ απφθαζε απηή επηβάιεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ ηήξεζε ηεο δέζκεπζεο 

ηεο Κνηλφηεηαο γηα κείσζε, κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2020, ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ απφ πεγέο εθηφο ηνπ επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο εθπνκπψλ (ΔΓΔ), 

ηδίσο θηίξηα, κεηαθνξέο, γεσξγία, απφβιεηα θαη κηθξέο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΔΓΔ. Απηέο νη πεγέο είλαη ππεχζπλεο γηα πεξίπνπ 60% ησλ 

ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Ο ζηφρνο είλαη ε ειάηησζε απηψλ ησλ εθπνκπψλ 

θαηά 10% κεηαμχ ησλ εηψλ 2013 θαη 2020 απφ ηα επίπεδα ηνπ 2005, κε ζπγθεθξηκέλνπο 

ζηφρνπο γηα θάζε θξάηνο κέινο. Μέξνο απηήο ηεο ειάηησζεο ζα γίλεη κε θνηλνηηθά κέηξα, 

φπσο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θαχζηκα θαη ηηο εθπνκπέο ησλ απηνθηλήησλ θαη ηα 

κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, αιιά εθηφο απηνχ ηα θξάηε κέιε ζα 

είλαη ειεχζεξα λα θαζνξίζνπλ πνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη πνηα κέηξα 

ζα ιάβνπλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηφρνπ. Σα θξάηε κέιε ζα κπνξνχλ επίζεο λα θηλεζνχλ 

πξνο έξγα ηνπ κεραληζκνχ θαζαξήο αλάπηπμεο βάζεη ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ πξσηνθφιινπ ηνπ 

Κηφην. 

Οη πξνζπάζεηεο ειάηησζεο πνπ ζα θάλνπλ ηα θξάηε κέιε είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξίδνληαη 

ζηελ αξρή ηεο αιιειεγγχεο κεηαμχ ηνπο. Δπνκέλσο, νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

κπνξνχλ λα απμεζνχλ ζε ζρέζε κε ην 2005 ζηα θξάηε κέιε πνπ ζήκεξα έρνπλ ζρεηηθά 

ρακειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ θαη, θαηά ζπλέπεηα κεγάιεο πξνζδνθίεο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ, 

αιιά ηα θξάηε απηά πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα ειαηηψζνπλ ηελ αχμεζε ησλ εθπνκπψλ 

ηνπο.  

3. Πξνψζεζε ηεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

Ζ κέρξη ηψξα νδεγία ζέηεη ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ην πνζνζηφ 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ΔΔ ζα αλέβεη 

ηνπιάρηζηνλ ζην 20% έσο ην 2020 θαη ζέηεη εζληθνχο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο γηα θάζε θξάηνο 

κέινο. Ζ ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε κέιε έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπλδπάζνπλ ηα κέηξα γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ εζληθνχ ηνπο ζηφρνπ. Χζηφζν, θάζε θξάηνο 

κέινο πξέπεη λα πεηχρεη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ 10% ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

(θπξίσο βηνθαχζηκα) ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ έσο ην 2020. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηα 

βηνθαχζηκα απνηεινχλ ηελ βέιηηζηε ιχζε ζην πξφβιεκα ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη δχζθνια ζα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ ρσξίο εηδηθή 

απαίηεζε. κσο, γηα πξψηε θνξά παγθνζκίσο, ε νδεγία ζεζπίδεη θξηηήξηα γηα ηελ εγγχεζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο βησζηκφηεηαο, πνπ εμαζθαιίδνπλ φηη ηα βηνθαχζηκα δελ ζα έρνπλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Ζ λέα νδεγία ζπάεη ηνλ ζπλνιηθφ ζηφρν ηνπ 20% ζε επηκέξνπο ζηφρνπο γηα θάζε θξάηνο 

κέινο, ζχκθσλα κε ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θάζε θξάηνπο, ην δηαθνξεηηθφ εζληθφ 

ζεκείν εθθίλεζεο θαη ην δηαθνξεηηθφ ελεξγεηαθφ κείγκα. Αληηζηξφθσο, ν ζηφρνο ηνπ 10% 

γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο ηίζεηαη ζην ίδην επίπεδν γηα θάζε θξάηνο 

κέινο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ζπλέπεηα ησλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηα θαχζηκα θίλεζεο θαη 

δηαζεζηκφηεηα ησλ θαπζίκσλ. Κχξηνο ζθνπφο ησλ δεζκεπηηθψλ ζηφρσλ είλαη λα δνζεί ζηελ 
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επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ε καθξνπξφζεζκε ζηαζεξφηεηα πνπ απαηηείηαη ψζηε λα ιάβεη 

νξζνινγηθέο επελδπηηθέο απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

4. Ζ γεσινγηθή απνζήθεπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 50 % κέρξη ην έηνο 2050, 

είλαη απαξαίηεην λα ρξεζηκνπνηεζνχλ φιεο νη επηινγέο κεηξηαζκνχ, ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε 

δέζκεπζε θαη απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CCS). Σν CCS πεξηιακβάλεη ηελ 

δέζκεπζε ηνπ CO2 απφ ηηο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, ηελ κεηαθνξά ηνπ θαη ηελ κφληκε 

απνζήθεπζή ηνπ ζε θαηάιιεινπο γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο. 

Ζ νδεγία νξίδεη λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ απνζήθεπζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζε γεσινγηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο κε ηξφπν ψζηε λα πξνιακβάλεη ή ειαηηψλεη, φζν είλαη δπλαηφ, ηηο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη φπνηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. Σν CCS 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απνζήθεπζε CO2 ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο ζηελ επηθξάηεηα ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ζηηο απνθιεηζηηθέο νηθνλνκηθέο δψλεο ηνπο θαη ζηελ επεηξσηηθή 

πθαινθξεπίδα ηνπο 

Σα θξάηε κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα νξίδνπλ ηηο πεξηνρέο εληφο ηεο επηθξαηείαο ηνπο κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ είλαη δπλαηφ λα γίλεηαη επηινγή ηφπσλ απνζήθεπζεο, εάλ δηαζθαιίδεηαη φηη δελ 

ζα παξνπζηάζνπλ θηλδχλνπο δηαξξνψλ πνηέ ζην κέιινλ.  Ζ άδεηα απνζήθεπζεο ζα είλαη ην 

θχξην κέζν εμαζθάιηζεο ηεο ηήξεζεο ησλ ζεκαληηθψλ απαηηήζεσλ ηεο νδεγίαο θαη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε απνζήθεπζε ζε γεσινγηθνχο ζρεκαηηζκνχο γίλεηαη κε θηιηθφ ηξφπν γηα ην 

πεξηβάιινλ. ιεο νη άδεηεο απνζήθεπζεο ζα ππνβάιινληαη ζε εμέηαζε ζε θνηλνηηθφ επίπεδν 

θαη φινη νη ρψξνη απνζήθεπζεο ζα παξαθνινπζνχληαη γηα λα ειέγρεηαη θαηά πφζν ην 

εγρεφκελν CO2 ζπκπεξηθέξεηαη φπσο αλακέλεηαη θαη θαηά πφζν ηπρφλ εληνπηδφκελε δηαξξνή 

δεκηνπξγεί βιάβεο ζην πεξηβάιινλ ή ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 

5. Πεξηνξηζκφο εθπνκπψλ CO2 απφ επηβαηηθά απηνθίλεηα 

ηε ρξήζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ νθείιεηαη πεξίπνπ ην 12% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ ΔΔ, πνπ είλαη ην θπξίαξρν αέξην ζεξκνθεπίνπ. Οη 

βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ θηλεηήξσλ νρεκάησλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ απφδνζε ησλ 

θαπζίκσλ, βειηίσζαλ ηελ απφδνζε ησλ θαπζίκσλ θαηά 12,4% κεηαμχ ησλ εηψλ 1995 θαη 

2004. Χζηφζν, νη βειηηψζεηο ηεο απφδνζεο ησλ θαπζίκσλ εμνπδεηεξψζεθαλ πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο κεηαθνξψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ νρεκάησλ θαη έηζη νη 

εθπνκπέο CO2 ιφγσ ησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ απμήζεθαλ θαηά 26%. Δλψ ν ησξηλφο ζηφρνο 

είλαη 120 g CO2/km γηα ηηο κέζεο εθπνκπέο απφ ην ζηφιν ησλ θαηλνχξγησλ απηνθηλήησλ, ν 

λένο ζηφρνο είλαη ν πεξηνξηζκφο ησλ κέζσλ εθπνκπψλ CO2 απφ ην ζηφιν θαηλνχξγησλ 

απηνθηλήησλ ζηελ Κνηλφηεηα ζε 130 g CO2/km κέρξη ην έηνο 2012. 

Ο λένο θαλνληζκφο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ κε ηελ δηαλνκή θηλήηξσλ ζηελ 

απηνθηλεηνβηνκεραλία λα επελδχζεη ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη κε ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ 

δηαθνξεηηθά. Έηζη, ν θαλνληζκφο πξνσζεί έληνλα ηελ νηθνινγηθή θαηλνηνκία θαη ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη, επνκέλσο ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο θαη ηελ δεκηνπξγία πεξηζζνηέξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο. 
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Ζ πξφηαζε θαλνληζκνχ νξίδεη ππνρξεσηηθνχο ζηφρνπο γηα ηηο εηδηθέο εθπνκπέο CO2 ησλ 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ απφ ην έηνο 2012 θαη κεηά. Οη ζηφρνη ζα ηεζνχλ ζε ηζρχ γηα ηηο 

κέζεο εηδηθέο εθπνκπέο CO2 ζε g/km γηα θάζε θαηαζθεπαζηή, γηα ηα θαηλνχξγηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα πνπ ηεξαξρνχληαη ζηελ ΔΔ θάζε ρξφλν. Σα θξάηε κέιε ζα είλαη ππνρξεσκέλα λα 

έρνπλ ζηνηρεία γηα ηα θαηλνχξγηα απηνθίλεηα πνπ ηαμηλνκνχληαη ζηελ πεξηνρή ηνπο θαη λα 

δίλνπλ ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ Δπηηξνπή γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ζηφρνπο.  

6. Απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο γηα ηα θαχζηκα 

Σα θαχζηκα γηα ηηο νδηθέο κεηαθνξέο έρνπλ ηελ επζχλε γηα πεξίπνπ 20% ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ ΔΔ. Μία πηπρή ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ 

ηηο κεηαθνξέο έρεη αληηκεησπηζηεί κε ηελ θνηλνηηθή πνιηηηθή γηα ην CO2 θαη ηα απηνθίλεηα.  

Με δεδνκέλα ηελ θηινδνμία ηεο ΔΔ λα κεηψζεη θαη άιιν ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ην κεγάιν κεξίδην ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ε λέα νδεγία 

δεκηνπξγεί κεραληζκφ κε ηνλ νπνίν ζα είλαη απαξαίηεην απφ ηνπο πξνκεζεπηέο θαπζίκσλ λα 

παξέρνπλ δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνλ θχθιν δσήο 

ησλ θαπζίκσλ πνπ πξνκεζεχνπλ θαη λα κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο απηέο θαηά ζπγθεθξηκέλν 

εηήζην πνζνζηφ απφ ην 2010 θαη κεηά κέζσ πεξηνξηζκνχ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηα 

θαχζηκα γηα ηηο κεηαθνξέο.[2] 

Οη θχξηεο αιιαγέο ηεο νδεγίαο είλαη νη εμήο. 

1. Δπηβεβαηψλεηαη ην 2009 σο έηνο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο ησλ 10 ppm σο κέγηζηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ ληίδει ζε ζείν, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηελ θαζηέξσζε άιισλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ ησλ ξχπσλ θαη παξέρεη ζηαζεξφηεηα ζηε βηνκεραλία. 

2. Ζ κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ληίδει ζε πνιπρξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο ζα κεησζεί 

ζε 8% απφ ην 2009. 

3. Ζ κέγηζηε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο γηα κε νδηθά νρήκαηα ζε 

ζείν ζα κεησζεί απφ 1000 ppm ζε 10 ppm γηα ρεξζαίεο ρξήζεηο θαη απφ 1000 ppm ζε 300 

ppm γηα ηελ εζσηεξηθή λαπζηπινΐα. 

4. Γηα λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ βηνθαπζίκσλ ζηε βελδίλε, 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξν κείγκα βελδίλεο κε κεγαιχηεξε επηηξεπφκελε πεξηεθηηθφηεηα ζε 

νμπγνλνχρεο ελψζεηο (κεηαμχ ησλ νπνίσλ κέρξη 10% αηζαλφιε).  

5. Καζηεξψλεηαη απφ ην 2009 ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά ηνλ θχθιν δσήο θαπζίκσλ. Απφ ην 2011 νη εθπνκπέο απηέο ζα πξέπεη λα κεηψλνληαη 

θαηά 1% αλά έηνο, πξάγκα πνπ ζα πξνσζήζεη ηελ αλαβάζκηζε ηεο απφδνζεο ησλ 

νρεκάησλ θαη ηελ επηπιένλ αλάπηπμε ησλ θαπζίκσλ πεξηνξηζκέλνπ CO2. 

2.2 ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ 

 

Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη κηα θηιφδνμε πξσηνβνπιία πνπ ζπλδπάδεη Δπξσπατθά 

αζηηθά θέληξα θαη πφιεηο ζηελ κάρε ελαληίνλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη Γήκαξρνη, πνπ 

ππνγξάθνπλ ην χκθσλν, ππφζρνληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ην έηνο 2020, κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (CO2) ζηελ πεξηνρή ηνπο ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%. Γηα ηελ επηηπρία απηνχ, 

δεκηνπξγνχλ ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν (Βηψζηκε) Δλέξγεηα (ΓΑΔ), εθαξκφδνπλ 

δξάζεηο γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ αχμεζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ηφζν ζε δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο ηνκείο ηνπ Γήκνπ θαη 

νξγαλψλνπλ Ζκέξεο Δλέξγεηαο. Απηέο νη πξνζπάζεηεο ππνζηεξίδνληαη πνιχ απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην Γξαθείν ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ θαη ηηο Γνκέο 

Τπνζηήξημεο.[3] 

Σν χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη αλνηρηφ ζε φιεο ηηο ηνπηθέο αξρέο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

δεκνθξαηηθά θαη κε εθιεγκέλνπο αληηπξνζψπνπο, αλεμαξηήησο  κεγέζνπο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε θάζε εθαξκνγήο ησλ ελεξγεηαθψλ/θιηκαηηθψλ ηνπο πνιηηηθψλ. Σνπηθέο αξρέο 

πνπ είλαη δηαηεζεηκέλεο λα ππνγξάςνπλ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ 

θαη λα ζπδεηήζνπλ ηελ πξσηνβνπιία ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην.  Δάλ ππάξρεη ε αλάινγε 

επίζεκε απφθαζε νη ηνπηθέο αξρέο πξέπεη λα εηδνπνηήζνπλ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή.  Απηφ 

επηηπγράλεηαη κε απνζηνιή κελχκαηνο ζηελ ηαρπδξνκηθή ζπξίδα ηνπ Γξαθείνπ ηνπ 

πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ κε επηζπλαπηφκελν ην Έληππν Πξνζρψξεζεο. Σν έληππν είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ην δήκαξρν ή άιιν 

εμνπζηνδνηεκέλν απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην αληηπξφζσπν.  Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ 

κελχκαηνο, ε ηνπηθή αξρή ζα ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ δεκφζην θαηάινγν ησλ πφιεσλ ηνπ 

πκθψλνπ.[4] 

Δθηφο απφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ησλ ππνγξαθφλησλ 

είλαη πνιιά: δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλσλ θαη ζηαζεξψλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δελ επηβάιινπλ 

ηελ κεηεγθαηάζηαζε, πγηέζηεξν πεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο, βειηησκέλε νηθνλνκηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη κεγαιχηεξε ελεξγεηαθή αλεμαξηεζία. Οη δξάζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ 

σο παξαδείγκαηα πξνο κίκεζε, θπξίσο κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηηο «πγθξηηηθέο Αμηνινγήζεηο 

Δπηδφζεσλ Αξηζηείαο», κηα βάζε δεδνκέλσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ 

ηνπο ππνγξάθνληεο ην χκθσλν. Ο Καηάινγνο κε ηα ρέδηα Γξάζεο γηα ηε Βηψζηκε 

Δλέξγεηα είλαη άιιε κηα κνλαδηθή πεγή έκπλεπζεο, θαζψο παξνπζηάδεη ζπλνπηηθά ηνπο 

θηιφδνμνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ άιινπο ππνγξάθνληεο θαη ηα βαζηθά κέηξα πνπ 

έρνπλ ιάβεη γηα λα ηνπο επηηχρνπλ.[6] 

2.2.1 Γεζκεύζεηο πκκεηερόλησλ 

 

Ζ δέζκεπζε φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζην χκθσλν είλαη ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 πάλσ απφ 

20% σο ην 2020, κέζσ δξάζεσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο.  Γηα λα επηηχρνπλ απηφ ην ζηφρν δεζκεχνληαη γηα ηα αθφινπζα:[3] 

1. Να εηνηκάζνπλ κηα Βαζηθή Απνγξαθή Δθπνκπψλ (ΒΑΔ) κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ 

ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ  

2. Να ππνβάινπλ έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα (ΓΑΔ), εγθεθξηκέλν απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κέζα ζε έλα έηνο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ πκθψλνπ  
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3. Να δεκνζηεχνπλ αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα – αλά δηεηία κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ 

ΓΑΔ ηνπο – εθζέζεηο  αμηνιφγεζεο αλαθέξνληαο ην βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ 

Γξάζεο θαη ησλ ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ 

4. Να πξνσζήζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο θαη ηνπο 

ηνπηθνχο θνξείο θαη λα νξγαλψζνπλ Σνπηθέο Ζκέξεο Δλέξγεηαο 

5. Να πξνσζήζνπλ ην κήλπκα ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, θπξίσο λα ελζαξξχλνπλ θαη 

άιινπο δήκνπο λα πξνζρσξήζνπλ ζην χκθσλν θαη λα πξνζθέξνπλ ζε ζεκαληηθέο 

εθδειψζεηο θαη ζεκαηηθέο εκεξίδεο 

2.2.2 Παξνρέο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

Δάλ κηα ηνπηθή αξρή δελ έρεη ηελ ηερληθή δπλαηφηεηα ή ηνπο πφξνπο γηα λα δεκηνπξγήζεη ην 

ζρέδην δξάζεο ηνπ δήκνπ, κπνξεί λα έρεη ππνζηήξημε απφ νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ ηέηνηεο 

δπλαηφηεηαο , ηηο δνκέο ππνζηήξημεο.Τπάξρνπλ δπν εηδψλ Γνκέο Τπνζηήξημεο . Ζ πξψηε 

αθνξά θνξείο δεκφζηαο δηνίθεζεο, πνπ δίλνπλ ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε, νηθνλνκηθή θαη 

ηερληθή ππνζηήξημε ζε Γήκνπο πνπ ππνγξάθνπλ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, αιιά δελ 

έρνπλ ηηο αλαγθαίεο ηθαλφηεηεο ή/θαη πφξνπο γηα λα νινθιεξψζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πκθψλνπ . Ζ δεχηεξε είλαη δίθηπα-ελψζεηο ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, πνπ 

ππφζρνληαη λα απμήζνπλ ηελ επηξξνή ηνπ πκθψλνπ, πξνσζψληαο  ηελ πξσηνβνπιία, 

δηακεζνιαβψληαο γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ κειψλ ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηελ αληαιιαγή 

εκπεηξηψλ θαη ππνζηεξίδνληαο θνηλά ελδηαθέξνληα ζε ζρεηηθέο ζπλαληήζεηο θαη θφξνπκ.[6] 

Δθηφο απφ ηηο δνκέο ππνζηήξημεο ε επξσπατθή επηηξνπή παξέρεη επίζεο θαη ηα αθφινπζα: 

1. Έλα γξαθείν αξκφδην γηα ηελ πξνψζεζε, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

πξσηνβνπιίαο απηήο 

2. Έλα δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα πξνψζεζε θαη αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ 

3. Δξγαιεία θαη κεζφδνπο (φπσο νδεγίεο, θφξκεο  θ.η.ν.) πνπ βνεζνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία 

ηππνπνηεκέλσλ απνγξαθψλ εθπνκπψλ θαη ρεδίσλ Γξάζεο, ζπκβαηψλ κε ηα ήδε 

ππάξρνληα  

4. Οηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο, θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, θαη ηα 

Γηαξζξσηηθά Σακεία  

5. Δθδειψζεηο γηα λα έρνπλ νη πφιεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ελεξγά κεγάιε πνιηηηθή 

πξνβνιή ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

Δπηπιένλ νη δήκνη πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην ζχκθσλν ζα ιάβνπλ επί πιένλ ππνζηήξημε κέζσ 

ησλ επφκελσλ δξάζεσλ: 

1. Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ γηα δήκνπο ζε θάζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

2. Δπεμεξγαζία θαη δηάδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα δήκνπο 
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3. Τπνζηήξημε επηιεγκέλσλ δήκσλ (6-8 δήκνη ζε θάζε πεξηνρή ηνπ έξγνπ) ζηελ 

επεμεξγαζία θαη εθαξκνγή ησλ ΓΑΔ. 

4. Γεκηνπξγία ελφο ηνπηθνχ θφξνπκ ζε θάζε επηιεγκέλν δήκν (ηνπιάρηζηνλ 4 ζπκκεηνρηθέο 

ζπλαληήζεηο κε ηνπιάρηζηνλ 3 ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη κε 15 ηνπιάρηζηνλ ζπκκεηέρνληεο) 

5. Δπηινγή θαη εθαξκνγή 3 δξάζεσλ γηα θάζε ΓΑΔ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην πιαίζην ηνπ 

έξγνπ, εληφο ηνπ πξψηνπ έηνπο πινπνίεζήο ηνπ 

6. Δθαξκνγή 8 πηινηηθψλ πζηεκάησλ Δλεξγεηαθήο Γηαρείξηζεο ζηηο 7 πεξηνρέο ηνπ έξγνπ 

7. Παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ ΓΑΔ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην 

πιαίζην ηνπ έξγνπ 

8. Οξγάλσζε 1 Ζκέξαο Δλέξγεηαο ζε 10 πεξηνρέο ηνπ έξγνπ θάζε ρξφλν 

9. Αληαιιαγή εκπεηξίαο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

δήκσλ 

2.3 Κνηλόηεηεο κε Αγξνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά   

χκθσλα κε ηα Ζλσκέλα Έζλε νη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαιχπηνπλ ην 32% ηνπ αλαηνιηθνχ, ην 

17% ηνπ βφξεηνπ, ην 34% ηνπ λφηηνπ θαη ην 17% ηνπ δπηηθνχ πιεζπζκνχ. Καιχπηνπλ φκσο 

ην 90% ησλ επξσπατθψλ εθηάζεσλ θαη έρνπλ επνκέλσο κεγάιε ζεκαζία ηδηαίηεξα κε ηα λέα 

κέηξα γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμε. Δπηπιένλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο παξάγνπλ ην 45% ηνπ 

αθαζάξηζηνπ εηζνδήκαηνο θαη απνηεινχλ ην 53% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. κσο νη αζηηθέο 

πεξηνρέο θαίλνληαη λα ππεξηεξνχλ έλαληη ησλ αγξνηηθψλ αθνχ ζχκθσλα κε ηα επίζεκα 

ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην εηζφδεκα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ είλαη ζρεδφλ ην 

δηπιάζην απφ απηφ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ.[5] 

Κάπνηεο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα νη απνκνλσκέλεο, κε κηθξφ πιεζπζκφ θαη απηέο 

πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ γεσξγηθή θαιιηέξγεηα πιήηηνληαη ηδηαίηεξα απφ έιιεηςε ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηερλνγλσζίαο θαη πφξσλ. πγθεθξηκέλα ζηηο λεζησηηθέο θαη απνκνλσκέλεο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο δεκηνπξγεί νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαζψο απνηεινχλ νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο πνπ απαηηνχλ 

πξνζηαζία, ελψ παξάιιεια ε γεσγξαθηθή ζέζε θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

δελ επηηξέπνπλ ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηα επεηξσηηθά ελεξγεηαθά δίθηπα.[9] 

2.3.1 Πξνβιήκαηα Κνηλνηήησλ 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηνρέο απηέο εζηηάδνληαη ζηα εμήο: 

1. Έρνπλ κεγάιε ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην θαη πςειφ θφζηνο ζπκβαηηθήο 

ειεθηξνπαξαγσγήο. πγθεθξηκέλα ηα πνζνζηά θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο ππνινγίδνληαη σο ην 70-85% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηεο ρψξαο. 
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2. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ έιιεηςε κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ πξφβιεκα παξνρήο ειεθηξηθήο ηζρχνο θαη κε ηθαλφ 

θνξηίν βάζεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ. 

3. Δκθαλίδνπλ πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο αλά έηνο θαη κεγάιεο 

επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο δήηεζεο θνξηίνπ, θπξίσο ιφγσ ηεο απμεκέλεο νηθηζηηθήο 

αλάπηπμεο θαη αχμεζεο ηεο ηνπξηζηηθήο θίλεζεο. πγθεθξηκέλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ απφ 10% έσο θαη 25%. 

4. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ζπρλά απνκνλσκέλεο θαη καθξηά απφ κεγάιεο πφιεηο. Απηφ 

έρεη σο ζπλέπεηα νη ζέζεηο εξγαζίαο λα είλαη πεξηνξηζκέλεο ην νπνίν κε ηελ ζεηξά ηνπ 

νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ. Ζ αζηηθνπνίεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη πάξεη 

κεγάιεο δηαζηάζεηο θαη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ ππεξπιεζπζκνχ ησλ πφιεσλ ελψ 

αληηζέησο νη αγξνηηθέο πεξηνρέο πιήηηνληαη απφ κηθξή πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. 

5. Οη πιεηνςεθία ησλ δεκάξρσλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ην ζχκθσλν ησλ δεκάξρσλ αλήθνπλ 

ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. Ζ έληαμε ελφο δήκνπ ζην ζχκθσλν πξνζθέξεη πνηθίια 

πιενλεθηήκαηα. Οη δξάζεηο πνπ δεζκεχνληαη λα πινπνηήζνπλ βνεζνχλ ζηελ δεκηνπξγία 

βηψζηκσλ πεξηνρψλ θαζψο επίζεο ππάξρεη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ελζάξξπλζε ζπκκεηνρήο ζε δηεζλήο νξγαληζκνχο θαη 

ζρήκαηα. Ζ απνπζία επνκέλσο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ απφ ην ζχκθσλν θαζηζηά πνιχ 

δχζθνιε ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

6. Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη πφξσλ είλαη έλα επίζεο ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη πεξηνρέο. Ζ εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ, ν κηθξφο πιεζπζκφο, ε 

κεγάιε απφζηαζε απφ ηα αζηηθά θέληξα έρνπλ νδεγήζεη ηηο πεξηνρέο απηέο ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηνλ αλεθνδηαζκφ ηνλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη ηελ χπαξμε 

επαξθνχο αξηζκνχ αηφκσλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. [7,11,12] 

2.3.2 Πιενλεθηήκαηα ησλ Πεξηνρώλ 

Παξάιιεια νη πεξηνρέο απηέο δηαζέηνπλ πςειφ , αλεθκεηάιιεπην , δπλακηθφ ΑΠΔ θαη 

ζεκαληηθά πεξηζψξηα γηα ΔΞΔΝ. Δπνκέλσο ε ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

πεξηνρέο πέξα απφ ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ επξσπατθψλ ζηφρσλ δίλεη 

άκεζα θαη πινπνηήζηκα πιενλεθηήκαηα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 

Δπηπιένλ κεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πεξηνρψλ απηψλ πνπ είλαη επλντθά γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπο σο βηψζηκεο πεξηνρέο είλαη : 

1. Λφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο νη αγξνηηθέο πεξηνρέο εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθφ δπλακηθφ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ΑΠΔ, παξφια απηά νη απαηηήζεηο ηνπο 

θαιχπηνληαη κε εθαξκνγέο ΑΠΔ κηθξήο θιίκαθαο. Σν πνζνζηφ πνπ αλαινγεί ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ απφ ΑΠΔ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο θπκαίλεηαη απφ 0.5% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαη κπνξεί λα θηάλεη 

έσο 30%. 
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2. Λφγσ ηεο απνθεληξσκέλεο ηνπο θχζεο, πνιιέο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη πην 

θνληά ζηνπο θαηαλαισηέο απνθεληξσκέλσλ πεξηνρψλ απφ φηη είλαη νη ζπκβαηηθέο 

ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο θαη κπνξνχλ ζπλεπψο λα πξνσζεζνχλ ηδηαίηεξα εχθνια ζε 

ηνπηθά επίπεδα.[8,10] 

2.3.3 ηόρνη γηα ηηο Αγξνηηθέο Πεξηνρέο 

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα πξνεγνχκελα θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη θνηλφηεηεο 

κε αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο θαη έξγα γηα ηελ δηάδνζε 

ησλ ΑΠΔ θαη ηελ εθαξκνγή βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ ζρεδίσλ σο βαζηθή ηνπο πξνηεξαηφηεηα 

ψζηε λα πεηχρνπλ ηα αθφινπζα: 

1. Σελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο 

εθνδηαζκνχ, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη πφξσλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο, ζηελ απεμάξηεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία 

θαπζίκσλ κε παξάιιειν πεξηνξηζκφ εηζαγσγψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη εγρψξηεο πεγέο. Μπνξνχλ λα βνεζήζνπλ 

ζηελ κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο ή λα απαιείςνπλ εληειψο  ηελ 

εμάξηεζε απφ απηέο, θαζψο θαη ζηελ απεμάξηεζε απφ ηελ ηξνθνδνζία θαπζίκσλ κε 

παξάιιειν πεξηνξηζκφ εηζαγσγψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ δηαζθαιίδνληαο έηζη κηα αζθάιεηα 

ηνπ αεηθφξνπ εθνδηαζκνχ θαη αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο. Δπίζεο βνεζνχλ ζηνλ 

κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Γεληθά νη αλαλεψζηκεο ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ηα 

θαηάιιεια πξνζφληα γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ ηξερφλησλ 

πξνηχπσλ ελέξγεηαο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ πεξαηηέξσ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνκέα. 

2. ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 - θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ SO2 - φμηλε βξνρή 

χκθσλα κε ηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ φιεο νη ρψξεο πξέπεη λα κεηψζνπλ ηα 

επίπεδα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 20% ηνπιάρηζηνλ. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ησλ 

ηειεπηαίσλ ρξφλσλ νθείινληαη ζηα κεγάια επίπεδα ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ 

εθπέκπνληαη, κεγάιν κέξνο ησλ νπνίσλ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζηηο κεγάιεο 

εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. Οη εθπνκπέο απηέο ηα ηειεπηαία ρξφληα είραλ απμεζεί 

ζε επίπεδα πνπ θπκαίλνληαλ απφ 10% κέρξη θαη 40% ζε θάπνηεο ρψξεο. 

 

3. ηελ αλάπηπμε αεηθφξσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ 

Ο βηψζηκνο ηνπξηζκφο απνηειεί ηελ ζπλάληεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαθπβέξλεζεο κε 

ηελ ηνπξηζηηθή νηθνλνκία, απνηειεί δειαδή ηελ πξνζαξκνγή ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ηνπξηζηηθήο βηνκεραλίαο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο βησζηκφηεηαο. 

Ζ θίλεζε απηή εληζρχεη ηελ βησζηκφηεηα ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο θαη θπζηθά ζηελ πηπρή 
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ηεο γηα κηα αεηθνξία, κηα αβιάβεηα απέλαληη ζηε θχζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

4. ηελ εμαζθάιηζε εξγαζίαο θαη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ πιεζπζκψλ 

Ζ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζα δεκηνπξγήζεη πνηθίιεο 

ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο ηνπηθνχο πιεζπζκνχο ζηνπο ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηεο 

θαηαζθεπήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπληήξεζεο θαη ζα βνεζήζεη ηφζν ζηελ αχμεζε ηνπ 

ηνπηθνχ πινχηνπ φζν θαη ζηελ ζπγθξάηεζε ησλ πιεζπζκψλ πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα κέξε 

απηά κε ζηφρν ηελ εχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο.[8,9,10] 

2.3.4 Πηζαλά Πξνβιήκαηα θαηά ηελ Τινπνίεζε 

Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία ζα πξνθχςνπλ απφ έλα ηέηνην εγρείξεκα θαη δξάζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη λα γίλνπλ γηα ηελ δεκηνπξγία ελεξγεηαθά βηψζηκσλ θνηλνηήησλ είλαη: 

1. Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο έρνπλ πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζπλεπψο είλαη θαηάιιειεο 

γηα πνιιέο δηαθνξεηηθέο ΑΠΔ. κσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη κηα αμηνιφγεζε πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο ελαιιαθηηθήο ή ηελ εγθαηάζηαζε δχν 

ή πεξηζζφηεξσλ ΑΠΔ ψζηε λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ πφξσλ ηεο 

πεξηνρήο, λα έρεη κηθξφ θφζηνο θαη πξσηίζησο λα θαιχπηεη φιεο ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ησλ θαηνίθσλ.  

2. Σα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα λα εηζαρζνχλ νη ΑΠΔ ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο είλαη 

ηφζν ε ελζσκάησζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, 

φζν θαη ε ελζσκάησζε κηαο ζεηξάο λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

κέηξσλ θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ επηθνηλσλία θαη θαηάξηηζε κε ηνπο 

ηνπηθνχο πιεζπζκνχο. 

3. Οη απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο θαη εηδηθά ηα λεζηά αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα κεηαθνξψλ θ εθνδηαζκνχ. Πξηλ πξνβνχλ επνκέλσο ζηελ εγθαηάζηαζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο. Σα  κέηξα ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο φιν ηνλ 

απαξαίηεην εμνπιηζκφ, ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη 

γηα ηηο κεηέπεηηα αλάγθεο ηεο ζπληήξεζεο.  

4. Δθηφο απφ ηηο ηερληθέο θαη πνιηηηθέο πηπρέο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ θαη ε 

απνδνρή είλαη επίζεο νπζηαζηηθέο πηπρέο γηα ηελ επηηπρή αιιαγή ησλ θνηλνηήησλ. Ζ 

έιιεηςε απνδνρήο σο απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ θαη άξλεζεο ηεο ζπκκεηνρήο 

ησλ πνιηηψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζεαλαζθάιεηα, απψιεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ζηε ρεηξφηεξε 

πεξίπησζε ζηελ θαζνιηθή άξλεζε θαη νξγάλσζε δηακαξηπξηψλ απφ ηνπο πνιίηεο. Οη 

δξάζεηο απηέο φρη κφλν επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, αιιά θαη πεξηέρνπλ πςειφ 

θίλδπλν νηθνλνκηθήο δεκίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ νη ηνπηθνί εκπεηξνγλψκνλεο 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην έξγν θαη ππάξρεη ζπκκεηνρή, απηφ ζα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ 

ππνζηήξημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήοαλάπηπμε κηαο πεξηνρήο. Χο εθ ηνχηνπ ε 
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επαηζζεηνπνίεζε θαη απνδνρή απφ φια ηα δηαθνξεηηθά επίπεδα ηεο θνηλσλίαο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο πξνυπφζεζε γηαηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ.[5,8,9] 
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3.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ ιήςε απνθάζεσλ είλαη ην ζπλεζέζηεξν αιιά θαη ζεκαληηθφηεξν θαηλφκελν ηεο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ έλλνηα ηεο απφθαζεο ππνλνεί πάληα έλαλ ιήπηε ηεο 

απφθαζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη έλα άηνκν έλα ζπιινγηθφ φξγαλν ή αθφκε κηα πην 

αζαθήο νληφηεηα ή θνξέαο πνπ επεξεάδεη άκεζα ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ηεο απφθαζεο. 

Ζ δπζθνιία ελφο πξνβιήκαηνο απφθαζεο έγθεηηαη ζε 2 παξάγνληεο, ν πξψηνο είλαη ν 

πνιπδηάζηαηνο ραξαθηήξαο ησλ επηπηψζεσλ ησλ δξάζεσλ θαη ν δεχηεξνο είλαη ε βεβαηφηεηα 

ή αβεβαηφηεηα πνπ δηέπεη ηα δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη πεξηζζφηεξεο απνθάζεηο 

ζήκεξα κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιπδηάζηαηεο ή πνιπθξηηεξηαθέο.  

Ζ ξαγδαία εμέιημε ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ηξφπνπ 

πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκάησλ απφθαζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απφθαζεο (ΤΑ). Ο φξνο απηφο εθπέκπεη κηα λέα αληίιεςε ζηα 

πιαίζηα ηεο επηζηήκεο ησλ απνθάζεσλ ε νπνία αθνξά ζην ρεηξηζκφ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ απφθαζεο. ηφρνο ησλ ΤΑ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ 

απνθαζίδνληνο κέζα ζηελ επηρείξεζε θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηνπ γηα κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηνίθεζε. Σα ΤΑ αλαδεηθλχνπλ θαη αμηνπνηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηελ ζπκβνιή ησλ κνληέισλ απφθαζεο ζηελ επηηπρή πεξάησζε κηαο 

δηαδηθαζίαο απφθαζεο. Σα ΤΑ ζπκπιήξσζαλ παξά αληηθαηέζηεζαλ ηα παξαδνζηαθά 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο (ΠΓ) ησλ νπνίσλ ε εκθάληζε ηνπνζεηείηαη ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60. Σα ΠΓ θαη ηα ΤΑ ζπλζέηνπο ζήκεξα έλα δπλακηθφ πιαίζην 

γηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξγάλσζε θαη δηνίθεζε. 

 

Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα ΤΑ δελ δίλνπλ ηε «ζσζηή απάληεζε» γηαηί δελ ππάξρεη ν φξνο 

βειηηζηνπνίεζε πνπ ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεζεί έλαο κφλν ζηφρνο. 

Με ηε ρξήζε πνιιψλ θξηηεξίσλ ή θαη πνιιψλ απνθαζηδφλησλ γίλεηαη ζπκβηβαζκφο. Έηζη ε 

ιχζε ή ην ζχλνιν ησλ ιχζεσλ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβηβαζκνχο κε βάζε ηε βαξχηεηα ησλ 

θξηηεξίσλ ή θαη ησλ απνθαζηδφλησλ. Ζ ππνθεηκεληθφηεηα ζπλαληάηαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία 

ησλ ΤΑ, φπσο ζηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ θαη ζηα ζρεηηθά βάξε ηα νπνία δίλνληαη ζε 

απηά ηα θξηηήξηα. Παξφια απηά, ηα ΤΑ έρνπλ ζαλ ζηφρν λα δηεπθνιχλνπλ ηνπο 

απνθαζίδνληεο γηα ηελ αλαγλψξηζε κηαο πξνηηκψκελεο ιχζεο. 

 

ην θεθάιαην απηφ πεξηγξάθνληαη αξρηθά νη θαηεγνξίεο κεζφδσλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη θχξηεο 

ηερληθέο Πνιπθξηηεξηαθήο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ δηαθξηηνχ ζπλφινπ επηινγψλ θαη 

αλαιχνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο κέζνδνη ηεο θάζε ηερληθήο. 

3.2 Καηεγνξίεο Μεζόδσλ Πνιπθξηηεξηαθήο Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ 

Μέζα ζην δηάζηεκα πνιιψλ εηψλ απφ ηελ εκθάληζε ησλ κεζφδσλ πνιπθξηηεξηαθήο 

ππνζηήξημεο απνθάζεσλ(MCDA) πνιιέο κέζνδνη έρνπλ πξνηαζεί θαη αλαπηπρζεί. Οη 

κέζνδνη απηέο δηαθέξνπλ ζε πνιιά ζεκεία, θάπνηεο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαη δελ έρνπλ ηδηαίηεξε αμία γηα ηελ επίιπζε άιισλ πξνβιεκάησλ. 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 3. Καηαγξαθή Πνιπθξηηεξηαθψλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ           44 

Άιιεο κέζνδνη είλαη πην γεληθέο θαη πνιιέο απφ απηέο έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα δεκνθηιείο. Ζ 

θχξηα ηδέα φισλ ησλ κεζφδσλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ κηα πην ηππνπνηεκέλε θαη θαιχηεξα 

δνκεκέλε δηαδηθαζία γηα ιήςε απφθαζεο. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα ηαμηλνκεζνχλ νη ππάξρνπζεο κέζνδνη, νη 3 θχξηεο 

θαηεγνξίεο είλαη νη αθφινπζεο 

 Βαζηθέο κέζνδνη αλαγσγήο ζε έλα θξηηήξην 

 Μέζνδνη αζαθνχο ινγηθήο 

 Βαζηθέο κέζνδνη ζρέζεσλ ππεξνρήο 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο ζα πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 3 

θαηεγνξηψλ θαη ζα αλαθεξζνχλ κεξηθέο απφ ηηο θχξηεο κεζφδνπο πνπ αλήθνπλ ζηηο 

θαηεγνξίεο απηέο. 

3.3 Βαζηθέο Μέζνδνη Αλαγσγήο ζε Έλα Κξηηήξην 

ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε απηέο ηηο κεζφδνπο κηα αξηζκεηηθή ηηκή  V δίλεηαη ζε θάζε 

ελαιιαθηηθή. Απηέο νη ηηκέο παξάγνπλ κηα ζεηξά πξνηίκεζεο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο έηζη ψζηε  

ε ελαιιαθηηθή α πξνηηκάηαη ηεο ελαιιαθηηθήο β αλ θαη κφλν αλ V(α)>V(β). φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχκαη απηή ηελ πξνζέγγηζε ζηα δηάθνξα θξηηήξηα δίλνληαη βάξε ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ κεξηθή ηνπο ζπλεηζθνξά ζην ηειηθφ απνηέιεζκα βαζηζκέλν ζην πφζν 

ζεκαληηθφ είλαη απηφ ην θξηηήξην γηα ηελ ιήςε απφθαζεο. Οη πην ζχλεζεο κέζνδνη πνπ 

αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία είλαη ε MAUT, ε AHP θαη ε TOPSIS. 

3.3.1 Technique For Preference By Similarity To The Ideal Solution 

(TOPSIS)  

Ζ κέζνδνο TOPSIS παξνπζηάζηεθε αξρηθά απφ ηνπο Hwang θαη Yoon. Ζ νλνκαζία 

πξνέξρεηαη απφ ην «technique for preference by similarity to the ideal solution». 

Ζ δηαδηθαζίαο ρσξίδεηαη ζε πέληε θνκκάηηα ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπλνιηθά έληεθα 

βήκαηα. 

1. πιινγή πιεξνθνξηψλ απφθαζεο (βήκα 1) 

2. Δπεμεξγαζία θξηηεξίσλ νθέινπο (βήκαηα 2-7) 

3. Πξνζδηνξηζκφο θξηηεξίσλ θφζηνπο (βήκαηα 8-9) 

4. Δθηέιεζε ζηνηρεηψδνπο αλάιπζεο (βήκα 10) 

5. Καηάηαμε ελαιιαθηηθψλ (βήκα 11) 

Σα βήκαηα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ: 
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Βήκα 1. 

Καηαζθεπάδεηαη έλαο πίλαθαο απφθαζεο D
k 

 , k= 1,2,…..,K 

 

πνπ νη γξακκέο Ai δείρλνπλ ηελ i-νζηή ελαιιαθηηθή θαη νη ζηήιεο Υj δείρλνπλ ην j-νζηφ 

θξηηήξην. Σα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα D είλαη ηα  ηα νπνία δείρλνπλ ηελ θαηάηαμε ηεο 

επίδνζεο ηεο ελαιιαθηηθήο Ai ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην Υj γηα ηελ k-νζηή ιήςε απφθαζεο. 

ηελ ζπλέρεηο πξέπεη λα ρσξηζηνχλ ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ζε δχν θαηεγνξίεο νθέινπο θαη 

θφζηνπο. Τπνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ p θξηηήξηα γηα φθεινο θαη q θξηηήξηα γηα θφζηνο φπνπ 

p+q=n. 

Βήκα 2. 

Καηαζθεπή ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πίλαθα απφθαζεο  , k=1,…,K γηα θάζε απφθαζε γηα 

ηα p θξηηήξηα νθέινπο. Ζ θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή  ζηνλ πίλαθα  κπνξεί λα είλαη θάζε 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζηήιεο ησλ θξηηεξίσλ νθέινπο ηνπ πίλαθα D
k 

 κε ηελ ηηκή ηεο λα 

αλήθεη ζην δηάζηεκα [0,1].  

Ζ θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή γηα ην θξηηήξην j είλαη 

     νπνπ i=1,….,.m , j=1,…..,p 

 

3.1 

Γηα γξακκηθή θαλνληθνπνηήζε, ε θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή ηνπ j-νζηνχ θξηηεξίνπ είλαη 

  ή    

πνπ =max{ }  ,  =min{ } ,  

i=1,….,.m , j=1,…..,p 

 

3.2 

Βήκα 3. 

Αληηζηνίρεζε ελφο δηαλχζκαηνο βάξνπο  , k=1,…,K , γηα ηα θξηηήξηα νθέινπο κε θάζε 

απφθαζε. Αξρηθά ζα ζπγθεληξσζνχλ βάξε γηα ηα θξηηήξηα κε ηελ κνξθή  , j=1,…..,p θαη 

=1 γηα θάζε απφθαζε k=1,…,K. Σν δηάλπζκα βάξνπο ησλ θξηηεξίσλ είλαη 

={ , …., } γηα p θξηηήξηα νθέινπο.  

Βήκα 4. 

Καηαζθεπή ηξνπνπνηεκέλνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πίλαθα απφθαζεο βαξψλ , k=1,…,K, γηα 

θάζε απφθαζε γηα ηα θξηηήξηα νθέινπο. 
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=  

Ηζρχεη φηη   , i=1,….,.m , j=1,…..,p 

Βήκα 5. 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ-ηδαληθψλ ιχζεσλ,   (PIS) θαη 

(NIS), ησλ θξηηεξίσλ νθέινπο γηα θάζε απφθαζε. 

Γηα ηελ k-νζηή απφθαζε έρνπκε 

   3.3 
 

   3.4 

 

πνπ ην J ζρεηίδεηαη κε ηα θξηηήξηα νθέινπο γηα j=1,…..,p 

Βήκα 6. 

Τπνινγηζκφο ησλ κέηξσλ δηαρσξηζκνχ ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ αξλεηηθψλ-ηδαληθψλ ιχζεσλ, 

 θαη  γηα ηα θξηηήξηα νθέινπο. 

Σν βήκα 6 ρσξίδεηαη ζε δχν επηκέξνπο βήκαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζην κέηξν απφζηαζεο 

αηνκηθά. Σν δεχηεξν αζξνίδεη ηα αηνκηθά κέηξα ζε έλα εληαίν κέηξν. 

Βήκα 6.α. 

Τπνινγηζκφο ησλ κέηξσλ δηαρσξηζκνχ απφ ηα PIS θαη NIS γηα ηα θξηηήξηα νθέινπο 

αηνκηθά. Σα αηνκηθά κέηξα δηαρσξηζκνχ γηα θάζε ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m είλαη 

  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m  3.5 

  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m  3.6 

πνπ p  θαη αθέξαηνο 

Βήκα 6.β 

Τπνινγηζκφο ησλ κέηξσλ ησλ PIS θαη NIS γηα ηα θξηηήξηα νθέινπο. 

  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m   3.7 

  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m   3.8 

Ζ πξάμε απηή κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο, γεσκεηξηθφο κέζνο, αξηζκεηηθφο κέζνο ή 

παξαιιαγέο ηνπο. Με ηελ παξαδνρή φηη είλαη ν γεσκεηξηθφο κέζνο φισλ ησλ αηνκηθψλ 

κέηξσλ ηα ζπιινγηθά κέηξα απφ ηα PIS θαη NIS είλαη 
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  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m    3.9 

  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai  , i=1,….,.m              3.10 

Βήκα 7. 

Τπνινγηζκφο ηεο ζρεηηθήο εγγχηεηαο  ζηελ ηδαληθή ιχζε ησλ θξηηεξίσλ νθέινπο. Μεηά 

ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζρεηηθήο εγγχηεηαο ζηελ ηδαληθή ιχζε, γίλεηαη ηαμηλφκεζε ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κε θζίλνπζα ζεηξά. Ζ ζρεηηθή εγγχηεηα ηεο i-νζηήο ελαιιαθηηθήο Ai, 

i=1,….,.m  ζε ζρέζε κε ηα PIS θαη NIS είλαη 

 , i=1,….,.m                        3.11 

πνπ  

ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηφζν θαιχηεξε ζα είλαη ε απφδνζε ηεο ελαιιαθηηθήο 

Βήκα 8. 

Καηαζθεπή ηνπ δείθηε θφζηνπο  , ή ηνπ δείθηε ρξεζηκνπνίεζεο  , i=1,….,.m γηα θάζε 

απφθαζε γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο. Γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο πξψηα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη λα 

απνθαζηζηεί αλ είλαη επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαγκαηηθά θφζηε ή λνκηζκαηηθέο 

αμίεο ζε πεξίπησζε πνπ νη λνκηζκαηηθέο αμίεο είλαη δηαζέζηκεο. Αλ δελ είλαη ηφηε ηα θξηηήξηα 

θφζηνπο ζα επεμεξγαζηνχλ βαζηζκέλα ζε παξφκνηεο ηερληθέο φπσο απηή πνπ πεξηγξάθεηαη 

ζην βήκα 8α. δηαθνξεηηθά ηα θφζηε ζα ππνινγηζηνχλ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην βήκα 8β.  

Βήκα 8α. 

Δπεμεξγαζία θάζε απφθαζεο θφζηνπο αηνκηθά. Αθνινπζψληαο ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 

παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν βήκα γηα ηα θξηηήξηα νθέινπο, γηα θάζε απφθαζε ζα γίλνπλ 

νη αθφινπζεο ελέξγεηεο 

1) Καηαζθεπή ηνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πίλαθα απφθαζεο  , k=1,…,K γηα θάζε απφθαζε 

γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο. Ζ θαλνληθνπνηεκέλε ηηκή  ζηνλ πίλαθα  κπνξεί λα είλαη θάζε 

κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ζηήιεο ησλ θξηηεξίσλ θφζηνπο ηνπ πίλαθα D
k 

 κε ηελ ηηκή ηεο λα 

αλήθεη ζην δηάζηεκα [0,1] κε i=1,… , m , j=1, … , q.  

2) Αληηζηνίρεζε ελφο δηαλχζκαηνο βάξνπο  , k=1,…,K , γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο κε θάζε 

απφθαζε. Αξρηθά ζα ζπγθεληξσζνχλ βάξε γηα ηα θξηηήξηα κε ηελ κνξθή , j=1,…..,q θαη 

=1 γηα θάζε απφθαζε k=1,…,K. Αλ ππάξρεη κφλν έλα θξηηήξην ην νπνίν ρξεηάδεηαη 

λα ππνινγηζηεί ηφηε απηφ ην βήκα κπνξεί λα παξαβιεθζεί.  

3) Καηαζθεπή ηξνπνπνηεκέλνπ θαλνληθνπνηεκέλνπ πίλαθα απφθαζεο βαξψλ , k=1,…,K, 

γηα θάζε απφθαζε γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο. 
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=  

πνπ ππάξρνπλ q θξηηήξηα γηα ππνινγηζκφ θφζηνπο θαη ηζρχεη φηη p+q=n 

Ηζρχεη επίζεο φηη   , i=1,….,.m , j=1,…..,q 

Αλ ππάξρεη κφλν έλα θξηηήξην θφζηνπο ηφηε ηα ζηνηρεία ηνπ  είλαη ίδηα φπσο θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ  γηα θάζε απφθαζε , κε κηα ζηήιε κφλν. 

4) πλδπαζκφο ησλ ηξνπνπνηεκέλσλ απνδφζεσλ ησλ θξηηεξίσλ θφζηνπο ζε έλα δείθηε  

γηα θάζε ελαιιαθηηθή. Γηα ηελ i-νζηή ελαιιαθηηθή ν δείθηεο θφζηνπο είλαη 

 , k=1,…,K                  3.12 

Απηή ε δηαδηθαζίαο κπνξεί λα παξαβιεθζεί αλ ππάξρεη κφλν έλα θξηηήξην θφζηνπο. 

πρλά ν δείθηεο θφζηνπο ιακβάλεη ηελ ηηκή ηνπ απφ κηα αληηθεηκεληθή αμία θαη νη δείθηεο 

θφζηνπο είλαη  γηα ηελ απφθαζε k , k=1,…,K. Έηζη κπνξνχκε λα 

εμαιείςνπκε ηνπο εθζέηεο έηζη ψζηε ν δείθηεο θφζηνπο λα παξνπζηάδεηαη σο  γηα ηελ i-

νζηή ελαιιαθηηθή. 

Αλ είλαη επηζπκεηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξαγκαηηθά δεδνκέλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηφηε ηα 

θφζηε ζα επεμεξγαζηνχλ σο πξαγκαηηθή αμία ή ρξεζηκφηεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

επφκελν βήκα. 

Βήκα 8β. 

Γηα θάζε απφθαζε ππνινγίδεηαη ε ρξεζηκφηεηα γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο αηνκηθά. Γηα λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ κέηξα απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο θάζε απφθαζε ππνινγίδεη κηα ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο γηα ηα έμνδα θφζηνπο. Δίλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ πάλσ απφ έλα ζηνηρεία 

θφζηνπο γηα λα ππνινγηζηνχλ νπφηε απηά ηα ζηνηρεία ζα ζπγρσλεπηνχλ. Τπάξρνπλ δχν 

βήκαηα γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ρξεζηκφηεηαο 

1)ππνινγηκφο ηεο ρξεζηκφηεηαο γηα θάζε απφθαζε 

Δπεηδή ε ρξεζηκφηεηα είλαη ζρεηηθή, νη ρξεζηκφηεηεο θάζε απφθαζεο γηα ηηο επηπηψζεηο  

κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κέζα απφ ζπγθξίζεηο αδηαθνξίαο. Γηα ιφγνπο απιφηεηαο κηα 

εθζεηηθή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο  , γηα j θξηηήξηα 

γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai, i=1,….,.m  είλαη 

                 3.13 

πνπ R είλαη ε αλνρή ηνπ θηλδχλνπ ηεο απφθαζεο 

2)ππνινγηζκφο ηνπ δείθηε ρξεζηκφηεηαο γηα θάζε απφθαζε  
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Γηα κηα ζηνηρεηψδε αλάιπζε απαηηείηαη νη πιεξνθνξίεο ρξεζηκφηεηαο λα είλαη κηθξφηεξεο 

ηνπ έλα. Δπνκέλσο νξίδεηαη έλαο δείθηεο ρξεζηκφηεηαο, αληί γηα ρξεζηκφηεηεο , ν νπνίνο 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο ζηήιεο θφζηνπο. 

                3.14 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα θξηηήξηα θφζηνπο γηα j=1, … , q θαη  

Βήκα 9. 

Καηαζθεπή ελφο ζπλνιηθνχ δείθηε θφζηνπο   ή δείθηε ρξεζηκφηεηαο  , γηα ηελ 

ελαιιαθηηθή Ai, i=1,….,.m  γηα ηα θξηηήξηα θφζηνπο.  

Με βάζε ηα αηνκηθά θξηηήξηα θφζηνπο ηνπ βήκαηνο 8 , απηέο νη ηηκέο θφζηνπο αζξνίδνληαη 

ζε κηα ζπλνιηθή ηηκή κέζσ ησλ δεηθηψλ θφζηνπο ή ρξεζηκφηεηαο γηα θάζε ελαιιαθηηθή. Ζ 

δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ δεηθηψλ θφζηνπο πεξηγξάθεηαη ζην βήκα 9α,   ελψ ε 

δηαδηθαζία ηνπ δείθηε ρξεζηκφηεηαο ζην βήκα 9β. Δπηπιένλ Ζ δηαδηθαζία αζξνίζκαηνο 

κπνξεί λα είλαη γεσκεηξηθφο κέζνο, αξηζκεηηθφο κέζνο ή παξαιιαγέο ηνπο φπσο 

πεξηγξάθεηαη θαη ζην βήκα 6. 

Βήκα 9α. 

Καηαζθεπή ησλ δεηθηψλ θφζηνπο  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai, i=1,….,.m. Αλ ζεσξήζνπκε 

γεσκεηξηθφ κέζν ηφηε ν ζπλνιηθφο δείθηεο θφζηνπο  γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai είλαη 

                    3.15 

i=1,….,.m , k=1,…,K 

πρλά ν δείθηεο θφζηνπο είλαη κηα αληηθεηκεληθή ηηκή θαη ηζρχεη 

  θαη                3.16 

Βήκα 9β. 

Τπνινγηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε ρξεζηκφηεηαο   γηα ηελ ελαιιαθηηθή Ai, i=1,….,.m. 

Αλ ζεσξήζνπκε γεσκεηξηθφ κέζν ηφηε ν ζπλνιηθφο δείθηεο ρξεζηκφηεηαο   ,   

, ηνπ θφζηνπο ηεο i-νζηήο ελαιιαθηηθήο είλαη 

 ,  i=1,….,.m , k=1,…,K               3.17 

Βήκα 10. 

Δμεξγαζία ζηνηρεηψδνπο αλάιπζεο γηα φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο. Σαμηλνκνχληαη φιεο νη 

ελαιιαθηηθέο ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο θφζηνπο ή ρξεζηκφηεηαο ζε αχμνπζα ζεηξά. Ζ 

αλάιπζε ηφηε επεμεξγάδεηαη αλά δεχγε ζχκθσλα κε ηελ ζεηξά ησλ πιεξνθνξηψλ θφζηνπο 

φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. 

 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 3. Καηαγξαθή Πνιπθξηηεξηαθψλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ           50 

Βήκα 10α. 

Τπνινγηζκφο ησλ δηαθνξψλ ζηα νθέιε  , i=1,….,.m, θαη ησλ δηαθνξψλ ζηα θφζηε  

ή ησλ ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηκνηήησλ   δχν ελαιιαθηηθψλ κε ηνλ κηθξφηεξν δείθηε 

θφζηνπο θαη ηνλ ακέζσο επφκελν κηθξφηεξν. Απηφ ζα εμεηάζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ κε ηνλ κηθξφηεξν δείθηε θφζηνπο θαη ηνλ ακέζσο επφκελν κηθξφηεξν απφ ηελ 

πιεπξά νθειψλ θαη ησλ θνζηψλ. Αλ ε αλαινγία ησλ δηαθνξψλ νθειψλ θαη ησλ θνζηψλ, 

   ή , είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο ηφηε επηιέγεηαη ην επφκελν, 

δηαθνξεηηθά επηιέγεηαη ην πξνεγνχκελν.  

Βήκα 10β. 

Τπνινγηζκφο ησλ δηαθνξψλ ζηα νθέιε  θαη ησλ δηαθνξψλ ζηα θφζηε  ή ησλ 

ζπλδεδεκέλσλ ρξεζηκνηήησλ  ηεο ελαιιαθηηθήο ηνπ βήκαηνο 10α θαη ηεο ελαιιαθηηθήο 

κε ηνλ ακέζσο επφκελν κηθξφηεξν δείθηε θφζηνπο.  Απηφ ζα εμεηάζεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ηεο ελαιιαθηηθήο κε ηνλ ακέζσο επφκελν κηθξφηεξν δείθηε θφζηνπο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο 

ηνπ βήκαηνο 10α. Αλ ε αλαινγία ησλ δηαθνξψλ  ή , είλαη κεγαιχηεξε 

ηεο κνλάδαο ηφηε επηιέγεηαη ην επφκελν, δηαθνξεηηθά επηιέγεηαη ην πξνεγνχκελν. Ζ 

ελαιιαθηηθή πνπ απνκέλεη αθνινπζεί ηελ ίδηα δηαδηθαζία κε ηελ ελαιιαθηηθή κε ηνλ ακέζσο 

επφκελν κηθξφηεξν δείθηε θφζηνπο ηεο δηάηαμεο κέρξη λα ζπγθξηζεί ε ελαιιαθηηθή κε ηνλ 

κεγαιχηεξν δείθηε θφζηνπο. 

Βήκα 10γ. 

Λακβάλεηαη ε θαιχηεξε ελαιιαθηηθή. Ζ ελαπνκέλνπζα ελαιιαθηηθή ηνπ πξνεγνχκελνπ 

βήκαηνο είλαη ε βέιηηζηε ελαιιαθηηθή. 

Βήκα 11. 

Σαμηλφκεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ. Μεηά ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ελαιιαθηηθήο ε δηαδηθαζία 

απφ ην βήκα 10 θαη κεηά επαλαιακβάλεηαη αθαηξψληαο θάζε θνξά ηελ βέιηηζηε 

ελαιιαθηηθή έηζη ψζηε κε απηή ηελ δηαδηθαζία λα δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά ηαμηλφκεζεο ησλ 

ελαιιαθηηθψλ. 

3.3.2 Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Ζ Analytic Hierarchy Process(AHP) ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Saaty ην 1980 αλαγάγεη 

έλα πνιχπινθν πξφβιεκα ζε κηα ηεξαξρία. Ζ ζεσξία ηεο βαζίδεηαη ζηα αθφινπζα αμηψκαηα 

Αμίσκα 1: (ακνηβαία ζχγθξηζε), ν απνθαζίδσλ πξέπεη λα κπνξεί λα θάλεη ζπγθξίζεηο θαη λα 

δειψλεη ην ζζέλνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ. Ζ ζζελαξφηεηα απηψλ ησλ πξνηηκήζεσλ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηελ ζπλζήθε ακνηβαηφηεηαο: αλ ην Α είλαη ρ θνξέο πεξηζζφηεξν πξνηηκεηέν απφ 

ην Β, ηφηε ην Β είλαη 1/ρ θνξέο πεξηζζφηεξν πξνηηκεηέν απφ ην Α. 

Αμίσκα 2: (νκνηνγέλεηα), ε πξνηίκεζε εθθξάδεηαη απφ έλα θιεηζηφ ζχλνιν θιίκαθαο. 
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Αμίσκα 3: (αλεμαξηεζία), φηαλ εθθξάδνληαη πξνηηκήζεηο ηα θξηηήξηα ππνζέηνληαη 

αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ ελαιιαθηηθψλ. 

Αμίσκα 4: (πξνζδνθία), γηα ηνλ ζθνπφ ηεο ιήςεο απφθαζεο ε ηεξαξρηθή δνκή ζεσξείηαη 

πιήξεο. 

ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ ηα βάξε ησλ ζηνηρείσλ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ηεξαξρηψλ κε ζπγθξίζεηο δεπγαξηψλ. Θεσξνχκε n ζηνηρεία, C1,….,Cn ηα ζχλνια ησλ 

ζηνηρείσλ θαη aij ε ζρέζε ησλ θξηηεξίσλ Ci, Cj 

A=  

αλ w1,….,wn ηα αξηζκεηηθά βάξε θαη wi/wj=aij , i,j=1,…,n ηφηε ν πίλαθαο Α γίλεηαη 

A=  

ηαλ ν πίλαθαο Α πνιιαπιαζηαζηεί κε ηνλ nx1 πίλαθα ησλ βαξψλ W ηφηε 

[Α][W]=n[W]=  

Ζ εμίζσζε [Α][W]=n[W] ιέγεηαη ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε θαη ην n είλαη ε ραξαθηεξηζηηθή 

ξίδα ηνπ πίλαθα Α. Αλ φια ηα ζηνηρεία ηνπ Α ηθαλνπνηνχλ ηελ ζρέζε 

aij=(wi/wk)(wk/wj)=aikakj ε νπνία ιέγεηαη θχξηα ζρέζε ζπλνρήο, ηφηε ν πίλαθαο είλαη 

ζπλεθηηθφο δηαθνξεηηθά είλαη κε ζπλεθηηθφο. ηελ πξάμε ν πίλαθαο Α είλαη ζπάληα 

ζπλεθηηθφο, ζηελ κε ζπλεθηηθή κνξθή ε ραξαθηεξηζηηθή εμίζσζε είλαη 

[A][W’]=ιmax[W’] φπνπ ιmax είλαη ε κεγαιχηεξε ραξαθηεξηζηηθή ξίδα θαη δίλεηαη απφ ηνλ 

αθφινπζν ηχπν 

ιmax=                               3.18 

ην ραξαθηεξηζηηθφ δηάλπζκα [w’] ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ ζρεηηθψλ βαξψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ππνινγίδεηαη απφ ηηο 2 παξαπάλσ εμηζψζεηο. 

Δπηπιένλ ε ζπλνρή ησλ ζπγθξίζεσλ πξέπεη λα επαιεζεπηεί, ν δείθηεο ζπλνρήο δίλεηαη απφ 

ηνλ παξαθάησ ηχπν 

CI=                     3.19 

Καη ν ξπζκφο κε ζπλεθηηθφηεηαο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν 
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CR=                      3.20 

πνπ ην RI είλαη ν δείθηεο κέζεο ζπλνρήο. Αλ CR<0.1 ηφηε ν πίλαθαο ζεσξείηαη ζπλεθηηθφο 

δηαθνξεηηθά ν πίλαθαο είλαη κε ζπλεθηηθφο θαη πξέπεη λα γίλνπλ λέεο ζπγθξίζεηο. 

3.3.3 Multi Attribute Utility Theory (MAUT) 

H κέζνδνο MAUT είλαη κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάιπζεο πνιιαπιψλ 

κεηαβιεηψλ γηα λα παξάζρεη κηα θνηλή βάζε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο. ηελ κέζνδν απηή ην 

ζηνηρείν θιεηδί είλαη ε παξαγσγή κηαο πνιιαπιψλ ηδηνηήησλ ζπλάξηεζεο ρξεζηκφηεηαο γηα 

ηελ νπνία είλαη απαξαίηεηα νη απιέο ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο θαη ηα βάξε ησλ 

παξαγφλησλ. 

Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη είλαη ηα παξαθάησ 

1) θαζνξηζκφο ελφο ζηφρνπ θαη θαζνξηζκφο ησλ παξακέηξσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπ 

Ο θαζνξηζκφο ελφο πιηθνχ ζηφρνπ θαη εχξεζε ηδηνηήησλ/ελαιιαθηηθψλ είλαη βαζηθά θαη 

νπζηψδε ζηάδηα γηα ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο κεζφδνπ. Αξρηθά ν ζηφρνο ηεο 

αμηνιφγεζεο θαζνξίδεηαη εθηελψο θαη νη ζρεηηθέο ηδηφηεηεο επίζεο.  

2) θαζνξηζκφο ελφο εχξνπο ηδηνηήησλ 

Πξηλ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο ησλ ηδηνηήησλ πξέπεη λα θαζνξηζηεί 

έλα θαηάιιειν εχξνο ησλ ηδηνηήησλ. ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ εχξνπο έλα άλσ θαη έλα θάησ φξην 

ζέηνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ππάξρνληα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ησλ επηζηεκνληθψλ 

αλαιχζεσλ. 

3) παξαγσγή ησλ απιψλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο γηα θάζε ελαιιαθηηθή 

Αξρηθά νη ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο ειέγρνληαη γηα λα δηαπηζησζεί αλ είλαη αχμνπζεο ή 

θζίλνπζεο. Έπεηηα ε κνξθή ησλ απιψλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ πνιηηηθή ηνπ απνθαζίδνληα γηα ηηο ελαιιαθηηθέο. Οη παξαθάησ εμηζψζεηο δείρλνπλ ηηο 

κνξθέο ησλ γεληθψλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο πνπ είλαη αληίζηνηρα αθίλδπλε, νπδέηεξε 

θαη επηθίλδπλε φζνλ αθνξά ηνπο θηλδχλνπο 

U(x)=a-bexp(-cx)                   3.21 

U(x)=a+b(cx)                   3.22 

U(x)=a+bexp(cx)                   3.23 

πνπ a θαη b είλαη ζηαζεξέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε ε ζπλάξηεζε u(x) λα αλήθεη ζην 

δηάζηεκα [0,1]. Ζ ζηαζεξά c είλαη ν φξνο ηεο αχμνπζαο ζπλάξηεζεο φηαλ έρεη αξλεηηθφ 

πξφζεκν θαη ν φξνο κηα θζίλνπζαο ζπλάξηεζεο φηαλ έρεη ζεηηθφ πξφζεκν φηαλ αλαθέξεηαη 

ζηελ πξψηε εμίζσζε. Σα αληίζεηα ηζρχνπλ φηαλ αλαθέξεηαη ζηελ ηξίηε εμίζσζε. Δπίζεο 

ζηελ δεχηεξε εμίζσζε ην c είλαη δηπιή ζπλάξηεζε , +1 γηα κηα αχμνπζα ζπλάξηεζε θαη -1 

γηα κηα θζίλνπζα ζπλάξηεζε. 
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Σν επφκελν βήκα πεξηιακβάλεη έλα άζξνηζκα ησλ απνηειεζκάησλ. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνζζεηηθέο ή πνιιαπιαζηαζηηθέο κνξθέο ζην κνληέιν απηφ. Ζ γεληθή 

κνξθή ελφο πξνζζεηηθνχ κνληέινπ είλαη  

Ui(xi)=                   3.24 

πνπ ην j είλαη ε j-ηνζηή ηδηφηεηα ελδηαθέξνληνο, ην uij είλαη ε j-ηνζηή ηδηφηεηα ηνπ i-ηνζηνχ 

θξηηεξίνπ, ui είλαη ε πξνηίκεζε ηνπ απνθαζίδνληνο ή ε απιή ζπλάξηεζε ρξεζηκφηεηαο γηα 

ην xij, kij είλαη ε ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο j-νζηήο ηδηφηεηαο ηνπ i-νζηνχ θξηηεξίνπ θαη 

ηζρχεη γηα ηηο n ηδηφηεηεο φηη  

4) ππνινγηζκφο ησλ παξαγφλησλ κε βάξε γηα θάζε ηδηφηεηα 

ε απηφ ην ζηάδην ν απνθαζίδσλ θαζνξίδεη ηελ ζρεηηθή ζπνπδαηφηεηα ησλ δηαθφξσλ 

ηδηνηήησλ.  

5) παξαγσγή ησλ πνιιαπιψλ ηδηνηήησλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο 

Με ηηο πξνεγνχκελεο ππνινγηζζείζεο απιέο ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο θαη ησλ παξαγφλησλ 

ηνπο κε βάξε, νη πνιιαπιψλ ηδηνηήησλ ζπλαξηήζεηο ρξεζηκφηεηαο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ. 

Ζ επφκελε εμίζσζε δείρλεη ηελ καζεκαηηθή κνξθή κηαο πνιιαπιψλ ηδηνηήησλ ζπλάξηεζεο 

ρξεζηκφηεηαο 

U(x1,…..,xm)=w1u1(x1)+…..+ w1um(xm)               3.25 

πνπ w1,…,wn είλαη νη παξάγνληεο κε βάξε ησλ ζπλαξηήζεσλ ρξεζηκφηεηαο θαη ην 

άζξνηζκα φισλ απηψλ είλαη ίζν κε ηελ κνλάδα. Ο φξνο ui είλαη κηα απιή ζπλάξηεζε 

ρξεζηκφηεηαο. 

3.4 Μέζνδνη  Αζαθνύο Λνγηθήο 

ηηο κεζφδνπο απηέο ε ελαιιαθηηθή πνπ επηιέγεηαη πξέπεη λα έρεη ηελ κηθξφηεξε απφζηαζε 

απφ ηελ ηδαληθή ζεηηθή ιχζε θαη ηαπηφρξνλα ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ ηδαληθή 

αξλεηηθή ιχζε. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεζηκνπνηνχληαη αζαθήο νκαδνπνηήζεηο θαη 

θιίκαθεο. Οη ελαιιαθηηθέο θαη ηα θξηηήξηα ζπγθεληξψλνληαη θαη δεκηνπξγείηαη ν αζαθήο 

πίλαθαο ηνπ πξνβιήκαηνο. Έπεηηα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο θαλνληθνπνίεζεο ηα ζηνηρεία 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ θαη λα ππνινγηζζνχλ νη απνζηάζεηο ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ 

πξνηεηλφκελε ελαιιαθηηθή. Οη βαζηθέο κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη νη 

fuzzy AHP, fuzzy TOPSIS θαη ε LOWA. 

3.4.1 Fuzzy AHP 

ε κηα ηππηθή κέζνδν AHP νη εηδηθνί πξέπεη λα δψζνπλ έλαλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ ηεο 

θιίκαθαο 1-9 ζηηο ζπγθξίζεηο δεπγαξηψλ έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην δηάλπζκα 

πξνηεξαηφηεηαο. Τπνζέηνληαο φηη δχν παξάγνληεο είλαη ίζεο ζπνπδαηφηεηαο ηφηε έρνπλ κηα 

θιίκαθα ηνπ 1, αλ έλαο παξάγνληαο είλαη ειαθξψο πην ζεκαληηθφο απφ έλαλ άιινλ ηφηε έρεη 
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κηα θιίκαθα ηνπ 3. Οη θιίκαθεο ηνπ 5, 7 θαη 9 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ έλα 

παξάγνληα ν νπνίνο είλαη ηζρπξά πην ζεκαληηθφο, πνιχ πην ηζρπξά ζεκαληηθφο θαη ηειείσο 

πνιχ πην ζεκαληηθφο αληίζηνηρα. Οη θιίκαθεο ηνπ 2, 4, 6 θαη 8 ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

δείμνπλ ειαθξψο κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηαμηλνκήζεσλ. Οη αληίζηνηρνη 

αληίζηξνθνη αξηζκνί (1, 1/2, 1/3, …., 1/9), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αληίζηξνθε ζχγθξηζε. 

κσο ζπρλά ε ζχγθξηζε ησλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλεη αβεβαηφηεηα θαη ππνθεηκεληθφηεηα 

θαη θαζηζηά αδχλαηε ηελ ζχγθξηζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηππηθή κέζνδνο AHP πξέπεη 

λα απνξξηθζεί ιφγσ ηεο χπαξμεο αζαθνχο ή ειιηπνχο ζχγθξηζεο. Ζ fuzzy AHP κέζνδνο 

φκσο κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα απηφ.  

Ζ fuzzy AHPκέζνδνο είλαη κηα ζεκαληηθή επέθηαζε ηεο ηππηθήο κεζφδνπ AHP ε νπνία 

αξρηθά παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο Laarhoven θαηPedrycz. Αξγφηεξα παξνπζηάζηεθαλ θαη 

άιιεο επεθηάζεηο φκσο ε πεξίπινθε ιεηηνπξγία θαη ε έιιεηςε απνδεδεηγκέλσλ ηερληθψλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο έρνπλ ππνλνκεχζεη ηελ εθαξκνγή ηνπο ζηελ πξάμε. Ζ 

ηξνπνπνηεκέλε fuzzy AHPκέζνδνο πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Zeng πεξηιακβάλεη 

απινπνηεκέλεο αζαθήο ιεηηνπξγίεο θαη βήκαηα ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε απηά ηεο 

θιαζζηθήο κεζφδνπ. 

ηελ κέζνδν απηή ρξεζηκνπνηείηαη αζαθήο νκαδνπνίεζε γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νκάδεο 

απνθάζεσλ θαη κεηά κηα κέζνδνο ζαθήλεηαο εθαξκφδεηαη γηα λα κεηαηξέςεη ηηο αζαθείο 

θιίκαθεο ζε επθξηλείο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ πξνηεξαηφηεηαο. Μεηά εθαξκφδνληαο 

αζαθείο ηειεζηέο, ππνινγίδεηαη ε νκάδα πξνηίκεζεο θάζε παξάγνληα. Σα βήκαηα ηεο 

κεζνδνινγίαο είλαη ηα αθφινπζα 

Βήκα 1 

Μέηξεζε παξαγφλησλ ζηελ ηεξαξρία. Οη εηδηθνί ρξεζηκνπνηψληαο ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

απζεληία ηνπο παξέρνπλ ηελ θξίζε ηνπο γηα θάζε παξάγνληα απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο 

ηεξαξρίαο. Απηά κπνξεί λα είλαη αθξηβήο αξηζκεηηθή ηηκή, κηα ζεηξά απφ αξηζκεηηθέο ηηκέο, 

έλαλ γισζζηθφ φξν ή έλα ζπγθερπκέλν αξηζκφ.  

Βήκα 2 

χγθξηζε παξαγφλησλ ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθξίζεηο δεπγαξηψλ. Οη εηδηθνί πξέπεη λα 

ζπγθξίλνπλ θάζε παξάγνληα ζε δεπγάξηα ζην αληίζηνηρν πεδίν ηνπο ζχκθσλα κε ηελ δφκεζε 

ηεο ηεξαξρίαο θαη λα ηα βαζκνλνκήζνπλ είηε κε κηα επθξηλή είηε κε κηα αζαθή θιίκαθα.  

Βήκα 3 

Μεηαηξνπή ησλ πξνηηκήζεσλ ζηνλ πξφηππν ηξαπεδνεηδή αζαθή αξηζκφ(standardized 

trapezoidal fuzzy number (STFN)). πσο πεξηγξάθεθε ζηα βήκαηα 1 θαη 2, επεηδή νη ηηκέο 

ησλ παξαγφλησλ είλαη επθξηλείο κε ηελ κέζνδν STFN πξέπεη λα κεηαηξαπνχλ ζε κηα 

θαζνιηθή κνξθή γηα ηελ ζχλζεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ηεο νκάδαο. 

Έλα STFN κπνξεί λα νξηζηεί σο φπνπ  
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3.26 

 

Βήκα 4 

πλάζξνηζε ησλ αηνκηθψλ STFN ζε νκάδεο STFN. Ο ζθνπφο ηνπ βήκαηνο απηνχ είλαη λα 

εθαξκφζεη ηνλ θαηάιιειν ηειεζηή ψζηε λα ζπλαζξνίζεη αηνκηθέο πξνηηκήζεηο πνπ έγηλαλ 

απφ αλεμάξηεηνπο εηδηθνχο ζε κηα νκάδα πξνηίκεζεο γηα θάζε παξάγνληα. Ζ ζπλάζξνηζε 

ησλ STFN πξαγκαηνπνηείηαη εθαξκφδνληαο ηνλ ηειεζηή αζαθνχο ηξαπεδνεηδνχο 

ζηαζκηζκέλνπ κέζνπ φξνπ 

                3.27 

πνπ  ην αζαθήο ζπγθεληξσηηθφ απνηέιεζκα ηνπ παξάγνληα , 

νη ηηκέο STFN ηνπ παξάγνληα  ππνινγηζκέλεο απφ m εηδηθνχο 

 

 ζπκβνιίδνπλ ηνπο αζαθήο πνιιαπιαζηαζηηθνχο θαη αζξνηζηηθνχο ηειεζηέο 

νη παξάγνληεο ζπκβνιήο ησλ m εηδηθψλ κε ηελ ηδηφηεηα                      

 

κνηα ε ζπλάζξνηζε ηεο θιίκαθαο ησλ STFN νξίδεηαη σο 

                3.28 

πνπ  ε ζπλνιηθή αζαθήο θιίκαθα ηνπ  ζε ζχγθξηζε κε ην  

i.j=1,2, …, n 

νη θιίκαθεο ησλ STFN ηνπ  ζε ζχγθξηζε κε ην ππνινγηζκέλεο απφ 

mεηδηθνχο  

Βήκα 5 

Γεκηνπξγία ζαθψλ θιηκάθσλ ησλ STFN. Γηα λα κεηαηξαπνχλ νη ζπγθεληξσηηθέο θιίκαθεο 

ησλ STFN ζε αληίζηνηρεο επθξηλείο ηηκέο νη νπνίεο λα απεηθνλίδνπλ επαξθψο ηελ νκάδα ησλ 

πξνηηκήζεσλ, απαηηείηαη κηα δηαδηθαζία ζαθελνπνίεζεο  

Τπνζέηνληαο κηα ζπγθεληξσηηθή θιίκαθα STFN , ε αληίζηνηρε 

επθξηλήο ηηκή δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε 
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                  3.29 

πνπ  θαη  

Δπνκέλσο φιεο νη ζπγθεληξσηηθέο αζαθήο θιίκαθεο , i.j=1,2, …, n, κεηαηξέπνληαη ζε 

επθξηλείο  εληφο ηνπ εχξνπο [0,9]. 

Βήκα 6 

Τπνινγηζκφο ησλ βαξψλ πξνηεξαηφηεηαο ησλ βαξψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ. Τπνζέηνληαο φηη 

F1, …., Fn είλαη έλα ζχλνιν ελαιιαθηηθψλ θαη aij είλαη ε ζαθήο θιίκαθα πνπ αληηπξνζσπεχεη 

ηελ ελαιιαθηηθή Fi ζε ζχγθξηζε κε ηελ ελαιιαθηηθή Fj, ε ζχγθξηζε ζε δεπγάξηα δίλεη ηνλ 

αθφινπζν ηεηξαγσληθφ πίλαθα 

A=aij=  

Σα βάξε πξνηεξαηφηεηαο δίλνληαη απφ ηνλ αθφινπζν ηχπν 

                   3.30 

Βήκα 7 

Τπνινγηζκφο ησλ ηειηθψλ αζαθψλ απνηειεζκάησλ.  

 , i=1…..n                  3.31 

Βήκα 8 

χγθξηζε ησλ ηειηθψλ αζαθψλ απνηειεζκάησλ.  

3.4.2 Fuzzy TOPSIS 

Ζ κέζνδνο TOPSIS είλαη κία απφ ηηο πην θιαζζηθέο κεζφδνπο θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνπο 

Hwang θαη Yoon. Βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη ε επηιεγκέλε ελαιιαθηηθή πξέπεη λα έρεη ηελ 

κηθξφηεξε απφζηαζε απφ ηελ ηδαληθή ιχζε θαη ηελ κεγαιχηεξε απφζηαζε απφ ηελ αξλεηηθά 

ηδαληθή ιχζε. Έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ αζαθήο κεζφδνπο TOPSIS έρνπλ αλαπηπρζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.  

Τπνζέηνληαο φηη A1, ….., Am, είλαη νη m πηζαλέο ελαιιαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο ν απνθαζίδσλ 

πξέπεη λα επηιέμεη, C1, …., Cn, είλαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

απφδνζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ, xij είλαη ε απνηίκεζε ηεο ελαιιαθηηθήο Ai ζε ζρέζε κε ην 

θξηηήξην Cj θαη είλαη έλαο αζαθήο αξηζκφο ηφηε έλα θιαζζηθφ αζαθέο πνιπθξηηεξηαθφ 

πξφβιεκα απφθαζεο κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηελ βνήζεηα ηνπ παξαθάησ πίλαθα 
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, i=1, …., m , j=1, …., n 

 , φπνπ wj ην βάξνο ηνπ θξηηεξίνπ Cj  

Ζ δηαδηθαζία γηα λα επεθηαζεί ε TOPSIS ζε αζαθή είλαη ε αθφινπζε 

Βήκα 1 

Δχξεζε ελαιιαθηηθψλ 

Βήκα 2 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ εθηίκεζεο 

Βήκα 3 

Δπηινγή ησλ γισζζηθψλ απνηηκήζεσλ ( , i=1, …., m , j=1, …., n)  γηα ηηο ελαιιαθηηθέο ζε 

ζρέζε κε ηα θξηηήξηα.  

Βήκα 4 

Πξνζδηνξηζκφο ησλ βαξψλ ησλ θξηηεξίσλ.  

Βήκα 5 

Καηαζθεπή ηνπ αζαθνχο πίλαθα απφθαζεο 

Βήκα 6 

Καλνληθνπνίεζε ηνπ αζαθνχο πίλαθα απφθαζεο. Σα αξρηθά δεδνκέλα θαλνληθνπνηνχληαη 

γηα λα εμαιεηθζνχλ αλσκαιίεο πνπ νθείινληαη ζε δηαθνξεηηθέο ηηκέο κέηξεζεο θαη θιίκαθαο. 

Γηα ηελ απνθπγή πνιχπινθεο δηαδηθαζίαο θαλνληθνπνίεζεο ρξεζηκνπνηείηαη γξακκηθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο γηα λα κεηαηξαπνχλ νη θιίκαθεο ησλ θξηηεξίσλ ζε ζπκβαηέο θιίκαθεο. Ο 

θαλνληθνπνηεκέλνο αζαθήο πίλαθαο απφθαζεο ζα είλαη ν αθφινπζνο 

mxn , =1, …., m , j=1, …., n                 3.32 

                  3.33 

                  3.34 

                   3.35 

                   3.36 

πνπ B θαη C είλαη ηα ζχλνια ησλ θξηηεξίσλ νθέινπο θαη θφζηνπο αληίζηνηρα.  
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Βήκα 7 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα δηαθνξεηηθά βάξε ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ν θαλνληθνπνηεκέλνο αζαθήο 

πίλαθαο απφθαζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βαξψλ είλαη 

mxn , =1, …., m , j=1, …., n                 3.37 

                   3.38 

πνπ wij είλαη ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ θξηηεξίνπ Cj 

Βήκα 8 

Τπνινγηζκφο ηεο αζαθνχο ζεηηθήο ηδαληθήο ιχζεο(FPIS, A
*
) θαη ηελ αζαθή αξλεηηθή 

ηδαληθή ιχζε(FNIS, A
-
) 

A
*
=(               3.39 

A
-
=(               3.40 

πνπ                3.41 

Βήκα 9 

Οη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ θαη ησλ Α
* 

, Α
-
 ππνινγίδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

παξαθάησ ζρέζεηο 

                 3.42 

                 3.43 

πνπ d(.,.) ε απφζηαζε πνπ ππνινγίζζεθε κεηαμχ 2 αζαθψλ αξηζκψλ 

Βήκα 10 

Έλαο ζπληειεζηήο ζρεηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηεξαξρίαο φισλ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ 

CCi=                   3.44 

Μηα ελαιιαθηηθή κε ηηκή θνληά ζην 1 δείρλεη φηη ε ελαιιαθηηθή απηή είλαη θνληά ζην FPIS  

θαη καθξηά απφ ην FNIS. 

3.4.3 Linguistic Ordered Weighted Average (LOWA) 

H κέζνδνο LOWA βαζίδεηαη ζηελ κέζνδν OWA ε νπνία εηζήρζε απφ ηνλ Yager θαη ζηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ γισζζηθψλ εηηθεηψλ ην νπνίν νξίζζεθε απφ ηνλ Delgado.   
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Έζησ {a1,….,am} έλα ζχλνιν απφ εηηθέηεο γηα ζπλάζξνηζε , ηφηε ν ηειεζηήο LOWA νξίδεηαη 

σο 

Φ(a1,….,am)=WB
T
=C

m
{wk,bk,k=1,…,m}=w1 b1 (1-w1) C

m-1
{βh,bh,h=2,…,m} 

πνπ W=[w1,…,wm] είλαη ην δηάλπζκα βάξνπο ηέηνην ψζηε wi [0,1] θαη ,  

                 3.45 

Καη Β είλαη ην δηάλπζκα εηηθεηψλ, θάζε ζηνηρείν bi B είλαη ε i-νζηή κεγαιχηεξε εηηθέηα ζην 

ζχλνιν a1,….,am.  

C
m

 είλαη ν θπξηφο ζπλδπαζκφο ηειεζηψλ m εηηθεηψλ, αλ m=2 ηφηε νξίδεηαη σο 

C
2
{wi,bi,i=1,2}=w1 sj (1-w1) si=sk, si,sj S, j I               3.46 

K=min{T,i+round(w1(j-i))}                  3.47 

πνπ b1=sj θαη b2=si 

Έλαο πξνηεηλφκελνο ηξφπνο απφ ηνλ Yager γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ βαξψλ είλαη ν 

αθφινπζνο 

Wi=Q(i/n)-Q((i-1)/n), i=1,…..,n                 3.48 

Q(r)=                    3.49 

πνπ a,b,r [0,1] 

Ο ηειεζηήο LOWA έρεη ηηο αθφινπζεο ηδηφηεηεο 

1) Ο ηειεζηήο LOWA είλαη γλεζίσο αχμσλ ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο ησλ νξηζκάησλ θαη ηζρχεη 

ην παξαθάησ 

Έζησ Α=[a1,….,an] έλα δηαηεηαγκέλν δηάλπζκα νξηζκάησλ θαη έζησ Β=[b1,….,bn] έλα 

δεχηεξν δηαηεηαγκέλν δηάλπζκα νξηζκάησλ ηέηνην ψζηε  ηφηε Φ(Α) Φ(Β) 

2) Ο ηειεζηήο LOWA είλαη κεηαβαηηθφο 

θ(a1,…,an)=θ(π(a1),….,π(an)) 

φπνπ π είλαη ε αληηκεηάζεζε ζην ζχλνιν ησλ νξηζκάησλ 

3) Ο ηειεζηήο LOWA είλαη έλαο «ή/θαη» ηειεζηήο. Γηα θάζε δηάλπζκα βάξνπο W θαη γηα 

θάζε δηάλπζκα δηαηεηαγκέλσλ εηηθεηψλ Α=[a1,….,an]  ηζρχεη 

min(a1,…,an) θ(a1,…,an) max(a1,…,an) 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 3. Καηαγξαθή Πνιπθξηηεξηαθψλ πζηεκάησλ Τπνζηήξημεο Απνθάζεσλ           60 

3.5 Βαζηθέο Μέζνδνη ρέζεσλ Τπεξνρήο 

ηηο κεζφδνπο απηέο νη ελαιιαθηηθέο ζπγθξίλνληαη ζε δεπγάξηα γηα λα ειεγρζεί πνηα απφ 

απηέο ζα πξνηηκεζεί ζε ζρέζε κε θάζε θξηηήξην. Αθνχ ζπγθεληξσζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο 

γηα φια ηα θξηηήξηα, ην κνληέιν απηφ θαζνξίδεη ζε πνην βαζκφ κηα απφ ηηο ελαιιαθηηθέο 

ππεξηεξεί κηαο άιιεο. Θεσξνχκε φηη κηα ελαιιαθηηθή α ππεξηεξεί κηαο ελαιιαθηηθήο β αλ 

ππάξρνπλ αξθεηέο απνδείμεηο γηα λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε α είλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν θαιή φζν 

θαη ε β φηαλ ιάβνπκε ππφςε φια ηα θξηηήξηα. Οη θχξηεο κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ 

θαηεγνξία είλαη ε ELECTRE θαη ε PROMETHEE. 

3.5.1 Οηθνγέλεηα Μεζόδσλ ELECTRE 

ELECTREE I 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη πνιχ απιή θαη πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κφλν φηαλ φια ηα θξηηήξηα 

έρνπλ θσδηθνπνηεζεί ζε αξηζκεηηθέο θιίκαθεο θαη κε παξφκνηα εχξε. ε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε κπνξνχκε λα πνχκε φηη κηα ελαιιαθηηθή a ππεξηεξεί ηεο ελαιιαθηηθήο b (aSb) 

φηαλ πιεξνχληαη 2 πξνυπνζέζεηο. Ο δείθηεο ζπζρέηηζεο νξίδεηαη σο 

C(aSb)=                    3.50 

Οξίδεηαη επίζεο ν δείθηεο αζπκθσλίαο 

d(aSb)=max{gj(b)-gj(a)}                  3.51 

Καη νη 2 δείθηεο πξέπεη λα ππνινγίδνληαη γηα θάζε δεπγάξη ελαιιαθηηθψλ. Απφ ηηο ζπγθξίζεηο 

απηέο κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζε έλα ζπκπέξαζκα απφ ηα παξαθάησ 

 aSb θαη φρη bSa (ε a πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ b) 

 bSa θαη φρη aSb (ε b πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ a) 

 aSb θαη bSa (νη a θαη b είλαη αδηάθνξεο) 

 φρη aSb θαη φρη bSa (νη a θαη b είλαη παξφκνηεο) 

 

ELECTRE II 

ηελ κέζνδν απηή νξίδνπκε 2 επίπεδα ζπζρέηηζεο s
1
>s

2
 ,  

φπνπ s
1
,s

2
  [0.5,1-minj J wj], ε ζπλζήθε ζπζρέηηζεο φπνπ ην a ππεξηεξεί ηνπ b είλαη ε 

αθφινπζε 

c(aSb) s
r 
θαη c(aSb) c(bSa) γηα r=1,2                3.52 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζείηαη έλαο αιγφξηζκνο 4 βεκάησλ 

1. δηαίξεζε ηνπ ζπλφινπ Α ζε έλα ζχλνιν  

2. δεκηνπξγία κηαο πιήξνπο πξν-αθνινπζίαο Ε1 ηεο  
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3. . δεκηνπξγία κηαο πιήξνπο πξν-αθνινπζίαο Ε2 ηεο  

4. δεκηνπξγία ηεο κεξηθήο πξν-αθνινπζίαο Ε, aZb  aZ1b θαη aZ2b 

ELECTRE III 

Ζ πξνέιεπζε ηεο κεζφδνπ Electre πξνέξρεηαη απφ ην 1965. Δθείλε ηελ επνρή, κηα νκάδα 

εξεπλεηψλ γηα λα κπνξέζεη λα ιχζεη έλα πνιπθξηηεξηαθφ πξφβιεκα δεκηνχξγεζε ηελ 

κέζνδν MARSAN, ην νπνίν φκσο είρε πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ εθαξκνγή. Σφηε ν 

B.Royπξνζπάζεζε λα βξεη κηα λέν κέζνδν γηα λα μεπεξαζηνχλ νη πεξηνξηζκνί ηεο 

πξνεγνχκελεο κεζφδνπ θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ε κέζνδνο ELECTRE. 

ηελ κέζνδν απηή αξρηθά πξέπεη λα θαζνξηζηεί έλα ζχλνιν απφ πηζαλέο ελαιιαθηηθέο 

Α=(Α1, Α2 , …… , Αn)πνπ ζα εθηηκεζνχλ θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. ηελ ζπλέρεηα 

θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα F=(1 , 2 , ….. , j , …. , m) ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ ζπγθξφηεζε 

κηαο ζεηξάο θαηάηαμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ. 

Γνζέλησλ δχν ελαιιαθηηθψλ Ai θαη Ak θαη ππνζέηνληαο φηη νη ηηκέο ηνπο εθθξάδνληαη σο 

gj=gj(Ai) θαη gj=gj(Ak) ζχκθσλα κε ην j-ηνζηφ θξηηήξην κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην 

Aiθπξηαξρεί ηνπ Akαλλ 

gj(Ai) gj(Ak)                      3.53 

Ζ παξαπάλσ αληζφηεηα πξέπεη λα επαιεζεπηεί γηα έλα ηνπιάρηζηνλ θξηηήξην. Ζ Fείλαη 

απνδεθηή αλ γίλεηαη δεθηή απφ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δηαδηθαζίαο 

ιήςεο απνθάζεσλ. Έλα ζχλνιν θξηηεξίσλ πξέπεη λα πιεξνί ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

Πιεξφηεηα 

Σα θξηηήξηα δελ πξέπεη λα είλαη αλεπαξθή ή ππεξεπαξθή 

Αλ   , gj(Ai) gj(Ak)  Ai θαη Ak είλαη αδηάθνξα. 

Αλ ν απνθαζίδσλ δελ ζεσξεί ηελ παξαπάλσ πξφηαζε αιεζή ηφηε ππνζέηεη φηη θάπνηα 

ζεκαληηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο δελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε. 

πλνρή  

Σν ζχλνιν πξνηηκήζεσλ γηα θάζε θξηηήξην πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηηο γεληθέο πξνηηκήζεηο. 

Αλ gj(Ai) gj(Ak) θαη gk(Ai)>gk(Ak)  =>ην Αi πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ Αk 

ρη πιενλάδνληα  

Σα θξηηήξηα δελ πξέπεη λα είλαη πιενλάδνληα θαη δελ πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη. Ζ 

δηαγξαθή θάπνησλ θξηηεξίσλ κπνξεί λα θάλεη κε έγθπξεο θάπνηεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηνπιάρηζηνλ έλα δεπγάξη ελεξγεηψλ. 

Ζ κέζνδνο ELECTREραξαθηεξίδεηαη απφ κεξηθή ζπγθέληξσζε ησλ πξνηηκήζεσλ. 

Δηδηθφηεξα , είλαη δπλαηφ λα νξηζηεί ε ζρέζε ππεξνρήο ηεο ελαιιαθηηθήο Αi έλαληη ηεο 
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ελαιιαθηηθήο Αk σο κηα δπαδηθή ζρέζε ζην Α, αλ είλαη δπλαηφ λα νξηζηεί βέβαηα φηη ε 

Αiείλαη ηνπιάρηζηνλ ηφζν θαιή φζν ε Αk δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πξνβιήκαηνο ,ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο. 

Ζ ππφζεζε ηεο ππεξνρήο ππνζηεξίδεηαη απφ 2 ζπλζήθεο δνθηκήο. 

1.ζπκθσλία 

2.αζπκθσλία 

Έλαο δείθηεο ν νπνίνο νξίδεηαη ζην δηάζηεκα [0,1] παξέρεη κηα αμηνιφγεζε γηα ηνλ βαζκφ 

αμηνπηζηίαο ηεο θάζε ζρέζεο ππεξνρήο θαη απνηειεί κηα δνθηκή γηα λα επαιεζεπηεί ε 

απφδνζε ηεο θάζε ελαιιαθηηθήο. 

Δλψ έλα θξηηήξην νξίδεηαη σο έλα άθακπην εξγαιείν ζηελ θιαζζηθή αληίιεςε  , ε 

κεζνδνινγία ηνπ ELECTREεηζάγεη ηελ ειαζηηθή έλλνηα ηνπ ςεπδν-θξηηεξίνπ. Οξίδεη κηα 

θαηάζηαζε αδηαθνξίαο ζε κηα δψλε φπνπ ε δηαθνξά ησλ Ai θαη Akείλαη ηδηαίηεξα κηθξή. 

Δπίζεο νξίδεη κηα δψλε αζζελήο πξνηίκεζεο αλάκεζα ζηηο δψλεο αδηαθνξίαο θαη απζηεξήο 

πξνηίκεζεο. Απηέο νη δψλεο αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αβεβαηφηεηα κεηαμχ ηεο αδηαθνξίαο θαη 

ησλ απζηεξψλ ζπλζεθψλ πξνηίκεζεο. Απηή ε δηαδηθαζία επηηξέπεη λα απνθεχγνληαη 

απνθάζεηο φηαλ ηα δεδνκέλα δελ είλαη εληειψο δηαζέζηκα ή είλαη αβέβαηα. 

Έλα θαηψθιη αδηαθνξίαο qjθαη έλα θαηψθιη απζηεξήο πξνηίκεζεο pjείλαη θαζνξηζκέλα φζνλ 

αθνξά ην j-ηνζηφ θξηηήξην. Δηδηθφηεξα ην qjδείρλεη ην θαηψηαην φξην ηεο αβεβαηφηεηαο , πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο εθηεινχκελνπο ππνινγηζκνχο , ελψ ην pjκπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην 

αλψηαην φξην ηνπ ζθάικαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο εθηεινχκελνπο ππνινγηζκνχο. Χο εθ ηνχηνπ, 

έλα ςεπδν-θξηηήξην είλαη κηα ζπλάξηεζε gjζηελ νπνία ε δηαθξηηή ηθαλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δχν Aiθαη Ak Aθαηψθιηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα qj θαη pjθαη νξίδνληαη αθνινχζσο: 

Σα Ai θαη Ak αδηάθνξα αλ 

|gj(Ai)-gj(Ak)| qj 

Σν Ai πξνηηκάηαη αζζελέζηεξα ηνπ Akαλ 

qj [gj(Ai)-gj(Ak)] pj 

Σν Ai πξνηηκάηαη ηζρπξφηεξα ηνπ Ak αλ 

gj(Ai)-gj(Ak) pj 

χκθσλα κε ην ίδην θξηηήξην είλαη πάληα αιεζέο φηη 

qj pj 

Έλα ςεπδν-θξηηήξην γίλεηαη αιεζέο θξηηήξην αλ 

qj pj 
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Γηα ην j-ηνζηφ θξηηήξην κπνξεί λα νξηζηεί ην θαηψθιη-βέην vj σο ε νξηαθή ηηκή ηεο δηαθνξάο 

gj(Ak)-gj(Ai)  , ζχκθσλα κε ην νπνίν είλαη ζεκηηφ λα απνξξίςνπκε ηελ ππφζεζε ηεο ππεξνρήο 

ηνπ Ai έλαληη ηνπ Ak. πλεπάγεηαη φηη 

qj pj vj 

Σα παξαπάλσ θαηψθιηα δελ είλαη πεηξακαηηθέο ηηκέο απφ ηηο νπνίεο ην απαηηείηαη ην αθξηβέο 

απνηέιεζκα αιιά είλαη θαηάιιειεο πνζφηεηεο ηηο νπνίεο εηζάγνπλ νη εηδηθνί γηα λα θάλνπλ 

ηελ κέζνδν πην επέιηθηε ιακβάλνληαο ππφςε δεδνκέλα αβεβαηφηεηαο θαη πξνζεγγηζηηθά. 

Σα βάξε ησλ θξηηεξίσλ απνδίδνληαη αθνινπζψληαο ηα παξαθάησ βήκαηα 

1.Μηα πξψηε ηεξάξρεζε ησλ θξηηεξίσλ 

2.Μηα επαθφινπζε απφδνζε βαξψλ ζχκθσλα κε ηελ ηεξαξρία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ζχγθξηζεο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ , ν αλαιπηήο ππνινγίδεη 

ηνπο δχν αθφινπζνπο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ αληηζηνηρίαο κεηαμχ απηψλ 

ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο ζπζηήκαηνο ησλ βαξψλ θαη ησλ θαησθιίσλ. 

 Γείθηεο αληηζηνηρίαο ζχκθσλα κε έλα δνζέλ θξηηήξην 

 Γείθηεο γεληθήο αληηζηνηρίαο 

Σν πξψην  , ην νπνίν δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε cj(Ai , Ak) , καο πιεξνθνξεί γηα ηελ ηζρπξή 

πξνηίκεζε ηεο ελαιιαθηηθήο Aiζε ζρέζε κε ηελ ελαιιαθηηθή Akζχκθσλα κε ην j-ηνζηφ 

θξηηήξην. Απηφ είλαη κηα ζπλάξηεζε ηεο δηαθνξάο gj(Ak)-gj(Ai)  θαη νξίδεηαη σο: 

cj(Ai , Ak)=0 pj<gj(Ak)-gj(Ai)  ην Ak πξνηηκάηαη ηζρπξά έλαληη ηνπ Ai 

0<cj(Ai , Ak)<1 qj<gj(Ak)-gj(Ai) pj ην Ak πξνηηκάηαη αζζελψο έλαληη ηνπ Ai 

cj(Ai , Ak)=1 gj(Ak)-gj(Ai) qjηα Ak θαη Aiείλαη αδηάθνξα 

Με άιια ιφγηα ην cj(Ai , Ak) δείρλεη ηνλ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε ηελ δήισζε φηη ην Aiππεξέρεη 

ηνπ Ak. Μεηψλεηαη γξακκηθά απφ ην αλψηαην επίπεδν κφιηο ην gj(Ak) πεξλάεη ην θαηψθιη 

αδηαθνξίαο θαη θηάλεη ζην θαηψηεξν επίπεδν κφιηο ην gj(Ak) θηάλεη ζην θαηψθιη 

πξνηίκεζεο. 

Ο δείθηεο ηεο γεληθήο ζπζρέηηζεο Cik αληηπξνζσπεχεη ηελ πνζφηεηα ησλ απνδείμεσλ γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε φια ηα θξηηήξηα , ζχκθσλα κε ηελ ππφζεζε φηη ην Ai 

ππεξέρεη ηνπ Ak. Οξίδεηαη σο ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν φισλ ησλ cj(Ai , Ak) Fκε ηελ 

ππφζεζε φηη ην Ai ππεξέρεη ηνπ Ak. 

Cik=                    3.54 

πνπ Wjην βάξνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην j-ηνζηφ θξηηήξην. 

Ο δείθηεο αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ Ai θαη Ak ζχκθσλα κε ην j-ηνζηφ θξηηήξην 

νξίδεηαη σο 
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dj(Ai,Ak)=1 vj<gj(Ak)-gj(Ai)                  3.55 

0<dj(Ai,Ak)<1 pj<gj(Ak)-gj(Ai)=vj                       3.56 

dj(Ai,Ak)=0 gj(Ak)-gj(Ai)=pj                        3.57 

Σν dj(Ai,Ak) εθθξάδεη ηνλ βαζκφ αζπκθσλίαο κε ηελ δήισζε φηη Ai ππεξέρεη ηνπ Ak. 

Απμάλεηαη γξακκηθά απφ ην θαηψηεξν επίπεδν κέρξη ην gj(Ak) λα πεξάζεη ην θαηψθιη 

πξνηίκεζεο θαη θηάλεη ζην αλψηεξν φξην κφιηο ην gj(Ak) θηάλεη ζην θαηψθιη-βέην. 

Ζ επειημία επηηξέπεη επαιήζεπζε αλ ε ζρέζε ππεξνρήο κεηαμχ ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ είλαη 

αλακθηζβήηεηε , κε πεηζηηθή ή αλ πεξηιακβάλνληαη ηηο πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο. Δθθξάδεηαη 

σο έλαο δείθηεο δikπνπ νλνκάδεηαη βαζκφο αμηνπηζηίαο ηεο ππεξνρήο. ζνλ αθνξά ηα  Ai θαη 

Ak νξίδεηαη σο 

δik= φηαλ dj>Cik                       3.58 

φπνπ θαη  

H εηζαγσγή ηνπ δik είλαη απαξαίηεηε επεηδή ην Cik είλαη έλαο αμηφπηζηνο δείθηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο ππεξνρήο κέρξη νη δείθηεο αμηνπηζηίαο dj λα ζεσξήζνπλ ρακειέο ηηκέο. Δπηπιένλ 

δεδνκέλνπ ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο ηεο ππεξνρήο δem ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ Αe θαη Αm ην 

γεγνλφο φηη δik>δem δελ ελλνεί φηη ε ππεξνρή ηνπ Αi έλαληη ηνπ Αk είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ 

ππεξνρή ηνπ Αe έλαληη ηνπ Αm. 

Μηα ζπλάξηεζε, νλφκαηη θαηψθιη δηάθξηζεο, s(ι) ψζηε λα επαιεζεχζεη αλ κηα ζρέζε 

ππεξνρήο είλαη πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε απφ κηα άιιε. 

Αλ                3.59 

Σφηε επαιεζεχεηαη φηη ε ππεξνρή ηνπ Αiέλαληη ηνπ Αkείλαη απζηεξά πην αμηφπηζηε ηνπ Αe 

έλαληη ηνπ Αm. 

Ζ ηειηθή ηεξάξρεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ «απφζηαμε», κηα δηαδηθαζία ε νπνία παξέρεη δχν 

πηζαλέο δηαηάμεηο 

1.ε πξψηε πξνέξρεηαη απφ κηα θζίλνπζα απφζηαμε, ζηελ νπνία ε ζεηξά ηεξάξρεζεο αξρίδεη 

απφ ηελ ηζρπξφηεξε πξνηηκψκελε ελαιιαθηηθή. 

2. ε δεχηεξε πξνέξρεηαη απφ κηα αχμνπζα απφζηαμε ζηελ νπνία ε ζεηξά ηεξάξρεζεο αξρίδεη 

απφ ηελ αζζελέζηεξε πξνηηκψκελε ελαιιαθηηθή. 

Ζ ηνκή ησλ πξνεγνχκελσλ δηαηάμεσλ, ε νπνία ζεσξείηαη νινθιεξσκέλε, είλαη κηα κεξηθή 

δηάηαμε ε νπνία γίλεηαη αθνινπζψληαο ηνπο παξαθάησ θαλφλεο 

Αλ ην Αiπξνηηκάηαη έλαληη ηνπ Αkθαη ζηηο δχν δηαηάμεηο ηφηε πξνηηκάηαη θαη ζηελ ηειηθή 

δηάηαμε 
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Αλ ηα Αi θαη Αkείλαη αδηάθνξα ζε κία απφ ηηο δχν δηαηάμεηο, ελψ ην Αi πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ 

Αk ζηελ άιιε δηάηαμε ηφηε ην Αi πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ Αk θαη ζηελ ηειηθή δηάηαμε 

Αλ ην Αiπξνηηκάηαη έλαληη ηνπ Αk ζε κία απφ ηηο δχν δηαηάμεηο  ελψ ην Αk πξνηηκάηαη έλαληη 

ηνπ Αi ζηελ άιιε δηάηαμε ηφηε ηα Αi θαη Αk είλαη κε ζπγθξίζηκα ζηελ ηειηθή δηάηαμε 

ELECTREE IV 

Σν φλνκα ELECTREE IV ήηαλ έλα αλεπίζεκν φλνκα γηα ηελ ELECTREE I κε θαηψθιη-

βέην. Σν λέν εξγαιείν πνπ εηζήρζε ήηαλ ην θαηψθιη-βέην uj, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο έλα άλσ 

φξην. Αλάκεζα ζηηο 2 απηέο κεζφδνπο ππάξρνπλ κηθξέο δηαθνξέο. Ζ κφλε νπζηαζηηθή 

δηαθνξά πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζπλζήθε ζπζρέηηζεο, ε νπνία ζηελ λέα κέζνδν ιέγεηαη 

ζπλζήθε ρσξίο βέην, είλαη ε αθφινπζε 

gj(a)+uj(gj(a)) gj(b)                    3.60 

ELECTRE IS 

H θχξηα ηδέα ηεο ELECTRE IS είλαη ε ρξήζε ηνπ ςεπδν-θξηηεξίνπ αληί γηα αιεζή θξηηήξηα. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη ε αθφινπζε 

πλζήθε ζπζρέηηζεο  

ηαλ aSb 

J
S
={                 3.61 

ηαλ bQa 

J
S
={              3.62 

Ζ ζπλζήθε ζπζρέηηζεο είλαη 

C(aSb)= +                  3.63 

πνπ θj=                   3.64 

πλζήθε ρσξίο βέην 

                 3.65 

πνπ                   3.66 

ELECTRE TRI 

ηελ ELECTRE TRI φιεο νη ελαιιαθηηθέο ηαμηλνκνχληαη ζε θαηεγνξίεο. Κάζε θαηεγνξία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα αλψηαην θαη έλα θαηψηαην φξην. Θεσξνχκε φηη ην bh είλαη ην 
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αλψηεξν φξην ηεο θαηεγνξίαο Ch θαη ην θαηψηεξν φξην ηεο θαηεγνξίαο Ch+1. H ελαιιαθηηθή 

a θαη ην φξην bh έρνπλ ηελ αθφινπζε ζπζρέηηζε 

 aIbh αλ aSbh θαη bhSa 

 aPbh αλ aSbh θαη φρη bhSa 

 bhPa αλ φρη aSbh θαη bhSa 

 aRbh αλ φρη aSbh θαη φρη bhSa 

3.5.2 PROMETHEE 

Ζ PROMETHEE, νηθνγέλεηα ησλ κεζφδσλ ππεξνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

PROMETHEE I γηα ηε κεξηθή θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ε PROMETHEE II 

γηα πιήξε θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, αλαπηχρζεθαλ απφ ηνλ Brans θαη 

παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1982 ζε έλα ζπλέδξην πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηνπο 

Nadeau θαη Landry ζην Παλεπηζηήκην Laval, Quebec ηνπ Καλαδά. 

Σν πξψην βήκα ηεο κεζφδνπ PROMETHEE πεξηιακβάλεη ηε δνκή κηαο πξνηηκψκελεο 

ιεηηνπξγίαο γηα θάζε θξηηήξην. Γεδνκέλνπ φηη ε ιεηηνπξγία πξνηίκεζεο αληαλαθιά ηηο 

πνηνηηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε παξάγνληα είλαη δπλαηφ λα αιιάμεη ε ιεηηνπξγία 

πξνηίκεζεο φηαλ αιιάδνπλ νη πξνηηκήζεηο ηνπ παξάγνληα. Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηε 

ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ πξνηεηλφκελσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζε δεπγάξηα κε ηελ 

πξνηηκψκελε ιεηηνπξγία. Χο ηξίην βήκα, ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ ζπγθξίζεσλ 

παξνπζηάδνληαη ζε πίλαθα αμηνιφγεζεο σο ηηο εθηηκψκελεο ηηκέο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ γηα 

θάζε ελαιιαθηηθή ιχζε. Σν ηέηαξην βήκα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θαησθιίσλ 

θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πξνηηκψκελσλ ιεηηνπξγηψλ γηα θάζε παξάγνληα. ην ζηάδην απηφ ε 

αλάιπζε αληαλαθιά ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ θάζε παξάγνληα ζε πνζνηηθή 

κνξθή. ε απηφ ην ζεκείν ε θαηάηαμε γίλεηαη ζε δχν ζηάδηα: Σν πέκπην βήκα πεξηιακβάλεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ PROMETHEE I γηα ηε κεξηθή θαηάηαμε θαη κεηά ην έθην βήκα 

πεξηιακβάλεη ηελ κέζνδν PROMETHEE II γηα ηελ πιήξε ηεξάξρεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

ιχζεσλ. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί εδψ φηη ζην ηειηθφ βήκα ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη  

κηα αλάιπζε επαηζζεζίαο ησλ ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο, έηζη ψζηε λα αμηνινγεζεί ην πψο νη 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαηαηάζζνληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθά βάξε. 

Τπνζέηνπκε έλα πνιπθξηηεξηαθφ πξφβιεκα: 

{f1(a) , f2(a) ….. fh(a)….. fk(a) |a  K} φπνπ: 

K έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν απφ πηζαλέο ελαιιαθηηθέο  

fh(a) , h= 1, 2, …. , k , ε ηηκή ηεο ελαιιαθηηθήο a ηνπ θξηηεξίνπ h 

ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ν θνξέαο ιήςεο απνθάζεσλ ελδηαθέξεηαη λα βξεη κηα βέιηηζηε 

ελαιιαθηηθή ε νπνία επηθξαηεί ησλ άιισλ ελαιιαθηηθψλ έηζη ψζηε fh( ) fh(a) a K , h 
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Γεληθά, απηή ε βέιηηζηε ιχζε δελ ππάξρεη, θαη κάιηζηα ε ζρέζεηο θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ νξίδεηαη σο:  

Σν aθπξηαξρεί ηνπ bαλλfh(a) fh(b) , h  {1, 2, ….. , k}. Οη κέζνδνη ππεξνρήο φπσο ε 

PROMETHEE πξνζπαζνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηελ ζρέζε θπξηαξρίαο κεηαμχ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε δχν ελαιιαθηηθέο ιχζεηο a θαη b, ε δνκή πξνηίκεζεο 

κπνξεί λα νξηζηεί σο: 

                  3.67 

πνπ aPb ζεκαίλεη φηη ε ελαιιαθηηθή aπξνηηκάηαη έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο b αλ ε 

ελαιιαθηηθή aέρεη θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηελ ελαιιαθηηθή bφζνλ αθνξά ην θξηηήξην h, θαη 

albζεκαίλεη φηη νη ελαιιαθηηθέο aθαη bείλαη αδηάθνξεο ζε ζρέζε κε ην θξηηήξην h. 

Ζ κέζνδνο PROMETHEE δίλεη κηα αξηζκεηηθή ηηκή κεηαμχ 0 θαη 1 ζηε ζρέζε πξνηίκεζεο 

ηεο παξαπάλσ εμίζσζεο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ δείθηε πξνηίκεζεο P (a, b) ηέηνην ψζηε: 

               3.68 

πνπ0< p[fh(a),fh(b)] 1 

Γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο ππνζέηνπκε φηη p[fh(a),fh(b)]=p[fh(a)-fh(b)] 

Οη Brans θαη Vincke αλαγλψξηζαλ 6 ηχπνπο θξηηεξίσλ πξνηίκεζεο πνπ είλαη πην θνηλνί ζε 

πξαγκαηηθέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ. Απηνί είλαη νη αθφινπζνη: 

1.ύλεζεο θξηηήξην 

                  3.69 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ππάξρεη αδηαθνξία κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ aθαη bκφλν αλ 

f(a)=f(b). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ππάξρεη πξνηίκεζε γηα ηελ ελαιιαθηηθή πνπ έρεη ηελ 

κεγαιχηεξε ηηκή. 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.1 

 

P(a,b) 

1 

0 a-b 
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2.ρεδόλ θξηηήξην 

                3.70 

ην θξηηήξην απηφ ππάξρεη αδηαθνξία φηαλ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ δελ μεπεξλά 

έλα θαηψθιη αδηαθνξίαο.  

 

 

 

 

ρήκα 3.2 

3.Κξηηήξην γξακκηθήο πξνηίκεζεο 

               3.71 

ζν ην a-bείλαη κηθξφηεξν ηνπ p(θαηψθιη πξνηίκεζεο) ε πξνηίκεζε απμάλεηαη γξακκηθά κε 

ηνλ παξάγνληα a-b.Αλ ην a-b γίλεη κεγαιχηεξν ηνπ p έρνπκε ηφηε κηα θαζαξή πξνηίκεζε. 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.3 

4.Κξηηήξην επηπέδνπ 

                3.72 

ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ηαπηφρξνλα έλα θαηψθιη αδηαθνξίαο θαη έλα θαηψθιη 

πξνηίκεζεο. Αλ ην a-bβξίζθεηαη αλάκεζα ζηα 2 θαηψθιηα ππάξρεη κηα αζζελήο πξνηίκεζε. 

 

 

 

-q q 

1 

0 

P(a,b) 

a-b 

-p p a-b 0 

1 

P(a,b) 
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ρήκα 3.4 

5.Κξηηήξην γξακκηθήο πξνηίκεζεο θαη πεξηνρήο αδηαθνξίαο 

            3.73            

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε απφθαζε ιακβάλεηαη ζεσξψληαο φηη ε πξνηίκεζε απμάλεηαη 

γξακκηθά απφ αδηαθνξίαο έσο θαζαξή πξνηίκεζε ζηελ πεξηνρή αλάκεζα ζηα θαηψθιηα p θαη 

q. 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.5 

6.Κξηηήξην ηνπ Gauss 

P(a.b)= 1- exp(-(a-b)
2
/2ζ

2
)                            3.74 

ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη κφλν λα ππνινγηζηεί ε κεηαβιεηή ζ, ε νπνία ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο. 

 

 

 

 

ρήκα 3.6 

 

1 

a-b 

P(a,b) 

0 

 q       p -p      -q 

1/2 

a-b 
0 

1 

P(a,b) 

a-b p q 0 -q -p 

1 

P(a,b) 
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Σέινο ν γεληθφο δείθηεο πξνηίκεζεο ππνινγίδεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

                  3.75 

πνπ ην wkείλαη ην βάξνο ηνπ θάζε θξηηεξίνπ. 

Δπίζεο ππνινγίδνληαη θαη ηα παξαθάησ κεγέζε: 

Ρνή εμφδνπ: Φ
+
(a)=                  3.76 

Ρνή εηζφδνπ: Φ
-
(a)=                  3.77 

Καζαξή ξνή: Φ(a)=Φ
+
(a)-Φ

-
(b)                3.78 

 

ηελ PROMETHEE I νη παξαπάλσ ξνέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλάπηπμε δχν θαηαηάμεσλ. 

 Ζ πξψηε θαηάηαμε Ε1 αλαπηχζζεηαη βάζεη ησλ ξνψλ εμφδνπ έηζη ψζηε: 

aP1b ↔ θ
-
(a)< θ

-
(b) 

aI1b ↔ θ
-
(a)= θ

-
(b) 

Ζ δεχηεξε θαηάηαμε Ε2 αλαπηχζζεηαη βάζεη ησλ ξνψλ εμφδνπ έηζη ψζηε: 

aP2b ↔ θ
+
(a)< θ

+
(b) 

aI2b ↔ θ
+
(a)= θ

+
(b) 

Ζ ηειηθή θαηάηαμε πξνθχπηεη σο ε ηνκή ησλ δχν θαηαηάμεσλ σο εμήο: 

                       (aI1b) (aP2b) 

           aPb ↔ (aP1b)  (aI2b)                  3.79 

                       (aP1b)  (aP2b) 

           aIb ↔ (aI1b)  (aI2b)                   3.80 

           aRb↔ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε                 3.81 

ηελ PROMETHEE II, αληίζεηα, ππάξρεη κφλν κία θαηάηαμε γηα ηηο ελαιιαθηηθέο, ε νπνία 

γίλεηαη κε βάζε ηηο ζπλνιηθέο ηνπο ξνέο θαη ε νπνία είλαη πιήξεο (δειαδή δελ ιακβάλνπκε 

ππφςε ηε ζρέζε αζπγθξηζηκφηεηαο). Απηή ε θαηάηαμε νξίδεηαη σο εμήο: 

aPb↔ θ(a)> θ(b)                   3.82 

aIb↔ θ(a)= θ(b)                   3.83 
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3.6 Δθαξκνγέο Πνιπθξηηεξηαθώλ Μεζόδσλ 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ησλ πνιπθξηηεξηαθψλ κεζφδσλ ζε 

δηάθνξα πξνβιήκαηα ιήςεο απφθαζεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο 

εθαξκνγέο απηέο.  

Πίλαθαο 3.1: Δθαξκνγέο Πνιπθξηηεξηαθψλ Μεζφδσλ 

Μειέηε Αληηθείκελν 
Πνιπθξηηεξηαθή 

Μέζνδνο 

Πεδίν 

Έξεπλαο 

Ghafghazi et al. 

(2010) 

Πνιπθξηηεξηαθή 

πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο 

PROMETHEE Applied Energy 

Maher et al. (1995) 

Πιάλν ζρεδίαζεο ησλ 

απνζεκάησλ λεξνχ ζηελ 

Μέζε Αλαηνιή 

PROMETHEE 

European Journal 

of Operational 

Research 

Tsoutsos et al. 

(2009) 

ρέδην δξάζεο γηα βηψζηκε 

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηψληαο 

πνιπθξηηεξηαθή 

αμηνιφγεζε. Δθαξκνγή ζην 

λεζί ηεο Κξήηεο 

PROMETHEE Energy Policy 

Diakoulaki et al. 

(2007) 

Πνιπθξηηεξηαθή 

αμηνιφγεζε θαη αλάιπζε 

θφζηνπο νθέινπο 

ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

PROMETHEE 

Renewable and 

Sustainable Energy 

Reviews 

Beynona et al. 

(2008) 

Βειηίσζε ησλ ρεκηθψλ 

εθπνκπψλ ησλ νρεκάησλ 
PROMETHEE Omega 

Cavallaro 2009 

Πνιπθξηηεξηαθή 

αμηνιφγεζε γηα ηηο 

ηερλνινγίεο ησλ ειηαθψλ 

ζεξκηθψλ κνλάδσλ 

PROMETHEE Renewable Energy 

Nikolić et al. (2010) 

Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 

ηεο κφιπλζεο ηνπ αέξα κε 

SO2 θαη PM10 ζηηο αζηηθέο 

πεξηνρέο ηεο εξβίαο 

PROMETHEE 
Water Air Soil 

Pollution 

Özkan et al. (2011) 

Δθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

ELECTRE γηα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

ELECTRE 
Applied Sciences 

and Engineering 

Haurant et al. (2011) 

Πνιπθξηηεξηαθή επηινγή 

γηα εγθαηαζηάζεηο 

θσηνβνιηατθψλ ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ζην 

λεζί ηεο Κνξζηθήο 

ELECTRE Energy Policy 

Georgopoulou et al. 

(1996) 

Πνιπθξηηεξηαθή 

πξνζέγγηζε γηα 

πξνβιήκαηα ελεξγεηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

ELECTRE 

European Journal 

of Operational 

Research 
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Papadopoulos et al. 

(2008) 

Δθαξκνγή ηεο 

πνιπθξηηεξηαθήο κεζφδνπ 

ELECTRE ζηελ 

βειηηζηνπνίεζε 

απνθεληξσκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο 

ELECTRE Omega 

Gil-de-Castro et al. 

(2010) 

Σν πξφβιεκα ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ιχλεηαη κε ηελ 

βνήζεηα πνιπθξηηεξηαθψλ 

κεζφδσλ. 

ELECTRE 
Modern Electric 

Power Systems 

Zhang et al. (2005) 

 

Βνήζεηα ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ζπζηήκαηα 

δηαλνκήο ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κέζνδν ELECTRE 

 

ELECTRE 

 

Energy Policy 

 

Jaimes-Lopez et al. 

(2007) 

 

Aμηνιφγεζε εθπνκπψλ 

θαπζαεξίνπ νρεκάησλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κέζνδν ELECTRE 

 

ELECTRE 

 
Energy Policy 

Thiel et al. (2001) 

Δθαξκνγή 

πνιπθξηηεξηαθψλ κεζφδσλ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζε 

κνπζεία 

ELECTRE INFORMATICA 

Wang et al. (2011) 
Σνπνζεζία 

ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ 
TOPSIS 

Procedia  

Engineering 

Dai et al. (2010) 

Αμηνιφγεζε αζθαινχο 

ζπζηήκαηνο απνζεκάησλ 

λεξνχ 

TOPSIS Front. Earth Scincie 

Lee et al. (2010) 

Αμηνιφγεζε θαη ηεξάξρεζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο 

θηηξίσλ 

TOPSIS 
Applied Thermal 

Engineering 

Kaya et al. (2011) 

Δθαξκνγή 

πνιπθξηηεξηαθήο απφθαζεο 

ζε ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ 

Fuzzy TOPSIS 
Expert Systems 

with Applications 

Cavallaro. (2010) 

Αμηνιφγεζε ηεο 

απνζήθεπζεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα 

ειηαθήο ελέξγεηαο 

Fuzzy TOPSIS Applied Energy 

Dytczak et al. (2006) 

Οθέιε θαη θφζηε απφ ηελ 

επηινγή θαπζίκσλ ζε 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

AHP 
Applied Sciences 

and Engineering 

Barin et al. (2011) 

Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 

γηα επηινγή απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο 

AHP 
Energy and Power 

Engineering 
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Garfì et al. (2011) 

Πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε 

γηα ηελ βειηίσζε 

ζηξαηεγηθήο 

πεξηβαιινληηθήο 

αμηνιφγεζεο πδάηηλσλ 

πξνγξακκάησλ ζηελ 

Βξαδηιία 

AHP 

Journal of 

Environmental 

Management 

Kaya et al. (2010) 

Πνιπθξηηεξηαθή 

αμηνιφγεζε γηα ζρεδηαζκφ 

πιάλνπ αλαλεψζηκεο 

ελέξγεηαο 

AHP Energy 

Karagiannidis et al. 

(2010) 

Πνιπθξηηεξηαθή 

αμηνιφγεζε γηα ηελ 

ζεξκηθή επεμεξγαζία 

κνιπζκαηηθψλ απνβιήησλ 

λνζνθνκείσλ 

AHP Waste Management 

Nigim et al. (2004) 

Πνιπθξηηεξηαθά εξγαιεία 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

βνήζεηα θνηλνηήησλ ζηελ 

ηεξάξρεζε πεγψλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο 

AHP Renewable Energy 

Kahraman et al. 

(2010) 

Αζαθήο πνιπθξηηεξηαθή 

κεζνδνινγία γηα επηινγή 

ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ελέξγεηαο 

Fuzzy AHP 
Expert Systems 

with Applications 

Shen et al. (2010) 

Aμηνιφγεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλνληζκνχο ηεο πνιηηηθήο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο 

Fuzzy AHP 

 

 

 

 

Energy Policy 

Gumus. (2009) 

Αμηνιφγεζε ησλ 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 

κεηαθνξψλ 

Fuzzy AHP, TOPSIS 
Expert Systems 

with Applications 

Pires et al. (2011) 

Αμηνιφγεζε ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ησλ 

ζπζηεκάησλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ ζηελ 

Πνξηνγαιία 

AHP, Fuzzy TOPSIS 

Resources, 

Conservation and 

Recycling 

Onut et al. (2008) 
Δπηινγή ηνπνζεζίαο 

κεηαθφξησζεο 

AHP, TOPSIS, Fuzzy 

TOPSIS 
Waste Management 

Kailiponi. (2010) 

Αλάιπζε απνθάζεσλ 

εθθέλσζεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

κέζνδν MAUT 

MAUT 
Procedia 

Engineering 

Kim et al. (2009) 

Πξνζέγγηζε κε ηελ κέζνδν 

MAUT γηα ηελ επηινγή 

ζελαξίνπ 

απνζπλαξκνιφγεζεο 

ζεξκηθήο ζηήιεο 

MAUT 
Annals of Nuclear 

Energy 

Canbolat et al. 

(2007) 

Δπηινγή ρψξαο γηα 

παγθφζκηα κνλάδα 

παξαγσγήο 

MAUT Omega 
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4.1 Γεληθά ηνηρεία 
 
ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή, έγηλε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ έξγσλ, νπνία έγηλαλ κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπηθψλ θνξέσλ. Μία δξάζε, ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηελ πινπνίεζε 

έξγσλ, είλαη νη πγθξηηηθέο Αμηνινγήζεηο Δπηδφζεσλ Αξηζηείαο, Benchmarks of Excellence 

(BoE). Οη πγθξηηηθέο Αμηνινγήζεηο Δπηδφζεσλ Αξηζηείαο απνηεινχλ παξαδείγκαηα 

ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζαλ νη θνξείο ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπο θαη γηα ηηο νπνίεο αηζζάλνληαη ηδηαίηεξα ππεξήθαλνη θαη ηηο ππνζηεξίδνπλ 

σο ρξήζηκεο δξάζεηο πξνο αλαπαξαγσγή απφ άιιεο ηνπηθέο αξρέο. Οη Τπνγξάθνληεο, νη 

πληνληζηέο θαη νη Τπνζηεξηθηέο ηνπ πκθψλνπ θαινχληαη λα δεκνζηεχζνπλ κηα ζχληνκε 

πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ δξάζεσλ ηνπο παξέρνληαο έσο ηξία παξαδείγκαηα ζην πεδίν ηεο 

βηψζηκεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθηλήζεσλ. Απηά ηα παξαδείγκαηα κπνξνχλ λα 

δεκνζηεχνληαη θαη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ πξνθίι ησλ ελ ιφγσ 

θνξέσλ. Απφ ηελ ζειίδα ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζπλνιηθά 190 

Αμηνινγήζεηο, εθ ησλ νπνίσλ νη 37 αλήθνπλ ζηελ Γεξκαλία, νη 32 ζηελ Διιάδα θαη 

αθνινπζεί ε Ηηαιία κε 24 Αμηνινγήζεηο. ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα βήκαηα 

ηεο κεζνδνινγίαο πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ.  

 Βήκα 1:  

Αξρηθά, ε αλαδήηεζε μεθίλεζε απφ δηάθνξεο πεγέο ηνπ δηαδηθηχνπ. Οη θπξηφηεξεο πεγέο απφ 

ηηο νπνίεο αληιήζεθαλ νη πιεξνθνξίεο είλαη απφ δηάθνξα projects ζρεηηθά κε έξγα θαιψλ 

πξαθηηθψλ. Σα projects απηά είλαη ηα εμήο: 

 PEPESEC Project Energy Planning for Sustainable Communities (Pepesec),  

(http://casestudies.pepesec.eu/about), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα ζπγθεληξψζεη ηελ 

εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ PEPESEC κε ηελ αλάδεημε ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ησλ λέσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ ζε 

επίπεδν πφιεο-πεξηθέξεηαο. 

 RES and RUE Stimulation in Mountainous-Agricultural Communities towards 

Sustainable Development–Mountain RES/RUE (Mountain RES/RUE),  

(http://sustainablemountains.epu.ntua.gr), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ ΑΠΔ θαη ΟΥΔ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ, ηελ 

πξνεηνηκαζία βηψζηκσλ επθαηξηψλ γηα έξγα ΑΠΔ θαη ΟΥΔ, ηελ δεκνπξγία ηνπ 

πξψηνπ επξσπατθνχ "βηψζηκνπ δηθηχνπ ελέξγεηαο ζε νξεηλέο - αγξνηηθέο θνηλφηεηεο" 

θαη ηελ ελίζρπζε ησλ γεθπξψλ επηθνηλσλίαο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

 European Commission Energy (Μanagenergy), (http://www.managenergy.net), ην 

νπνίν έρεη σο ζηφρν λα βνεζήζεη φινπο ηνπο ζπληειεζηέο απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα θαη 

ηνπο ζπκβνχινπο πνπ εξγάδνληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηηο αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Network of rural communities for energetic neutrality (Rurener), 

(http://rurener.eu/), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν λα ζεκεησζεί πξφνδνο πξνο ηελ 

ελεξγεηαθή νπδεηεξφηεηα ζε κηθξέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, λα κνηξαζηεί ηελ εκπεηξία, 

ηνπο πφξνπο θαη ηα εξγαιεία, λα πξνζειθχζεη δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη Οξζνινγηθήο Υξήζεο Δλέξγεηαο (ΟΥΔ). 

http://casestudies.pepesec.eu/about
http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/
http://www.managenergy.net/
http://rurener.eu/
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 Successful and Sustainable Energy Investments in the Central-Eastern and 

South-Eastern European Region (Δnergy-bestpractice), (http://energy-

bestpractice.eu), ην νπνίν έρεη σο ζηφρν ηελ ζπιινγή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ 

Κεληξηθή-Αλαηνιηθή θαη Ννηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε ψζηε λα θέξεη ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

ζε επαθή κε έλα επξχ αθξναηήξην. 

  Sustainable Energy Communities (Sec-tools), (http://www.sec-tools.net), ην νπνίν 

έρεη ζηφρν ηελ βειηίσζε θαη ηελ επεμεξγαζία εξγαιείσλ γεληθήο εθαξκνγήο γηα ηηο 

θνηλφηεηεο ζηα λέα θξάηε κέιε, ηελ αλάιεςε πηινηηθψλ δξάζεσλ ζε επηιεγκέλεο 

θνηλφηεηεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο βηψζηκσλ θνηλνηήησλ 

ελέξγεηαο θαη ηελ δηάδνζε ζηηο θνηλφηεηεο ζε φια ηα λέα θξάηε κέιε. 

 European Association of local authorities inventing their energy future (Energy-

cities), (http://www.energy-cities.eu), ην νπνίν έρεη ζηφρν ηελ ελίζρπζε  ηνπ ξφινπ 

θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο ελέξγεηαο, ηελ εθπξνζψπεζε ησλ 

ζπκθεξφλησλ θαη ηελ επεξνή ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ έγηλαλ απφ 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ αζηηθή πνιηηηθή θαη ηελ αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ 

πξσηνβνπιηψλ, κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ, ηεο κεηαθνξάο ηερλνγλσζίαο θαη 

ηεο πινπνίεζεο θνηλψλ ζρεδίσλ. 

 Moving Sustainably-Guide to Sustainable Urban Transport Plans 

(Movingsustainably), (http://www.movingsustainably.net), ην νπνίν παξέρεη 

θαζνδήγεζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πφιεσλ, ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο ππεχζπλνπο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πψο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

κφιπλζεο ησλ πφιεσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρεδίνπ αεηθφξσλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ.  

 Σα ππφινηπα projects απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ πιεξνθνξίεο είλαη ην Multiplying 

Sustainable Energy Communities (musec), (http://www.musecenergy.eu/), ην 

Renewable Energy Strategies for European Towns (RESET), 

(http://www.resetters.org/), ην Management of Domains Related to Energy in 

Local Authorities (model), (http://www.energymodel.eu), ην Sunflower Project  

(sunflowerproject), (http://www.sunflowerproject.org.uk), ην climate-compass 

(http://www.climate-compass.net), ην Renewable Energies Tranfer System (rets-

project), (http://www.rets-project.eu/), ην Engage stakeholders through a 

systematic toolbox to manage new energy projects (esteem-tool), 

(http://www.esteem-tool.eu/), ην Rural Renewable Energy Systems (ruralres), 

(http://ruralres.diphuelva.es/), ην District Energy Award (districtenergyaward), 

(http://www.districtenergyaward.org/), ην Solar Heating and Cooling Programme 

(iea-shc), (http://www.iea-shc.org/), ην Sustainable Energy Communities  in Urban 

Areas in Europe (secureproject), (http://www.secureproject.org/), ην Green New 

Deal (greennewdeal), (http://greennewdeal.eu/), ην Stadtwerke Neumarkt 

(swneumarkt), (http://www.swneumarkt.de/), ην Town of Neumarkt (neumarkt), 

(http://www.neumarkt.de/).  

 

 

http://energy-bestpractice.eu/
http://energy-bestpractice.eu/
http://www.sec-tools.net/
http://www.energy-cities.eu/
http://www.movingsustainably.net/
http://www.musecenergy.eu/
http://www.resetters.org/
http://www.energymodel.eu/
http://www.sunflowerproject.org.uk/
http://www.climate-compass.net/
http://www.rets-project.eu/
http://www.esteem-tool.eu/
http://ruralres.diphuelva.es/
http://www.districtenergyaward.org/
http://www.iea-shc.org/
http://www.secureproject.org/
http://greennewdeal.eu/
http://www.swneumarkt.de/
http://www.neumarkt.de/
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 Βήκα 2:  

ηελ ζπλέρεηα ζπιιέρζεθαλ έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΑΠΔ θαη ΟΥΔ.  

 Σα έξγα ΑΠΔ, πεξηιακβάλνπλ θαιέο πξαθηηθέο κε ρξήζε βηνκάδαο θαη βηναεξίνπ, 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, ειηαθνχο ζπιιέθηεο, έξγα πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

έξγα αηνιηθήο ελέξγεηαο, εθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, 

έξγα ηειεζέξκαλζεο, ζπζηήκαηα γεσζεξκίαο θαη έξγα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο.  

 Σα έξγα ΟΥΔ, πεξηιακβάλνπλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ αθνξνχλ εθαξκνγέο 

ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, ρξήζε βηνθιηκαηηζκνχ, έξγα 

ηειεζέξκαλζεο θαη έξγα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. 

 

 Βήκα 3:  

ηελ ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο είλαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ θάζε έξγνπ, ηα νπνία είλαη 

ε ρψξα πινπνίεζεο, ε ηνπνζεζία, ν πιεζπζκφο ηεο πεξηνρήο, ε θνηλφηεηα, ε θαηεγνξία ηνπ 

έξγνπ, ν ηχπνο ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε θιίκαθά ηνπ. Έπεηηα ζπγθεληξψζεθαλ ηα ηερληθά θαη 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ, ε 

εηήζηα παξαγψκελε ελέξγεηα, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ησξηλή θαηάζηαζε 

ηνπ έξγνπ, δειαδή εάλ έρεη νινθιεξσζεί ή βξίζθεηαη αθφκε ζε ζηάδην εμέιημεο, ην έηνο 

νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζεί, νη 

ζπλνιηθέο εηήζηεο κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. Μεηά ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ππάξρεη 

κηα ζχληνκε πεξηγξαθή πνπ αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ην θάζε έξγν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηα έξγα πνπ αθνξνχλ εθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ ππάξρεη έλαο δηαρσξηζκφο ζηελ παξαγψκελε ελέξγεηα θαη ηελ εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχ ψζηε λα θαίλεηαη ε παξαγψκελε ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα θαη αληίζηνηρα ε 

ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πίλαθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ.  
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Πίλαθαο 4.1: Πίλαθαο παξνπζίαζεο έξγσλ ΑΠΔ θαη ΟΥΔ 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ:  Πιεζπζκόο:  

Σνπνζεζία:  Υώξα:  

Κνηλόηεηα:  Καηεγνξία:  

Σύπνο έξγνπ:  Κιίκαθα:  

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα:  Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο:  

Σσξηλή θαηάζηαζε:  Έηνο Οινθιήξσζεο:  Γηάξθεηα έξγνπ:  

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ:  

Αλάδνρνο έξγνπ:  

Υξεκαηνδόηεζε:   

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

 

Πίλαθαο 4.2: Πίλαθαο παξνπζίαζεο έξγσλ ΖΘ 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ:  Πιεζπζκόο:  

Σνπνζεζία:  Υώξα:  

Κνηλόηεηα:  Καηεγνξία:  

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα:  

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο:  

Δηήζηα Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα:  Δηήζηα Παξαγόκελε Θεξκηθή Δλέξγεηα:  

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο:  Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:  

Σσξηλή θαηάζηαζε:  Έηνο Οινθιήξσζεο:  Γηάξθεηα έξγνπ:  

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ:  

Αλάδνρνο έξγνπ:  

Υξεκαηνδόηεζε:   

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Υαξαθηεξηζηηθά:  
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Ζ επηινγή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επηιέρζεθαλ λα παξνπζηαζηνχλ, έγηλε ψζηε λα θαιπθζνχλ 

φζν ήηαλ εθηθηφ ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ. Σα ζηνηρεία απηά είλαη 

ηφζν νη γεληθέο πιεξνθνξίεο θαη ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη νη 

ζηφρνη θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε έξγνπ ζηα νπνία παξνπζηάδνληαη νη δπζθνιίεο πνπ 

ππήξραλ θαηά ην ζηάδην πινπνίεζεο θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίζηεθαλ. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο κπνξνχλ λα θαλνχλ αξθεηά ρξήζηκεο ζε φζνπο απνθαζίζνπλ λα 

πινπνηήζνπλ έλα παξφκνην έξγν ζην κέιινλ δηφηη ζα έρνπλ πιεξνθνξίεο θαη πηζαλά ζρέδηα 

δξάζεο θαζψο θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζζνχλ.  

Καηά ην ζηάδην ζπγθέληξσζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ παξνπζηάζηεθαλ 

κεξηθέο δπζθνιίεο. Γελ ζηάζεθε δπλαηφ λα βξεζνχλ φιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ ηερληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ έξγσλ. Κάπνηα έξγα πινπνηήζεθαλ πξηλ αξθεηά 

ρξφληα θαη έηζη δελ ήηαλ εχθνιν λα βξεζνχλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. ε άιια έξγα 

δελ ππήξραλ νη πιεξνθνξίεο απηέο θαζψο βξίζθνληαη αθφκε ζε ζηάδην εμέιημεο, ππάξρνπλ 

έξγα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ απφ εηαηξεία πνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν ηεο πεξηνρήο θαη δελ 

είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξηζηεί ην αθξηβέο θφζηνο, επίζεο ην αθξηβέο θφζηνο δελ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί θαη ζε έξγα ηα νπνία νινθιεξψζεθαλ ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, 

ππάξρνπλ έξγα ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε πνιχ κηθξέο πεξηνρέο θαη ε ζπγθέληξσζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αξθεηά δχζθνιε θαζψο δελ ππάξρνπλ πνιιέο αλαθνξέο ζε απηά ηα 

έξγα ζηηο ηζηνζειίδεο νη νπνίεο θνινμελνχλ θαιέο πξαθηηθέο. Σέινο, ππάξρνπλ έξγα ηα 

νπνία δελ αλήθνπλ ζε θακία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο, παξφια απηά δελ επηηεχρζεθε ε 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαξαηηήησλ πιεξνθνξηψλ.  

 Βήκα 4:  

Έπεηηα απφ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ έξγσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ, έγηλε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αμηνιφγεζε έγηλε κε βάζε ηα δεδνκέλα 

ησλ projects απφ ηα νπνία πξνήιζαλ νη πιεξνθνξηεο, ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ, ηελ ρψξα 

πινπνίεζεο, ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο, ηελ θνηλφηεηα, ηνπο ηχπνπο ησλ έξγσλ, ηελ 

θιίκαθα, ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα θαη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ 

έξγσλ, ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ θαη ηηο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Σα δεδνκέλα παξνπζηάδνληαη ζε απιά δηαγξάκκαηα θαη 

ζε ζσξεπκέλα δηαγξάκκαηα. 

 Βήκα 5:  

ην ηειεπηαίν βήκα ηεο δηαδηθαζίαο εμήρζεζαλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαζψο θαη νη 

πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ.  

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ κπνξεί λα ζηα ζηαζεί πνιχηηκνο βνεζφο γηα ηηο 

ηνπηθέο αξρέο θαηά ην ζηάδην αλάπηπμεο ησλ ρεδηψλ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα 

(ΓΑΔ). Μπνξνχλ λα πιεξνθνξεζνχλ ζρεηηθά κε έξγα πνπ έρνπλ θάλεη άιιεο πεξηνρέο θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δεδνκέλα απηά ηξνπνπνηψληαο ηα 

θαηάιιεια ψζηε λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο.  
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ρήκα 4.1: Μεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε 

Βιμα 1: Αναηιτθςθ Ζργων 

• Projects 

Βιμα 2: Καταγραφι Πλθροφοριών 

• ΑΠΕ 

• ΟΧΕ 

Βιμα 3: Οργάνωςθ Δεδομζνων 

• Γενικζσ Πλθροφορίεσ 

• Σεχνικά και Οικονομικά 
Χαρακτθριςτικά 

• Περιγραφι Ζργου 

Βιμα 4: Αξιολόγθςθ 

• Projects 

• Κατθγορία 

• Χώρα 

• Πλθκυςμόσ 

• Κοινότθτα 

• Σφποσ 

• Κλίμακα 

• Κόςτοσ 

• Παραγόμενθ Ενζργεια 

• Εκατεςτθμζνθ Ιςχφσ 

• Διάρκεια Ολοκλιρωςθσ 

• Μειώςεισ Εκπομπών 

Βιμα 5: Τελικά Συμπεράςματα 
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4.2 Βηνκάδα 

4.2.1
 
Ο ζηαζκόο ηειεζέξκαλζεο Oriketo  

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: ηαζκφο 

ηειεζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 178.784 

Σνπνζεζία: Turku Υώξα: Φηιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνκάδα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 14.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 300.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 52 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2001 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 90.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Turku, Turku Energy Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Γήκνο Turku  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ πφιε Turku θαη ε εηαηξία Turku Energy Ltd απνθάζηζαλ λα επηθεληξσζνχλ ζε έλα λέν 

έξγν πνπ ζα αθνξά παξαγσγή ζεξκφηεηαο κε ζθνπφ ηελ ηειεζέξκαλζε. Ζ εηαηξία Turku 

Energy ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο ε νπνία είλαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Μεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θέληξνπ ηειεζέξκαλζεο Oriketo ε εηαηξία ζθνπεχεη 

λα αληηθαηαζηήζεη έλα κέξνο ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο απφ νξπθηά θαχζηκα. Ο ζηφρνο 

είλαη λα απμήζεη ηελ ρξήζε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο θαηά 16%.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ Turku Energia έιαβε ηελ έγθξηζε γηα ην εξγνζηάζην βηνκάδαο ην 2000. Ζ θαηαζθεπή ηνπ 

θαηλνχξηνπ ζηαζκνχ ζέξκαλζεο κε ρξήζε βηνθαπζίκσλ ηζρχνο 40 MW θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ηζρχνο 12 MW ζηελ βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Oriketo 

νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2001. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη ηα 

αθφινπζα:  

Ζ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζηνλ ζηαζκφ αληηθαζηζηά ηελ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη κε 

νξπθηά θαχζηκα, ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο είλαη πεξίπνπ 300 GWh αλά έηνο, ε ρξήζε 

βηνθαπζίκσλ κεηψλνπλ ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ηηο εθπνκπέο ζεηηθψλ θαη 

ληηξηθψλ νμέσλ, ην θχξην θαχζηκν ηνπ ζηαζκνχ είλαη θαηάινηπα μπιείαο. 

 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/  
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4.2.2 Γεκηνπξγία εγθαηάζηαζεο βηνκάδαο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Γεκηνπξγία εγθαηάζηαζεο βηνκάδαο Πιεζπζκόο: 95.000 

Σνπνζεζία: Sittard-Geleen Υώξα: Οιιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή  Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνκάδα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 8.400 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 1,2 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο: 2010 Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 5.600 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  31 Γήκνη ζηελ πεξηνρή ηνπ Sittard-Geleen 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε εηζαγσγή αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ δεκηνπξγία κηαο βηψζηκεο πεξηνρήο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σα πξάζηλα απφβιεηα κεηαθέξνληαη ζηνλ θεληξηθφ ζηαζκφ φπνπ απνζεθεχνληαη ζηελ 

χπαηζξν. Μεηά ηελ ζχλζιηςε, ην πιηθφ ηνπνζεηείηαη ζε κία απνζήθε, απφ φπνπ έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα κεηαθνξάο ηα κεηαθέξεη ζηνλ θιίβαλν. Απηφ πνπ αθνινπζεί 

είλαη κία δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη νξγαληθφο θχθινο Rankine. Σν πγξφ επηηξέπεη ζηνλ 

θχθιν Rankine ηελ αλάθηεζε ζεξκφηεηαο απφ ρακειφηεξεο πεγέο ζεξκνθξαζίαο φπσο ηα 

βηνκεραληθά απφβιεηα, ε γεσζεξκία, νη ειηαθέο ιίκλεο. Ζ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

ζεξκφηεηα κεηαηξέπεηαη ζε ρξήζηκν έξγν, πνπ κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα πεγαίλεη θαηεπζείαλ κέζα ζην ππάξρνλ δίθηπν.   

 

Link: http://www.rets-project.eu/ 

 

 

 

 

 

 

  



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 4. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΑΠΔ                                                                 85 

4.2.3 ύζηεκα ειέγρνπ εθπνκπώλ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα 

ειέγρνπ εθπνκπψλ 
Πιεζπζκόο: 148.560 

Σνπνζεζία: Limerick  Υώξα: Ηξιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνκάδα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 853.238 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο:1998 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Wyeth Nutritionals Ireland 

Υξεκαηνδόηεζε:  LIFE, Wyeth Nutritionals Ireland 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ Wyeth Nutritionals Ireland είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο παηδηθέο δηαηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο. Σν έξγν είλαη έλα ζχζηεκα ειέγρνπ ησλ εθπνκπψλ γηα ηνλ 

ηαπηφρξνλν θαζαξηζκφ ηνπ SO2 θαη ησλ αησξνχκελσλ ζσκαηηδίσλ απφ ηα θαπζαέξηα 

ιεβήησλ, δηνξζψλνληαο ην pH ηεο αιθαιηθήο ξνήο ιπκάησλ θαη αλαθηψληαο ζεξκφηεηα.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ ηδέα ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα γαιαθηνθνκηθψλ ζε έλα ιέβεηα 

βηνκάδαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δηφξζσζε ηνπ pH ησλ πγξψλ απνβιήησλ πξηλ απφ 

ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία θαη έηζη, επηηξέπεη ηελ νπζηαζηηθή κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ νμένο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. Σέινο, ε ζεξκηθή ελέξγεηα ησλ 

απνβιήησλ απφ ηνπο ιέβεηεο αλαθηάηαη απφ ηα θαπζαέξηα, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ 

εμνηθνλφκεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

Σν πξψην ζηάδην ηεο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο γίλεηαη ζε εμνηθνλνκεηέο, φπνπ ε ζεξκφηεηα 

αθαηξείηαη απφ ηα θαπζαέξηα θαη κπαίλεη κέζα ζην λεξφ ηξνθνδνζίαο ηνπ ιέβεηα. Σα 

θαπζαέξηα πεξλνχλ απφ ηνλ πχξγν θαζαξηζκνχ, φπνπ επηδξνχλ κε ηα απφβιεηα 

γαιαθηνθνκηθψλ πνπ πεξηέρνπλ SO2 θαη ησλ ζσκαηηδίσλ ηνπο. Σα θαζαξηζκέλα αέξηα 

αλαζεξκαίλνληαη θαη απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο 

αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε ζεξκφηεηα αθαηξείηαη απφ ην πγξφ θαη ηίζεηαη 

ζηνλ ιέβεηα ζχλζεζεο θξέζθνπ λεξνχ. Ζ ππεξρείιηζε πεγαίλεη ζηελ εγθαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο δηφξζσζεο ηνπ pH, θαηαξγψληαο έηζη ηελ 

αλάγθε γηα ρξήζε ηνπ πδξνρισξηθνχ νμένο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.  

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.2.4 Σειεζέξκαλζε κε ρξήζε βηνκάδαο ζηελ Αθαδεκία Aboyne 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Σειεζέξκαλζε κε ρξήζε 

βηνκάδαο 

Πιεζπζκόο: 245.800 

Σνπνζεζία: Aberdeenshire Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνκάδα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 250.800 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 2.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,6 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 600 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Buccleuch BioEnergy 

Υξεκαηνδόηεζε:  SCHRI, Community Energy Programme 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ λα δηεξεπλήζεη απνηειεζκαηηθέο βηψζηκεο επηινγέο γηα λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο παιηνχο ιέβεηεο πνπ ππήξραλ ζηελ Αθαδεκία Aboyne, λα απνδείμεη 

ηελ βησζηκφηεηα ησλ θαπζίκσλ απφ μχιν, λα απμεζεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο αεηθφξνπ 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα θαη λα κπνξέζεη ε ηνπηθή 

νηθνλνκία λα επσθειεζεί απφ ηελ παξνρή ξνθαληδίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ λέα απηή εγθαηάζηαζε έρεη ελζσκαησζεί ζην ζχζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

θηηξίνπ γηα ηελ εμ απνζηάζεσο παξαθνινχζεζε. Σα ξνθαλίδηα πνπ παξέρνπλ ζην ζχζηεκα 

ην θαχζηκν πξνέξρνληαη απφ ηα ηνπηθά πξηνληζηήξηα θνληά ζην ζχζηεκα. Δπεηδή ηα 

ξνθαλίδηα ιεηηνπξγνχλ σο θαχζηκν γηα ην ζχζηεκα ηνπ ιέβεηα, ηα πξντφληα ηνπ 

πξηνληζηήξηνπ δελ ηαμηλνκνχληαη πιένλ σο απφβιεηα θαη επνκέλσο δελ ππάξρνπλ πεξαηηέξσ 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απαηηνχλ ζπκκφξθσζε. Ζ πνζφηεηα ηεο μπιείαο πνπ απαηηείηαη 

εηεζίσο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ιέβεηα έρεη ππνινγηζηεί ζε 1.200 ηφλνπο αλά έηνο. Λφγσ 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηηεχρζεθαλ έρνπλ γίλεη πεξαηηέξσ αλαβαζκίζεηο γηα ηελ 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθηφο απφ ηνλ ιέβεηα πνπ ηψξα 

εληάζζεηαη ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ, ηα λέα κέηξα πεξηιακβάλνπλ 

ζεξκνζηαηηθέο βάλεο πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηα θαινξηθέξ ζε φιν ην θηίξην θαη λέεο 

ζηξφθηγγεο κε θνπκπί ψζεζεο γηα ηνπο ληπηήξεο ζηηο ηνπαιέηεο. Έρεη επίζεο ηνπνζεηεζεί 

κφλσζε γχξσ απφ ηηο βαιβίδαο θαη ηηο ζσιελψζεηο. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.2.5 Δθζπγρξνληζκόο θαη αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δθζπγρξνληζκφο θαη 

αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 4.213 

Σνπνζεζία: Akademija Υώξα: Ληζνπαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνκάδα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 957.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 7.146 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 2,5 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2009 Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 115 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Lithuanian District Heating Association 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ., Intelligent Energy Europe 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ήηαλ λα πεξηνξηζηνχλ νη 

αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεπνχο παξνρήο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζηα λνηθνθπξηά. Ζ θαηαζθεπή ησλ ιεβήησλ θαπζίκσλ νδήγεζε ζηελ ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ κε ιηγφηεξν ξππνγφλα θαχζηκα. Απηφ παξέρεηαη κε πην 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη δεκηνχξγεζε ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν εξγνζηάζην ζέξκαλζεο ζην Akademija ηξνθνδνηεί ηελ ζέξκαλζε ζηα λνηθνθπξηά ηεο 

θνηλφηεηαο ηνπ Akademija ζηελ πεξηνρή Kedainiai. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο έγηλαλ αξθεηέο ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Οη πξψηεο επελδχζεηο ήηαλ ε 

εγθαηάζηαζε δχν ιεβήησλ 1,25 MW ν θαζέλαο, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν ην 

άρπξν θαη ε θαηαζθεπή πξφζζεησλ εγθαηαζηάζεσλ κνλάδσλ ζέξκαλζεο. Έπεηηα έγηλε ε 

θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ αρχξνπ. Σέινο έγηλε ε εγθαηάζηαζε ηνπ 

απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο κεηάδνζεο θαπζίκνπ ζηνπο ιέβεηεο.  

 

ιεο απηέο νη επελδχζεηο αχμεζαλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζεξκφηεηαο θαη εμαζθάιηζαλ 

ηελ αμηφπηζηε κεηάδνζε ηεο ζεξκφηεηαο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, ε κεησκέλε 

ρξήζε ηεο πεηξειαηνβηνκεραλίαο βνεζά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ 

κείσζε ησλ εηζαγφκελσλ θαπζίκσλ. Σν πνζφ ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (άρπξν) αλέξρεηαη ζηηο 7.146 MWh αλά έηνο. 

 

Link: http://www.sec-tools.net/   
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4.2.6 Λέβεηαο ζρνιείνπ κε βηνκάδα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Λέβεηαο 

ζρνιείνπ κε βηνκάδα 
Πιεζπζκόο: 2.700 

Σνπνζεζία: Rakovica  Υώξα: Κξναηία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνκάδα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: ε εμέιημε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 100 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Energy institute Hrvoje Poţar, local regional agency REGEA 

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Γηνίθεζεο, Γαζψλ θαη Τδάησλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο Γήκνο μεθίλεζε κηα ζπζηεκαηηθή πινπνίεζε έξγσλ θαη ιχζεσλ πνπ ζα απμήζνπλ ηελ 

ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα, ηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ θαη ηελ βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σα ζρνιηθά θηίξηα θαη ε αίζνπζα αζιεηηζκνχ έρνπλ πςειή δήηεζε ζέξκαλζεο. Σν ζεκεξηλφ 

ζχζηεκα είλαη αξθεηά αλαπνηειεζκαηηθφ θαη ην θφζηνο είλαη πςειφ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

Έηζη, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ιέβεηα κε ζχγρξνλεο επηινγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  

pellets ζα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα βνήζεζεη ζηελ κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ζέξκαλζεο θαη ησλ ηνπηθψλ εθπνκπψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, 

ην θφζηνο ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ ιέβεηα ζα ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Γηνίθεζεο, Γαζψλ θαη Τδάησλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 

Κξναηίαο.  

Link: www.energymodel.eu 
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4.2.7 Παξαγσγή βηναεξίνπ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Παξαγσγή βηναεξίνπ 

Πιεζπζκόο: 35.711 

Σνπνζεζία: Kristianstad  Υώξα: νπεδία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηναέξην Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 12.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 47.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 15 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 123.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Kristianstad, C4 Teknik, KRAB 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή 

βηναεξίνπ ζηνλ Γήκν Kristianstad γηα λα επηθέξνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Άιινη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ηνπηθή παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, ε δεκηνπξγία 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηα νξπθηά θαχζηκα νρεκάησλ κεηαθνξψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη: 

 Σελ θαηαζθεπή κίαο κνλάδαο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ. Σν εξγνζηάζην παξάγεη 

βηναέξην απφ δηάθνξεο πξψηεο χιεο φπσο είλαη νη βνζθφηνπνη, θνπξηά δψσλ θαη δσηθά 

απφβιεηα. 

 Γχν εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή πξν-επεμεξγαζκέλνπ βηναεξίνπ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θαχζηκν νρεκάησλ. 

 Γχν πξαηήξηα βηναεξίνπ ζην Kristianstad. 

 Έλα δίθηπν πνπ ζπλδέεη ηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ηηο εγθαηαζηάζεηο πξνεπεμεξγαζίαο θαη 

ηα πξαηήξηα θαπζίκσλ. 

Link: http://www.managenergy.net/ 
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4.2.8 Ηιεθηξηθή ελέξγεηα από βηναέξην 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Ζιεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

βηναέξην 

Πιεζπζκόο: 1.006.730 

Σνπνζεζία: Θεζζαινλίθε Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηναέξην Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 6.350.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 30.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 5 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Θεζζαινλίθεο 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γεκφζηνη πφξνη (40%) θαη ηδησηηθά θεθάιαηα (60%) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ε κείσζε ηεο επηβάξπλζεο απφ ηνπο απμαλφκελνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο αιιά θαη ε εμαζθάιηζε εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην εζληθφ δίθηπν. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν πεξηιάκβαλε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:  

 Γεκφζηεο ζπκβάζεηο γηα ηελ κειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ κηα ηδησηηθή εηαηξεία 

 Σελ πξνεηνηκαζία φισλ ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ 

 Σελ έγθξηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ δεηεκάησλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

 Σελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Σηο ηειηθέο δνθηκέο θαη ηελ ιεηηνπξγία  

Link: http://www.energy-cities.eu/ 

  



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 4. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΑΠΔ                                                                 91 

4.2.9 ύζηεκα γηα παξαγσγή βηναεξίνπ από βηνινγηθά απόβιεηα θαη γεσξγηθέο 

πξώηεο ύιεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Βηναέξην απφ βηνινγηθά 

απφβιεηα θαη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο 
Πιεζπζκόο: 110.877 

Σνπνζεζία: Västerås Υώξα: νπεδία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηναέξην Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 7.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 23.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 3.450 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: VafabMiljö, LRF, Mälarenergi 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δζληθή θπβέξλεζε, Svensk Växtkraft AB 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία κίαο βηψζηκεο επαλαθπθινθνξίαο ηεο δηαηξνθήο θαη 

ηεο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φπνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

αλαλεψζηκε ελέξγεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Απηφ πνπ θάλεη απηφ ην έξγν κνλαδηθφ, είλαη φηη  ριφε θαη νξγαληθά αζηηθά απφβιεηα 

ζπλδηάδνληαη θαη φηη νη αγξφηεο θαη ν Γήκνο έρνπλ δεκηνπξγήζεη κηα επηρείξεζε γηα λα 

εθηειέζεη ην έξγν απηφ. Σν εξγνζηάζην βξίζθεηαη δίπια ζηηο άιιεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο απνβιήησλ ζηα πξνάζηηα ηεο Västerås. ην εξγνζηάζην, 

νξγαληθά απφβιεηα θαη απφβιεηα θαιιηεξγεηψλ επεμεξγάδνληαη κε κηα θιεηζηή δηαδηθαζία. 

 

Ζ κνλάδα επεμεξγάδεηαη εηεζίσο 14.000 ηφλνπο νξγαληθψλ απνβιήησλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 

30% πξνέξρεηαη απφ ηα λνηθνθπξηά, 4.000 ηφλνπο ιάζπεο κε πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξή χιε 

4%, 5.000 ηφλνπο απφβιεηα θαιιηεξγεηψλ απφ κηα έθηαζε 300 ζηξεκκάησλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη απφ γεσξγνχο, νη νπνίνη απνηεινχλ επίζεο κέξνο ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Σα απφβιεηα απηά έρνπλ πεξηεθηηθφηεηα ζε μεξά νπζία 35%.  

 

Σν εξγνζηάζην παξάγεη βηναέξην πνπ ηζνδπλακεί κε 15.000 MWh γηα ηα θαχζηκα νρεκάησλ. 

Με εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (8.000 MWh) 40 ιεσθνξεία, 20 νρήκαηα 

θαζαξηζκνχ θαη 500 απηνθίλεηα εθνδηάδνληαη κε θαχζηκα. Σν αέξην πνπ δελ πσιείηαη σο 

θαχζηκν ρξεζηκνπνηείηαη ζην εξγνζηάζην ζπκπαξαγσγήο.  

Link: http://www.managenergy.net/ 
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4.2.10 Αζηηθό δίθηπν ρσξίο νξπθηά θαύζηκα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 
 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αζηηθφ 

δίθηπν ρσξίο νξπθηά θαχζηκα 
Πιεζπζκόο: 1.228.815 

Σνπνζεζία: Skåne Υώξα: νπεδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθαχζηκα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: ε εμέιημε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Skånetrafiken 

Υξεκαηνδόηεζε: Πεξηθέξεηα Skåne 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη λα κεησζεί ε ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

ησλ ιεσθνξείσλ ζην Skåne θαη λα κεδεληζηεί κέρξη ην έηνο 2020 ην αξγφηεξν. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ ν νξγαληζκφο γηα ην αζηηθφ δίθηπν ζηελ νπεδία, 

Swedish Local traffic organisation (SLTF), έρεη αλαπηχμεη κηα ζπκθσλία γηα φιεο ηηο ηνπηθέο 

επηρεηξήζεηο κεηαθνξψλ, κε ηελ νπνία ζπκθσλνχλ κε ηελ απαιιαγή ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ 

απφ ην αζηηθφ ζχζηεκα κέρξη ην έηνο 2020. Δπίζεο ε εηαηξία Skånetrafiken είλαη ε πξψηε 

πεξηθεξεηαθή εηαηξεία αζηηθψλ δηθηχσλ ζηελ νπεδία πνπ ππέγξαςε ηελ ζπκθσλία πνπ 

επήιζε ην 2008. H αιιαγή πξέπεη λα αξρίζεη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, αιιά πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε ε παξνρή θαπζίκνπ, ε πξνκήζεηα νρεκάησλ, ε ηερληθή θαηάζηαζε, ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηα φξηα ηεο ζπκθσλίαο. Ζ Skånetrafiken έρεη ήδε εθαξκφζεη ηηο 

εξγαζίεο γηα ηελ αιιαγή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο αζηηθνχ δηθηχνπ απαιιαγκέλν απφ 

νξπθηά θαχζηκα. πγθεθξηκέλα ην 100% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζπξκψλ γηα ηηο κεηαθνξέο ζην Skåne έρεη θαιπθζεί απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, 

ην 90% ησλ αζηηθψλ ιεσθνξείσλ ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθφ αεξίν. Δληφο ησλ πφιεσλ 

Kristianstad θαη Eslöv, ηα ιεσθνξεία ιεηηνπξγνχλ απφ 100% αλαλεψζηκεο πεγέο βηναεξίνπ. 

Σν ππφινηπν ησλ ιεσθνξείσλ ηεο πφιεο ηξνθνδνηνχληαη απφ έλα κίγκα βηναεξίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ. Σν 10% ησλ πεξηθεξεηαθψλ ιεσθνξείσλ ηξνθνδνηνχληαη απφ έλα κίγκα 

θπζηθνχ αεξίνπ θαη βηναεξίνπ. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.3 Φσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα 

4.3.1 Αλάπηπμε θσηνβνιηατθώλ ζπζηεκάησλ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αλάπηπμε 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 
Πιεζπζκόο: 34.396 

Σνπνζεζία: Gödöllő Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθά 

ζηέγεο 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 62.400 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 10-12 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,0096 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 8,1-9,72 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Gaiasolar Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δπξσπατθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Τδάησλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν Σκήκα Φπζηθήο θαη Διέγρνπ Γηεξγαζηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Szent István έρεη αζρνιεζεί 

κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηξία ππνζπζηήκαηα εθαξκνγήο δηαθφξσλ 

ηερλνινγηψλ. Μηα κνλάδα απνηειείηαη απφ 32 θνκκάηηα ηχπνπ ASE-100 (πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ RWE Solar GmbH) κε ρσξεηηθφηεηα 105 Wp, θαη ηα άιια δχν 

ππνζπζηήκαηα απνηεινχληαη ην θαζέλα απφ 77 θνκκάηηα ηχπνπ DS40 (πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ Dunasolar ΔΠΔ) απφ ελφηεηεο ησλ 40 Wp. Ζ ζπλνιηθή 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ αλέξρεηαη ζε 9,6 KW, κε ζπλνιηθή επηθάλεηα 

150 ηεηξαγσληθά κέηξα. 

  

Σν εθηηκψκελν πνζφ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο ζε εηήζηα βάζε είλαη 10.000–12.000 KWh, 

αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηνπ θάζε έηνπο. Ζ αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη 25-30 έηε.  

 

Link: energy-bestpractice.eu   
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4.3.2 Φσηνβνιηατθέο ζηέγεο γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Φσηνβνιηατθέο ζηέγεο 

γηα ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε 
Πιεζπζκόο: 153.469 

Σνπνζεζία: Foggia Υώξα: Ηηαιία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθά ζηέγεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 2.253.673 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 1.080 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,3 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Foggia 

Υξεκαηνδόηεζε:  Πεξηθέξεηα Puglia, Γήκνο Foggia 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνψζεζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε γηα ην ζέκα ηεο 

βησζηκφηεηαο, κέζσ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ δηάδνζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν Ηηαιηθφ Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο έρεη δεκνζηεχζεη πξφζθιεζε γηα ηελ Ζιηαθή ελέξγεηα 

γηα ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, κε ζηφρν ηελ ρξεκαηνδφηεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ 

ζε δεκφζηα θηίξηα. Ο Γήκνο Foggia παξνπζίαζε ζπλνιηθά 18 έξγα ζε δηαθνξεηηθά δεκφζηα 

θηίξηα θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ φηη φια ηα έξγα αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά. 

 

Σα 18 θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε 14 ζρνιεία θαη  4 δεκνηηθά θηίξηα. 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο είλαη πεξίπνπ 300 KW, ε κέγηζηε ηζρχο είλαη 20 KW θαη ν  κέζνο φξνο 

είλαη 17 KW. Ζ ρξήζε ηνπ κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ έρεη βειηηψζεη ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

θπςέισλ κε κηα κεγάιε απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο. Δπηπιένλ, ην βάξνο έρεη κεησζεί 

ράξε ζηελ ρξήζε ησλ λέσλ δνκψλ. 

 

Έρνληαο κία ηζρχ πεξίπνπ 300 KW θαη αλ ππνηεζεί φηη ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί γηα 12 ψξεο 

ηελ εκέξα θαη γηα 300 εκέξεο ην έηνο, ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο είλαη 

1.080.000 KWh. 

Link: http://www.musecenergy.eu/ 
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4.3.3 Υξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ζε πνζνζηό 100% 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Υξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ζε πνζνζηφ 100% 
Πιεζπζκόο: 2.155 

Σνπνζεζία: Varese Ligure Υώξα: Ηηαιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθφ πάξθν, Αηνιηθή 

ελέξγεηα  
Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.800.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 6.027,6 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1999 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 9.600 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γεκνηηθφ πκβνχιην  

Υξεκαηνδόηεζε:  EΔ, πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά ηακεία 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ ηνπηθή θνηλφηεηα ηνπ Varese Ligure βξίζθεηαη θνληά ζηνλ ζηφρν ηεο πνπ είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεί 100% αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη λα είλαη 100% βηνινγηθή. Έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα βηψζηκεο αλάπηπμεο ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

απηάξθεηαο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη κέζσ ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ ηνπηθή απηνδηνίθεζε είλαη πιένλ εληειψο απηάξθεο φζνλ αθνξά ηνλ ειεθηξηζκφ, ράξε ζε 

δχν γελλήηξηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 4 εθαηνκκχξηα KWh / έηνο θαη 

δχν εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθψλ κε παξαγσγή 23.000 KWh / έηνο θαη πιεξνί ην 98% ησλ 

αλαγθψλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ.  

Δπηπιένλ, 39 θσηνβνιηατθά πάλει έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε έλα ζρνιείν πνπ παξάγνπλ 4.600 

KWh. Άιιεο δχν γελλήηξηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, κε παξαγσγή 2 εθαηνκκχξηα KWh / έηνο 

εγθαηάζηεθαλ αξγφηεξα.  

 

Link: http://www.managenergy.net/ 
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4.3.4 ύζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο ρξεκαηνδνηνύκελν από πνιίηεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ειηαθήο ελέξγεηαο  
Πιεζπζκόο: 3.056 

Σνπνζεζία: Zwischenwasser Υώξα: Απζηξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθά ζηέγεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 204.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 27,6 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,03 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1997 Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Zwischenwasser Renewable Energy Sources Interest Group 

Υξεκαηνδόηεζε:  Πνιίηεο ηνπ Zwischenwasser 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ ελέξγεηα, ε πνιηηηθή 

ζπλείδεζε θαη ε ζηξνθή ζηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ πνιίηεο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

ήηαλ νη θχξηνη παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Zwischenwasser.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ εηαηξεία Zwischenwasser Renewable Energy Sources Interest Group ππέβαιιε πξφηαζε 

πξνο ηελ ηνπηθή αξρή κε ηελ ππφδεημε φηη ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα ησλ νπνίσλ ε δηθή ηνπο 

ζηέγε δελ ήηαλ θαηάιιειε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ πάλει ζα πξέπεη λα έρνπλ 

δεκφζηεο ζηέγεο θηηξίσλ ζηελ δηάζεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ν Γήκνο πξέπεη λα αλαιάβεη ηελ 

πξνθαηαξθηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ δηεπζέηεζε ησλ ινγαξηαζκψλ, θαη 

επηπιένλ, λα εγγπεζεί γηα ηνλ θίλδπλν κε πσιεζέλησλ κεηνρψλ. Ζ ηνπηθή αξρή ζπκθψλεζε 

κε ηελ πξφηαζε απηή. Πάλει έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηηο δχν δηαζέζηκεο ζηέγεο, έλα ζχζηεκα 

κε 17 KW θαη ην άιιν κε 13 KW, δίλνληαο κία ζπλνιηθή ηζρχ ησλ 30 KW. Μία κεηνρή 

νξίζηεθε σο 1 KW (πεξίπνπ 8,5 η.κ. ηεο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο κε κέζε εηήζηα παξαγσγή 

πεξίπνπ 920 KWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο). 

 

Link: www.climate-compass.net/   
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4.3.5 Αμηνπνίεζε ειηαθήο ελέξγεηαο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Αμηνπνίεζε ειηαθήο ελέξγεηαο 

Πιεζπζκόο: 1.737.000 

Σνπνζεζία: Budapest Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθά 

ζηέγεο 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 93.556 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 21,417 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,02 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 18-20 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Mészáros Court-House Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  Zsombolyai Realestate Development Ltd 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Μεηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ Γήκνπ ην 2007 θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο 

θαηαλάισζεο πνπ ζπιιέρζεθαλ,  δηελεξγήζεθε έλαο ιεπηνκεξήο έιεγρνο πξνθεηκέλνπ ε 

ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ λα γίλεηαη νηθνκηθά θαη λα κεησζνχλ νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο. Καηά 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ην θφζηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ήηαλ εμαηξεηηθά πςειφ, νπφηε 

ειήθζε ε απφθαζε λα γίλεη ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ηαπσληθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ρσξεηηθφηεηα 20KW θαη 

έρεη επηθάλεηα 150 m². Οη πνιπ-θξπζηάιιηλεο ελφηεηεο ζπλδένληαη ζε έλα δίθηπν πνπ έρεη 

ηνπνζεηεζεί ζηελ ζηέγε. Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο είλαη 21.417 

KWh / έηνο. Σν ζχζηεκα έρεη ζπλδεζεί κε ην εζληθφ δίθηπν δηαλνκήο ελέξγεηαο. Ζ δηάξθεηα 

δσήο ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο αλακέλεηαη λα είλαη 45-50 έηε. Ζ ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ ην θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα δίλεη κέζν φξν 15-20% ησλ ζπλνιηθψλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη κεηψλεη ηελ θαηαλάισζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηνλ θιηκαηηζκφ. Σν ζχζηεκα εληάρζεθε ζηελ νξνθή γηα λα ρξεζηκεχζεη σο ζχζηεκα 

ζθίαζεο ψζηε λα κεηψλεη ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα θιηκαηηζκφ ζε κεγάιν βαζκφ, δίλνληαο 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο, ζπκβάιινληαο ζε πνζνζηφ 8-

10 % γηα ηηο απνδφζεηο.   

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.3.6 Φσηνβνιηατθό ζύζηεκα ζην  Παλεπηζηήκην Warsaw 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Φσηνβνιηατθφ ζχζηεκα  

Πιεζπζκόο: 1.720.398 

Σνπνζεζία: Warsaw Υώξα: Πνισλία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθά 

ζηέγεο 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 2.500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 38 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,056 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 27,4 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Κέληξν Φσηνβνιηατθψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Warsaw  

Υξεκαηνδόηεζε:  ΔΔ, EkoFundusz, Τπνπξγείν Δπηζηεκψλ θαη Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

Γήκνο Warsaw, Παλεπηζηήκην Warsaw  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ζε ειηαθά θσηνβνιηατθά, ε πξνψζεζε 

ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε πξνψζεζε ησλ νινθιεξσκέλσλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηίξηα (BIPV), ε αμηνιφγεζε θαη ε δηάδνζε ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ηερλνινγηψλ, ε ζπλεηζθνξά ζηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην 

πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  
Ζ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο αθνινχζεζε ηα εμήο βήκαηα : 

 ρεδηαζκφο ηνπ έξγνπ 

 Δγθαηάζηαζε ησλ θσηνβνιηατθψλ θειηψλ ζηελ νξνθή θαη ζε κέξνο ηεο πξφζνςεο ηνπ 

θηηξίνπ 

 Ίδξπζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο πεηξακαηηθήο κνλάδαο 

 Πξνψζεζε ηνπ έξγνπ 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ζπλνιηθά 708 θσηνβνιηατθά θειηά κε 

ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 56 KW ελψ ε ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλέξρεηαη ζηηο 38.000 KWh.  Δπίζεο ππνινγίδεηαη φηη ε απφζβεζε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα απνζβεζζεί κέζα ζε 5,5 ρξφληα.  

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.3.7 Δμσηεξηθέο Βειηηώζεηο κε ρξήζε θσηνβνιηατθώλ ειηαθώλ πάλει 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Δμσηεξηθέο Βειηηψζεηο κε 

ρξήζε θσηνβνιηατθψλ  

Πιεζπζκόο: 498.800 

Σνπνζεζία: Manchester Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ:Φσηνβνιηατθά 

ζηέγεο 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 224.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,00486 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: The Low Carbon Buildings Programme 

Υξεκαηνδόηεζε:  Northwards capital budget 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ε βειηίσζε ηεο γεληθήο εκθάληζεο ησλ θαηνηθηψλ ζηελ πεξηνρή 

Charlestown ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά βνεζψληαο έηζη ζηελ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ην νπνίν ζα παξείρε κεγαιχηεξν δείθηε Σππηθήο Γηαδηθαζίαο 

Αμηνιφγεζεο ζηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ζα σθεινχζε ηνπο 

θαηνίθνπο θαζψο ζα κείσλε ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ παξέρνληαο ηαπηφρξνλα έλα ζεξκφηεξν 

ζπίηη. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Οη θαηνηθίεο εθνδηάδνληαλ πξνεγνχκελα κε ζέξκαλζε θαη δεζηφ λεξφ απφ ιέβεηεο αεξίνπ 

θαη απφ ζχζηεκα ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ. Οη παιηνί ιέβεηεο απνκαθξχλζεθαλ θαη θαηλνχξηνη  

επηηνίρηνη ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο εγθαηαζηάζεθαλ κε ηελ πξνζζήθε ελφο αλαλεσκέλνπ 

ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα. Σα παιηά κνλά μχιηλα θνπθψκαηα αληηθαηαζηάζεθαλ κε λέα δηπιά 

θνπθψκαηα πνιπβηλπινρισξηδίνπ. Δπίζεο ηνπνζεηήζεθαλ ζπζηήκαηα κφλσζεο ζην 

εμσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ θαη ηέινο αθνινχζεζε ε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπ ηειηθνχ 

ρξψκαηνο απφ ηνπο θαηνίθνπο.  

Σέινο, ηξηάληα θσηνβνιηατθά πάλει ηνπνζεηήζεθαλ ζηελ λφηηα πιεπξά ηεο νξνθήο ηνπ 

θηηξίνπ θαη ζπλδέζεθαλ ζην δεκνηηθφ ζχζηεκα θσηηζκνχ. Ζ ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηζρχο 

ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει είλαη 4,86 KWp. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/
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4.3.8 Θεξκηθή Αλαζπγθξόηεζε ρνιείνπ ζην Weißkirchen 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Θεξκηθή Αλαζπγθξφηεζε ρνιείνπ Πιεζπζκόο: 1.294 

Σνπνζεζία: Weißkirchen Υώξα: Απζηξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθά ζηέγεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 2.290 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 318,1 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 190 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Energieagentur Obersteiermark, Holzinnovationszentrum, Proholz, Γήκνο 

Weißkirchen 

Υξεκαηνδόηεζε: Μεηνρηθφ θεθάιαην 10%, δάλεηα 40%, νκνζπνλδηαθφ πξφγξακκα 

ρξεκαηνδφηεζεο 50% 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ, 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο, κε 

ηελ ρξήζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ θαη ππνδνκψλ, γηα ηελ κέγηζηε πεξηθεξεηαθή πξνζηηζέκελε 

αμία θαη ηελ ειάρηζηε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ο θαηλνηφκνο ραξαθηήξαο ηνπ έξγνπ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε κίαο πξνθαηαζθεπαζκέλεο 

πξφζνςεο-ελφηεηαο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ μχιν θαη μχιηλα νηθνδνκηθά πιηθά κέζα 

απφ ηελ πεξηνρή πνπ επηηξέπεη ηελ νηθνλνκηθή παξαγσγή. Ζ ελφηεηα πεξηιακβάλεη ζεξκηθή 

κφλσζε ζηελ πξφζνςε, ζηα παξάζπξα θαη ζηνηρεία εμαεξηζκνχ. Έρεη εθαξκνζηεί ζε 

θάζεηεο γξακκέο χςνπο 12 κέηξσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθά κηθξφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα πινπνίεζεο. Σν ζχζηεκα θαζηζηά ηελ αλέγεξζε ηθξησκάησλ απφ ην δάπεδν 

πεξηηηή. Ζ λέα πξφζνςε κεηψλεη ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ελζσκαηψλεη ηελ 

πςειή αμία κίαο θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο. 

 

Σν ζχζηεκα εμαεξηζκνχ βειηηψλεη ηελ πξνζνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηάμε, αιιά ιεηηνπξγεί 

επίζεο σο κέζνδνο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα θαη θφζηνο. Σν λέν 

ζχζηεκα θσηηζκνχ θαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θσηηζκνχ απμάλεη ηελ απφδνζε ζηα 

καζήκαηα θαη εμνηθνλνκεί θφζηνο ελέξγεηαο. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.3.9 Φσηνβνιηατθό Πάξθν ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Φσηνβνιηατθφ Πάξθν ζηελ πεξηνρή 

ηεο Καξδίηζαο 
Πιεζπζκόο: 55.968 

Σνπνζεζία: Καξδίηζα Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθφ πάξθν Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 577.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 135 MWh  Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,1 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Γήκνο Κάκπνπ 

Υξεκαηνδόηεζε:  Κξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, πξνυπνινγηζκφο Γήκνπ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε νπνία ζα παξέρεηαη ζην 

δίθηπν. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ην έξγν ζα πσιείηαη ζηελ ΓΔΖ κε ηελ ηηκή 

ησλ 0,45 € / KWh. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πξνθχςεη επηπιένλ εηζφδεκα γηα ηνλ Γήκν. Σν 

εηζφδεκα απηφ ζα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 60.000 € / έηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν έξγν ζα απνηειείηαη απφ 5 θσηνβνιηατθά πάξθα κε ρσξεηηθφηεηα 20KW ην θαζέλα. ια 

ηα θσηνβνιηατθά πάξθα είλαη ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν. Ζ εηήζηα απφδνζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο είλαη πεξίπνπ 27.000 ΚWh / έηνο αλά πάξθν. Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα 

απνηεινχληαη απφ πνιπθξπζηαιιηθά θχηηαξα ζηιηθφλεο. 

Τπήξμαλ ακειεηέεο αηκνζθαηξηθέο επηπηψζεηο, νη νπνίεο ήηαλ πξνζσξηλέο θαη 

αλαζηξέςηκεο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ ζσκαηηδίσλ ζηνλ αέξα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο. Παξ 'φια απηά δελ ππήξμε θακία πεξηβαιινληηθή επίπησζε, φπσο ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο θ.ιπ. Ζ πεξηνρή ηνπ έξγνπ είλαη καθξηά απφ ηα ρσξηά θαη ηηο 

θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, σο εθ ηνχηνπ δελ ππάξρνπλ δηαηαξαρέο ζνξχβνπ. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.3.10 Γηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθό ζύζηεκα  
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Γηαζπλδεδεκέλν θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα  
Πιεζπζκόο: 2.461 

Σνπνζεζία: Βαζηιηθή  Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθφ πάξθν Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 900.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 175.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,0945 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Derpanopoulos Energy S.A. 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν θχξην γεγνλφο πνπ έθαλε απηήλ ηελ ηδέα λα αξρίζεη λα δηακνξθψλεηαη ήηαλ ηα θίλεηξα 

ηνπ Διιεληθνχ Νφκνπ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη ηνπ 4νπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ 

ηήξημεο. Οη πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο πξνζέθεξαλ ηελ αλαγθαία ππνζηήξημε γηα ηελ 

εηαηξεία Derpanopoulos Energy Α.Δ. γηα ηελ εθπφλεζε ησλ κειεηψλ, ρσξίο θακία άιιε 

κνξθή ζηήξημεο απφ άιινπο νξγαληζκνχο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ κία απφ ηηο πην ψξηκεο κνξθέο ησλ ΑΠΔ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη έλα δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα θσηνβνιηατθψλ πνπ ηνπνζεηείηαη 

ζηελ πεξηνρή Γεξαθάξη ηνπ Γήκνπ Βαζηιηθήο ηνπ Ννκνχ Σξηθάισλ. Έρεη νλνκαζηηθή ηζρχ 

94,5 ΚW, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ έξγνπ ήηαλ 900.000 επξψ θαη θαιχπηεη έλαλ ρψξν 

10.000m
2
. Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ιεηηνπξγίαο ήηαλ ε 31ε Απγνχζηνπ 2007 (φηαλ 

ζπλδέζεθε κε ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο δηαλνκήο), ελψ νη ζρεηηθέο κειέηεο πξνβιέπνπλ κηα 

ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή ησλ 175.000 MWh πνπ ζα πσιεζεί ζην ειεθηξηθφ δίθηπν. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.3.11 Φσηνβνιηατθό πάξθν  
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Φσηνβνιηατθφ πάξθν Πιεζπζκόο: 56.000 

Σνπνζεζία: Mounts of Ardèche Υώξα: Γαιιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φσηνβνιηατθφ πάξθν Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 45.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 1.542,325 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 1,2 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Γαιιηθή θπβέξλεζε 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη δεκνηηθέο αξρέο ήζειαλ λα δψζνπλ αμία ζε αγξαλαπαχζεηο. Ζ πεξηνρή είλαη πεξίπνπ 3,3 

εθηάξηα. Δπηπιένλ, ε γαιιηθή θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ιάβεη κέηξα γηα λα αλαπηχμνπλ ηελ 

παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Έηζη, ε Γαιιία πξέπεη λα αλαπηχμεη θσηνβνιηατθά απφ 

13 MW ζήκεξα κέρξη ζε 5.400 MW ην 2020. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ θάζε 

πεξηνρή έρεη ηνπο δηθνχο ηεο ζηφρνπο.  

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο 1.200 KW έρνπλ γίλεη ζε κηα επηθάλεηα 3,3 εθηαξίσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε παξαγσγή είλαη πεξίπνπ 1.542.325 ΚWh / έηνο (απηφ ηζνδπλακεί κε 

πεξίπνπ 133 TOE αλά έηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην θσο ζε 642 δηακεξίζκαηα 

(100m ²), θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο έηνπο). Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη πεξίπνπ 4,5 εθαηνκκχξηα 

επξψ. Κέξδνο ζα ππάξμεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 14νπ έηνπο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ράξε ζηελ ηηκή αγνξάο ηεο EDF (Electricité de France). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

είλαη ππνρξεσηηθφ γηα ηελ EDF λα αγνξάζεη ειηαθή ελέξγεηα ζηελ ηηκή ησλ 0,32823 επξψ 

αλά ΚWh. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.4 Ηιηαθνί ζπιιέθηεο 

4.4.1 Ηιηαθόο ζπιιέθηεο ζην Όζιν ηεο Ννξβεγίαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Ζιηαθφο 

ζπιιέθηεο ζην ζιν 
Πιεζπζκόο: 613.285 

Σνπνζεζία: Oslo Υώξα: Ννξβεγία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 3.750.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 80 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2000 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Boligbyggelaget USB 

Υξεκαηνδόηεζε:  EHEN, Housing Bank, πκβνχιην Δξεπλψλ ηεο Ννξβεγίαο, Γήκνο Oslo 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφηδεθη έιαβε ππφςε πνιιέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο, 

αλάκεζα ζε απηέο ήηαλ θαη νη ειηαθνί ζπιιέθηεο, γηα ηελ παξνρή ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ 

λεξνχ ζηελ πνιπθαηνηθία Klosterenga.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

ιν ην θηίξην είλαη θαηαζθεπαζκέλν ψζηε λα κνηάδεη κε ειηαθφ ζπιιέθηε γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο. Σα δσκάηηα ηα νπνία 

ρξεηάδεηαη λα δηαηεξνχλ κηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία  είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηελ κέζε θαη ηα 

δσκάηηα ηα νπνία είλαη ζπλήζσο ζε πην ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ 

βνξξά. Σα δσκάηηα γηα ηα νπνία είλαη επηζπκεηέο δηάθνξεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ λφην. Γηάθνξα κέηξα πάξζεθαλ γηα λα ειαρηζηνπνηεζεί ε απψιεηα 

ελέξγεηαο θαη ε θαηαλάισζε, γηα λα βειηηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, 

γηα λα κεησζνχλ ηα απφβιεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο θαηαζθεπήο θαη αξγφηεξα γηα ηελ 

δηαρείξηζε θαη γηα λα βειηησζεί ηφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Ο ειηαθφο ζπιιέθηεο παξάγεη 80.000KWh/έηνο. Σα ελεξγεηαθά απνδνηηθά θηίξηα ζπλήζσο 

έρνπλ εηήζηα ελεξγεηαθή θαηαλάισζε κεηαμχ ζηηο 140-180 KWh/m
2
, ιφγσ φκσο ηνπ 

επλννχκελνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηηξίνπ ε βάζε ηεο θαηαλάισζεο γηα ην Klosterenga 

ηέζεθε ζηηο 100 KWh/m
2
.   

Link: http://www.iea-shc.org/ 
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4.4.2 Δγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζπζηήκαηνο λεξνύ

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δγθαηάζηαζε 

ειηαθνχ ζπζηήκαηνο λεξνχ 
Πιεζπζκόο: 54.669 

Σνπνζεζία: Dumfriesshire Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 35.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 0,5 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο:- Γηάξθεηα έξγνπ:2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 6,53 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Rokpa Trust, Scottish Community & Householder Renewables Initiatives  

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο πεηξειαίνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε ελφο 

λένπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο λεξνχ γηα λα παξέρεη ελέξγεηα ζηηο 3 κεγαιχηεξεο 

πεξηνρέο ηεο πφιεο. Ζ επνρή κε ηελ κεγαιχηεξε δήηεζε ζην Samye Ling είλαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ε ρξήζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ εηαηξία Rokpa Trust κε βνήζεηα απφ ηελ ηνπηθή νξγάλσζε Scottish Community & 

Householder Renewables Initiatives (SCHRI) θιήζεθαλ λα απνθαζίζνπλ πνηα ελαιιαθηηθή 

γηα εγθαηάζηαζε δεζηνχ λεξνχ ήηαλ ε βέιηηζηε. Παξαηεξήζεθε φηη 3 θηίξηα ηεο πεξηνρήο 

ήηαλ θαηάιιεια γηα ηελ εγθαηάζηαζε ειηαθψλ πάλει. Με ηελ βνήζεηα ηνπ γξαθείνπ ηνπ 

SCHRI ειήθζεζαλ ζπκθέξνπζεο πξνζθνξέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ ειηαθψλ πάλει απφ 3 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ ζπζηεκάησλ. Αθνχ επηιέρζεθε ν θαηάιιεινο 

θνξέαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κηα ρξεκαηνδφηεζε έγηλε δεθηή απφ ην SCHRI φζν θαη απφ 

έλαλ ηδηψηε δσξεηή. Ο ζηφρνο ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζεί πιήξσο ε δηαζέζηκε πεξηνρή ηεο 

νξνθήο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ δεζηνχ λεξνχ. Σν ειηαθφ 

ζχζηεκα νινθιεξψζεθε κε ηελ θαηαζθεπή 2 θαηλνχξησλ ιεβήησλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ έλα 

πςειήο απφδνζεο ελεξγεηαθφ ζχζηεκα.  

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ 55 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηνπ ειηαθνχ ζπζηήκαηνο αλέξρεηαη ζηηο 

35.000 επξψ. Δπηπιένλ ήηαλ αλαγθαίν λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε θαη 

θαηλνχξηνη θχιηλδξνη απνζήθεπζεο δεζηνχ λεξνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θαηλνχξηα 

ρσξεηηθφηεηα είλαη πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.4.3 Σν ζρέδην Archimede 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Σν ζρέδην 

Archimede 
Πιεζπζκόο: 5.051.075 

Σνπνζεζία: Sicilia Υώξα: Ηηαιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 4.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 10.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 5 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 7 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 6.200 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Enea, EnelArchimede solar Energy 

Υξεκαηνδόηεζε:  Enel Environment Plan 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζθνπφο ηνπ έξγνπ είλαη ε αλάπηπμε κηαο ηερλνινγίαο ε νπνία ζα παξάγεη ελέξγεηα απφ κηα 

ειηαθή πεγή πξνζθέξνληαο κηα επαξθή ελαιιαθηηθή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ελέξγεηαο 

πεηξειαίνπ θαη είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν εξγνζηάζην ειηαθήο ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ έλα ειηαθφ πεδίν, έλα ζχζηεκα 

απνζήθεπζεο θαη κία γελλήηξηα αηκνχ. ην πεδίν ηνπ ειηαθνχ ζπνλδπισηή ε ειηαθή 

ελέξγεηα ζπιιέγεηαη ζε 360 γξακκηθνχο παξαβνιηθνχο ζπιιέθηεο. Οη θηλεηνί ζπιιέθηεο 

είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε παξάιιειεο ζεηξέο φπνπ ν θάζε έλαο έρεη ηελ κνξθή κίαο ρνξδήο. Ο 

αξηζκφο ησλ ρνξδψλ θαζνξίδεη ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ηζρχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δπίζεο εηζήρζε έλαο λένο θνξέαο ζεξκφηεηαο πγξνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο θαη ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηεο ζεξκφηεηαο. Μηα 

άιιε θαηλνηνκία είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο λένπ ηχπνπ ζπκππθλσηή πνπ βαζίδεηαη ζε 

ιεπηφηεξνπο θαζξέθηεο πνπ εμνηθνλνκνχλ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο. 

Ζ ρξήζε ηεο κεγάιεο θιίκαθαο απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο είλαη κηα άιιε θαηλνηνκία ζην έξγν 

Archimedes. Λφγσ ησλ δχν δεμακελψλ απνζήθεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο, ε κνλάδα παξέρεη ζεξκφηεηα ζηελ γελλήηξηα αηκνχ κε ζηαζεξφ ξπζκφ 24 

ψξεο ηελ εκέξα, αλεμάξηεηα απφ δηαθπκάλζεηο ζηελ ειηαθή ελέξγεηα. Ζ γελλήηξηα αηκνχ 

απνηειείηαη απφ ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο κε ηνπο νπνίνπο ε ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη ζην λεξφ 

γηα ηελ παξαγσγή ππέξζεξκνπ αηκνχ γηα ρξήζε ζε κία ζπκβαηηθή ζεξκνειεθηξηθή κνλάδα.  

Link: http://www.sunflowerproject.org.uk/ 
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4.4.4 Ηιηαθόο ηόπνο θαηνηθίαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Ζιηαθφο ηφπνο 

θαηνηθίαο 
Πιεζπζκόο: 1.281.971 

Σνπνζεζία: Grand Lyon Υώξα: Γαιιία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.001.662 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1998 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  THERMIE  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην κεγάιν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα ηεο Grand Lyon. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Πξνθεηκέλνπ λα δνζεί βνήζεηα ζηνλ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ, έρεη αλαπηπρζεί θαη πξνηαζεί 

έλαο θνηλφο νδεγφο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ απνδνηηθψλ θηηξίσλ. Ο νδεγφο βαζίδεηαη ζηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: Μηα ζπλνιηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αξρηηεθηνληθή, ηελ ελέξγεηα, ην λεξφ, 

ην πεξηβάιινλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θνηλσληθήο θαηνηθίαο θαη κηα 

ζηνρεπκέλε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο θαη λεξνχ γηα ηνπο ελνίθνπο.  

 

Τπάξρνπλ πξνδηαγξαθέο πνπ είλαη 20 ππνρξεσηηθά κέηξα, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηελ αθνπζηηθή, ηελ ζεξκηθή άλεζε, ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο, ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ηνλ θσηηζκφ, ηα απφβιεηα, ηελ ζπληήξεζε. Τπάξρνπλ 

επίζεο 6 επηινγέο νη νπνίεο είλαη άκεζν ειηαθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο λεξνχ, ειηαθφ δεζηφ 

λεξφ, πξάζηλα ζπίηηα, θαηαλεκεκέλε δηαρείξηζε απνζήθεπζεο, λεξφ πνπ αλαθηάηαη απφ ηελ 

βξνρή, βειηίσζε ηεο κφλσζεο. Οη ζρεδηαζηέο πξέπεη λα επηιέμνπλ ηνπιάρηζηνλ κία επηινγή 

κεηαμχ ησλ πξψησλ 3 επηινγψλ, θαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ηειεπηαίεο 3. Τπάξρεη επίζεο ε 

δπλαηφηεηα λα εγθαηαζηήζνπλ θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ 

επηηεχρζεθε θπκαίλεηαη απφ 18% έσο 45% θαη ε ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

απφ 9% έσο 23%. 

Link: www.resetters.org 
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4.4.5 Υξήζε ειηαθώλ ζπιιεθηώλ ζε γπκλαζηήξηα θαη θαηνηθίεο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Υξήζε 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ  
Πιεζπζκόο: 69.345 

Σνπνζεζία: Giurgiu Υώξα: Ρνπκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 286.091 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 225 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,3915 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 131 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: S. C. Alfa Bit S. A. Bucharest 

Υξεκαηνδόηεζε:  Σνπηθφο Πξνυπνινγηζκφο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ ηδέα ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ηελ κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο νξπθηψλ θαπζίκσλ ζην Giurgiu. Σα πξψηα βήκαηα απηνχ ηνπ ζρεδίνπ 

πεξηειάκβαλαλ ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο δεζηνχ λεξνχ ζε ηέζζεξα γπκλαζηήξηα 

θαη έλα ζχζηεκα παξνρήο δεζηνχ λεξνχ θαη ζέξκαλζεο ζε κηα πνιπθαηνηθία. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σα ειηαθά πάλει πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην γπκλαζηήξην είλαη ηχπνπ Alfa 250, ελψ 

εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ ζηέγε ηεο πνιπθαηνηθίαο είλαη ηχπνπ βήηα. Καη νη δχν ηχπνη 

δηαλέκνληαη απφ ηελ ξνπκαληθή εηαηξεία Alfa Bit. Σν ζχζηεκα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο ζηελ νξνθή, πξνκνλσκέλα 

εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο θαη κία εγθαηάζηαζε αληιίαο ζην ζεξκηθφ εξγνζηάζην 

γηα λα απμήζεη ηελ πίεζε. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

ζεξκνθξαζία πνπ απνδίδνπλ νη ειηαθνί ζπιιέθηεο, ε νπνία κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί 

αλάινγα κε ηελ θαζεκεξηλή πνζφηεηα δεζηνχ λεξνχ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο, ηνλ 

ρξφλν ηνπ έηνπο (ε πνζφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ λεξνχ απφ ηνπο ειηαθνχο 

ζπιιέθηεο είλαη πνιχ ρακειφηεξν ζε θξχνπο κήλεο), ηνλ θαηξφ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιπθαηνηθίαο κε αξηζκφ 516, ν αξηζκφο ησλ πάλει(36) επηιέρζεθαλ κε βάζε ην θξηηήξην 

ηεο παξνρήο 50 ιίηξα/άηνκν/εκέξα φιν ηνλ ρξφλν. Ζ παξαγσγή ηνπ δεζηνχ λεξνχ γίλεηαη ζε 

κία δεμακελή 5.000 ιίηξσλ πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ζέξκαλζεο ηεο πνιπθαηνηθίαο, καδί κε 

ηνπο ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο θαη ηηο αληιίεο θπθινθνξίαο λεξνχ. Λφγσ ησλ λέσλ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ έλα εθηηκψκελν πνζφ ησλ 43 ηφλσλ/έηνο πεηξειαίνπ κπνξνχλ λα 

εμνηθνλνκεζνχλ ζπλνιηθά.  

Link: http://el.rurener.eu 
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4.4.6 Υξήζε ειηαθνύ ζπιιέθηε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ γηα δεζηό λεξό 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Υξήζε 

ειηαθνχ ζπιιέθηε ζε θηίξην 
Πιεζπζκόο: 1.785 

Σνπνζεζία: Tordas Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 30.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 43,125 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,045 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2005 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Naplopó Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  30% ζηήξημε απφ ην θξάηνο, 70% θνηλσληθή θαηνηθία 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ θνηλσληθή θαηνηθία γηα 260 άηνκα κε δηαλνεηηθέο αλαπεξίεο ζηελ Tordas επέλδπζε ζε έλα 

ειηαθφ ζχζηεκα κε ζπιιέθηε γηα ην δεζηφ λεξφ ηνπ ην 2004.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν δεζηφ λεξφ ζεξκαίλεηαη κε 32 ειηαθνχο ζπιιέθηεο ηχπνπ 300 N2L, πνπ ελζσκαηψλνληαη 

ζε κηα γσλία 45 κνηξψλ ζηνλ λνηην-αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ζηέγεο. Σν ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο πεξηιακβάλεη επίζεο 2 δεμακελέο απνζήθεπζεο 1.000 ιίηξσλ νη νπνίνη είλαη 

ηνπνζεηεκέλνη ζην ιεβεηνζηάζην ηεο ζνθίηαο θαζψο θαη ζσιελψζεηο, έλαλ ελαιιάθηε 

ζεξκφηεηαο θαη κέηξεζεο θαη ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο. Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε δχν 

θπθιψκαηα. Σν πξσηεχνλ θχθισκα είλαη γεκάην κε πγξφ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, ελψ ην 

δεπηεξεχνλ θχθισκα ρξεζηκνπνηεί λεξφ. Ρπζκηδφκελν απφ κηθξνεπεμεξγαζηέο, ην ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί πιήξσο απηφκαηα θαη κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο επίβιεςε.  

 

Ζ κέγηζηε απφδνζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ είλαη 45 ΚW θαη αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, ε επηθάλεηα ησλ 64m² κπνξεί λα παξάγεη πεξίπνπ 43.125 ΚWh ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο εηεζίσο. Ζ κεγαιχηεξε δήηεζε γηα δεζηφ λεξφ πξνθχπηεη ηνλ ρεηκψλα, αλ θαη νη 

ζπιιέθηεο ιεηηνπξγνχλ κε ρακειφηεξε απφδνζε απηή ηελ επνρή. Έηζη, ηνλ ρεηκψλα δελ 

είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί πςειφ επίπεδν απφδνζεο, ελψ θαηά ην ππφινηπν ηνπ έηνπο, ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο είλαη σο επί ην πιείζηνλ 100%. 

Λφγσ ηεο εγθαηάζηαζεο απηήο, ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ γηα ζέξκαλζε κπνξεί λα 

κεησζεί θαηά πεξίπνπ 10.000 m
3
 εηεζίσο.  

Link: http://el.rurener.eu 
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4.4.7 Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ειηαθνύ ζπιιέθηε 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο ειηαθνχ ζπιιέθηε 
Πιεζπζκόο: 624 

Σνπνζεζία: Kőkút-yöngyöspuszta  Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 33.434 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 75 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,06 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 22.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Lehoczky, Büki Airconditioning technique Ltd, Kardos Labor Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γήκνο Somogy  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Έλα ζπίηη 120 εηψλ ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θνηλσληθή θαηνηθία βξίζθεηαη ζηελ Kőkút-

Gyöngyöspuszta. Οη θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο απνθάζηζαλ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πςειέο ηηκέο ηεο δεμακελήο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. ηελ ζπλέρεηα, ν 

Γήκνο Somogy δεκνζίεπζε κηα δεκφζηα πξφζθιεζε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ απφ ζχζηεκα ειηαθνχ ζπιιέθηε. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην κεγαιχηεξν ζχζηεκα πνπ έγηλε κε ζπιιέθηεο 

Apricus κε ηελ ηερλνινγία απνζηξάγγηζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 35 ηεκαρίσλ ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ AP-30 θελνχ ζσιήλα ζεξκφηεηαο. Σν πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο 

απνζηξάγγηζεο είλαη φηη δελ απαηηεί αληηςπθηηθφ πγξφ. Σν λεξφ ξέεη κφλν ζηνλ ζπιιέθηε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα θαη ζε 

αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο κε αζθάιεηα. 

 

Οη 75.000 KWh ζεξκηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγνληαη ζε εηήζηα βάζε ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξνρή ηνπ θνηλσληθνχ ζπηηηνχ κε δεζηφ λεξφ. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη επίζεο δχν 

δεμακελέο 2.000 ιίηξσλ ε θάζε κία. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη 30 ρξφληα θαη ην 

θφζηνο ζπληήξεζεο είλαη ρακειφ, νπφηε ε απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ κπνξεί λα γίλεη πνιιέο 

θνξέο θαηά ηελ πεξίνδν ιεηηνπξγίαο. Σν ζχζηεκα κπνξεί λα παξάγεη ην 65% ηεο ελέξγεηαο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ δεζηνχ λεξνχ εηεζίσο. Σν 

ζχζηεκα ζπιιέθηε αληηθαζηζηά 10.400 θηιά αεξίνπ PB αλά έηνο. Οη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη 

ε εθπνκπή CO2 ηνπ θηηξίνπ είλαη κηθξφηεξε θαηά 22.000 ηφλνπο. 

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.4.8 Δγθαηάζηαζε ειηαθνύ ζπιιέθηε γηα παξαγσγή δεζηνύ λεξνύ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δγθαηάζηαζε 

ειηαθνχ ζπιιέθηε  
Πιεζπζκόο: 32.032 

Σνπνζεζία: Orosháza Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 63.505 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,037 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 

2005 
Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 12,5 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Kazép-Lángtechnika Ltd., Kardos Labor Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε: Τπνπξγεία Οηθνλνκίαο & Μεηαθνξψλ θαη Πεξηβάιινληνο & Τδάησλ  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ ηδέα γηα ην έξγν πξνήιζε απφ έλα ειηαθφ ζχζηεκα ζπιιέθηε ην νπνίν ηξνθνδνηεί ην 

ηνπηθφ θνηλσληθφ θέληξν θξνληίδαο κε δεζηφ λεξφ. Ζ ζεηηθή εκπεηξία ηεο παξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο είρε ελζαξξχλεη ηνλ Γήκν γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηεο θνπδίλαο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ 

Παηδηνχ θαη Φνηηεηψλ γηα ηελ εμαζθάιηζε δεζηνχ λεξνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζχζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο πεξηιακβάλεη 22 ζπιιέθηεο Apricus, δχν δεμακελέο 

απνζήθεπζεο, ε κία 1.000 ιίηξσλ θαη ε άιιε 3.000 ιίηξσλ, κία δεμακελή δηαξξνήο 270 

ιίηξσλ, ηηο απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ κέηξεζεο θαη αζθάιεηαο. Κάζε 

ειηαθφο ζπιιέθηεο έρεη επηθάλεηα 4,35m
2  

θαη απνζεθεχεη ζπλνιηθά 710 ml πγξφ. Οη ειηαθνί 

ζπιιέθηεο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ζηέγε ζε γσλία 50°. Οη δεμακελέο απνζήθεπζεο θαη ε 

δεμακελή δηαξξνήο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θάησ απφ ηνπο ζπιιέθηεο ζε έλα κνλσκέλν 

ιεβεηνζηάζην. Υάξε ζε απηφ ην ζχζηεκα δελ ππάξρεη θαλέλαο θίλδπλνο γηα ςχμε, παξφιν 

πνπ ν ζπιιέθηεο δελ έρεη αληηςπθηηθφ πγξφ. Σν θαινθαίξη ε δήηεζε ηεο θνπδίλαο γηα δεζηφ 

λεξφ είλαη κηθξφηεξε, ράξε ζηελ γσλία θιηζεο ησλ 50°, ε παξαγσγή ζεξκφηεηαο κεηψλεηαη 

ζηα κέζα ηνπ θαινθαηξηνχ, αιιά απμάλεη ηελ άλνημε θαη ην θζηλφπσξν. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ ζρνιηθψλ πεξηφδσλ, θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο ην παξαγφκελν δεζηφ λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη 

απφ ην Ηλζηηηνχην  θαη εμππεξεηεί 3.500 άηνκα. 

χκθσλα κε ππνινγηζκνχο, ράξε ζην έξγν ρξεζηκνπνηνχληαη εηεζίσο 5.000 m³ θπζηθνχ 

αεξίνπ. 

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.4.9 ύζηεκα ειηαθήο ελέξγεηαο εγθαηεζηεκέλν ζε ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα 

ειηαθήο ελέξγεηαο  
Πιεζπζκόο: 85.000 

Σνπνζεζία: Ţilina Υώξα: ινβαθία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 65.622 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 120-122 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,185 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 40 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Thermosolar Ţiar s. r. o. (Ltd.), Ţiar nad Hronom 

Υξεκαηνδόηεζε:  Σξαπεδηθφ δάλεην 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ πην δηαδεδνκέλε πεγή ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο ινβαθίαο είλαη ην 

θπζηθφ αέξην, ελψ ην κεξίδην ηνπ ιηγλίηε κεηψλεηαη ζηαδηαθά. Ζ παξνρή ζεξκφηεηαο ζηελ 

πφιε Ţilina παξέρεηαη απφ κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο ΖΘ ζηελ ινβαθία. Ζ 

εηαηξεία απνθάζηζε λα εγθαηαζηήζεη ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα γηα λα πξνζεξκάλεηαη ην 

πφζηκν λεξφ θαη έηζη εγθαηαζηάζεθαλ ειηαθνί ζπιιέθηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Οη 132 ειηαθνί ζπιιέθηεο είλαη ηχπνπ Heliostar 300 κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 185 KW θαη 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εηαηξεία Slovak THERMO/SOLAR Ltd. Ζ πεξηνρή πνπ θαιχπηνπλ νη 

εγθαηεζηεκέλνη ζπιιιέθηεο είλαη 264 m
2
, ε κέζε απφδνζε ζεξκφηεηαο απφ έλαλ ζπιιέθηε 

είλαη 917 KWh / έηνο, ε θιίζε είλαη 30° θαη ε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ηνπ δεζηνχ λεξνχ 

αλέξρεηαη ζηα 4-6m
3
.  

 

Ζ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη κε ηελ βνήζεηα ησλ ζπιιεθηψλ εηεζίσο είλαη 120.000-122.000 

KWh. Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ είλαη 25-30 ρξφληα, ηνπ ιέβεηα πεξίπνπ 15 

ρξφληα θαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο αληιηψλ 10 ρξφληα. 

Σν εθηηκψκελν πνζφ ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 είλαη 40 ηφλνη αλά έηνο. Γηα ηελ 

κέηξεζε ησλ ζπλνιηθψλ κεηψζεσλ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία 

θαζψο ν ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ζσιήλεο αηκνχ απφ κηα κεγάιε 

πεγή ΖΘ πνπ ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ιηγλίηε. 

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.4.10 Ηιηαθνί ζπιιέθηεο γηα θνηηεηηθή ζηέγαζε 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο γηα 

θνηηεηηθή ζηέγαζε 
Πιεζπζκόο: 10.662 

Σνπνζεζία: Banská Štiavnica Υώξα: ινβαθία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 44.500 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 30 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,05 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 14 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: DEC a. s. Bratislava VPÚ 

Υξεκαηνδόηεζε:  Envirofond 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δεζηνχ 

λεξνχ ησλ  θνηηεηηθψλ εζηηψλ ζηελ πφιε Banská Štiavnica. Σν βαζηθφ θίλεηξν ήηαλ λα 

κεηψζεη ην θφζηνο ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ πξνήιζε απφ ηελ Σερληθή ρνιή Γαζνινγίαο ηεο Banská Štiavnica. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ειηαθνί ζπιιέθηεο ηχπνπ TS 300 

πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηελ εηαηξεία THERMO/ SOLAR Ţiar Ltd. πλνιηθά νη 36 ειηαθνί 

ζπιιέθηεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη ζπλδεζεί κε κία δεμακελή 6.000 ιίηξσλ κε ελαιιάθηε 

ζεξκφηεηαο.  

 

Σν θαινθαίξη ν αξηζκφο ησλ ζπιιεθηψλ αξθεί γηα λα παξάγνπλ αξθεηφ δεζηφ λεξφ γηα φινπο 

ηνπο θνηηεηέο πνπ ζηεγάδνληαη, ελψ ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα νη ειηαθνί ζπιιέθηεο 

πξνζεξκαίλνπλ ην θξχν λεξφ πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ζηνλ ζπκβαηηθφ ιέβεηα αεξίνπ. 

 

Πεξίπνπ  30.000 KWh ζεξκφηεηαο κπνξνχλ λα παξαρζεί εηεζίσο ράξε ζην εγθαηεζηεκέλν 

ζχζηεκα, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζηα 30 έηε. 

 

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.4.11 Αλαβάζκηζε θνηλσληθνύ ζπηηηνύ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αλαβάζκηζε 

θνηλσληθνχ ζπηηηνχ  
Πιεζπζκόο: 4.122 

Σνπνζεζία: Slatiňany Υώξα: Σζερία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο, 

Φσηνβνιηατθά 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 206.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 65-70 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,177 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2004 Γηάξθεηα έξγνπ: 8 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Thermosolar Ţiar nad Hronom, Solar ekologie technik Jindřichův Hradec 

Υξεκαηνδόηεζε:  Πεξηβαιινληηθφ Σακείν  ηνπ Κξάηνο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν 1994, φηαλ κηα παιηά αγξνηθία επξφθεηην λα αλαθαηαζθεπαζηεί γηα λα θηινμελήζεη λένπο 

ρψξνπο γηα ην Ηλζηηηνχην Κνηλσληθήο Φξνληίδαο ζην Slatinany ε δηνίθεζε απνθάζηζε λα 

αμηνπνηήζεη αλαλεψζηκεο πεγέο γηα λα θαιχςεη ηηο ελεξγεηαθέο ηεο αλάγθεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ειηαθφ ζπίηη ζεξκαίλεηαη κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζηέγε θαη κε έλα 

ιέβεηα βηνκάδαο. Σνλ ρεηκψλα, κηα αληιία ζεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηεί ηελ ρακειή ζεξκφηεηα 

πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζε κηα κεγάιε δεμακελή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ηνπ 

θζηλνπψξνπ. Έλα ζχζηεκα ζπζζψξεπζεο δεζηνχ λεξνχ θαη έλα εμειηγκέλν ζχζηεκα 

παξαθνινχζεζεο θαη ξχζκηζεο ηξνθνδνηνχληαη απφ θσηνβνιηατθά πάλει πνπ είλαη νη 

βαζηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε πνιχ πςειή απφδνζε ηεο εγθαηάζηαζεο. Σν ζπίηη είλαη 

ζρεδφλ απηάξθεο φζνλ αθνξά ηελ δήηεζε δεζηνχ λεξνχ θαη ηελ αλάγθε γηα ζέξκαλζε.  

Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο απνηεινχληαη απφ 84 κνλάδεο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, κε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα 148m
2 

ζε ηέζζεξα αλεμάξηεηα ηκήκαηα. Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο είλαη 1.103 m
3
 

γηα επνρηαθή ζπζζψξεπζε. Ζ αληιία ζεξκφηεηαο 37 KW ρξεζηκνπνηεί ηελ ζεξκφηεηα απφ 

ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο 

βηνκάδαο παξάγεη ζεξκφηεηα ε νπνία ζπλδέεηαη κε ην αξρηθφ ζχζηεκα θαη ρξεζηκνπνηεί 

απφβιεηα μχινπ πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα πξηνληζηήξην ζε απφζηαζε 27 ρηιηνκέηξσλ. Σέινο 

ππάξρεη ειεθηξηζθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο 37,5KW αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζπάληα θαη κφλν 

θαηά ηελ δηάξθεηα καθξνρξφλησλ πεξηφδσλ κε πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. 

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.4.12 Κέληξν επίδεημεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Κέληξν επίδεημεο  Πιεζπζκόο: 990 

Σνπνζεζία: Vilémov Υώξα: Σζερία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Ζιηαθνί ζπιιέθηεο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 130.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 135 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,15 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2003 Γηάξθεηα έξγνπ: 5 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Furländer, Germany 

Υξεκαηνδόηεζε:  Πεξηβαιινληηθφ Σακείν  ηνπ Κξάηνο, Γεξκαληθφ Ίδξπκα DBU 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν θέληξν επίδεημεο ζην Vilemov είλαη κνλαδηθφ απφ ηελ άπνςε φηη δηνηθείηαη απφ κηα 

νξγάλσζε ηεο εθθιεζίαο. Ζ Αθαδεκία πξνσζεί ηελ ρξήζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο απφ εθθιεζηαζηηθά ηδξχκαηα. ηφρνο ηνπ είλαη λα εγθαηαζηήζεη απιά ειηαθά 

ζπζηήκαηα ζε φιεο ηηο εθθιεζίεο, ζενινγηθέο ζρνιέο, θνηλσληθά ζπίηηα θαη ηα πξεζβπηέξηα 

γηα λα εμαπισζεί πεξαηηέξσ ε ηερλνινγία.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Αξρηθά, έλα ειηαθφ ζεξκηθφ ζχζηεκα κε έλα ειηαθφ ζπιιέθηε 9m
2
 θαη δεμακελή 500 ιίηξσλ 

έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ζε δεζηφ λεξφ, αξγφηεξα, ην 2002 ην 

ζχζηεκα απηφ επεθηάζεθε κε άιια 15 m
2
 ειηαθψλ ζπιιεθηψλ ησλ 1.000 ιίηξσλ. Ζ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ θζάλεη πεξίπνπ ηηο 15.000 KWh εηεζίσο. Γχν 

ζπζηήκαηα θσηνβνιηατθψλ πάλει 150 Wp εγθαηαζηάζεθαλ επίζεο γηα ηελ παξνρή 

θσηηζκνχ έθηαθηεο αλάγθεο ζε κηα ζθάια θαη ζε δηαδξφκνπο θαη έλα ζχζηεκα 1,2 KWp γηα 

ηελ πψιεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην δίθηπν.  Έλαο ιέβεηαο θαχζεο μχισλ 25 KW παξέρεη 

ζεξκφηεηα ζην γξαθείν θαη ζηηο αίζνπζεο ζεκηλαξίσλ ηεο Αθαδεκίαο. Έρεη παξαρζεί απφ 

ηελ ηζερηθή εηαηξεία Benekov θαη είλαη ηχπνπ VIADRUS Ληλγθ 25. Δπηπιένλ, κηα 

αλεκνγελλήηξηα 100 KW βξίζθεηαη πεξίπνπ 20 ρηιηφκεηξα απφ ην θηίξην ηεο Αθαδεκίαο, ε 

εηήζηα απφδνζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 120 MWh. Ζ 

αλεκνγελλήηξηα πξνζθέξεη έλα εηζφδεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνζηεξίμεη 

εθπαηδεπηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αθαδεκίαο. 

Link: http://el.rurener.eu 
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4.5 Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα κηθξήο θιίκαθαο 

4.5.1 Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ζηελ Megeve ηεο Γαιιίαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Τδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο  

Πιεζπζκόο: 4.139 

Σνπνζεζία: Megeve Υώξα: Γαιιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 234.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 1.200 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,998 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1985 Γηάξθεηα έξγνπ: 17 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Megeve  

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζθνπφο απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ λα κεησζεί ε ρξήζε κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ θαη λα 

θαηλνηνκήζνπλ ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

ε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζηαζκφ πδξνειεθηξηθήο παξαγσγήο, ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη 

κε ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα.. Ζ θχξηα ζσιήλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ ζην ζχζηεκα χδξεπζεο ηεο 

Megève. Ο πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην αζιεηηθφ θέληξν ηεο Megève 

ην νπνίν θαιχπηεη κία έθηαζε 9.320 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Καηά ην έηνο 1978 ε ζπλνιηθή 

εηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ έθηαζε ηα 540.000 ιίηξα θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν έγηλε ζαθέο 

πσο πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο έξγνπ ην νπνίν ζα βνεζνχζε ζηελ 

κείσζε ησλ θαπζίκσλ θαη ζα εμνηθνλνκνχζε ελέξγεηα. Σα κέηξα πνπ απνθαζίζηεθαλ ήηαλ ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ 2 ιεβήησλ 850 KW απφ 2 ιέβεηεο 464 KW, ε εγθαηάζηαζε αληιίαο 

ζέξκαλζεο λεξνχ 70 KW, ε βειηίσζε ηεο είζπξαμεο ησλ ζεξκίδσλ απφ ηνλ ζπκπηεζηή πνπ 

παξάγεη πάγν γηα ην παγνδξφκην θαη γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ γηα πηζίλεο, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1984-1985 ππήξρε κία αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηεο δεμακελήο απφ 1.000 ζε 

5.000 ηεηξαγσληθά κέηξα, έγηλε βειηηζηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ ηνπξκπίλσλ, ηεο 

γελλήηξηαο, ησλ αληιηψλ ζέξκαλζεο. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζεκαληηθά αθνχ ε εηήζηα 

θαηαλάισζε θαπζίκσλ έρεη κεησζεί απφ 540.000 ιίηξα ζε 180.000 ιίηξα απφ ην 1983.  

Link: http://www.energy-cities.eu/   
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4.5.2 Τδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ηζρύνο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Τδξνειεθηξηθέο κνλάδεο 

ηζρχνο 

Πιεζπζκόο: 982 

Σνπνζεζία: Lesichovo Υώξα: Βνπιγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα 

Κιίκαθα: Μεγάιε 

θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 3 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Hydrostroy CK13, Delectra Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  Σνπηθή ρξεκαηνδφηεζε, δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα EBRD  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν θαηαζθεπάζηεθε σο κία παξάθακςε ππεξρείιηζεο απφ ην ηέινο ηνπ θχξηνπ 

αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ Momina Klisura-Lesichovo ζηνλ πνηακφ Topolnitza ζην Lesichovo κε 

κηα θάζεηε κεηαηφπηζε πεξίπνπ 60 κέηξσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γχν κνλάδεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί κε ηνλ αθφινπζν εμνπιηζκφ: 

αλεκνγελλήηξηεο ηχπνπ Francis F23 κε δηάκεηξν ηξνρνχ 650 mm ε νπνία θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηελ Mavel θαη ζχγρξνλεο γελλήηξηεο ηχπνπ 1FC4 711-8, κε νλνκαζηηθή ρσξεηηθφηεηα 

1.700 KVA, ζπληειεζηή ηζρχνο 0,9, ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ Siemens. 

Οη γελλήηξηεο εληάζζνληαη ζε κία εληαία κνλάδα κε κεηαζρεκαηηζηέο 1.600 KVA, 6/20 KV 

θαη είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην εζληθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηφζν κέζσ γεληθψλ 

κνλάδσλ δηαλνκήο φζν θαη κε γξακκέο πςειήο ζπρλφηεηαο 20 KV. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο θαη κε δεδνκέλε ηελ δηαζεζηκφηεηα ηνπ λεξνχ νη εγθαηαζηάζεηο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγνχλ γηα 25 ρξφληα. 

Ζ εγθαηάζηαζε δελ βξίζθεηαη ζε κηα επαίζζεηε νηθνινγηθά πεξηνρή ή ζε  πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο θαη δελ επεξεάδνληαη πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ επαίζζεηα πξνζηαηεπφκελα είδε 

ρισξίδαο θαη παλίδαο.  

Link: energy-bestpractice.eu 
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4.5.3 Δξγνζηάζην πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηθξήο θιίκαθαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δξγνζηάζην 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηθξήο θιίκαθαο 
Πιεζπζκόο: 102.091 

Σνπνζεζία: Cottbus Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 2.230.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 2.500 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,29 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2010 Γηάξθεηα έξγνπ: 15 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 2.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Energie-Cités, Cottbus Stadtwerke, Hafner engineering office 

Υξεκαηνδόηεζε: THERMIE 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

ήηαλ αλέθαζελ ζην θέληξν ησλ αλεζπρηψλ ηνπ Cottbus. Σν 1995, ν Γήκνο απνθάζηζε λα 

ρηίζεη έλα πδξνειεθηξηθφ ζηαζκφ κε ζηφρν ηελ έγρπζε ηνπ ειεθηξηζκνχ πνπ παξάγεηαη ζην 

ηνπηθφ δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν ησλ πνιηηθψλ κεραληθψλ  ήηαλ πνιχ πξνζεθηηθφ φζνλ αθνξά ηελ θαηαλάισζε 

λεξνχ, ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηπρφλ πεξάζκαηα ςαξηψλ, ψζηε λα ζεβαζηεί ην 

ηζρχνλ πεξηβάιινλ θαη λα κπνξέζεη λα εγθξηζεί απφ ηελ έλσζε Ηζηνξηθψλ Μλεκείσλ. Ζ 

κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο απνηειείηαη απφ έλαλ ζηξφβηιν ηχπνπ Kaplan, κε έλαλ ζρεδφλ 

νξηδφληην άμνλα, πνπ ζπλδέεηαη ζε κηα γελλήηξηα κε έλα ζχζηεκα αληηζηαζκηζκέλεο 

ζεξκηθήο ζχδεπμεο. Σα ζπζηήκαηα ιίπαλζεο θαη ςχμεο απνηεινχλ έλα δεπηεξεχνλ 

αλεμάξηεην θχθισκα θαη απνηξέπνπλ ηα ππνπξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ λα έξρνληαη 

ζε επαθή κε ην λεξφ ηνπ πνηακνχ. Ζ πδξνειεθηξηθή εγθαηάζηαζε παξάγεη έσο θαη 2.500 

MWh εηεζίσο, ίζν κε ηελ θαηαλάισζε 650 λνηθνθπξηψλ. Αλ θαη ε κνλάδα παξαγσγήο 

ελέξγεηαο είλαη πνιχ αμηφπηζηε θαη ηερληθά πιήξεο, ε πνζφηεηα ηεο παξαγφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ξνή ηνπ πνηακνχ πξέε, πνπ επεξεάδεηαη 

ζνβαξά απφ ηελ ππαίζξηα εμφξπμε ιηγλίηε. 

Link: http://www.energy-cities.eu/ 
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4.5.4 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζην Lydney 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Παξαγσγή ελέξγεηαο ζην Lydney Πιεζπζκόο: 8.960 

Σνπνζεζία: Lydney Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 66.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 55 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,0095 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 24 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Severn Wye Energy Agency 

Υξεκαηνδόηεζε:  Energy Saving Trust 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε αλάπηπμε ηεο θνηλφηεηαο ππφ ηελ εγεζία έξγσλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Ο χιινγνο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Κνηλφηεηα ήηαλ αλνηθηφο ζε φινπο θαη 

παξείρε κηα δνκή ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην επξχ θνηλφ ήηαλ ζε ζέζε λα 

πξνηείλεη ηνπηθά ζρέδηα θαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμή ηνπο. Ζ ιέζρε 

παξείρε επίζεο ηελ επθαηξία γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο ησλ εζληθψλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ έλσζε Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Δλέξγεηαο ηνπ Lydney παίδεη ηνλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ έξγνπ. Ζ δηεπζχλνπζα νκάδα ζρεηηθά κε ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

εληφπηζε κηα πνιιά ππνζρφκελε πεξηνρή γηα εγθαηάζηαζε κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ 

πνπ βξίζθεηαη ζηελ εθβνιή ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ νξπρείνπ άλζξαθα, πνπ εθηείλεηαη απφ ην 

Γάζνο Νηηλ.  

 

Ζ επίδξαζε ηεο δεμακελήο ηνπ νξπρείνπ έρεη σο απνηέιεζκα ζπλερή ξνή φιν ηνλ ρξφλν θαη 

ην λεξφ πεξηέρεη πνιχ ιίγα ππνιείκκαηα  ή πδξφβηα δσή, θαζηζηψληαο ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ιηγφηεξν πεξίπινθν. Σν δηαζπλδεδεκέλν ζχζηεκα πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ 

παξάγεη 55.000 KWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηεζίσο, έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 9,5 KW θαη 

έρεη δηάξθεηα δσήο 25 ρξφληα. 

Link: http://www.managenergy.net/ 

  



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 4. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΑΠΔ                                                               120 

4.5.5 Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ζηελ πόιε ηεο Ξάλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Τδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο 

ζηελ πφιε ηεο Ξάλζεο 
Πιεζπζκόο: 55.360 

Σνπνζεζία: Ξάλζε Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 2.344.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 5.200 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,938 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1995 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: -  

Υξεκαηνδόηεζε:  EΔ, REO – EMT 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

ηα πιαίζηα ηνπ ζηφρνπ ηνπ Γήκνπ λα δψζεη ην παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηεο ηνπηθήο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν έξγν, ν δήκαξρνο ηεο Ξάλζεο πήξε ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ κηθξήο θιίκαθαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν εξγνζηάζην ρηίζηεθε θνληά ζηηο πφιεηο Υξπζνχπνιε θαη Ξεξηά, θαηά κήθνο ελφο 

αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ. ε απηφ ην ζεκείν, ην θαλάιη έρεη δχν δηαδνρηθέο κεηψζεηο πνπ 

πξνθαινχλ κηα μαθληθή πηψζε κε χςνο 9,5 κέηξα. Γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ  αλαπηχρζεθε 

έλα θαλάιη εθξνήο 200 κέηξσλ γηα λα παξέρεη λεξφ ζε κηα ηνπξκπίλα νξηδφληηνπ άμνλα.  

 

Σν εξγνζηάζην δελ έρεη ζθακκέλε δεμακελή ιφγσ ησλ πηζαλψλ επηπηψζεψλ ηεο ζην 

πεξηβάιινλ. Ζ ηαρχηεηα ηεο ξνήο ηνπ αξδεπηηθνχ θαλαιηνχ κπνξεί λα θηάζεη ηα 24 m/s, 

αιιά εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ην 

κέγεζνο ηεο ηνπξκπίλαο επηιέρζεθε ψζηε λα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ξπζκφ πνπ 

ηαιαληεχεηαη κεηαμχ 5 θαη 12 m/s. Μηα γξακκή κεηαθνξάο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε κήθνο 

κεγαιχηεξν ησλ 150 κέηξσλ έρεη εγθαηαζηαζεί  γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ ζηαζκνχ κε ηελ εζληθή 

Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ). Γηα λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο πνηφηεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηαζπλδεδεκέλνπ ζπζηήκαηνο, ειήθζεζαλ κεηξήζεηο γηα 

λα εμαζθαιηζηεί φηη ην απνηέιεζκα ηεο ζχλδεζεο ηεο ηνπξκπίλαο ζην δίθηπν ζα ζπκθσλεί 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ δηαρεηξηζηή. Ζ εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη 5.200.000 

KWh θαη πσιείηαη εμνινθιήξνπ ζηελ ΓΔΖ. 

Link: http://www.energy-cities.eu/ 
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4.5.6 Παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο κηθξήο θιίκαθαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Παξαγσγή 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
Πιεζπζκόο: 1.644 

Σνπνζεζία: Algar Υώξα: Ηζπαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 3.239.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 12.450 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 5,4 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 4.400 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη λα παξέρεη πφζηκν λεξφ ζηελ επαξρία ηνπ Cadiz θαζψο θαη ε 

άξδεπζε θαη ε παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζχζηεκα έρεη δχν κεζαίνπ επηπέδνπ εηζαγσγείο γηα ηνπο ζηξνβίινπο έλα θαη δχν θαη έλαλ 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ γηα ηελ ηξίηε ηνπξκπίλα. Οη εηζαγσγείο γηα ηνπο ζηξνβίινπο έλα θαη 

δχν είλαη κέζα ζε έλαλ πχξγν θάησ απφ ην θξάγκα, ην νπνίν έρεη ηξεηο πχιεο αλαζρέζεσο. 

Σν λεξφ νδεγείηαη κέζσ ζσιελψζεσλ 1.400 ρηιηνζηψλ κέζα ζην θξάγκα ην νπνίν δηαηξείηαη 

ζε δχν ξεχκαηα γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηηο ηνπξκπίλεο. Σν λεξφ απφ ηνλ ζηξφβηιν έλα πεγαίλεη 

ζηνλ ζάιακν ηζνξξνπίαο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πδξαπιηθήο πίεζεο γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ηεο ηνπξκπίλαο ή αλεπαξθήο παξνρήο λεξνχ ππάξρεη 

παξάθακςε κέζσ κηαο βαιβίδαο κείσζεο ηεο πίεζεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί γηα ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή ησλ δηαθπκάλζεσλ, ηεο εηζφδνπ αέξα θαη ηηο 

δηαθνπέο. Σν λεξφ ζηελ γελλήηξηα δχν πεγαίλεη θαηεπζείαλ ζην πνηάκη.  

 

Ο άιινο εηζαγσγέαο πεξλά κέζα απφ έλαλ ζσιήλα ν νπνίνο επίζεο ρσξίδεηαη ζηα δχν γηα λα 

θηάζεη ζηελ γελλήηξηα. Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο πεγαίλεη ζηνλ ζάιακν ηζνξξνπίαο αθνχ έρεη 

πεξάζεη απφ ηελ βαιβίδα δαθηπιίνπ. Απηή ε ιεηηνπξγία ιακβάλεη ρψξα κφλν ζε αθξαίεο 

πεξηπηψζεηο, φπσο φηαλ ε πξφζιεςε είλαη πνιχ ρακειφηεξε απφ ηηο άιιεο πξνζιήςεηο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ην λεξφ έρεη νξγαληθή χιε. Σν δεχηεξν ζθέινο πεγαίλεη ζηελ ηξίηε γελλήηξηα 

θαη αθνχ έρεη κεηαθεξζεί ε ελέξγεηά ηνπ πεγαίλεη ζηελ ζήξαγγα απφξξηςεο. 

Link: http://ruralres.diphuelva.es/resultados.php 
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4.5.7 Μηθξόο Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ζην Ingering  
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο 

ζηαζκφο ζην Ingering 
Πιεζπζκόο: 1.418 

Σνπνζεζία: Ingering Υώξα: Απζηξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 2.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 1.340 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,2 MW  

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2010 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 1.300 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Energy Agency Upper Styria, Waldgenossenschaft 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν έρεη σο ζηφρν λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Σν κηθξφ εξγνζηάζην πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιεηηνπξγεί απφ ηνλ 

ηνπηθφ ζπλεηαηξηζκφ ηεο δαζνθνκίαο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή πξνζηηζέκελε αμία. Ζ 

εγθαηάζηαζε έγηλε κε ζεβαζκφ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν λεξφ κεηαθέξεηαη ζε ζσιήλεο 1.500 κέηξσλ, παξάιιειε πξνο ην πνηάκη. Ζ παξαγσγή 

ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη ζηηο 1,34 GWh πεξίπνπ αλά έηνο, κε εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 200 ΚW. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην χςνο πηψζεο θαη ην πνζφ ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ ζηνπο ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο γελλεηξηψλ ην ζχζηεκα κπνξεί λα ηεζεί ζε ινγηθή ρξήζε. 

Οη γελλήηξηεο πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα είλαη Ossberger cross-flow turbine, Francis 

Turbine θαη Modified Francis Turbine (Diagonal Turbine). 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.5.8 Μηθξόο Τδξνειεθηξηθόο ζηαζκόο ζην Sanna  
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Μηθξφο Τδξνειεθηξηθφο 

ζηαζκφο ζην Sanna 
Πιεζπζκόο: 2.045 

Σνπνζεζία: Sanna Υώξα: Δζζνλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα  Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 190.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 90 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,025 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2012 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 90 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  NGO Sänna Culture Manor, NGO Sänna Village Association 

Υξεκαηνδόηεζε:  ERDF, Δζληθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθψλ Δπελδχζεσλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ κηθξήο θιίκαθαο πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη κηα απφ ηηο πην απνδνηηθέο θαη αμηφπηζηεο 

ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξνρή θαζαξήο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ην 

Sanna, ε θιεξνλνκηά ηνπ ηζηνξηθνχ αξρνληηθνχ ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην παιηφ 

ειαηνηξηβείν, πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ζηα πιαίζηα ελφο κεγάινπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ 

αλαθαίληζεο. Σν έξγν πξνσζεί ηελ αλαθαίληζε ησλ παιηψλ κχισλ, γηα ηελ αλαβίσζε ηεο 

κεραληθήο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηεο ηνπηθήο βησζηκφηεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν λεξφ δηνρεηεχεηαη κέζσ ηεο βάζεο κηαο θάζεηεο γελλήηξηαο, φπνπ πεξλά κέζα απφ ηα 

πηεξχγηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνλ άμνλα θαη ηελ γελλήηξηα. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε 

ηνπξκπίλα Francis γηα ην έξγν απηφ. Έλαο πίλαθαο ειέγρνπ παξαθνινπζεί ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γελλήηξηα παξάγεη ελαιιαζζφκελν ξεχκα (AC), ην νπνίν, κεηά ηελ 

αχμεζε ηεο ηάζεο κέζσ ελφο κεηαζρεκαηηζηή, δηέξρεηαη απφ ην θέληξν δηαλνκήο. 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα εμαρζεί κέζσ ηνπ ηνπηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο ζε ζπκθσλία κε ηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ δηθηχνπ. 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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4.6 Αηνιηθή ελέξγεηα 

4.6.1 Αηνιηθό έξγν ζηελ θνηλόηεηα Vép ηεο Οπγγαξίαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αηνιηθφ 

έξγν 
Πιεζπζκόο: 3.591 

Σνπνζεζία: Vép Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 862.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 950 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,6 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 600 ηφλνη CO2-eq  

Αλάδνρνο έξγνπ: nercon GmbH Germany, Aurich 

Υξεκαηνδόηεζε:  EΔ, ηξαπεδηθή πίζησζε, ηδησηηθά θεθάιαηα 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν απηφ αθνξά κία εγθαηάζηαζε αηνιηθήο ελέξγεηαο, ην νπνίν ηνπνζεηείηαη θνληά ζην 

ρσξηφ Vép ηεο δπηηθήο Οπγγαξίαο ζηα ζχλνξα κε ηελ Απζηξία. Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ 

ήζειαλ λα απνδείμνπλ φηη είλαη δπλαηή ε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζην ρσξηφ 

Vép θαη φηη απηφ ην είδνο ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ζε ηνπηθφ επίπεδν κπνξεί επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο ηεο θνηλφηεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν Οπγγξηθφ θέληξν πεξηβαιινληηθήο νηθνλνκίαο (MAKK), ρξεζηκνπνίεζε κία έθδνζε ηνπ 

ινγηζκηθνχ ESTEEM γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αηνιηθνχ έξγνπ ζην Vép. Σν ESTEEM 

απνηειείηαη απφ 6 δηαδνρηθά βήκαηα θαη ν ζθνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ζπλερίζνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη λα δηεπξχλνπλ ην 

πεδίν εθαξκνγήο ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ ηνπηθνχ επηπέδνπ. 

Σν πάξθν απνηειείηαη απφ κία αλεκνγελλήηξηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 600 KW θαη ε 

παξαγφκελε ελέξγεηα ππνινγίζηεθε ζηηο 950.000 KWh εηήζηα. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη ζην αηνιηθφ πάξθν δηνρεηεχεηαη ζην δεκφζην δίθηπν ειεθηξηζκνχ θνηλήο 

σθειείαο. Σν αηνιηθφ πάξθν ιεηηνπξγεί κε έλα ζπλερφκελν ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο, ην 

νπνίν ζεκαηνδνηεί ηα πξνβιήκαηα ζηελ γεξκαληθή έδξα ηνπ Enercon, ζηνπο απζηξηαθνχο 

πξνκεζεπηέο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρεηξηζηή.  

Link: http://el.rurener.eu/ 
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4.6.2 Αηνιηθό έξγν ζην θέληξν Deighton 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αηνιηθφ 

έξγν ζην θέληξν Deighton 
Πιεζπζκόο: 409.800 

Σνπνζεζία: Kirklees  Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 336.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 52 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,03 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 17 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Μνλάδα πκβνπιίνπ Πεξηβάιινληνο Kirklees, Πνιηηηζκηθφ & ςπραγσγηθφ 

θέληξν Kirklees 

Υξεκαηνδόηεζε:  DTi, Clear Skies, Kirklees’ Energy and Water Conservation Fund 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί γηα ην έξγν είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ζ παξνρή ηνπ θέληξνπ Deighton κε ελέξγεηα απφ ηνλ άλεκν, επνκέλσο ε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ νξπθηέο πεγέο θαπζίκσλ. 

 Ζ ζπκβνιή ζηελ επίηεπμε ζηφρνπ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απφ ηα 

θηίξηα ηνπ πκβνπιίνπ θαηά 30% κέρξη ην 2020, κε βάζε ηα επίπεδα ηνπ 2005. 

 Πξάμε σο απηή δήισζε δέζκεπζεο ηνπ ζπκβνπιίνπ ηνπ Kirklees γηα ηελ κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 πκβνιή ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ γηα θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο πεξηνρήο 

Kirklees θαηά 10% απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κέρξη ην 2010. 

 Αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ 

παξνρή θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Κηίξηνπ Τπεξεζηψλ ηνπ Kirklees. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν απηφ αθνξά 2 αλεκνγελλήηξηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 15 KW νη νπνίεο έρνπλ 

ηνπνζεηήζεί δίπια απφ ην θέληξν Deighton. Ζ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ πξαγκαηνπνίεζεθε ηνλ 

Μαην ηνπ 2006 θαη παξάγεηαη ειεθηξηζκφο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην θέληξν 

Deighton. Ζ ελαπνκείλνπζα ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην εζληθφ δίθηπν. Ζ ζπλνιηθή 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο αλέξρεηαη ζηηο 52.000 KWh αλά έηνο. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.6.3 Έξγν Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ζην Μάληζεζηεξ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Έξγν 

Αηνιηθήο Δλέξγεηαο 
Πιεζπζκόο: 498.800 

Σνπνζεζία: Manchester Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 50.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 154.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 65 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 160.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα βνεζήζεη ηηο ηνπηθέο αξρέο λα αμηνινγήζνπλ ην δπλακηθφ γηα 

εγθαηαζηάζεηο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ δηθή ηνπο γε. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ εθηηκήζεθαλ εθηάζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο δέθα δήκνπο 

ηνπ Greater Manchester θαη νη πεξηνρέο πνπ θξίζεθαλ ππνζρφκελεο επηιέρζεθαλ γηα 

πεξαηηέξσ ιεπηνκεξείο κειέηεο ζθνπηκφηεηαο. ηελ ζπλέρεηα δηεμήρζεζαλ ιεπηνκεξείο 

ηερληθέο θαη νηθνλνκηθέο κειέηεο ζηηο πην ειπηδνθφξεο πεξηνρέο θαη έγηλαλ δηαβνπιεχζεηο κε 

ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ λφκνπ. Δθηφο απφ ηηο κειέηεο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ επίζεο 

εξγαζίεο πάλσ ζηα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά κνληέια πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα επηηξαπεί ζηνπο ηνπηθνχο θαηνίθνπο λα κνηξαζηνχλ ηηο κεηνρέο ησλ αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ηνπηθνχ θπζηθνχ πφξνπ. 

 

Σν Πάξθν είλαη ην κεγαιχηεξν ρεξζαίν αηνιηθφ πάξθν ζηελ Αγγιία θαη παξάγεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα απφ 26 αλεκνγελλήηξηεο Nordex N80. Έρεη ζπλνιηθή νλνκαζηηθή ηζρχ 65 MW 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη παξέρεη 154.000 MWh εηήζηα, ε νπνία επαξθεί γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ 40.000 ζπίηησλ ηεο πεξηνρήο. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.6.4 Νεζί αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Νεζί 

αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο 
Πιεζπζκόο: 4.010 

Σνπνζεζία: Samsø Υώξα: Γαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ:Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 50.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 50 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2002 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Samso Energy Agency, Samso Trade Organisation, Samso Farmers 

Organisation, Γήκνο Samso  

Υξεκαηνδόηεζε:  ηνπηθή ρξεκαηνδφηεζε 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο λεζηνχ ην νπνίν βαζίδεηαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 100% ησλ αλαγθψλ ηνπ.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν μεθίλεζε ην 1998. 11 αλεκνγελλήηξηεο ηζρχνο 1 MW ηνπνζεηήζεθαλ θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 1999-2000 ην νπνίν ζα έθαλε ην λεζί απηφλνκν απφ άπνςε ειεθηξηζκνχ. Σα ζπίηηα 

ηα νπνία βξηζθφηαλ εθηφο ηεο εκβέιεηαο ηεο ηειεζέξκαλζεο είραλ άιιεο ελαιιαθηηθέο. 

Μπνξνχζαλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα απνηίκεζε ελέξγεηαο ζην ζπίηη ηνπο, κηα αλαθνξά ε νπνία 

δίλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ελαιιαγή ζε αλαλεψζηκε ελέξγεηα φπσο επίζεο θαη 

ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα εμνηθνλνκήζνπλ ελέξγεηα βειηηψλνληαο ηελ κφλσζε ηνπ ζπηηηνχ θαη 

εγθαζηζηψληαο θαιχηεξεο πνηφηεηαο παξάζπξα θαη ελεξγεηαθήο θιάζεο Α ειεθηξηθέο 

ζπζθεπέο. Αξθεηά κηθξφηεξα έξγα άξρηζαλ κεηά ην έξγν απηφ ηνπ 1998. Απηά ηα έξγα 

εξεχλεζαλ ηελ βησζηκφηεηα ηνπ αεξίνπ κεζαλίνπ, ηνλ ηφπν δηάζεζεο ησλ αέξησλ απνβιήησλ 

θαη ην ιάδη canola γηα κεηαθίλεζε νρεκάησλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ 7 

αλεκνγελλήηξηεο νηθηαθήο ρξήζεο θαη 3 θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εγθαηαζηάζεθαλ. Οη 

εξγαζίεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 10 αλεκνγελλεηξηψλ μεθίλεζαλ ην 2002 θαη ην αηνιηθφ 

πάξθν ήηαλ ην κεγαιχηεξν έξγν ζην ηνκέα ηεο αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο. Απηέο νη 

αλεκνγελλήηξηεο ηνπνζεηήζεθαλ γηα λα αληηζηαζκίδνπλ ηηο εθπνκπέο ηνπ CO2 απφ ηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ. Ζ εμάξηεζε απφ ηελ εηζαγσγή ελέξγεηαο κεηψζεθε απφ 7,3 εθαηνκκχξηα 

επξψ ηνλ ρξφλν ζε 4,1 εθαηνκκχξηα επξψ ηνλ ρξφλν. Οη εθπνκπέο ηνπ CO2 κεηψζεθαλ θαηά 

140%. 

Link: http://www.musecenergy.eu/ 
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4.6.5 Καηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζην Γήκν Pavlov  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Καηαζθεπή 

αηνιηθνχ πάξθνπ 
Πιεζπζκόο: 607 

Σνπνζεζία: Village of Pavlov  Υώξα: Σζερία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 7.500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 13.000-15.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 5,7 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 15.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Vestas Construction and erecting technology-equipment 

Υξεκαηνδόηεζε:  Σνπηθέο πεγέο, εκπνξηθφ δάλεην 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη θαιέο ζπλζήθεο αλέκνπ ζηελ πεξηνρή, ήηαλ ήδε γλσζηέο ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 

ζε δπλεηηθνχο επελδπηέο. Δθείλε ηελ επνρή, έλα έξγν δχν εξγνζηαζίσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο 

είρε ζηεζεί. Χζηφζν, ιφγσ ησλ γεληθψλ δπζκελψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζήθσλ ζηελ ρψξα, ην 

έξγν έπξεπε λα αλαβιεζεί. Μφλν ην 2005, φηαλ εθδφζεθε ν λφκνο γηα ηελ ζηήξημε ηεο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Αλαλεψζηκεο Πεγέο, νη πξνυπνζέζεηο έγηλαλ επλνεθέο 

θαη ζα κπνξνχζε λα αξρίζεη ε πξνεηνηκαζία ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθήο ελέξγεηαο.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Οη ηέζζεξηο αλεκνγελλήηξηεο είλαη πξντφληα ηεο Γαληθήο εηαηξείαο Vestas. Οη δχν 

κεγαιχηεξεο είλαη ηχπνπ V-90 (χςνο πχξγνπ: 105 κέηξα, δηάκεηξνο ξφηνξα: 90 κέηξα), νη 

δχν κηθξφηεξεο αλεκνγελλήηξηεο είλαη ηχπνπ V-52 (χςνο πχξγνπ: 65 κέηξα, δηάκεηξνο 

ξφηνξα: 52 κέηξα). 

 

Ο επελδπηήο ζην αηνιηθφ πάξθν είλαη κία ηζερηθή εηαηξεία πνπ επηζπκεί λα δηαηεξήζεη ηελ 

αλσλπκία ηεο, θαη έηζη φιεο νη ππνζέζεηο δηαρεηξίδνληαη απφ ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο ηνπ 

αηνιηθνχ πάξθνπ, επίζεο κηα ηζερηθή εηαηξεία, ε KV Venti Δ.Π.Δ. Ζ απφζηαζε απφ ηηο 

πιεζηέζηεξεο θαηνηθίεο είλαη ζηελ πεξίπησζε ησλ κηθξφηεξσλ αλεκνγελλεηξηψλ 600 κέηξα, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ κεγαιχηεξσλ 800 κέηξα. Οη απνζηάζεηο απηέο εμαζθαιίδνπλ φηη φια ηα 

λνκνζεηεκέλα φξηα ζρεηηθά κε ηνλ ζφξπβν ηεξνχληαη. Ζ εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο είλαη 13-15 GWh. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη 20-25 έηε. 

Link: http://el.rurener.eu 
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4.6.6 Καηαζθεπή αηνιηθνύ πάξθνπ ζην Γήκν Cerová  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Καηαζθεπή 

αηνιηθνχ πάξθνπ 
Πιεζπζκόο: 1.265 

Σνπνζεζία: Cerová Υώξα: ινβαθία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα 
Κιίκαθα: Μεγάιε 

θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 3.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 5.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 2,64 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 4.800 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Green Energy Slovakia s. r. o. (Limited company), Bratislava 

Υξεκαηνδόηεζε:  PHARE, θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο ινβαθίαο  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε εθαξκνγή ελφο πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ρξήζεο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ζηελ ινβαθία. Άιινη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ ε παξνπζίαζε ελφο θαινχ κνληέινπ 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2, ε παξαγσγή 

πξάζηλεο ελέξγεηαο. 

 

Σν πξψην αηνιηθφ πάξθν ηεο ινβαθίαο βξίζθεηαη ζηελ Vápenková, πάλσ απφ ην ρσξηφ 

Cerová, ζηελ πεξηνρή πνπ νλνκάδεηαη Rozbehy. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν αηνιηθφ πάξθν απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο αλεκνγελλήηξηεο ηχπνπ Vestas V47/660 χςνπο 

76 κέηξσλ. Οη πνιπεζηεξηθνί ξφηνξεο έρνπλ δηάκεηξν 47 κέηξα. Ζ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ είλαη 4x660 KW.  

 

Σν έξγν δηαρεηξίδεηαη απφ ηελ Green Energy Slovakia Ltd πνπ βξίζθεηαη ζηελ 

Μπξαηηζιάβα, θαη ην έξγν έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ Aufwind Schmack Regensburg, 

κηα γεξκαληθή εηαηξεία.  

 

Απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο νη αλεκνγελλήηξηεο έρνπλ παξάγεη πεξηζζφηεξεο απφ 

14.000.000 KWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθά πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο 

θαηά 15%. Ο κέζνο ζπληειεζηήο ηθαλφηεηα ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη πάλσ απφ 20%. 

Link: http://el.rurener.eu 
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4.6.7 Αλεκνγελλήηξηα θνηλνηηθήο ηδηνθηεζίαο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αλεκνγελλήηξηα θνηλνηηθήο ηδηνθηεζίαο Πιεζπζκόο: 953 

Σνπνζεζία: Dulas Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 99.630 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 160 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,075 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2003 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 70 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Ann association 

Υξεκαηνδόηεζε:  ERDF, Scottish Power Green Energy Trust, EST 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν είρε σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηελ ηδέα ηεο αλάπηπμεο ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηεο Pant pert hog ην νπνίν λα βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θάησ απφ 

ηνπηθφ έιεγρν. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ έλσζε Dulas Valley Community Wind Partnership (DVCMP) ήηαλ αλνηθηή ζε φια ηα 

κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλεο ππννκάδεο δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή 

ε αλάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ. Σα κέιε ζα επσθειεζνχλ 

απφ ηελ πψιεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζηα κεξίζκαηα θαη ηα θαζαξά 

θέξδε ζα επηζηξεθφληαη ζηελ θνηλφηεηα κέζσ κεξηζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ 

15 εηψλ (ε αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο). Απφ ηελ παξαγφκελε 

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη πεξίπνπ ην κηζφ απφ απηφ γηα λα παξάζρεηαη ζηελ πεξηνρή 

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη δεζηφ λεξφ θαη ην ππφινηπν εμάγεηαη ζην ηνπηθφ δίθηπν, γηα ηελ 

πξνκήζεηα 45 λνηθνθπξηψλ κε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

Σν αξρηθφ ζρέδην ήηαλ γηα κηα ηνπξκπίλα 30 KW, ε νπνία ζηελ ζπλέρεηα κεηαβιήζεθε  ζε 

έλαλ ζηξφβηιν 50 KW. Χζηφζν, αξθεηέο απξφβιεπηεο αιιαγέο ζηελ ζρεδίαζε νδήγεζαλ 

ζηελ πξφηαζε πνπ πξφηεηλε κία ηνπξκπίλα  ηνπξκπίλα Vestas 75 KW απφ ηελ Γαλία. Ζ 

αλεκνγελλήηξηα αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη πεξίπνπ 160 MWh θαηά κέζν φξν εηεζίσο θαη 

ε πξνψζεζε ησλ κέηξσλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζκίζεη επηπιένλ 784 

MWh εηεζίσο. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.6.8 Αηνιηθό Πάξθν ζην Payeralm 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αηνιηθφ Πάξθν ζην 

Payeralm 
Πιεζπζκόο: 2.096 

Σνπνζεζία: Murau Υώξα: Απζηξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 10.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 15.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 10 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2012 Γηάξθεηα έξγνπ: 5 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 22.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Energieagentur Obersteiermark, ecopower  Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν έρεη σο ζηφρν λα απμήζεη ηελ πνζφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή. Σν αηνιηθφ πάξθν βξίζθεηαη ζε κηα πιαγηά ηνπ βνπλνχ, φπνπ 

εκθαλίδνληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αηνιηθή ελέξγεηα. Ζ εγθαηάζηαζε έγηλε κε ζεβαζκφ 

ζην αιπηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ ηνπηθή ππνδνκή. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ζ αλέγεξζε ησλ 5 αλεκνγελλήηξησλ κε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 10 MW 

νινθιεξψζεθε ην 2012. Σν δπλακηθφ ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο δελ έρεη επηβεβαησζεί απφ 

κεηξήζεηο αθφκα, αιιά κηα παξαγσγή πεξίπνπ ησλ 15.000 MWh, κπνξεί λα εθηηκεζεί. 

 

Σν έξγν βνεζάεη ηνλ ζηφρν ηεο πεξηνρήο Murau λα είλαη απηάξθεο απφ άπνςε ελέξγεηαο 

κέρξη ην 2015. Παξά ηελ εληχπσζε ηεο κεγάιεο πξνβνιήο ηνπο, ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ 

κφλν έλα ειάρηζην αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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4.6.9 Δθαξκνγή Αηνιηθνύ Πάξθνπ ζηελ Καξδίηζα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δθαξκνγή Αηνιηθνχ Πάξθνπ ζηελ 

Καξδίηζα 
Πιεζπζκόο: 55.968 

Σνπνζεζία: Καξδίηζα Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 50.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 70.181 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο:30 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 65.566 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Δηαηξηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Καξδίηζαο θαη ηνπ 

Θεζζαιηθνχ θάκπνπ  

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο θαη ε 

δεκηνπξγία κίαο επηρείξεζεο απφ απηφ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Μηα ζχληνκε ηερληθή πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγίαο πνπ εθαξκφζηεθε ζην έξγν είλαη ε 

παξαθάησ: 

 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο αηνιηθνχ πάξθνπ: 30MW 

 Αξηζκφο Σνπξκπίλσλ: 10 

 Σχπνο ηνπξκπίλαο: Vestas V-90 

 Γηάκεηξνο ξφηνξα: 90 κέηξα 

 Όςνο δηαλνκέα: 80 κέηξα 

 Δηήζηα παξαγσγή: 70.181.000 ΚWh 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.6.10 Δγθαηάζηαζε αλεκνγελλήηξηαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δγθαηάζηαζε αλεκνγελλήηξηαο Πιεζπζκόο: 2.506, 1.173 

Σνπνζεζία: Saint Agrève, Desaignes Υώξα: Γαιιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Αηνιηθή ελέξγεηα Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 15.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 28.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 12 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  VSB Energies Nouvelles 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ηνπηθέο αξρέο ηεο Haut-Vivarais δήηεζαλ απφ ηελ εηαηξεία Polénergie λα 

πξαγκαηνπνηήζεη κειέηε γηα ηελ αλάιπζε ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν έξγν είλαη πξσηφηππν κε ηνλ ηξφπν ηνπ, δηφηη απφ ηελ αξρή, φια ηα ρσξηά ηεο θνηλφηεηαο 

ησλ ηνπηθψλ αξρψλ είραλ θαηαζθεπαζεη ην έξγν καδί. Ζ θάζε ηεο δηαβνχιεπζεο πήξε πνιχ 

θαηξφ, αιιά ράξε ζε απηφ, ην έξγν ελζσκαηψζεθε ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα. 

6 αλεκνγελλήηξηεο  ηχπνπ Enercon, εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 2MW ε θάζε κία, παξάγνπλ 28 

εθαηνκκχξηα ΚWh αλά έηνο. Απηφ ηζνδπλακεί κε  θαηαλάισζε ζε 10.000 ζπίηηα. Οη 

αλεκνγελλήηξηεο είλαη 85 κέηξα ζε χςνο θαη νη ιεπίδεο είλαη 35 κέηξα ζε κήθνο. Γηα λα 

ζπλδεζεί κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ήηαλ απαξαίηεην λα εγθαηαζηαζνχλ ππφγεηα θαιψδηα 

κήθνπο 12 ρηιηνκέηξσλ. Σν αηνιηθφ πάξθν αλήθεη ζηελ εηαηξεία Boralex θαη βξίζθεηαη ζε 2 

ρσξηά: Οη 5 αλεκνγελλήηξηεο βξίζθνληαη ζην Saint Agrève, ελψ ε άιιε ζην Desaignes. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/   
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4.7 Δθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ 

4.7.1 Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ κε βηναέξην 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο κε βηναέξην Πιεζπζκόο: 2.111 

Σνπνζεζία: Koczala Υώξα: Πνισλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 3.600.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 

4.850 MWh 
Δηήζηα Παξαγόκελε Θεξκηθή Δλέξγεηα: 

4.960 MWh 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο: 

0,836 MWe 

Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:  

1,01 MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 6.800 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Institute for Renewable Energy Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

 Ζ εζληθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο ΑΠΔ πνπ εγθξίζεθε απφ ηελ Πνισλία, θαζνξίδεη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ γεσξγηθέο εγθαηαζηάζεηο βηναεξίνπ σο κηα ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλνληαη ζρέδην γηα κηα κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ κε 

ζσιελψζεηο γηα ηελ άληιεζε θνπξηάο απφ ηηο αγξνηηθέο κνλάδεο θαη αγσγψλ γηα ηελ 

άληιεζε βηναεξίνπ ζηελ κνλάδα ζπκπαξαγσγήο, κία κνλάδα βηναεξίνπ, εθζπγρξνληζκφο ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ κε ηελ κεηάβαζε απφ ηνλ άλζξαθα ζην μχιν, αλαθαίληζε ηνπ δεκνηηθνχ 

δηθηχνπ ηειεζέξκαλζεο γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ήηαλ λα ρξεζηκνπνηήζεη θνπξηά δψσλ θαη ηνπηθά δηαζέζηκα 

νξγαληθά απφβιεηα απφ ηελ βηνκεραλία επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ ζε ζπλερή βάζε ψζηε ε 

κνλάδα ζπκπαξαγσγήο λα δηαζέηεη ηελ ελέξγεηα γηα ην δεκνηηθφ ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο, 

ελψ έλαο λένο ιέβεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ξνθαλίδηα λα θαιχπηεη ηελ ρεηκεξηλή δήηεζε. 

Δπηπιένλ, έλα ζχζηεκα κε ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ ζρεδηάζηεθε θαη κηα δεμακελή 

ζπζψξξεπζεο γηα λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο.  Δθηφο απφ ηελ 

πιήξε κειέηε ζθνπηκφηεηαο θαη εθ λένπ ζρεδηαζκφ φινπ ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

Koczala πεξαηηέξσ εξγαζίεο πεξηιάκβαλαλ πξνεηνηκαζία ησλ αηηήζεσλ γηα ηηο δηάθνξεο 

δηνηθεηηθέο εγθξίζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηεο 

κνλάδαο ζπκπαξαγσγήο βηναεξίνπ ζην δίθηπν, εθηίκεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.   

Link: http://www.managenergy.net/ 
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4.7.2 Δγθαηάζηαζε βηναεξίνπ ζην Jühnde ηεο Γεξκαλίαο 

  

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Δγθαηάζηαζε βηναεξίνπ 

Πιεζπζκόο: 1.097 

Σνπνζεζία: Jühnde Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.300.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 

5.000 MWh 
Δηήζηα Παξαγόκελε Θεξκηθή Δλέξγεηα: 

6.500 MWh 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο: 0,7 MWe Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:0,75MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2005 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 3.300 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Bioenergiedorf Jühnde eG, HAASE Anlagenbau AG,  IZNE  

Υξεκαηνδόηεζε:  Γεξκαληθφ Τπνπξγείν BMELV 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΟΤ  

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε βηναεξίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ηνπηθέο πξψηεο 

χιεο απφ ηνπο αγξφηεο ηεο πεξηνρήο θαη ζα ρξεζηκνπνηεί ην παξαγφκελν κεζάλην γηα λα 

παξάγεη ειεθηξηζκφ θαη ζέξκαλζε ζε κηα κηθξή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν επίθεληξν ήηαλ ε εθαξκνγή κηαο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βηνκάδα πνπ ζπλδέεηαη κε 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ιεηηνπξγεί σο εμήο: Κάησ απφ αλαεξφβηεο ζπλζήθεο, νη κηθξννξγαληζκνί 

ζπκκεηάζρνπλ ζε ελδπκαηηθή πέςε ηνπ πγξνχ ιηπάζκαηνο θαη ελζίξσζεο θπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηελ δεκηνπξγία βηναεξίνπ ζε κηα θεληξηθή κνλάδα. Ζ θαχζε ηνπ βηναεξίνπ ζε κηα 

ζπλδπαζκέλε κνλάδα παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεη ζηελ 

ζπλέρεηα αξθεηή ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα φιν ην ρσξηφ, θαη ε ζπκπαξαγφκελε ζεξκφηεηα πνπ 

παξάγεηαη ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ ζέξκαλζε θαηνηθηψλ θαη άιισλ ρψξσλ 

δηαβίσζεο, αληηθαζηζηψληαο ηα νξπθηά θαχζηκα. Έλα κηθξφηεξν κέξνο ηεο παξαγφκελεο 

ζεξκφηεηαο απαηηείηαη σο ελέξγεηα γηα ην εξγνζηάζην ηεο πέςεο. Σν πνζφ ηεο ζεξκφηεηαο 

πνπ παξάγεηαη δελ κπνξεί λα θαιχςεη φκσο ηελ πςειή δήηεζε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

ζηελ Γεξκαλία. Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, απαηηείηαη κία επηπιένλ κνλάδα 

ζέξκαλζεο πνπ ηξνθνδνηείηαη κε ξνθαλίδηα. 

Link: http://www.esteem-tool.eu/ 
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4.7.3 πκπαξαγσγή Θεξκόηεηαο θαη Ηιεθηξηζκνύ γηα ηελ απεμάξηεζε ηεο ρξήζεο 

θαπζίκσλ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
πκπαξαγσγή Θεξκφηεηαο θαη 

Ζιεθηξηζκνχ 

Πιεζπζκόο: 35.711 

Σνπνζεζία: Kristianstad Υώξα: νπεδία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 97.400.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 

70.000 MWh 
Δηήζηα Παξαγόκελε Θεξκηθή Δλέξγεηα: 

320.000 MWh 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο: 15 MWe Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο: 60MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2012 Γηάξθεηα έξγνπ: 18 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 120.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: C4 Energi 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο Γήκνο ηνπ Kristianstad εξγάδεηαη κε πνιχ δήιν ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη έλαο Γήκνο πνπ 

δελ ρξεζηκνπνηεί θαχζηκα θαη ην εξγνζηάζην απνκαθξπζκέλεο πκπαξαγσγήο Θεξκφηεηαο 

θαη Ζιεθηξηζκνχ καδί κε ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ ζηφρν είλαη ε επέθηαζε 

ηνπ δηθηχνπ ηειεζέξκαλζεο θαη ε απεμάξηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ  απφ νξπθηά θαχζηκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν εξγνζηάζην ΖΘ μεθίλεζε λα πινπνηείηαη ην 1994. Απνηειείηαη απφ έλαλ ιέβεηα 

βηνθαπζίκσλ νλνκαζηηθήο ηζρχνο 75 MW. Ο ιέβεηαο ηξνθνδνηείηαη κε βηνηζίπ θαη 

βηναέξην. Σα βηνηζίπ παξέρνληαη απφ απνθφκκαηα μπιείαο, ηνπηθά πξηνληζηήξηα θαη 

βηνκεραλίεο μπιείαο. Σν βηναέξην παξέρεηαη απφ κία εγθαηάζηαζε απνζχλζεζεο θαη άιιεο 

γλσζηέο ρσκαηεξέο. Σν δίθηπν ηειεζέξκαλζεο ήηαλ ζπλερψο ππφ θαηαζθεπή εμαηηίαο ηεο 

ζπλερνχο εηζρψξεζεο θαηλνχξησλ θαηνηθηψλ σο κέξνπο ηνπ δηθηχνπ. Σα απνηειέζκαηα απφ 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ είλαη ηα αθφινπζα: 99% ησλ θαπζίκσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο παξάγνληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ε ζεξκφηεηα απφ ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο έρεη αληηθαηαζηήζεη 350.000 θπβηθά 

ιαδηνχ απφ ην 1990, 51 GWh ειεθηξηζκνχ παξάγνληαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Link: http://www.managenergy.net/ 
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4.7.4 Δθζπγρξνληζκόο ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Σειεζέξκαλζε κε ρξήζε 

βηνκάδαο 

Πιεζπζκόο: 22.500 

Σνπνζεζία: Płońsk Υώξα: Πνισλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 8.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 11.000 MWh 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο:  

2,1 MWe 

Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:  

10,2 MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 6 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 35.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Γήκνο Plonsk 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δζληθφ Σακείν γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Γηαρείξηζεο 

ησλ Τδάηηλσλ Πφξσλ, Polish EcoFund, Γήκνο Płońsk, The PEC 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε 

κείσζε άιισλ ξχπσλ φπσο ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ θαη ηα  νμεηδία ηνπ αδψηνπ. Ήηαλ επίζεο 

ζεκαληηθφ λα πεξηνξηζηνχλ νη απψιεηεο ελέξγεηαο απφ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη 

δηαλνκήο.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο βήκαηα: Δθζπγρξνληζκφο ηεο 

θεληξηθήο πεγήο ζέξκαλζεο, αληηθαηάζηαζε ησλ ιεβήησλ άλζξαθα κε έλα λέν ιέβεηα 

βηνκάδαο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 10,2 MW, ηδξχζεθε ην ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο κε 

αηκνζηξφβηιν ηζρχνο 2,1 MWe, δεκηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ, 

θαζαξηζκφο ησλ αεξίσλ απνβιήησλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθζπγρξνληζκφο 

θαη πξνζαξκνγή ηνπ πθηζηάκελνπ ιέβεηα άλζξαθα γηα ηελ βηνκάδα ζπλ-θαχζεο (έσο 20%), 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη αληαιιαγή 800 κέηξσλ απφ ην 

παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ζσιελψζεσλ γηα ηελ πξνκνλσκέλε έθδνζε. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.7.5 πκπαξαγσγή κε βηνκάδα ζην θέληξν θαηλνηνκίαο μύινπ HIZ 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: πκπαξαγσγή κε 

βηνκάδα ζην θέληξν θαηλνηνκίαο μχινπ HIZ 
Πιεζπζκόο: 7.311 

Σνπνζεζία: Zeltweg Υώξα: Απζηξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 6.000.000€ 

Δηήζηα Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 

10.000 MWh 

Δηήζηα Παξαγόκελε Θεξκηθή Δλέξγεηα: 

72.000 MWh 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο: 1,5 MWe Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:  9 MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2005 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 14.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  EAO 

Υξεκαηνδόηεζε:  Κνκεηεία  Styria 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ Holzinnovationszentrum HIZ ζην Zeltweg ήζειε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζέζεο ηεο θαη ηελ 

πεξαηηέξσ θαζηέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ κηα κεγάιε πνζφηεηα απνδνηηθήο απφ πιεπξάο 

θφζηνπο ελέξγεηα. Ο δηαρεηξηζηήο ηνπ HIZ δήηεζε ηελ βνήζεηα ηνπ Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο 

Obersteiermark (EAO) γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ζηαζκνχ ζέξκαλζεο κε βηνκάδα. Οη έξεπλεο 

γηα ηελ δήηεζε ζεξκφηεηαο απνθάιπςε ηελ δήηεζε γηα έλα πνιχ πςειφ επίπεδν βαζηθνχ 

θνξηίνπ. Οη επλντθέο ζπλζήθεο ελέπλεπζαλ ηνλ επηθεθαιή ηνπ Οξγαληζκνχ, κε ηελ ηδέα λα 

ζηήζνπλ κηα κνλάδα ΖΘ, γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε βηνκάδα. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν Κέληξν Καηλνηνκίαο μχινπ είλαη κηα ζπλεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη 10 δήκνπο γηα ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ μχινπ θαη ηελ αχμεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ζηνλ 

θιάδν ηνπ μχινπ. Δθεί εθαξκφδνληαη δηάθνξεο εθαξκνγέο γηα ην μχιν. Μεηαμχ άιισλ 

ππάξρεη κία παξαγσγή μχιηλσλ pellets, φπνπ παξάγνληαη θάζε ρξφλν 50.000 ηφλνη pellets. Ζ 

παξαγσγή απηή ρξεηάδεηαη πνιιή ζεξκφηεηα γηα ηελ μήξαλζε, θαη άιιεο εηαηξείεο 

ρξεηάδνληαη ζεξκφηεηα γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο μήξαλζεο 

μχινπ. Χο πξψηε χιε γηα ηελ κνλάδα ζπκπαξαγσγήο, ρξεζηκνπνηνχληαη θινηφο θαη 

κεηαπνηεκέλν μχιν. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζέξκαλζε 

θαη ηελ μήξαλζε, ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα δηνρεηεχεηαη ζην ειεθηξηθφ δίθηπν.  

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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4.8 Σειεζέξκαλζε 

4.8.1 Σειεζέξκαλζε κε ρξήζε βηνκάδαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Σειεζέξκαλζε κε βηνκάδα 

Πιεζπζκόο: 24.057 

Σνπνζεζία: Molins de Rei Υώξα: Ηζπαλία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.622.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 6.800 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 2,25 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2001 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 1.700 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Biomassa Aprofitament Energètic, SL 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηζπαληθφ Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο θαη Δλέξγεηαο, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Δλέξγεηαο θαη Οξπρείσλ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Καηαινλίαο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζθνπφο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο ζεξκφηεηαο κε ρξήζε βηνκάδαο, 

φπσο επίζεο λα παξέρεη δεζηφ λεξφ ζηηο 695 λεφθηηζηεο θαηνηθίεο ηεο πεξηνρήο La Granja. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σα θχξηα εμαξηήκαηα ηα νπνία πεξηιακβάλεη ην εξγνζηάζην είλαη έλαο ιέβεηαο βηνκάδαο κε 

ζεξκηθή θαη 3 ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εληζρχνπλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ ιέβεηα βηνκάδαο ζε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ. Ζ βηνκάδα κεηαθέξεηαη 

ζην εξγνζηάζην φπνπ ηνπνζεηείηαη ζε κία δεμακελή φγθνπ 180 θπβηθψλ κέηξσλ θαη δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα πιήξνπο θαη απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα γηα δηάξθεηα 55 ψξεο. Ζ 

δεμακελή απηή έρεη έλα κεηαβιεηφ πάην απνηεινχκελν απφ 3 δηαθφπηεο νη νπνίνη 

ελεξγνπνηνχληαη απφ ειεθηξηθέο κεραλέο γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ εηζαγσγή ηεο βηνκάδαο 

ζηνλ ρψξν θαχζεο. Ο ρψξνο θαχζεο απνηειείηαη απφ έλα κεηαβιεηφ θειί ζην νπνίν ε 

βηνκάδα ππνβάιιεηαη ζε θαχζε 2 ζηαδίσλ. Ο ιέβεηαο βηνκάδαο δέρεηαη αέξηα απφ ηνλ ρψξν 

θαχζεο θαη ηα πεξλάεη 3 θνξέο απφ ηνλ ιέβεηα νχησο ψζηε λα απνδψζνπλ ηελ ζεξκφηεηα 

ηνπο κέρξη λα θηάζνπλ ηνπο 160 °C. Σν δεζηφ λεξφ πνπ παξάγεηαη απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία 

απνζεθεχεηαη ζε δεμακελέο 100 θπβηθψλ κέηξσλ θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ. Απφ ηηο δεμακελέο απηέο ην λεξφ αληιείηαη ζην ζχζηεκα παξνρήο κε πίεζε 2,5 

bar. Σν ζχζηεκα απηφκαηα ξπζκίδεη ηελ πνζφηεηα λεξνχ πνπ αληιείηαη κε βάζε ηελ 

εθάζηνηε δήηεζε ψζηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ λα παξακέλεη πάληνηε ζηνπο 90°C.  

Link: http://www.managenergy.net/ 
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4.8.2 ύζηεκα ηειεζέξκαλζεο ζηελ Οπγγαξία 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα 

ηειεζέξκαλζεο  
Πιεζπζκόο: 392 

Σνπνζεζία: Pornóapáti Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.400.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 2.640 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 1,2 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Hoffmann-Teerag-Asdag Consortium 

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Κνλδπιίσλ, απζηξηαθφ Σακείν 

Πεξηβαιινληηθήο Πξνζηαζίαο, πκβνχιην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Pannon  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

ην γεηηνληθφ ρσξηφ ηνπ Bildein έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία έλα ζχζηεκα ζέξκαλζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ βηνκάδα. Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο ήηαλ λα παξέρεη θηιηθή πξνο 

ην πεξηβάιινλ ελέξγεηα  θαη ηειεζέξκαλζε ζε κνλνθαηνηθίεο, επηρεηξήζεηο θαη ηδξχκαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γχν πξηνληζηήξηα θαη ζεξκαληήξεο θαχζεο μχινπ δπλακηθφηεηαο 600 KW ην θάζε έλα 

πξνκεζεχνπλ ηελ απαηξαίηεηε ζεξκφηεηα γηα ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ηνπ ρσξηνχ. Σα 

ξνθαλίδηα μχινπ πξνέξρνληαη απφ πινηνκεία θαη άιια απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 

δαζνθνκία ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Σν πνζφ ησλ αλαγθαίσλ ξνθαληδίσλ είλαη πεξίπνπ 1.200 

ηφλνπο αλά έηνο, ελψ ην εθηηκψκελν πνζφ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο είλαη 2,64 GWh. Ζ 

αλακελφκελε δηάξθεηα δσήο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη 25 έηε.  

 

Σν κήθνο ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο αλέξρεηαη ζε 3.900 κέηξα θαη 

ν αξηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα είλαη 97, εθ ησλ νπνίσλ 86 

είλαη θαηνηθίεο θαη 11 βηνκεραληθνί θαηαλαισηέο.  

 

Link: http://el.rurener.eu   
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4.8.3 Aλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Aλαβάζκηζε ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο Πιεζπζκόο: 32.483 

Σνπνζεζία: Utena Υώξα: Ληζνπαλία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 668.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 77.364 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 28 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2004 Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Lithuanian District Heating Association 

Υξεκαηνδόηεζε:  Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ήηαλ λα απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

νηθνλνκηθφηεξν θαχζηκν, ην μχιν. Σν θαχζηκν απηφ είρεο ηηο ιηγφηεξεο απψιεηεο θαη 

δεκηνχξγεζε ζεηηθφ πεξηβαιινληηθφ αληίθηππν.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ππήξραλ αξθεηέο ζεκαληηθέο επελδχζεηο 

πνπ έγηλαλ ζηηο κνλάδεο ηειεζέξκαλζεο ηεο Utena. Σν έξγν απνηειείηαη απφ δχν ζηάδηα. 

Αξρηθά εγθαηαζηάζεθαλ έλαο ιέβεηαο 10 MW θαχζεο μχινπ, κηα εγθαηάζηαζε 

απνζήθεπζεο θαπζίκσλ θαη ππνθηλεηέο ψζεζεο. Ο ιέβεηαο παξάγεη 59.364 MWh 

ζεξκφηεηαο κε 7.912 ηφλνπο απνβιήησλ μχινπ. Έπεηηα νη παιηνχ ιέβεηεο ηχπνπ KVGM-50 

θαη PTVM-30 αληηθαηαζηάζεθαλ κε δχν ιέβεηεο ζέξκαλζεο λεξνχ δπλακηθφηεηαο 14MW, 

νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ σο θαχζηκν θπζηθφ αέξην θαη καδνχη.  

ηαλ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ ηνπ μχινπ άξρηζαλ λα απμάλνληαη απνθαζίζηεθε ε επέλδπζε 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ελφο εμνηθνλνκεηή ζπκπχθλσζεο γηα ηνλ ιέβεηα θαπζίκσλ μχισλ 

ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εμνηθνλνκεηή ζπκπχθλσζεο ζε ιέβεηεο θαχζεο αεξίσλ. Πεξίπνπ 18 

GWh, ή πεξίπνπ ην 10% ηνπ εηήζηνπ φγθνπ παξαγσγήο ζεξκφηεηαο παξάγεηαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ εμνηθνλνκεηή ζπκπχθλσζεο. Οη επελδχζεηο απηέο ζπλέβαιαλ ζηελ 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο. 

Link: http://www.sec-tools.net/ 
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4.8.4 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 10.000 

Σνπνζεζία: Kaisiadorys Υώξα: Ληζνπαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.131.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 4 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 6.368 ηφλνη CO2-eq  

Αλάδνρνο έξγνπ: TCC ALAL, Γήκνο  Kaisiadorys  

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ έξγνπ ήηαλ δχν, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ιφγσ 

ηεο απμεκέλεο ηηκήο αληηθαζηζηψληαο ην κε βηνθαχζηκν θαη ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε θηηξίσλ κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ θηηξίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Kaisiadorys ήηαλ ππέπζπλν γηα ηελ δηνρεχηεζε 

ζεξκφηεηαο ε νπνία παξάγεηαη απφ δίθηπν κε ιέβεηεο θπζηθνχ αεξίνπ 44,1 MW ζπλνιηθή 

ρσξεηηθφηεηα. Σν καδνχη ρξεζηκεχεη σο απνζεκαηηθφ θαχζηκν. κσο ιφγσ ηεο κεγάιεο 

αχμεζεο ζηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, εγθαηάζηεθε έλαο ιέβεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

βηναέξην ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο 5 MW. Χο θαχζηκν βάζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ξνθαλίδηα απφ ηνπηθέο πεγέο πξνέιεπζεο. Ο ιέβεηαο ρξεζηκνπνηεί ην 100% ηεο 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα  θαη θαιχπηεη ην 60% ηεο ζπλνιηθήο 

δήηεζεο ζεξκφηεηαο. ηελ δηάξθεηα ηεο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ, κφλν ην 20% ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ ιέβεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε δεζηφ 

λεξφ.  

 

Οη εγθαηαζηάζεηο πεξηειάκβαλαλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα βηνθαπζίκσλ, ηελ 

θαηαζθεπή ελφο ρψξνπ απνζήθεπζεο μχινπ, ην ζχζηεκα κεηαθνξάο θαπζίκσλ θαη κία λέα 

θακηλάδα. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο επέλδπζεο αλήιζε ζην 1.131.000 επξψ ελψ ε δηάξθεηα 

δσήο ηεο εγθαηάζηαζεο ππνινγίδεηαη ζηα 20 έηε.   

Link: http://www.sec-tools.net/ 
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4.8.5 Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δπέθηαζε ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο Πιεζπζκόο: 9.500 

Σνπνζεζία: Milevsko Υώξα: Σζερία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: ε εμέιημε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: SEVEn, Energy Efficiency Center 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ήηαλ ε δηαηήξεζε θαη ε 

ζηαδηαθή επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο. ε πεξηνρέο, φπνπ ε ζχλδεζε κε ην 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο δελ είλαη νηθνλνκηθά αλεθηφ, είλαη απαξαίηεηε ε ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ηνπ άλζξαθα κε ιηγφηεξν ξππνγφλα θαχζηκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ πεγή ηειεζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηεί αηκνιέβεηα ιηγλίηε  θαη εμππεξεηεί 1.789 νηθηζηηθέο 

κνλάδεο θαη αζηηθέο εγθαηαζηάζεηο. ηαδηθά έγηλαλ ελέξγεηεο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο έθηαθηεο αλάγθεο. Ο ππεχζπλνο ηεο αλαζπγθξφηεζεο θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο είλαη ν Γήκνο Milevsko. Σν πξψην βήκα ηνπ 

έξγνπ ήηαλ ε ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ηνπ Γήκνπ θαη έπεηηα ε εηζήγεζε γηα εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο, ην 

νπνίν πεξηέρεη ηξεηο παξαιιαγέο ιχζεσλ. Σα κέηξα αθνξνχλ εμσηεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο, θαηαζθεπή ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ, θαηαζθεπή ιεβήησλ βηνκάδαο, 

εμαηνκηθεπκέλεο ιχζεηο γηα εηδηθέο πεξηπηψζεηο φπσο είλαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ζεξκφηεηαο γηα επηιεγκέλα θηίξηα. 

 

Σα πξνηεηλφκελα κέηξα αλαιχλνληαη ζε ηξεηο παξαιιαγέο, ε πξψηε αθνξά εθνδηαζκφ 

ζεξκφηεηαο απφ ηελ εηαηξεία ZVVZ Milevsko, ε δεχηεξε αθνξά ζχλζεζε πεγψλ κε έλαλ 

ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη έλαλ βηνκάδαο, ηα νπνία ζα βξίζθνληαη 120 κέηξα απφ ηνλ 

ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ, ηέινο ε ηξίηε παξαιαγή αθνξά θαηαζθεπή 2 ιέβεησλ δεζηνχ λεξνχ 

κε ρξήζε αεξίνπ.  

Link: http://www.sec-tools.net/ 
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4.8.6 Δθζπγρξνληζκόο ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δθζπγρξνληζκφο 

ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 16.746 

Σνπνζεζία: Rokiškis Υώξα: Ληζνπαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.276.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 24.135 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 5 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 6 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 9.139 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Lithuanian District Heating Association 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ήηαλ λα πεξηνξηζηνχλ νη 

αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη λα εμαζθαιηζηεί ε αμηφπηζηε παξνρή ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο γηα ηα λνηθνθπξηά. Ζ ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξειαίνπ κε ιηγφηεξν 

ξππνγφλα θαχζηκα, φπσο ε βηνκάδα, θαζψο θαη ην θηίξην ηνπ ιέβεηα βηνκάδαο θαη ν 

εμνηθνλνκεηήο ζπκπχθλσζεο παξέρνπλ κηα πην απνηειεζκαηηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη 

δεκηνχξγεζε ζεηηθή επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν εξγνζηάζην ηειεζέξκαλζεο ηνπ Rokiskis παξέρεη ηελ ζέξκαλζε ησλ λνηθνθπξηψλ ηεο 

πφιεο ηνπ Rokiskis. Γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ππήξραλ αξθεηέο 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο πνπ έγηλαλ. Πξψηνλ, ην έηνο 2001, ην 2003 θαη ην 2007 νη ιέβεηεο 

αηκνχ είραλ εθζπγρξνληζηεί θαη πξνζαξκνζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ξνθαλίδηα σο θαχζηκα. 

Δπηπιένλ, ην ζπλνιηθφ ζχζηεκα ηεο παξνρήο θαη απνζήθεπζεο ξνθαληδίσλ επεθηάζεθε. 

Δπνκέλσο, εμαζθαιίζηεθε ε ηζνξξνπεκέλε παξνρή ζέξκαλζεο. Γεχηεξνλ, θαηά ην έηνο 

2007 εγθαηαζηάζεθε έλαο  εμνηθνλνκεηήο ζπκπχθλσζεο ηζρχνο 5MW ην νπνίν νδεγεζε 

ζηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζθιεξψλ νπζηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο θαχζεο. Σξίηνλ, εγθαηαζηάζεθαλ λένη ιέβεηεο αηκνχ. Απηφ έδσζε 

ηελ επθαηξία λα κεηαδίδνπλ ηελ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζηνπο ιέβεηεο βηνθαπζίκσλ. 

Ζ αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο βνεζά λα κεησζεί ε ρξήζε καδνχη θαηά 2.997 

ηφλνπο αλά έηνο. Δπίζεο, απμάλεη ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη κε ηελ ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαηά  24.135 MWh αλά έηνο. 

Link: http://www.sec-tools.net/ 
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4.8.7 ύζηεκα ηειεζέξκαλζεο κε ξνθαλίδηα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα ηειεζέξκαλζεο 

κε ξνθαλίδηα 
Πιεζπζκόο: 2.700 

Σνπνζεζία: Rakovica Υώξα: Κξναηία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 400.000-700.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 1 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

ε εμέιημε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Energy institute Hrvoje Poţar, REGEA 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δπξσπατθά θαη ηνπηθά θνλδχιηα 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Λφγσ ηεο κεγάιεο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ θαη ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ κεκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, ε νκάδα 

ηνπ έξγνπ μεθίλεζε έλα έξγν ηνπηθνχ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Απηφ ην ζχζηεκα ζα ρξεζηκνπνηήζεη βηνκάδα θαη απφβιεηα μχινπ απφ ηα θνληηλά δάζε θαη 

έλα ηνπηθφ πξηνληζηήξην. Σν έξγν βξίζθεηαη αθφκε ζε αξρηθή θάζε. Αλακέλεηαη φηη ην 

ζχζηεκα ζα πεξηιακβάλεη φια ηα θηίξηα ηνπ Γήκνπ, ιίγεο επηρεηξήζεηο θαη θαηνηθίεο. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο θάπνησλ επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ εθηηκψκελε ηζρχο ηνπ ιέβεηα ζα είλαη πεξίπνπ 1 MW (αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηθαηνχρσλ), θαη ην θφζηνο ηνπ έξγνπ ζα είλαη 400.000- 700.000 

επξψ (αλάινγα κε ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ).  

Δθηηκάηαη φηη ζα επηηεπρζεί 30-50% εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε ζχγθξηζε κε ην ππάξρνλ 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο, παξέρνληαο επίζεο κεγαιχηεξε άλεζε.  

  

Link: www.energymodel.eu/ 
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4.8.8 Θεξκόηεηα από πγξά απόβιεηα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Θεξκφηεηα 

απφ πγξά απφβιεηα 
Πιεζπζκόο: 178.784 

Σνπνζεζία: Turku Υώξα: Φηιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε 
Κιίκαθα: Μεγάιε 

θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 12.500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 160.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 42 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2009 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ:  46.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: City of Turku 

Υξεκαηνδόηεζε:  Turku Energy, Τπνπξγείν εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεσλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη ε παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 

πεγέο, ζηελ πεξίπησζε απηή επεμεξγαζκέλα ιχκαηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηειεζέξκαλζε θαη ηειεςχμε ζηελ πφιε Turku. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ αληιία ζεξκφηεηαο παξάγεη 18 MW θαζαξήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηειεζέξκαλζε θαη 35 MW 

γηα ηελ ηειεςχμε. Ζ εηήζηα πνζφηεηα ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο θαιχπηεη πεξίπνπ ην 80% ησλ 

αλαγθψλ ησλ πεξηνρψλ ςχμεο ζην Turku θαη ζρεδφλ ην 10% ησλ αλαγθψλ ηεο 

ηειεζέξκαλζεο.  

Χο εθ ηνχηνπ ην ζπλνιηθφ κεξίδην ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο έρεη απμεζεί απφ 22% έσο 30% θαη έρεη αληηθαηαζηήζεη θπξίσο θνξηίν κε βάζε 

ηνλ άλζξαθα. 

Link: http://www.districtenergyaward.org/ 
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4.8.9 Δγθαηάζηαζε ππόγεησλ αληιηώλ ζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Τπφγεηεο 

αληιίεο ζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 537.400 

Σνπνζεζία: Cornwall Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 233.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2004 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 5 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Penwith Housing Association, EarthEnergy Limited 

Υξεκαηνδόηεζε: Clear Skies, πκβνχιην Penwith, Penwith Housing Association 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ έξγνπ ήηαλ λα δείμεη φηη νη ππφγεηεο αληιίεο ζέξκαλζεο κπνξνχλ λα 

παξέρνπλ αλαλεψζηκε ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε ρψξνπ θαη λεξνχ ζε ζπίηηα ηα νπνία δελ 

κπνξνχζαλ λα ζηεξίδνληαη πιένλ ζε θαχζηκα, λα πξνζδηνξίζνπλ θαη επηιχζνπλ ηα ηερληθά 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε ησλ αληιηψλ ζηα ππάξρνληα ζπίηηα θαη λα δψζνπλ 

ζηνπο θαηνίθνπο ηελ επηινγή λα ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκε ελέξγεηα ζηηο θαηνηθίεο ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Μεξηθέο απφ ηηο απνθάζεηο πνπ ιήθζεζαλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ νη αθφινπζεο : 

 Κάζεηα ζπζηήκαηα γεσηξήζεσλ επηιέρηεθαλ σο ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ππφγεησλ βξφρσλ γείσζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζε θήπνπο. 

 Ζ ζέζε ησλ ππαξρφλησλ εμνπιηζκψλ ζηελ πεξηνρή ειέγρηεθαλ  θαη θαηαγξάθεθαλ 

ιεπηνκεξψο γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 σιήλεο ζέξκαλζεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε κηθξή θιίκαθα ζην εμσηεξηθφ ησλ θαηνηθηψλ. 

Απηφ βνήζεζε ζηελ απνθπγή ηεο ρξήζεο εζσηεξηθνχ ρψξνπ ζηηο κηθξέο θαηνηθίεο. 

 Ζ δηαλνκή ζέξκαλζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπηηηψλ ζα γίλεηαη απφ ζπζηήκαηα πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε λεξφ. 

Παξάιιεια κε ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ έγηλαλ ελέξγεηεο γηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο 

ζεξκφηεηαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ έγηλε γλσζηφ πσο ε εγθαηάζηαζε πδξαπιηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα λα πξνζαξκφζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππφγεησλ αληιηψλ ζέξκαλζεο δελ 

ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα. 

Link: http://www.managenergy.net/ 

  



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθάιαην 4. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΑΠΔ                                                               148 

4.9 Γεσζεξκηθέο Αληιίεο Θεξκόηεηαο  

4.9.1 ύζηεκα γεσζεξκίαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα 

γεσζεξκίαο 
Πιεζπζκόο: 598.830 

Σνπνζεζία: Glasgow Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Γεσζεξκία Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 85.800 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 223,99 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,078 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 71 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Scott Bennett Associates, Hawthorne Boyle Partnership, Towler & Hyslop 

Υξεκαηνδόηεζε:  SCHRI 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο γεσζεξκίαο ζηνλ μελψλα Kirkhaven. Οη 

ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκε πεγή, ε κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Καζψο ν μελψλαο ζα ρξεηαδφηαλ λα αθνινπζήζεη ηα πξφηππα ηνπ Care Commission θαη 

ππήξρε κεγάιε δήηεζε γηα δεζηφ λεξφ γηα φια ηα δσκάηηα ηνπ θηηξίνπ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ήηαλ αξθεηά πςειφ. Σν θπξίαξρν πξφβιεκα πνπ παξνπζηάζηεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ θαηλνχξηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ήηαλ ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο. Παξφιν πνπ 

ππήξρε ε ελζάξξπλζε ηνπ Γήκνπ γηα βησζηκφηεηα δελ ήηαλ δηαζέζηκν θάπνην πνζφ γηα 

ρξεκαηνδφηεζε. Σφηε αξθεηνί νξγαληζκνί παξνπζηάζηεθα πνπ ήηαλ πξφζπκνη λα δψζνπλ 

ιχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα. Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θαη νη Communities Scotland (Wider 

Action) Scottish Power, The Robertson Trust θαη ε SCHRI. Γηα  λα κπνξέζνπλ λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηα κεγάια θφζηε ηεο εγθαηάζηαζεο αξρηθά πξνηάζεθε πξνζθνξά 

γεσζεξκηθψλ έξγσλ ρσξηζηά. Απηφ απνδείρηεθε αλεπηηπρέο, θαζψο πνιινί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο απέηπραλ λα εθπιεξψζνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηαδηθαζία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Απνθαζίζηεθε ηφηε λα ζπκπεξηιεθζνχλ ηα έξγα ζην 

πιαίζην ηεο ζχκβαζεο γηα ην θηίξην ηνπ μελψλα. 

Έρεη ππνινγηζζεί φηη ε ηζρχο πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ζσιελψζεηο ζέξκαλζεο είλαη πεξίπνπ 

78KW. Απηφ ηθαλνπνηεί δήηεζε ζέξκαλζεο πνπ αλέξρεηαη ζηηο 223.990 KWh.  

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.9.2 ύζηεκα γεσζεξκίαο ζηελ Οπγγαξία  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα 

γεσζεξκίαο ζηελ Οπγγαξία  
Πιεζπζκόο: 7.573 

Σνπνζεζία: Kistelek Υώξα: Οπγγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Γεσζεξκία Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.704.244 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 9.520 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 3,11 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 1.380 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Aquaplus Ltd 

Υξεκαηνδόηεζε:  Πξνζηαζία Πεξηβάιινληνο θαη Τπνδνκψλ ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, ηδησηηθέο εηζθνξέο  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο Γήκνο ηνπ Kistelek απνθάζηζε ην 2002 λα αμηνπνηήζεη ππφγεηα γεσζεξκηθή ελέξγεηα γηα 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο απμαλφκελεο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν γεσζεξκηθφ ζχζηεκα εμαζθαιίδεη ηελ ζέξκαλζε 8 θξαηηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη 

πνιιψλ άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Σν ζχζηεκα είλαη ζπλδεδεκέλν κε 

ηέζζεξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, κία κνλάδα πγείαο θαη έλα μελνδνρείν. Ζ εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο παξέρεη ηελ δηαθνξεηηθή δήηεζε ζεξκφηεηαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαμχ 100 KW θαη 

800 KW. Σν θνηλφρξεζην δεζηφ λεξφ παξάγεηαη επίζεο απφ απηφ ην ζχζηεκα κε έλαλ 

ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο 50-100 KW. Δπηπιένλ, ην απνθνξηηζκέλν λεξφ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

ηακαηηθά ινπηξά ζηελ πνιπιεηηνπξγηθή εγθαηάζηαζε. Ζ απφξξηςε ζηελ ζάιαζζα έρεη 2.095 

κέηξα βάζνο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκνχ λεξνχ είλαη 90,6 ° C. Σν βάζνο ηνπ πεγαδηνχ 

αληίζιηςεο είλαη 1.678 κέηξα θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζε ηέηνην βάζνο είλαη 71,5 ° C.  

 

Ζ πξν-ππνινγηζκέλε κέγηζηε δήηεζε ζεξκφηεηαο ησλ ελ ιφγσ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 

ζπλδένληαη κε απηφ ην γεσζεξκηθφ ζχζηεκα είλαη πεξίπνπ 4 MW, θαηά ζπλέπεηα νη 

παξαδνζηαθνί ιέβεηεο αεξίνπ δηαηεξήζεθαλ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. Ζ δηάξθεηα 

δσήο ησλ εγθαηάζηαζεσλ είλαη 15-50 έηε, ην νπνίν ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηελ πξνβιεπφκελε 

πεξίνδν απνπιεξσκήο. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα αληηθαζηζηά 9,52 GWh ελέξγεηαο εηεζίσο 

πνπ παξάγνληαλ πξηλ απφ θπζηθφ αέξην.  

Link: http://el.rurener.eu 
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4.9.3 ύζηεκα γεσζεξκίαο ζηελ Βνπιγαξία 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα 

γεσζεξκίαο ζηελ Βνπιγαξία 
Πιεζπζκόο: 4.425 

Σνπνζεζία: Sapareva Banya Υώξα: Βνπιγαξία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Γεσζεξκία Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 92.486 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 1.368 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,3 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 576 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Sapareva Banya 

Υξεκαηνδόηεζε:  Eco Trust Fund, Γήκνο Sapareva Banya 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν γεσζεξκηθφ λεξφ ζηελ πφιε Sapareva Banya είλαη γλσζηφ σο ην πην δεζηφ κεηαιιηθφ 

λεξφ ζε φιε ηελ Δπξψπε (103 °C) θαη απνηειεί ηνλ κφλν δξαζηηθφ ζεξκνπίδαθα ζηα 

Βαιθάληα. Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ε θπβέξλεζε αλέπηπμε κηα λέα γεσζεξκηθή πεγή πνπ 

νλνκάδεηαη "Geizera". Ο ζηφρνο ηνπ παξφληνο έξγνπ ήηαλ αξρηθά ε αλαθαηαζθεπή θαη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπ λεπηαγσγείνπ "Αγία Άλλα" θαη ζηελ ζπλέρεηα ε ζχλδεζή ηνπ κε ην 

ζχζηεκα δηαλνκήο γεσζεξκίαο ηεο πφιεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:   

Σν πθηζηάκελν ηνπηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηνχζε έλαλ ιέβεηα λεξνχ πνπ 

ζεξκαηλφηαλ κε θαχζε πεηξειαίνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλνηθνδφκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο ηνπ λεπηαγσγείνπ, ην ζχζηεκα θαχζεο πεηξειαίνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ην 

γεσζεξκηθφ εξγνζηάζην ζέξκαλζεο πνπ παξαδίδεη ηελ ζεξκφηεηα απφ ην λεξφ κε ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο. Δηεζίσο 28.500 θπβηθά δεζηνχ λεξνχ θαη 1.368.000 KWh ζεξκφηεηαο κπνξνχλ 

λα παξαρζνχλ απφ ην λέν γεσζεξκηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο 

εγθαηάζηαζεο είλαη πεξίπνπ 25 ρξφληα.  

Λφγσ ηεο αιιαγήο θαπζίκνπ απφ πεηξέιαην ζε γεσζεξκηθή ελέξγεηα 160.000 θηιά λάθζαο 

(πεηξέιαην) αλά έηνο έρνπλ εμνηθνλνκεζεί. Απηφ νδεγεί ζε πνζφ πεξίπνπ 576 ηφλνπο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εμνηθνλνκνχληαη θάζε ρξφλν.  

Link: http://el.rurener.eu 
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4.9.4 Αληιίεο Θεξκόηεηαο γηα πνιπθαηνηθίεο ζηελ Viitina 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αληιίεο Θεξκφηεηαο γηα 

πνιπθαηνηθίεο ζηελ Viitina 
Πιεζπζκόο: 2.045 

Σνπνζεζία: Viitina Υώξα: Δζζνλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Γεσζεξκία Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 70.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 535 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,226 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε  
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο  

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 535 ηφλνη CO2-eq  

Αλάδνρνο έξγνπ:  Γήκνο Rõuge, housing association 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γάλεηα, ζπλεηζθνξά ησλ θαηνίθσλ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ: 

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ησλ πνιπθαηνηθηψλ απφ ηα νξπθηά θαχζηκα 

ζηηο αλαλεψζηκεο  

 Ζ κείσζε ησλ δαπαλψλ ζέξκαλζεο γηα ηνπο πνιίηεο 

 Ζ βειηίσζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ βειηίσζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν κεγαιχηεξν φθεινο ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζην έδαθνο είλαη φηη ρξεζηκνπνηνχλ έσο θαη 

50% ιηγφηεξε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Οη γεσζεξκηθέο 

αληιίεο ζεξκφηεηαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηηο εθπνκπέο, πνπ 

αληηζηνηρεί έσο θαη 44% ζε ζχγθξηζε ηηο αληιίεο αέξα.  

Ο ρψξνο πνπ ζεξκαίλνπλ είλαη 10.800 m
3
, έρνπλ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 226 ΚW θαη παξάγνπλ 

εηεζίσο 535 MWh ζεξκφηεηαο. Πξνζθέξνπλ ζέξκαλζε ρψξνπ θαζψο θαη δεζηνχ λεξνχ. 

Έρνπλ επίζεο εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα απηφκαηνπ ειέγρνπ. Ζ εηήζηα εμνηθφκεζε ράξε ζηελ 

εγθαηάζηαζε αλέξρεηαη ζηηο 8.000 επξψ. 

Οη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο είλαη αζθαιείο, δελ ππάξρνπλ θιφγεο θαχζεο, δελ 

ππάξρνπλ ζσιήλεο θαη δελ ππάξρνπλ νζκέο, είλαη αζφξπβεο θαζψο δελ ππάξρεη εμσηεξηθφο 

ζπκπηεζηήο.  

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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4.9.5 Αληιίεο Θεξκόηεηαο ζην δεκνηηθό ζρνιείν ηνπ Rouge 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αληιίεο Θεξκφηεηαο ζην δεκνηηθφ 

ζρνιείν ηνπ Rouge 
Πιεζπζκόο: 2.045 

Σνπνζεζία: Rõuge Υώξα: Δζζνλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Γεσζεξκία Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 111.800 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 620 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 9,328 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε  
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2002 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 620 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ:  Γήκνο Rõuge 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Μέρξη ην 2001, ηα ζρνιηθά θηήξηα ηνπ Rouge ζεξκαίλνληαλ κε παξαδνζηαθέο ζφκπεο κε 

θνξκνχο μχινπ (θαπζφμπια). Ζ ζέξκαλζε ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ αξθεηά αλαπνηειεζκαηηθή θαη 

ρξνλνβφξα. Ζ θαηάζηαζε ησλ ζεξκαζηξψλ ήηαλ πνιχ θαθή. Πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε 

αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ην ζρνιείν αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ζπληήξεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. Σφηε ν Γήκνο απνθάζηζε λα ζηξαθεί ζε θαηλνηφκεο ιχζεηο.  

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Καηά ηελ 1ε θάζε ηνπ έξγνπ, 2,4 ρηιηφκεηξα απφ παζζάινπο εγθαηαζηάζεθαλ ζην έδαθνο, 

3,5 ρηιηνκέηξα ζσιήλεο ζέξκαλζεο δαπέδνπ, μία αληιία ζεξκφηεηαο LäpmoÄssa Σ 60, κηα 

δεμακελή ζπγθέληξσζεο 4 m³ θαη έλαο ξπζκηζηήο ζέξκαλζεο Ouman. πζηήκαηα θιεηζηνχ 

βξφρνπ δεκηνπξγνχλ έλα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ αληηςπθηηθφ δηάιπκα κέζσ ζσιήλσλ 

πςειήο ππθλφηεηαο πνιπαηζπιέλην πνπ είλαη ζακκέλνη ζην έδαθνο. Σν ζχζηεκα ζεξκφηεηαο 

απνηειείηαη απφ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη ην ζχζηεκα απνζήθεπζεο λεξνχ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. πγθξηλφκελεο κε ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, νη ζσιήλεο επηηξέπνπλ ηελ απφζβεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε νθηψ ρξφληα θαη ην πξνζδφθηκν δσήο είλαη έσο 30 ρξφληα. 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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4.10 Έξγα ελεξγεηαθήο εμνηθνλόκεζεο  

4.10.1 Βειηίσζε ζπκπιέγκαηνο θαηνηθηώλ 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Βειηίσζε 

ζπκπιέγκαηνο θαηνηθηψλ 
Πιεζπζκόο: 103.544 

Σνπνζεζία: Oldham Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 3.600.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2012 Γηάξθεηα έξγνπ: 8 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Manchester Methodist Housing Association 

Υξεκαηνδόηεζε: Housing Corporation, Oldham Rochdale Housing Market Renewal 

Pathfinder Project 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ πξνεγνχκελε θαηάζηαζε ζηελ νδφ Selwyn απνηεινχληαλ απφ ζπίηηα θαη δηακεξίζκαηα. 

Έλα θαηάιιειν κέξνο ρηίζηεθε γηα ηνπο ειηθησκέλνπο πνπ δνχζαλ ζην Coppice. Χζηφζν, ε 

πεξηνρή ππνθέξεη απφ έιιεηςε αζθάιεηαο θαη πξνβιήκαηα πξφζβαζεο. Ο ζηφρνο ήηαλ λα 

δεκηνπξγεζνχλ 18 ζπίηηα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη κε παξαγσγή απφ ΑΠΔ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σα πξνεγνχκελα ζπίηηα θαηεδαθίζηεθαλ γηα λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα 18 ζχγρξνλα, κεγάια 

ζπίηηα. Ζ εηαηξία Housing Corporation ελέθξηλε έλα θαζεζηψο αληηθαηάζηαζεο θαηνηθηψλ 

γηα ηηο ηνπηθέο νηθνγέλεηεο ζηα ηέιε ηνπ 2004. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη εθηελψο ζηα ζπίηηα. Οη ζηέγεο θηινμελνχλ ειηαθνχο ζπιιέθηεο πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε φιεο ηηο δεμακελέο δεζηνχ λεξνχ. Απηά παξέρνπλ ην 90% ηνπ δεζηνχ 

λεξνχ ην θαινθαίξη θαη 60% ηνλ ρεηκψλα. Γεδνκέλσλ ησλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ, έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί αλεκνγελλήηξηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα πςειφηεξα ζπίηηα φπνπ 

παξέρνπλ έσο 1KW ηζρχνο. ηνλ πίζσ θήπν, ν νπνίνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε κεγάιε ζθίαζε, δεμακελέο λεξνχ ζπιιέγνπλ ηα φκβξηα χδαηα απφ ηηο 

επίπεδεο ζηέγεο ηεο θνπδίλαο. Ζ εηήζηα ελεξγεηαθή δαπάλε γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ λέσλ 

θαηνηθηψλ είλαη θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 840 επξψ ρακειφηεξε απφ ηα γεηηνληθά ζπίηηα. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.10.2 Γεκηνπξγία ηνπηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ γηα αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Γεκηνπξγία ηνπηθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 
Πιεζπζκόο: 2.500 

Σνπνζεζία: Schönau Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 400.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 10.405 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζπλεηαηξηζκφο μεθίλεζε ην 1986, ηελ επνρή εθείλε πνιινί άλζξσπνη ζηελ Γεξκαλία 

πίζηεπαλ φηη ε ελεξγεηαθή βηνκεραλία ζα άιιαδε ζε κε-ππξεληθέο πεγέο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο, αιιά απηφ δελ ζπλέβε. Οη θάηνηθνη ηνπ Schönau ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηφηε φηη αλ 

ήζειαλ λα απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ ππξεληθή ελέξγεηα έπξεπε λα θάλνπλ νη ίδηνη θάηη. Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ κηα θίλεζε ζην Schönau πνπ αξρηθά νξγάλσλε δηαγσληζκνχο γηα 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηειηθά απνθάζηζε λα ππνβάιεη πξνζθνξά γηα ηελ αλάιεςε ηνπ 

δηθηχνπ ηεο πφιεο, ε νπνία αλήθε ζηελ εηαηξεία KWR. Μεηά απφ κηα καθξά νηθνλνκηθή θαη 

λνκηθή κάρε, ν ζπλεηαηξηζκφο ηνπ Schönau ήηαλ ζε ζέζε λα αγνξάζεη ην δίθηπν απφ ηελ 

KWR (ηα ρξήκαηα είραλ ηεζεί κέζσ ηεο αγνξάο κεηνρψλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ, αιιά θαη κε 

άκεζεο δσξεέο). Σν 1999, ηα 650 κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ίδξπζαλ ην Elektrizitätswerke 

Schönau GbR (EWS) θαη ε εηαηξεία μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπ Schönau ζηεξίρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κέζα απφ κηθξά 

πδξνειεθηξηθά έξγα ζηα πνιιά πνηάκηα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη κέζσ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, 

αλεκφκπινπο θαη ζηαζκνχο ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ. Αξρηθά 

παξείραλ 1 εθαηνκκχξην ΚWh ελέξγεηαο ζε 1.700 ηνπηθνχο πειάηεο, ελψ ζήκεξα πξνζθέξεη 

πάλσ απφ 400 εθαηνκκχξηα ΚWh έσο 100.000 ζε πειάηεο ζε φιε ηελ Γεξκαλία. 

Link: greennewdeal.eu/ 
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4.10.3 Ορήκαηα ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Ορήκαηα 

ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ 
Πιεζπζκόο: 1.262.106 

Σνπνζεζία: Prague Υώξα: Σζερία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φπζηθφ αέξην Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 40.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2010 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 2.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Praţské sluţby, Γήκνο Prague, Prague Gas Utility Company 

Υξεκαηνδόηεζε:  Praţské sluţby 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο απηνχ έξγνπ είλαη λα αληηθαηαζηήζεη ζηαδηαθά ηα νρήκαηα ληίδει πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ δξφκσλ κε 

νηθνινγηθά νρήκαηα ψζηε λα κεησζνχλ νη εθπνκπέο θαη λα έρνπλ ρακειφηεξν ζφξπβν.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Καηά ηελ δηάξθεηα απηνχ ηνπ νηθνινγηθνχ έξγνπ ν Γήκνο ηεο Πξάγαο ζα πξέπεη λα 

ζπκβάιεη ζηελ δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ησλ κε-νηθνινγηθψλ νρεκάησλ κε ηα λέα ηα 

νπνία είλαη επλντθά γηα ην πεξηβάιινλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 

έξγνπ ήηαλ λα αγνξαζηνχλ θαη λα παξαδνζνχλ πεξηζζφηεξα νρήκαηα ζπκπηεζκέλνπ θπζηθνχ 

αεξίνπ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. Έηζη, ην θχξην θαζήθνλ ήηαλ ε ελαζρφιεζε κε ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε ην  αληίζηνηρν ηκήκα ηνπ Γεκαξρείνπ ηεο Πξάγαο, κε βάζε ηελ αίηεζε 

απφ ηνλ θάηνρν θαη ηελ έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Πξάγαο. 

Σν βαζηθφ απνηέιεζκα είλαη ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη επηπιένλ 

ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη ηνπ νμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο 

ηεο Πξάγαο, ε νπνία είλαη ε πην κνιπζκέλε πεξηνρή ζηελ Πξάγα. Σν ζρέδην πέηπρε ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαηά πεξίπνπ ην ήκηζπ θαη ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

νμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά πεξίπνπ έλα ηέηαξην. Σα άιια απνηειέζκαηα ήηαλ ρακειφηεξνο 

ζφξπβνο ζηελ θπθινθνξία θαη βειηίσζε ζηηο επηδξάζεηο ησλ αλζπγηεηλψλ ζσκαηηδίσλ. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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4.10.4 Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ζην Greußenheim 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Πεξηβαιινληηθφ 

πξφγξακκα ζην Greußenheim 
Πιεζπζκόο: 1.600 

Σνπνζεζία: Greußenheim Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή  Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Greußenheim 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ήηαλ λα ζπκκεηέρνπλ νη πνιίηεο ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Καηά ηελ δηάξθεηα κηαο πεξηφδνπ δχν εηψλ, ηνπιάρηζηνλ 30 ηδηψηεο επηλφεζαλ 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ζηφρνπο αλάπηπμεο πνπ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο 

κέζα απφ κηα ζεηξά απφ εξγαζηήξηα, εθδειψζεηο, θφξνπκ ησλ πνιηηψλ θαη δεκνζηεχζεηο, 

απεπζπλφκελεο ζηνλ Γήκν Greußenheim. ηα ηειεπηαία ηέζζεξα ρξφληα, νη πνιίηεο έρνπλ 

δξαζηεξηνπνηεζεί θαη ην επίπεδν ηεο ζπκκεηνρήο είλαη πςειφ. Απηφ έρεη νδεγήζεη ζε 

ζπκθσλία γηα ηελ αλάγθε γηα βηψζηκε αλάπηπμε ζηνλ Γήκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζρεδίσλ 

γηα ηελ επηβξάδπλζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ράξε ζηελ ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο. Έλαο θαηάινγνο θαηαξηίζηεθε, ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα ππάξρνληα 

δηαζέζηκα κέζα ζηνλ Γήκν θαη ηελ ρξήζε ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε. Σα δηάθνξα ζρέδηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

ρξήζε ελέξγεηαο, ηδίσο ηελ ρξήζε βηνκάδαο, πεξηιακβάλνπλ κηα πνηθηιία απφ δξάζεηο. 

Μεξηθά απφ ηα έξγα είλαη ε ζέξκαλζε θαη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο, ζηαζκφ ζπκπαξαγσγήο κηθξήο θιίκαθαο, ζέξκαλζε πνπ παξέρεηαη απφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο κε μχια, ειηαθά πάλει ηνπνζεηεκέλα ζε έλα ζηληξηβάλη ζηελ πιαηεία ηνπ 

δεκαξρείνπ, ςπρξήο πίεζεο θπηηθά έιαηα γηα ηα ληηδεινθίλεηα απηνθίλεηα.   

Link: www.climate-compass.net   



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθαιαην 4. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΑΠΔ                                                                157 

4.10.5 Σν έξγν Smart House 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Σν έξγν Smart 

House  
Πιεζπζκόο: 6.200 

Σνπνζεζία: Martjanci Υώξα: ινβελία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΑΠΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 

Κιίκαθα: Μηθξή 

θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,155 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα  

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 66 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Sinergija 

Υξεκαηνδόηεζε:  Οηθνινγηθφ Σακείν ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο ινβελίαο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, ε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη λα πξνσζήζεη ηα θπζηθά πιηθά γηα ηελ αλαθαηαζθεπή θηηξίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζεξκηθή κφλσζε ηνπ θειχθνπο ηνπ 

θηεξίνπ, επέλδπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, επέλδπζε ησλ δαπέδσλ, ζεξκηθή κφλσζε ηεο 

επηθιηλήο ζηέγεο, αληηθαηάζηαζε ζπξψλ θαη παξαζχξσλ, εθαξκνγή εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο κε ιακπήξεο αηζζεηήξσλ, πςεινχ βαζκνχ ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ, εθαξκνγή νηθηαθψλ ζπζθεπψλ θαηεγνξίαο Α , εγθαηάζηαζε 

απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ ελέξγεηαο. 

  

Δπίζεο έγηλε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο κε βηνκάδα κε 

ιέβεηα 150KW, αληιία ζέξκαλζεο 590W γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη ζέξκαλζε, θσηνβνιηατθφ 

ζχζηεκα 4,95 KW επηθάλεηαο 39,4 m
2
 γηα δηαλνκή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην εζληθφ δίθηπν, 

ειηαθνί ζπιιέθηεο γηα ζέξκαλζε λεξνχ θαη ζέξκαλζε, παζεηηθφ ζχζηεκα θαη ζπιιέθηεο 

βξφρηλνπ λεξνχ γηα ηηο αλαγθέο ηνπ πνηίζκαηνο.  

 

Link: www.energymodel.eu/   
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Κευάλαιο 5. 
 

Καταγπαυή Καλών Ππακτικών ΟΧΕ 
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5.1 Γεληθά ηνηρεία 

ηηο επφκελεο ελφηεηεο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη έξγα θαιψλ πξαθηηθψλ 

πνπ έρνπλ γίλεη ζηελ Δπξψπε θαη αθνξνχλ έξγα ΟΥΔ. Παξνπζηάδνληαη αξρηθά ηα 

γεληθά ζηνηρεία ηνπ θάζε έξγνπ. ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ηα ηερληθά θαη 

νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ έξγσλ. Έπεηηα ππάξρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή γηα 

ην θάζε ρξφλν ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

Γηα ηελ ζπγγξαθή απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα βήκαηα κε ην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. Αξρηθά έγηλε αλαδήηεζε ζην δηαδίθηπν ζε ζειίδεο πνπ 

θηινμελνχληαη έξγα θαιψλ πξαθηηθψλ, ζηελ ζπλέρεηα ζπιιέρζεθαλ έξγα πνπ 

αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΟΥΔ. Σα έξγα ΟΥΔ, πεξηιακβάλνπλ θαιέο πξαθηηθέο πνπ 

αθνξνχλ εθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ, ρξήζε 

βηνθιηκαηηζκνχ, έξγα ηειεζέξκαλζεο θαη έξγα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. ηελ 

ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο έγηλε πξνζπάζεηα γηα ηελ ζπγθέληξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη ε ρψξα πινπνίεζεο, ε ηνπνζεζία, ν πιεζπζκφο ηεο 

πεξηνρήο, ε θνηλφηεηα, ε θαηεγνξία ηνπ έξγνπ, ν ηχπνο ηνπ έξγνπ, ε θιίκαθά ηνπ θαη 

ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ 

έξγνπ, ε εηήζηα παξαγψκελε ελέξγεηα, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

ησξηλή θαηάζηαζε ηνπ έξγνπ, δειαδή εάλ έρεη νινθιεξσζεί ή βξίζθεηαη αθφκε ζε 

ζηάδην εμέιημεο, ην έηνο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 

ρξεηάζηεθε γηα λα νινθιεξσζεί, νη ζπλνιηθέο εηήζηεο κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ έρνπλ 

επηηεπρζεί, ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ. 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ππάξρεη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή πνπ 

αλαθέξεη ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ην θάζε έξγν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. ηα 

έξγα πνπ αθνξνχλ εθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ ππάξρεη 

έλαο δηαρσξηζκφο ζηελ παξαγψκελε ελέξγεηα θαη ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ψζηε λα 

θαίλεηαη ε παξαγψκελε ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα θαη αληίζηνηρα ε ειεθηξηθή 

θαη ζεξκηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο.  

Σα έξγα ΟΥΔ έρνπλ πνιχ κεγάιν ξφιν ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ δηαρείξεζε ελέξγεηαο, θαζψο πξνηείλνπλ ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη νηθνλνκηθή ρξήζε ελέξγεηαο θαη ζπγρξφλσο ζπκβάινπλ ζηελ κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  
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5.2 Δθαξκνγέο ζπκπαξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ 

5.2.1 Νέν ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζην Stechford 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Νέν 

ζχζηεκα ζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 1.036.900 

Σνπνζεζία: Stechford Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 350.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο:  

0,18 MWe 

Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:  

0,35 MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο:- Γηάξθεηα έξγνπ:2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 1.900 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γεκνηηθφ πκβνχιην Birmingham, Combined Heat&Power Associations 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γεκνηηθφ πκβνχιην Birmingham 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ λα παξέρεη ζηνπο ελνίθνπο 2 πνιπθαηνηθηψλ ζέξκαλζε θαη 

ειεθηξηζκφ νηθνλνκηθά αλεθηά, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζέξκαλζεο ζηα λνηθνθπξηά θαη 

λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ κνλάδα πκπαξαγσγήο Θεξκφηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνχ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί κέζα ζην 

θέληξν αλαςπρήο παξάγεη 180 KW ειεθηξηζκνχ, 350 KW ζέξκαλζεο κέξνο ηεο νπνίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη ζέξκαλζε ζηα ζπίηηα. Δπίζεο θαηαζθεπάζηεθε έλα δίθηπν 

ζέξκαλζεο 200 κέηξσλ ππφγεηα ψζηε λα ηξνθνδνηεί ηα 3 νηθήκαηα. Έλαο θαηλνχξηνο 

ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο εγθαηαζηάζεθε επίζεο ζην ππφγεην θάζε νηθήκαηνο. Καηλνχξηα 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη παξνρήο δεζηνχ λεξνχ εγθαηαζηάζεθαλ ζε θάζε ζπίηη καδί κε 

εμνπιηζκφ κέηξεζεο θαη ειέγρνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο πξνπιεξσκήο 

κε ρξήζε θνππνληψλ. Σν θαηλνχξην εξγνζηάζην ελέξγεηαο εγθαηαζηάζεθε θαη πιένλ 

ιεηηνπξγεί θαη ζπληεξείηαη απφ κηα αλεμάξηεηε εηαηξία κε ζχκβαζε ιεηηνπξγίαο 10 εηψλ. 

Δθηφο απφ ηελ εηζαγσγή ηεο κνλάδαο πκπαξαγσγήο Θεξκφηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνχ ην 

ζπκβνχιην απνθάζηζε επίζεο λα βειηηψζεη θαη ηελ ζεξκηθή απφδνζε ησλ ζπηηηψλ ζέηνληάο 

κεηέπεηηα αλνηρηά κπαιθφληα, εληζρχνληαο ηελ κφλσζε ησλ θηηξίσλ θαη πξνζζέηνληαο 

θαηλνχξηα θνπθψκαηα δηπιήο κφλσζεο.  

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.2.2 πκπαξαγσγή ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηζκνύ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
πκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ 

Πιεζπζκόο: 1.036.900 

Σνπνζεζία: Birmingham Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 9.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 1,5 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 4.000 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γεκνηηθφ πκβνχιην Birmingham 

Υξεκαηνδόηεζε:  Κνηλνηηθφ πξφγξακκα Δλέξγεηαο ηεο θπβέξλεζεο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ έξγνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε ελφο ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο, ην νπνίν 

ζα παξέρεη ζεξκφηεηα θαη ελέξγεηα γηα πνιιά θηίξηα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ 

Birmingham θαη ζα έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ παξνρή βνήζεηαο πξνο ηελ πφιε λα 

αληαπνθξηζεί ζηνλ ζηφρν κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαηά 20% κέρξη ην 2010. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ 

παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε πξνθχπηνπζα ζεξκφηεηα, ε νπνία ζπλήζσο ράλεηαη, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή ζέξκαλζεο, παγσκέλνπ λεξνχ, γηα θιηκαηηζκφ θαη δεζηφ 

λεξφ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζεξκφηεηα απφ ην ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνχ  ζα πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζε έλα ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο. 

 

H εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 1,5MW. Απφ ην ζεκείν εγθαηάζηαζεο έρεη 

δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν απφ ππφγεηεο ζσιελψζεηο νη νπνίεο εμαπιψλνληαη πεξίπνπ 400 

κέηξα γηα λα κεηαθέξνπλ ην δεζηφ λεξφ ζηα γχξσ θηίξηα. 

 

Ζ κεραλή ηνπ ζπζηήκαηνο θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ Caterpillar, πνπ θαηαζθεπάδεη 

εμνπιηζκφ θαηαζθεπψλ θαη εμφξπμεο, ληίδει θαη θηλεηήξεο θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

βηνκεραληθψλ αεξηνζηξνβίισλ. Δίλαη πεξίπνπ 6 κέηξα ζε κήθνο, 1,5 κέηξα ζε πιάηνο θαη 2 

κέηξα ζε χςνο θαη δπγίδεη 16 ηφλνπο. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.2.3 Πάξθν Woking 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Πάξθν 

Woking 
Πιεζπζκόο: 63.796 

Σνπνζεζία: Woking Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.256.128 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 1,2 ΜW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2001 Γηάξθεηα έξγνπ: 3 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπνπξγείν Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο, Advantica Technologies Ltd, 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Woking 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ηξεηο βαζηθνί ζηφρνπ ηνπ έξγνπ είλαη: 

 Ζ πηνζέηεζε ελφο γεληθνχ ζηφρνπ γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2  έσο θαη 80% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990 έσο ην 2090 ζε βήκαηα ηνπ 10% κέρξη ην 2050 θαη ζε 

βήκαηα ηνπ 5% κέρξη ην 2090 

 Ζ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο γηα ην Γήκν πνπ έρεη 

1.060.000 ηφλνπο  εθπνκπψλ CO2  

 Να κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί σο Κιηκαηηθά Οπδέηεξε πεξηνρή  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζχζηεκα κεηαηξέπεη ρεκηθά θπζηθφ αέξην ζε πδξνγφλν ρξεζηκνπνηψληαο ην νμπγφλν απφ 

ηελ αηκφζθαηξα. ηαλ κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ θπςέιε θαπζίκνπ παξάγεη 

50% πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηα ζπκβαηηθά κέζα θαη παξάγεη θαζαξφ λεξφ σο ππνπξντφλ, 

ην νπνίν αλαθηάηαη γηα άιιε ρξήζε. Δπίζεο  παξάγεηαη ζεξκφηεηα ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ πηζίλα ζην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ πάξθνπ. Σν έξγν απηφ 

παξέρεη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ πάξθνπ, ην νπνίν είλαη πιένλ απηάξθεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εμάγεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε άιιεο ηνπνζεζίεο 

ηεο πεξηνρήο. 

Link: http://www.energy-cities.eu/ 
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5.2.4 ύγρξνλν ζεξκνθεπίν κε ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνύ θαη ζεξκόηεηαο 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: χγρξνλν ζεξκνθεπίν κε 

ζπκπαξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο 
Πιεζπζκόο: 56.062 

Σνπνζεζία: Γξάκα Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: ΖΘ Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 16.800.000 €  

Δηήζηα Παξαγόκελε Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα: 

25.000 MWh 
Δηήζηα Παξαγόκελε Θεξκηθή Δλέξγεηα: - 

Δγθαηεζηεκέλε ειεθηξηθή ηζρύο:4,8 MWe Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο:  4,9 MWth 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  International Technological Applications S.A., STELFIX TRADING 

LTD 

Υξεκαηνδόηεζε:  ΗΣΑ Group funds, δάλεην απφ ηελ εκπνξηθή ηξάπεδα Διιάδαο, 

Operational programme “Competitiveness 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν 2005, ε εηαηξεία ITA Α.Δ. μεθίλεζε ηελ θαηαζθεπή ελφο απφ ηα πην ζχγρξνλα έξγα γηα 

ηα ειιεληθά θαη επξσπατθά πξφηππα ζηελ πφιε ηεο Γξάκαο ζηελ Βφξεηα Διιάδα. Σν έξγν 

είλαη έλα ζχγρξνλν ζεξκνθήπην πνπ ζεξκαίλεηαη απφ κία κνλάδα ΖΘ  4,8 MW, κε θαχζηκν 

ην θπζηθφ αέξην. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Μεξηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Σν ζεξκνθεπίν ζεξκαίλεηαη απφ: κνλάδα ΖΘ 4,8 MW κε θπζηθφ αέξην (3 x Caterpillar 

3516 Δ 1.600 ΚW), Γηπιφο ιέβεηαο θαπζίκνπ 2 x 8.000.000 Κcal / h 

 Παξαγσγή 2.200 ηφλσλ αλά έηνο γιπθέο ρξσκαηηζηέο πηπεξηέο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

εμαγσγή ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ EurepGap, Sedex. 

 25 GWh παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εηεζίσο. Σν πιεφλαζκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

πνπ παξάγεηαη θαηαλέκεηαη ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο. 

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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5.3 Βηνθιηκαηηζκόο 

5.3.1 Δθαξκνγή βηνθιηκαηηζκνύ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δθαξκνγή 

βηνθιηκαηηζκνχ 
Πιεζπζκόο: 95.855 

Σνπνζεζία: Καιακάηα Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθιηκαηηζκφο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1997 Γηάξθεηα έξγνπ: 5 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 1.500 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Καιακάηαο 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, THERMIE, Γήκνο Καιακάηαο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ είλαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, εμνηθνλφκεζε πφξσλ, νηθνλνκηθά νθέιε, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ελεξγνπνίεζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηνίθσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν αθνξνχζε 120 ζπίηηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ απεπζείαο ή κε ειηαθή ζέξκαλζε. Σα 

θηίξηα απηά είλαη 9 κε 10,5 κέηξα ζε χςνο θαη πεξηιακβάλνπλ θηίζκαηα δηαθνξεηηθψλ 

κεγεζψλ θαη ηχπσλ. ηελ ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη αλάιπζε ηνπ 

κηθξνθιίκαηνο, ηνπ θηηξίνπ ζπλεδξηάζεσο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ παξάζπξσλ, ηνπ 

εμαεξηζκνχ ηεο νξνθήο, ηεο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ θαη ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ θσηφο. Έπεηηα έπξεπε λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ηερληθή. Οη 

ηερληθέο απηέο ήηαλ κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρσλ, ν πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε 

βειηηζηνπνίεζε ησλ απνζηάζεσλ κεηαμχ ηνπο, ν εμαεξηζκφο ηεο νξνθήο, νη ειηαθνί 

ζπιιέθηεο θαη νη βειηηζηνπνηεκέλνη παινπίλαθεο αλάινγα κε ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Μεηά 

απφ απηέο ηηο ελέξγεηεο κπνξνχζε λα μεθηλήζεη ε πινπνίεζε ηεο θαηαζθεπήο. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, επηηξέπνπλ ηελ κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά 

πνζνζηφ 35-65% αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ θηηξίνπ. ζνλ αθνξά ηηο κνιπζκαηηθέο εθπνκπέο, 

κεηψζεθαλ 7,8-18,5 ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα αλά θαηνηθία. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνχ, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη πεξηνξηζκέλε ζηνπο 30 °C. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.3.2 Δλεξγεηαθά απνδνηηθό θηίξην 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Δλεξγεηαθά απνδνηηθφ θηίξην 

Πιεζπζκόο: 537.612 

Σνπνζεζία: Dublin Υώξα: Ηξιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθιηκαηηζκφο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 635.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1996 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Irish Energy Centre (IEC) 

Υξεκαηνδόηεζε:  EC Structural Funds Programme 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη λα παξέρεη πςειήο πνηφηεηαο ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηνπο ρξήζηεο 

θαη λα απαηηεί ειάρηζηε δήηεζε απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ ζρεδηάζηεθε κε θξηηήξηα πνιχ θαιχηεξα απφ φηη απαηηείηαη απφ 

ηνπο νηθνδνκηθνχο θαλνληζκνχο. Σα πςειά επίπεδα ζεξκνκφλσζεο θαη ζεξκηθήο κάδαο κε 

θαιφ έιεγρν ηεο δηείζδπζεο ζπληεινχλ ζην λα βνεζήζνπλ ζηελ κείσζε ηνπ θνξηίνπ 

ζέξκαλζεο. Οη εζσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ θαη ησλ νξνθψλ είλαη ζνβαληηζκέλεο θαη 

βακκέλεο, θαη ην δάπεδν ζην αίζξην θαη νη πεξηνρέο ηνπ δηάδξνκνπ είλαη καχξα θπζηθνχ 

ζρηζηφιηζνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζεξκηθήο απφδνζεο. Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ηδακηψλ κε 

λφηην πξνζαλαηνιηζκφ, ν θπζηθφο εμαεξηζκφο θαη ε ζεξκηθή κάδα ηνπ θηηξίνπ κεηψλνπλ ηελ 

πηζαλφηεηα ππεξζέξκαλζεο ηνπ. ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ δηακπεξήο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη 

απφ αλνίγκαηα, ελψ ην αίζξην βνεζά ηνλ θπζηθφ αεξηζκφ ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ αλνίγκαηα 

ζε απηφλ. Αλαθιαζηηθέο κεηαιιηθέο πεξζίδεο κεηξηάδνπλ ηελ ειηαθή. Φπιινβφια δέληξα 

έρνπλ θπηεπηεί ζηηο απιέο γηα λα ειέγρνπλ ηνλ ήιην ην θαινθαίξη θαη θηιηξάξνπλ ην θσο ηνλ 

ρεηκψλα. Σα παξάζπξα είλαη νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα θαη είλαη πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν 

φξν, έηζη ψζηε ην θσο λα κπαίλεη βαζηά κέζα ζην δσκάηην. Σα ηδάκηα ζηηο αληίζεηεο πιεπξέο 

ηνπ δσκαηίνπ παξέρνπλ άξηζηε θαηαλνκή θσηφο. Σα αλνίγκαηα ησλ παξάζπξσλ είλαη 

δηεπξπκέλα ψζηε  λα απμάλνπλ ην θπζηθφ θσο θαη λα κεηψλνπλ ηελ αληειηά.  

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.3.3 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε  
Πιεζπζκόο: 1.006.730 

Σνπνζεζία: Θεζζαινλίθε Υώξα: Διιάδα 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθιηκαηηζκφο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1998 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπεξεζία Γηεζλνχο Αλάπηπμεο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, Κέληξν 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο  Διιάδαο, Κνιιέγην Αλαηφιηα 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη είλαη ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ε βειηίσζε ησλ εζσηεξηθψλ 

ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη ερεηηθήο άλεζεο, ε βειηίσζε αηζζεηηθά ζηελ εκθάληζε ησλ θηηξίσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν πεξηιάκβαλε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:  

 Πξνκειέηε θαη ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΚΑΠΔ θαη ην USAID 

 Πξνεηνηκαζία ησλ αξρηηεθηνληθψλ θαη ζηαηηθψλ κειεηψλ  

 Έγθξηζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απφ ηδησηηθή εηαηξεία 

 Καηαζθεπή θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο θαινθαηξηλήο πεξηφδνπ 

Σα αλαθαηληζκέλα θειχθε ηνπ θηηξίνπ είλαη ζε ζέζε λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα θάλνπλ ρξήζε 

ζεηηθψλ θιηκαηηθψλ παξαγφλησλ θαη λα απνθχγνπλ ηηο επηβιαβείο επηδξάζεηο ηνπ θιίκαηνο, 

κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ηελ 

βειηίσζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία ηζνζηαζκίδεη ηηο ζεξκηθέο 

απψιεηεο, ελψ νη κεηξήζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ επηβεβαίσζαλ ηηο πξνβιέςεηο 

ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο, φηη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψζεθε θαηά 52,7% ιφγσ ηεο 

ειηαθήο ζέξκαλζεο θαη θαηά 59% ιφγσ ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.3.4 Δλεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε ζην θνιιέγην Linacre 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε ζην θνιιέγην 

Linacre 

Πιεζπζκόο: 153.700 

Σνπνζεζία: Oxford Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθιηκαηηζκφο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1998 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Linacre College 

Υξεκαηνδόηεζε:  Linacre College 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Παξά ην κηθξφ κέγεζνο θαη ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ, ην θνιιέγην 

έρεη αλαιάβεη έλα έξγν ην νπνίν επηηπγράλεη ηνλ ζηφρν ηνπ λα παξέρεη ηελ απαξαίηεηε 

ζηέγαζε ησλ θνηηεηψλ παξάιιεια κε ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δέζκεπζε ηεο Αθαδεκίαο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλαθαίληζε ηεο θνηηεηηθήο ζηέγαζεο ηνπ θηηξίνπ Abraham. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σα ιεθζείζα κέηξα ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα είλαη ηα αθφινπζα: αξρέο ζρεδηαζκνχ 

παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, πςειή ζεξκηθή κφλσζε, πςειή ζεξκηθή κάδα, δηπιά 

ηδάκηα κε ρακειφ ζπληειεζηή εθπνκπψλ, ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο, αλάθηεζε ζεξκφηεηαο, 

θσηηζκφο ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ζπζθεπέο θπζηθνχ αεξίνπ, ην θσο ηεο εκέξαο 

θαη ην ειηαθφ θσο ησλ δσκαηίσλ πνπ βξίζθνληαη ζε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ (19 απφ ηα 23 

δσκάηηα), παζεηηθφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. Σα ππφινηπα κέηξα πνπ αθνξνχλ πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά είλαη: ε δνκή ηνπ θηηξίνπ θαη φια ηα πιηθά επηιέρζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ 

αλάιπζε ελέξγεηαο πνπ έγηλε, αλαθπθιψζηκα ή θπζηθά κνλσηηθά πιηθά, αλαθπθιψζηκνο 

ραιθφο, μπιεία απφ αεηθφξεο πεγέο, βαθέο βηνινγηθέο ή κε βάζε ην λεξφ, αλαθχθισζε ησλ 

απνξξηκκάησλ ησλ θαηνηθηψλ. 

ε ζχγθξηζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο γηα ηα πξφηππα ησλ θηηξίσλ ην έξγν ηνπ 

θνιιεγίνπ Linacre έρεη πεηχρεη ηα αθφινπζα: 35% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ, 25% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 31% κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, 36% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.3.5 Αθαδεκία Mont-Cenis 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αθαδεκία 

Mont-Cenis  
Πιεζπζκόο: 5.172.745 

Σνπνζεζία: Herne-Sordingen Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθιηκαηηζκφο Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 8.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1999 Γηάξθεηα έξγνπ: 8 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο θηηξίνπ ηνπ νπνίνπ φια ηα θαηαιχκαηα είλαη θάησ απφ έλα 

γπάιηλν θάιπκκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ δηαρείξηζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα κνξθή φπσο ηα θηίξηα κε 

δηπιέο πξνζφςεηο. Σν θαινθαίξη, δεζηφο αέξαο αλεβαίλεη θαη θεχγεη κέζα απφ αλνίγκαηα 

ζηελ νξνθή. Σα ξεχκαηα πνπ απνξξένπλ είλαη ππεχζπλα ιφγσ ηεο πίεζεο ζηελ αίζνπζα κε 

ηα ηδάκηα, ψζηε θξέζθνο, δξνζεξφο αέξαο λα ζχξεηαη κέζα κέζσ πεξζίδσλ ζηα πιεπξηθά 

ηνηρψκαηα. Φπηά πνπ δεκηνπξγνχλ ζθηά θαη πηζίλεο εμάηκηζεο ζπλδπάδνληαη επίζεο γηα λα 

κεηψζνπλ ηελ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία. Δθηφο απηνχ, ειηαθά θχηηαξα έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ πξφζνςε θαη ζηελ νξνθή κε έλα εηδηθφ πξφηππν πνπ παξέρεη επαξθή ζθηαζκφ απφ ηελ 

ειηαθή αθηηλνβνιία, αιιά εμαθνινπζεί λα δέρεηαη επαξθέο θσο ηεο εκέξαο. 

Σα νηθνδνκηθά πιηθά θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία επηιέρζεθαλ κε ηα ίδηα θξηηήξηα πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο θαη ν γεληθφο ζηφρνο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηεξίνπ. Απηφ νδήγεζε ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε ρξήζε ησλ πιηθψλ, ηα νπνία είλαη θπξίσο μχιν, γπαιί θαη ηζηκέλην. Γηα ηα 

ζηνηρεία μπιείαο ηεο δνκήο έρεη γίλεη ρξήζε ησλ ηνπηθψλ πεγψλ μχινπ. Οη θχξηεο θνιψλεο 

ηεο γπάιηλεο δνκήο απνηεινχληαη απφ θνξκνχο 130 εηψλ θαη πεχθα ηα νπνία είραλ θνπεί 

πάλσ απφ έλα έηνο πξηλ απφ ηελ θαηαζθεπή ζε απφζηαζε ιηγφηεξν απφ 100 ρηιηφκεηξα απφ 

ηελ ηνπνζεζία. Σα θηίξηα ηνπ έξγνπ θαηαλαιψλνπλ 23% ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ ηα θηίξηα κε 

ηελ ίδηα κφλσζε θαη έρνπλ 18% ιηγφηεξεο εθπνκπέο CO2. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.3.6 Οηθνινγηθά ζρεδηαζκέλε πόιε 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Οηθνινγηθά ζρεδηαζκέλε πφιε  Πιεζπζκόο: 5.000 

Σνπνζεζία: Vauban Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Βηνθιηκαηηζκφο Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ πφιε Vauban είλαη κηα πεξηνρή 5.000 θαηνίθσλ ρηηζκέλε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αξρέο ηνπ 

νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Τπάξρνπλ 100 κνλάδεο ζπηηηψλ παζεηηθήο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή. Γελ ππάξρεη ε αλάγθε 

ζπζηήκαηνο γηα λα δηαηεξήζεη κηα άλεηε ζεξκνθξαζία γηα ηα ζπίηηα, θαζψο είλαη κνλσκέλα 

κε αθξφ θαη ππάξρνπλ ηξηπιά ηδάκηα. Φξέζθνο αέξαο εηζέξρεηαη ζην επίπεδν ηεο νξνθήο θαη 

ε ζεξκφηεηα απφ ηνλ δεζηφ αέξα πνπ βγαίλεη κεηαθέξεηαη ζηνλ θξχν αέξα πνπ κπαίλεη Σν 

απνηέιεζκα είλαη φηη ε ζεξκφηεηα απφ ην καγείξεκα, ηνλ θσηηζκφ θαη ε ζεξκφηεηα πνπ 

εθπέκπεηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο είλαη ζπλήζσο αξθεηή γηα λα δηαηεξήζεη κία άλεηε 

ζεξκνθξαζία. Δλψ έλα ηππηθφ ζπίηη ζηελ Γεξκαλία ζπαηαιά 220 KWh ελέξγεηαο ηνλ ρξφλν 

γηα θάζε ηεηξαγσληθφ κέηξν ηεο επηθάλεηαο ηνπ, ηα ζπίηηα απηά ρηίζηεθαλ ζε ψζηε λα 

ρξεζηκνπνηνχλ 15KWh/m
2
. Τπάξρνπλ αθφκε 60 πεξίπνπ ζπίηηα ρηηζκέλα κε αθφκε 

πςειφηεξα πξφηππα, πνπ παξάγνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα πιεφλαζκα ελέξγεηαο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο απφ ειηαθνχο ζπιιέθηεο ζηελ νξνθή θαη ηελ νπνία πσινχλ ζην 

δίθηπν. Έλα βηψζηκν απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ηελ πεξηνρή θαη ππήξμαλ θαηλνηνκίεο 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. Ζ πεξηνρή είλαη ήπηαο θπθινθνξίαο, νη κεηαθνξέο γίλνληαη 

θαηά θχξην ιφγν κε ηα πφδηα ή ην πνδήιαην. Ζ πεξηνρή ζπλδέεηαη κε ην θέληξν ηεο πφιεο 

Freiburg κε ηξακ. Σν δίθηπν κεηαθνξάο έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα κεηψζνπλ ηελ ρξήζε ησλ 

απηνθηλήησλ. Οη θάηνηθνη ππνγξάθνπλ κηα εηήζηα δήισζε φηη δελ δηαζέηνπλ απηνθίλεην, θαη 

αλ έρνπλ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αγνξάζνπλ έλαλ ρψξν ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ηεο 

πεξηθέξεηαο. Ορήκαηα κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηνπο δξφκνπο ηεο πεξηνρήο αιιά κφλν γηα 

παξαδφζεηο θαη δελ επηηξέπεηαη λα ζηαζκεχζνπλ.  

Link: greennewdeal.eu 
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5.4 Σειεζέξκαλζε 

5.4.1 ύζηεκα ηειεζέξκαλζεο  

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα ηειεζέξκαλζεο Πιεζπζκόο: 5.000 

Σνπνζεζία: Iecava Υώξα: Λεηνλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.160.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 7,7 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: Οινθιεξψζεθε Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Iecava  

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο άξρηζε ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο ζηα δίθηπα θαη ζηνπο ιέβεηεο. Ο ζηφρνο ζην ζρέδην 

αλάπηπμεο ήηαλ λα κεησζεί ην θφζηνο ζέξκαλζεο θαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο ρσξίζηεθε ζε 4 βήκαηα. Ο Γήκνο δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα θαιχςεη φια ηα έμνδα θαη νη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο δελ ήηαλ ζε ζέζε 

λα εθαξκφζνπλ έλα ηέηνην κεγάιν έξγν ζην πιαίζην ελφο θαινθαηξηνχ αλάκεζα ζε δχν 

πεξηφδνπο ζέξκαλζεο. Σν 2001, 35 απηνκαηνπνηεκέλνη αηνκηθνί ππνζηαζκνί γηα ζέξκαλζε 

θαη πξνεηνηκαζία γηα δεζηφ λεξφ είραλ εγθαηαζηαζεί ζην θεληξηθφ ζχζηεκα ιεβεηνζηαζίσλ, 

ζε απφζηαζε 5 ρηιηφκεηξα απφ ηα δίθηπα ζέξκαλζεο. Σν δεχηεξν ζηάδην έγηλε ην 2002 θαη 

πεξηιακβάλεη αλαζπγθξφηεζε 2,5 ρηιηνκέηξσλ ηνπ ππάξρνληνο δηθηχνπ ζην θεληξηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θεληξηθνχ ιέβεηα, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

πξνεπεμεξγαζίαο λεξνχ, αληηθαηαζηάζεθαλ νη θιίβαλνη ζηνπο πθηζηάκελνπο ιέβεηεο θαη 

έγηλε εγθαηάζηαζε δχν λέσλ ιεβήησλ αεξίνπ. Σν ηξίην ζηάδην πεξηειάκβαλε ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ππφινηπνπ 1,5 ρηιηνκέηξνπ δηθηχνπ ζέξκαλζεο ζην θεληξηθφ ζχζηεκα 

ιεβεηνζηαζίνπ. Δληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ηέηαξηνπ θαη ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ 1,1 

ρηιηφκεηξα ηνπ δηθηχσλ ζην ζχζηεκα ιέβεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ αληηθαηαζηάζεθαλ θαη 17 

απηνκαηνπνηεκέλνη αηνκηθνί ππνζηαζκνί ζεξκφηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε είραλ εγθαηαζηαζεί. 

Σν ζεκαληηθφηεξν απνηέιεζκα ηνπ ζρεδίνπ ήηαλ ε κείσζε ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο ηνπ 

δηθηχνπ θαηά έμη θνξέο, ην νπνίν θαηά ζπλέπεηα, νδήγεζε ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ζέξκαλζεο θαη κεησκέλε θαηαλάισζε θπζηθνχ αεξίνπ ζην ιεβεηνζηάζην. 

Link: http://www.sec-tools.net/ 
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5.4.2 Γεκηνπξγία ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Γεκηνπξγία 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 
Πιεζπζκόο: 498.800 

Σνπνζεζία: Manchester Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Σειεζέξκαλζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.200.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 26.000 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 18 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2012 Γηάξθεηα έξγνπ: 8 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Utillicom 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα παξέρεη νηθνλνκηθά πξνζηηή θαη 

απνηειεζκαηηθή ζεξκφηεηα ζε πάλσ απφ 1.600 θαηνηθίεο ζηηο πεξηνρέο Alexandra Park θαη 

Longsight. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Έλα δίθηπν δηαλνκήο κεηαθέξεη ηελ ζεξκφηεηα απφ ην θέληξν ελέξγεηαο ζηα κεκνλσκέλα 

θηίξηα ή θαηνηθίεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην ζχζηεκα. Οη πξνκνλσκέλνη ζσιήλεο 

ελζσκαηψλνπλ απηφκαηε αλίρλεπζε ησλ δηαξξνψλ θαη ε θαηαζθεπή είλαη ζχκθσλα κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα θαη δηαδηθαζίεο. 

πλνιηθά έρνπλ εγθαηαζηαζεί 17 MW ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ ζεξκνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο κε ιέβεηα θπζηθνχ αεξίνπ θαη 1 MW ελέξγεηαο απφ έλαλ ιέβεηα βηνκάδαο. 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ ηδηνθηεηψλ δελ ππάξρεη θακία δηαθνξά ζην είδνο ησλ ειέγρσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ εκεξήζηεο θαη εβδνκαδηαίεο πξνδηαγξαθέο ζρεηηθά κε 

ηελ ζέξκαλζε θαη ην δεζηφ λεξφ θαη ηα ζεξκαληηθά ζψκαηα έρνπλ εγθαηεζηεκέλεο 

ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο ειέγρνπ. 

 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/   
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5.5 Έξγα ελεξγεηαθήο εμνηθνλόκεζεο  

5.5.1 Δθζπγρξνληζκόο θαη εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νδηθό θσηηζκό 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Δθζπγρξνληζκφο θαη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζηνλ νδηθφ θσηηζκφ 

Πιεζπζκόο: 265.318 

Σνπνζεζία: Graz Υώξα: Απζηξία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.804 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Graz 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γήκνο Graz 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο “Green Light Graz” είλαη λα εθζπγρξνλίζεη ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζκνχ ησλ δξφκσλ ζην Graz. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν 2005 ην πηινηηθφ πξφγξακκα “Green Light Graz” (εθζπγρξνληζκφο ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ 

θαηά κήθνο ηεο θχξηαο νδνχ θπθινθνξίαο Wienerstraße - Gürtel θαη άιινπο θεληξηθνχο 

δξφκνπο) μεθίλεζε. 718 ιάκπεο ζε θεληξηθνχο δξφκνπο έρνπλ αλαλεσζεί θαη έρνπλ εηζερζεί 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη κεραλνινγία ζπζηεκάησλ ειέγρνπ. 

Ο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο Γθξαηο έρεη αλαιάβεη ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζπκβάζεσλ σο έλα ζπλνιηθφ παθέην κε δηάηαμε ηεο πφιεο ηνπ Graz. ζνλ 

αθνξά ηελ ηερληθή πινπνίεζε θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε, ε Τπεξεζία Δλέξγεηαο Γθξαηο 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Δλέξγεηα Γθξαηο. Μαδί νη δχν απηέο νξγαλψζεηο εγγπψληαη γηα ηελ 

ππνινγηδφκελε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή, ε ιεηηνπξγία, ε 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ θαη ε εμάιεηςε ησλ ειαηησκάησλ ζπλερίδνπλ λα εθηεινχληαη 

απφ ηελ Energy Graz ζην πιαίζην ηεο ηζρχνπζαο ζχκβαζεο. Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο είλαη 533.100 KWh (- 59%) θαη ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο ελέξγεηαο 67.200€ / έηνο. 

Link: http://www.managenergy.net/ 
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5.5.2 Δλεξγεηαθή απόδνζε ζε θηίξηα λνζνθνκείσλ 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

απφδνζε ζε θηίξηα λνζνθνκείσλ 
Πιεζπζκόο: 1.228.815 

Σνπνζεζία: Skåne Υώξα: νπεδία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 20.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2006 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Πεξηθέξεηα Skåne 

Υξεκαηνδόηεζε:  Πεξηθέξεηα Skåne 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη ε αχμεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηνπ λνζνθνκείνπ θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

εληφο ηνπ θαζνξηζκέλνπ ηκήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ έγηλαλ νη αθφινπζεο ελέξγεηεο ε εχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ ηξφπσλ γηα λα ελεκεξσζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ ηα άηνκα σο πξνο ηελ ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο, ε εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ ηξφπσλ γηα ηνπο ρξήζηεο λα δηεθδηθήζνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηνπο απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ λέσλ ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ δηαξζξσηηθψλ 

νξίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε θαη λα επηηξέςεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελεξγεηψλ φπσο ε αγνξά 

ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο ρξήζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε 

ζπγθέληξσζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζην πιαίζην ηνπ ηκήκαηνο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζην λνζνθνκείν. ην ηκήκα έξεπλαο ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ, ν 

εζσηεξηθφο θσηηζκφο είλαη ην πην ελεξγνβφξν ζέκα. Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ήηαλ ε 

αιιαγή ηνπ λπρηεξηλνχ θσηηζκνχ ζηνπο δηαδξφκνπο ην βξάδπ θαη λα παξακέλεη  θιεηζηφο 

θάζε ηξίηνο δηαθφπηεο, ε εγθαηάζηαζε αηζζεηήξσλ θσηφο ζε 16 δσκάηηα, ε αιιαγή ησλ 53 

θνηλψλ ιακπηήξσλ κε ιακπηήξεο ρακειήο ελέξγεηαο θσηηζκνχ, ε εγθαηάζηαζε 40 ζηαζκψλ 

ππνινγηζηή πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε πνιιαπιέο ππνδνρέο δηαθνπηψλ. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.5.3 To ζρέδην ECTOS 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 Ολνκαζία Έξγνπ: To ζρέδην 

ECTOS 
Πιεζπζκόο: 119.108 

Σνπνζεζία: Reykjavik Υώξα: Ηζιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 7.000.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2007 Γηάξθεηα έξγνπ: 7 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Icelandic New Energy (INE) 

Υξεκαηνδόηεζε:  Δπξσπατθή Έλσζε 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη Να απνθηήζνπλ εκπεηξία ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ 

πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην ζχζηεκα παξνρήο ειεθηξηζκνχ, λα εθηηκεζεί ην θφζηνο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο έληαμεο κηαο λέαο ππνδνκήο γηα ην ζχζηεκα δηαλνκήο θαπζίκσλ ηνπ 

κέιινληνο, λα ζπκβάιεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο νπδέηεξνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο 

σο πξνο CO2, λα θεξδίζεη απνδνρή απφ ην θνηλφ γηα ηελ ρξήζε κηαο ελαιιαθηηθήο πεγήο 

ελέξγεηαο πνπ ηξνθνδνηεί ην ζχζηεκα κεηαθνξψλ ε νπνία ζα είλαη απαιιαγκέλε απφ 

πξνκήζεηεο νξπθηψλ θαπζίκσλ, λα κειεηήζεη ηελ αλάιπζε ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ εμνπιηζκνχ 

(ηα ιεσθνξεία θαη ηνλ ζηαζκφ αλεθνδηαζκνχ) θαη ηελ αιπζίδα παξαγσγήο θαπζίκσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θνκβηθψλ ζηηγκψλ ηνπ έξγνπ. Ζ επφκελε 

θάζε απνηειείηαη απφ ηελ δηνξγάλσζε κίαο εκεξίδαο γηα ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο. Σέινο 

έγηλαλ νη πξνηάζεηο γηα δξάζε. Μεηά ηελ εκεξίδα πξνζδηνξίζηεθαλ ηα επφκελα βήκαηα θαη 

απαξηζκήζεθαλ ηα θπξηφηεξα απνηειέζκαηα φζνλ αθνξά ηελ απνδνρή ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηινγψλ πνπ πξνηείλνληαη. 

 

Link: esteem-tool.eu 
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5.5.4 Πεξηβαιινληηθό πάξθν 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Πεξηβαιινληηθφ πάξθν  

Πιεζπζκόο: 910.188 

Σνπνζεζία: Turin Υώξα: Ηηαιία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 4.283.070 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2000 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Πεξηθέξεηα Piemonte, Γήκνο Turin 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γήκνο Turin, Finpiemonte SpA, Παλεπηζηήκην Turin,Iride Energia SpA 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο πνπ 

δηεπθνιχλεη ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

δηαδηθαζία ηεο θαηαλάισζεο κέζσ ηεο ζηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηρείξεζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζπγθξφηεκα ηνπ πάξθνπ απνηειείηαη απφ δχν ζπκπαγείο νκάδεο θηηξίσλ ρηηζκέλα ζε ηξία 

επίπεδα. πγθεθξηκέλα ην επίπεδν 1 είλαη δνκεκέλν σο κηα κεγάιε πιαηθφξκα, ε νπνία 

θαιχπηεη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Σν αξρηηεθηνληθφ έξγν ηνπ πάξθνπ επηδηψθεη κηα ηζρπξή 

ηερληθή θαη ζπκβνιηθή ζρέζε αλάκεζα ζην πξάζηλν θαη ηηο λέεο αξρηηεθηνληθέο. Ζ ρακειή 

ππθλφηεηα θαζίδεζεο, ε εηζαγσγή ηεο θχζεο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαη 

ζπλνιηθά ε επξεία ρξήζε ησλ ηερληθψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο είλαη κεξηθά ζεκεία πνπ 

ζεσξνχληαη πνιχ ζεκαληηθά. ην ζπγθξφηεκα ππάξρεη ην κνλαδηθφ ζχζηεκα ζηελ Δπξψπε 

ην νπνίν επηηξέπεη ηελ παξαγσγή πδξνγφλνπ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηελ επεμεξγαζία 

ησλ απνβιήησλ. Ζ δηαδηθαζία εθκεηαιιεχεηαη ηελ θπζηθή θαη απιή δχκσζε πνπ 

ελεξγνπνηείηαη απφ ηα αλαεξφβηα βαθηήξηα πνπ κεηαβνιίδνπλ ηελ νξγαληθή νπζία πνπ 

βξίζθεηαη ζηα απφβιεηα θαη παξάγνπλ ην πδξνγφλν, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο. Με ην ζχζηεκα απηφ είλαη δπλαηή ε αμηνπνίεζε ηνπ 80% ηνπ 

ελεξγεηαθνχ δπλακηθνχ ηεο βηνκάδαο. Σν πεξηβαιινληηθφ πάξθν είλαη ε πξψηε βηνκεραληθή 

πεξηνρή ζηελ Δπξψπε εληειψο απαιιαγκέλε απφ ηνλ άλζξαθα.  

Link: http://www.sunflowerproject.org.uk/ 
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5.5.5 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο γηα λνηθνθπξηά κε ρακειό εηζόδεκα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: 
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα 

λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα 

Πιεζπζκόο: 493.517 

Σνπνζεζία: Antwerp Υώξα: Βέιγην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 7 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Antwerp 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γήκνο Antwerp, vzw Recyclant 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη λα βειηησζεί ε κφλσζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ απεπζχλνληαη ζε λνηθνθπξηά κε ρακειφ εηζφδεκα. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σνλ Μάην ηνπ 2005 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ελέθξηλε ην λέν ζχζηεκα πξηκνδφηεζεο γηα 

κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Δίρε ζηφρν ηνπο ηδηνθηήηεο ζπηηηψλ κε ρακειφ εηζφδεκα 

ψζηε λα ηνπο ελζαξξχλεη λα επελδχζνπλ ζε κφλσζε νξνθήο θαη ηζρπξά κνλσκέλα ηδάκηα 

παξαζχξσλ. Γηάθνξεο κέζνδνη πιεξνθφξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζηφρνπ φπσο κία πεξηβαιινληηθή εθεκεξίδα κε ζπκβνπιέο ελέξγεηαο θαη γεληθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθέο θαη ελεξγεηαθέο εθζηξαηείεο, εθεκεξίδα ηεο πφιεο 

ε νπνία δηαλέκεηαη δσξεάλ, πιεξνθνξίεο ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Πεξηβάιινληνο, δηαλνκή θαθέισλ πιεξνθνξηψλ ζε φιε ηελ πφιε, πιεξνθνξίεο ζε δηάθνξα 

ζεκεία ζηα πάξθα αλαθχθισζεο ηεο πφιεο, κία νξγάλσζε ηεο εθζηξαηείαο εβδνκάδαο 

Δλέξγεηαο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πφιεο κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο θαη ηηο εθζέζεηο 

ζρεηηθά κε ηα κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη κία πεξηβαιινληηθή ηειεθσληθή γξακκή 

γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα.  

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.5.6 Δλεξγεηαθά απνδνηηθέο πνιπθαηνηθίεο 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δλεξγεηαθά 

απνδνηηθέο πνιπθαηνηθίεο 
Πιεζπζκόο: 82.800 

Σνπνζεζία: Lund Υώξα: νπεδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2000 Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Swedish Energy Agency, Swedish Environmental Protection Agency 

Υξεκαηνδόηεζε:  Swedish Energy Agency, Swedish Environmental Protection Agency 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα πνιπθαηνηθία κε ην ήκηζπ ηεο απαίηεζεο γηα 

αγνξά ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε, ηνλ ειεθηξηζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ησλ λνηθνθπξηψλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν Jöns Ols είλαη θαηαζθεπαζκέλν σο εμήο: έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζπκβαηηθέο ηερληθέο κε 

βάζε απφ ζθπξφδεκα, νη ζεξκνγέθπξεο απνβάιινληαη απφ φιεο ηηο ζπλδέζεηο κε δηαξξνή 

αέξα, έρεη εγθαηαζηαζεί έλα ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ε ζεξκφηεηα ζηα ζψκαηα παξέρεηαη απφ 

κηα αληιία ζεξκφηεηαο θαη απφ ηειεζέξκαλζε φηαλ απαηηείηαη ψζηε θάζε δηακέξηζκα λα 

κπνξεί λα ειέγμεη ηελ ζεξκνθξαζία. Δπίζεο ε ζεξκφηεηα θαη ην δεζηφ λεξφ κεηξηνχληαη 

μερσξηζηά γηα θάζε δηακέξηζκα θαη ρξεψλνληαη αλάινγα, ε ζεξκφηεηα απφ ηα ιχκαηα 

αλαθπθιψλεηαη κέζσ ελφο ελαιιάθηε ζεξκφηεηαο, ρξεζηκνπνηείηαη έλα ζχζηεκα ειηαθνχ 

ζπιιέθηε κε ζπκπιήξσκα ηειεζέξκαλζεο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ θαη ν ειεθηξηθφο 

εμνπιηζκφο πεξηιακβάλεη αλεκηζηήξεο θαη αληιίεο πνπ είλαη είλαη φινο ελεξγεηαθά 

απνδνηηθφο. 

2 ρξφληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ Jöns Ols ε αγνξαζκέλε ελέξγεηα κεηξήζεθε ζε 84 

KWh/m
2
, κε ην νπνίν κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ζηφρνο επηηεχρζεθε. 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.5.7 Γεκηνπξγία Lighthouse 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Γεκηνπξγία 

Lighthouse  
Πιεζπζκόο: 598.830 

Σνπνζεζία: Glasgow Υώξα: Ζλσκέλν Βαζίιεην 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.028.101 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 1999 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: - 

Υξεκαηνδόηεζε:  THERMIE 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζθνπφο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο πεξηβαιινληηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν επηηπγράλεη ηελ 

ειάρηζηε δήηεζε ελέξγεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηνκηψλ ζε έλα πξνυπάξρνλ θηίξην.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν ζρέδην πεξηιάκβαλε ηελ δεκηνπξγία ελφο ρακειήο δήηεζεο ελέξγεηαο ζρεδίνπ ην νπνίν 

δελ ζα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ππάξρνληνο θηηξίνπ. Οη ηερλνινγίεο νη 

νπνίεο επηιέρζεθαλ ψζηε λα ηθαλνπνηνχλ απηέο ηηο απαηηήζεηο είλαη δηπιά θνπθψκαηα πνπ 

εληζρχζεθαλ κε εηζαγσγή αξγνχ ψζηε λα κεησζνχλ νη απψιεηεο ζεξκφηεηαο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, 

δηαθαλή πιηθά κφλσζεο κε νινθιεξσκέλε ζθίαζε ηνπνζεηεκέλα ζηηο πξνζφςεηο ψζηε λα 

κεηψλνπλ ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαζψο θαη λα απμάλνπλ 

ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο θαζψο θαη ηελ ειηαθή ζεξκφηεηα θαη εθαξκνγή 

βειηησκέλσλ πξνηχπσλ κφλσζεο. Δπίζεο ήηαλ ζεκαληηθφ γηα ην θηίξην λα ειαρηζηνπνηεζεί 

ε ελεξγεηαθή δήηεζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. χζηεκα ειέγρνπ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

ζρεδηάζηεθε ψζηε λα κεγηζηνπνηεζεί ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

ρξήζε ηερληθνχ θσηφο, ζχζηεκα εμαεξηζκνχ φπνπ ε ηαρχηεηα εμαγσγήο αέξα εμαξηάηαη απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ ζηνλ ρψξν, εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα ζέξκαλζεο θάησ απφ ην 

πάησκα ην νπνίν κεγηζηνπνηεί ηελ απφδνζε ησλ ιεβήησλ αεξίνπ, θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ πξφζνςε κε ζχζηεκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, αλεκνγελλήηξηεο ζηελ 

νξνθή ηνπ θηηξίνπ κε θσηνβνιηατθά θειηά. 

Link: www.resetters.org 
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5.5.8 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο Nieuw Terbregge 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε πεξηνρήο  
Πιεζπζκόο: 616.250 

Σνπνζεζία: Rotterdam Υώξα: Οιιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή 

εμνηθνλφκεζε 
Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2003 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Rotterdam 

Υξεκαηνδόηεζε:  Γήκνο Rotterdam 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ 

νθηψ κηθξψλ ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κνλάδσλ, ζσιήλσλ 

ζέξκαλζεο, ειηαθνχο ζπιιέθηεο θαη πνιχ θαιφ επίπεδν κφλσζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Καηά ην έηνο 1997 ν Γήκνο ηνπ Ρφηεξληακ ζπλήζηδε λα παξέρεη έλα πνζφ ησλ 240 επξψ γηα 

θάζε νίθεκα πνπ ρηηδφηαλ θάησ απφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σν 1998 ε ηαθηηθή απηή 

αληηθαηαζηάζεθε απφ έλα χκθσλν. Ο Γήκνο ηνπ Ρφηεξληακ θαη νη γχξσ πεξηνρέο 

ζπλεξγάζηεθαλ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ έλα χκθσλν βηψζηκσλ θηηξίσλ κε ζρεδηαζκφ ηνπ 

ρψξνπ, θαηλνχξηα θηίξηα θαη αλαθαηλίζεηο. 

ηελ πεξηνρή Nieuw Terbregge δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ην 

χκθσλν κε ηελ θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε ησλ νηθνδνκηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ εθκάζεζε 

ηεο βηψζηκεο νηθνδφκεζεο.  Αξρηθά πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. ια ηα θηίζκαηα ζην Nieuw Terbregge έρνπλ 

πνιχ θαιή κφλσζε ψζηε λα κεηψλεηαη ε δήηεζε ηεο ελέξγεηαο. Ο λφηηνο πξνζαλαηνιηζκφο 

ησλ πεξηζζφηεξσλ παξαζχξσλ παξέρεη παζεηηθή ειηαθή ελέξγεηα. Άιιεο πηπρέο ηνπ 

βηψζηκνπ ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ είλαη ην εηδηθφ ζχζηεκα χδξεπζεο πνπ ππάξρεη θαη ηα 

κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξφζβαζεο ησλ πνδειάησλ. 

Οη εθπνκπέο ηνπ άλζξαθα έρνπλ κεησζεί θαηά 55% απφ ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηλνχξηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηέγαζεο. 

Link: www.resetters.org 
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5.5.9 Σν Βηώζηκν Υσξηό ηεο Ortona 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Σν Βηψζηκν Υσξηφ ηεο Ortona  Πιεζπζκόο: 23.500 

Σνπνζεζία: Ortona Υώξα: Ηηαιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.383.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 1.500 MWh   Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 1.020 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Ortona, A.L.E.S.A. 

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν έξγν ζηνρεχεη ζηελ κειέηε βηψζηκσλ κνληέισλ γηα εγθαηαιεηκκέλεο πεξηνρέο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Ζ πξψηε θάζε ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία πεξηνρψλ βηνπνηθηιφηεηαο ζηηο αζηηθέο θαη 

βηνκεραληθέο δψλεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάθηεζε ησλ αρξεζηκνπνίεησλ 

πεξηνρψλ. ηελ ζπλέρεηα είλαη ε δεκηνπξγία ελφο Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

πνπ νλνκάδεηαη «Κέληξν Πφξσλ» ζην θέληξν ηεο πφιεο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνο ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Έπεηηα έγηλαλ κειέηεο ζθνπηκφηεηαο γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ βηνκεραληθψλ 

πεξηνρψλ θνληά ζην αζηηθφ θέληξν θαη ζηηο λέεο θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε έλα 

βηψζηκν κνληέιν θαη ηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. ε απηή 

ηελ θάζε ε ρξήζε ησλ ηνπηθψλ δνκηθψλ πιηθψλ κειεηήζεθε θαη πεξηιακβάλεη νιφθιεξε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ θχθινπ δσήο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ θφζηνπο-νθέινπο. Οη δπλαηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ ΑΠΔ ζην έδαθνο ηεο Οξηφλα εξεπλήζεθαλ θαη πξνηάζεθαλ 

ιχζεηο. Σέινο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο έιαβαλ ρψξα απεπζπλφκελεο ζηηο νκάδεο ησλ 

πνιηηψλ, ηνπηθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ησλ θνηηεηψλ, ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

ηερληθψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ έρεη επηηεπρζεί ηφζν κε άκεζεο δξάζεηο φζν 

θαη έκκεζεο. Ζ έξεπλα είρε σο ζηφρν λα γίλνπλ γλσζηέο νη πξνζδνθίεο ηνπ ηνπηθνχ 

πιεζπζκνχ θαζψο θαη λα επεξεάζεη ηελ απνδνρή ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. Ζ θάζε 

απηή ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ "Κέληξνπ Πφξσλ" σο έλα θπζηθφ ζεκείν 

αλαθνξάο γηα πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο, γηα ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο γηα 

ηνπο θνηηεηέο, ηνπο πνιίηεο, ηνπο ηερληθνχο.  

Link: http://www.managenergy.net/ 
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5.5.10 Δγθαηάζηαζε αληιηώλ ζέξκαλζεο ζε πηζίλα 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δγθαηάζηαζε αληιηψλ 

ζέξκαλζεο ζε πηζίλα 
Πιεζπζκόο: 95.000 

Σνπνζεζία: Sittard-Geleen Υώξα: Οιιαλδία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,112 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 79 ηφλνη CO2-eq  

Αλάδνρνο έξγνπ: Nutsbedrijven Maastricht, Arpas Energy Contracting 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ επαξρία ηνπ Limburg κε ηελ Sittard-Geleen σο κία απφ ηηο ηέζζεξηο κεγάιεο πφιεηο ηεο, 

έζεζε ηελ αεηθφξν ελέξγεηα σο ηελ θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή γξακκή ηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σξεηο αληιίεο ζεξκφηεηαο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηελ πηζίλα θνιχκβεζεο De Nieuwe Hateboer. 

Ζ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ ζρεδίνπ ελέξγεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. ε απηφ ην έξγν ε  ρξεκαηνδφηεζε, ε δηαρείξηζε ησλ έξγσλ, ε αγνξά 

θαη ε πξνκήζεηα ελέξγεηαο, ε ζπληήξεζε, ε επηζθεπή θαη ε εληαηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζπλδπάδνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ παθέην. 

 

ην ζχζηεκα ππάξρνπλ δχν αληιίεο ζεξκφηεηαο 21 KW θαη κία αληιία ζεξκφηεηαο 70KW. 

Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο ησλ 21 KW ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππνιεηπφκελε ζεξκφηεηα ηνπ λεξνχ 

ηνπ ληνπο, ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα είρε εμαθαληζζεί θάησ απφ ηνλ αγσγφ θαζψο θαη ηελ 

ελέξγεηα πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηνλ απνξξηπηφκελν αέξα, ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα 

είρε δηαιπζεί ζηνλ αέξα. Απηή ε  ζεξκφηεηα ρακειήο ελεξγεηαθήο αμίαο κεηαηξέπεηαη ζε έλα 

απνδεθηφ επίπεδν απφ ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο 

πηζίλαο θαη ηνπ λεξνχ. Απηφ εμνηθνλνκεί έλα εηήζην πνζφ ησλ 42.000 θπβηθψλ κέηξσλ 

θπζηθνχ αεξίνπ.  

Link: http://www.rets-project.eu/ 

  



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθαιαην 5. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΥΔ                                                                     184 

5.5.11 Δηζαγσγή θπζηθνύ αεξίνπ ζε ζρνιεία 

 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

 

Ολνκαζία Έξγνπ: Δηζαγσγή 

θπζηθνχ αεξίνπ ζε ζρνιεία 
Πιεζπζκόο: 1.006.730 

Σνπνζεζία: Θεζζαινλίθε Υώξα: Διιάδα  

Κνηλόηεηα: Αζηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Φπζηθφ αέξην 
Κιίκαθα: Μεγάιε 

θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 1.700.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2008 Γηάξθεηα έξγνπ: 4 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Θεζζαινλίθεο  

Υξεκαηνδόηεζε:  Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη ζηφρνη ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη ε νηθνλνκία ζην θφζηνο θαη ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

θαπζίκσλ, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ θαπζαεξίσλ θαη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαιχηεξε 

πνηφηεηα αέξα, ε αχμεζε ηεο ππξαζθάιεηαο ζρεηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά:  

Σν έξγν πεξηιάκβαλε ηηο αθφινπζεο εξγαζίεο:  

 Πξνεηνηκαζία φισλ ησλ απαξαίηεησλ κειεηψλ  

 Δθαξκνγή θαη έγθξηζε απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Αεξίνπ Α.Δ.  

 Δγθαηάζηαζε αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ  

 Αληηθαηάζηαζε θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ απφ ην πεηξέιαην ζην θπζηθφ αέξην  

 Βειηίσζε ησλ ιεβεηνζηαζίσλ ζρεηηθά κε ηελ ππξαζθάιεηα  

 Δγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο  

 χλδεζε κε ην δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ  

 Σειηθέο δνθηκέο θαη ιεηηνπξγία 

Link: http://casestudies.pepesec.eu/ 
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5.5.12 Αλαθαίληζε ηεο αίζνπζαο ηνπ πκβνπιίνπ 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Αλαθαίληζε ηεο αίζνπζαο ηνπ 

πκβνπιίνπ 
Πιεζπζκόο: 56.000 

Σνπνζεζία: Mounts of Ardèche Υώξα: Γαιιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ  

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 500.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ζ αίζνπζα ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ βξηζθφηαλ ζηνλ δεχηεξν φξνθν ηνπ θηεξίνπ. Ζ 

πξφζβαζε ήηαλ, ζπλεπψο, δχζθνιε γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Δπηπιένλ, ε κφλσζε ήηαλ 

ηφζν θαθή πνπ νη εξγαδφκελνη ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ γηα 320 εκέξεο 

ηνλ ρξφλν. Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηελ αλαθαίληζε ηεο αίζνπζαο ηνπ πκβνπιίνπ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Οη ππεχζπλνη ήζειαλ λα θάλνπλ έλα ρακειήο ελέξγεηαο θηίξην (θαηαλάισζε <80 kWh / m² 

αλά έηνο) Ζ ηνπηθή αξρή ζρεδηάζε ηελ κφλσζε ηνπ ηνίρνπ απφ ην εμσηεξηθφ. Ο ζηφρνο είλαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ην μχιν σο πιηθά φπσο είλαη νη κηθξνθαηαζθεπέο θαη ηα κέζα επέλδπζεο. 

Έλαο ιέβεηαο μχινπ ηνπνζεηήζεθε έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα κεγαιχηεξν δίθηπν 

ζην κέιινλ. Έλαο ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο έρεη επίζεο εγθαηαζηαζεί. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πςειήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθφ θηίξην.  

Οη δηαρεηξηζηέο ηνπ έξγνπ απνθάζηζαλ λα εξγαζηνχλ ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ ρσξηνχ, λα θαηαζθεπάζνπλ έλα θηιηθφ θαη απνδνηηθφ θηίξν, λα 

δηαρεηξίδνληαη ηελ ξχπαλζε, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα.   

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 
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5.5.13 Μόλσζε Γεκνηηθνύ ρνιείνπ 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Μφλσζε Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Πιεζπζκόο: 56.000 

Σνπνζεζία: Mounts of Ardèche Υώξα: Γαιιία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μηθξή θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 230.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 

2010 
Γηάξθεηα έξγνπ: 2 ρξφληα 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: - 

Αλάδνρνο έξγνπ:  - 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Σν 2008, ε δεκνηηθή αξρή απνθάζηζε λα δηαγλψζνπλ ηηο απψιεηεο θαη ην θφζηνο ηεο 

ελέξγεηαο ζην δεκνηηθφ ζρνιείν. Έλαο ζεξκηθφο έιεγρνο δηελεξγήζεθε απφ γξαθείν κειεηψλ, 

ζε φιεο ηηο ηέζζεξηο πηέξπγεο ηνπ ζρνιείνπ. Ο έιεγρνο θαηέδεημε ηα εμήο, ζρεηηθά κε ηελ 

ζεξκηθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ, ππήξραλ εληαία ηδάκηα, ζπάληα ή θαζφινπ κφλσζε ηνίρσλ, 

απάληα ή θαζφινπ κφλσζε ζηελ ζηέγε 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ζ δεκνηηθή αξρή ήζειε λα αληηθαηαζηήζεη ηηο πφξηεο θαη ηα θνπθψκαηα, θαη λα 

εγθαηαζηήζεη ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο, φπσο επίζεο θαη λα κνλψζνπλ ηνλ ρψξν ηεο ζνθίηαο. 

Σν ζρέδην ήηαλ, επίζεο, λα κνλψζεη ηνλ ηνίρν απφ ην εμσηεξηθφ. Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θάπνηα αλαλεψζηκα πιηθά αληί ησλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ. Ο ζηφρνο ήηαλ λα 

αλαπηπρζεί ε νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο κε ηελ ρξήζε ζπζθεπψλ πςειήο απφδνζεο, φπσο 

ζπκπαγείο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ.  

 

Link: http://sustainablemountains.epu.ntua.gr/ 

  



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθαιαην 5. Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ ΟΥΔ                                                                     187 

5.5.14 Κηίξν δηνίθεζεο δεκνηηθώλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: Κηίξν δηνίθεζεο δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θνηλήο σθέιεηαο 
Πιεζπζκόο: 127.769 

Σνπνζεζία: Neumarkt Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: 4.200.000 € 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: 107 MWh Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: 0,129 MW 

Σσξηλή θαηάζηαζε: 

Οινθιεξψζεθε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: 2011 Γηάξθεηα έξγνπ: 1 ρξφλνο 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 23 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Neumarkt 

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Ο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα θηίξην δηνίθεζεο κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη θφζηνπο κε ηελ βνήζεηα πςειψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Ο ηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλεη έλα θσηνβνιηατθφ ζηαζκφ 

ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ νξνθή, κία πςειήο πνηφηεηαο κφλσζε ζηνπο ηνίρνπο θαη ζηα 

παξάζπξα, ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, ηερληθέο κεζφδνπο γηα ηελ απνηειέζκαηηθή ρξήζε ηνπ 

θπζηθνχ θσηφο θαη κηα επηθάλεηα ηεο νξνθήο κε ζχζηεκα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο. Ζ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ πςειή - ε εηήζηα δήηεζε πξσηνγελνχο 

ελέξγεηαο είλαη κηθξφηεξε απφ 100 ΚWh/m². Λφγσ ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηαζκψλ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ην θηίξην παξάγεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ φ,ηη ρξεηάδεηαη. 

Γπζηπρψο, ε θαηαζθεπή κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο ζηελ βάζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ δελ ήηαλ 

δπλαηφλ, σο εθ ηνχηνπ επί ηνπ παξφληνο ζρεδηάδεηαη έλα εξγνζηάζην ζπκπαξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηζκνχ κε ρξήζε βηναεξίνπ. 

 

Link: www.swneumarkt.de 
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5.5.15 ύζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηα δεκόζηα θηίξηα 
 

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 

Ολνκαζία Έξγνπ: χζηεκα Γηαρείξηζεο γηα ηα 

δεκφζηα θηίξηα 
Πιεζπζκόο: 127.769 

Σνπνζεζία: Neumarkt Υώξα: Γεξκαλία 

Κνηλόηεηα: Αγξνηηθή Καηεγνξία: ΟΥΔ 

Σύπνο έξγνπ: Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε Κιίκαθα: Μεγάιε θιίκαθα 

ΣΔΥΝΙΚΆ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΆ 

πλνιηθό θόζηνο: - 

Δηήζηα Παξαγόκελε Δλέξγεηα: - Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο: - 

Σσξηλή θαηάζηαζε:  

ε εμέιημε 
Έηνο Οινθιήξσζεο: - Γηάξθεηα έξγνπ: - 

πλνιηθέο εηήζηεο κεηώζεηο εθπνκπώλ: 245 ηφλνη CO2-eq 

Αλάδνρνο έξγνπ: Γήκνο Neumarkt  

Υξεκαηνδόηεζε:  - 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΉ ΈΡΓΟΤ   

ηόρνη ηνπ έξγνπ:  

Οη δαπάλεο γηα ηελ ελέξγεηα ζέξκαλζεο ησλ θηηξίσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο ήηαλ 575.000 επξψ αλά έηνο. Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ ήηαλ ε κείσζε 

ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ε εμνηθνλφκεζε θφζηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά: 

Σν Neumarkt έρεη πάλσ απφ 50 δεκφζηα θηίξηα: 10 δεκφζηα ζρνιεία, 9 αζιεηηθέο αίζνπζεο, 

2 κνπζεία, 3 θηίξηα δηνίθεζεο, 9 λεπηαγσγεία, 12 θηίξηα ππξνζβεζηηθήο, 3 εγθαηαζηάζεηο γηα 

ηελ λενιαία θαη 4 πνιηηηζηηθά θηίξηα. Σν πξψην βήκα ην 2006 αλέιπζε ηνλ εμνπιηζκφ 

(ιέβεηεο, θαπζηήξεο, ξχζκηζε). Σν δεχηεξν βήκα ήηαλ ν νξηζκφο ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, φπσο πξνζαξκνγή ηεο ζέξκαλζεο θαη ζεξκνθξαζίαο ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο, 

κφλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ, ζπρλή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, 

επαλαπξνγξακκαηηζκφο ησλ θαπζηήξσλ. Μφλν ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ηνπ 

επαλαπξνγξακκαηηζκνχ ησλ θαπζηήξσλ είλαη 25% , ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 11.000 επξψ 

αλά έηνο θαη 29 ηφλνπο CO2. Πην εθηεηακέλα θαη αθξηβά καθξνπξφζεζκα κέηξα είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ ιεβήησλ κε ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο, ε ελζσκάησζε κίαο 

ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε εθαξκνγή ειηαθψλ 

θπηηάξσλ γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ, θαη επηπιένλ ε αληηθαηάζηαζε ησλ αλαινγηθψλ 

ειεγθηψλ κε ςεθηαθνχο ειεγθηέο θαη ηέινο ε εγθαηάζηαζε ελφο ζηαζκνχ ειέγρνπ ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ θηηξίνπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηνπο ςεθηαθνχο ειεγθηέο ησλ θηηξίσλ. 

 

Link: www.neumarkt.de  
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6.1 Δηζαγσγή 

Οη θαιέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην αθνξνχλ 26 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, νη νπνίεο έρνπλ νινθιεξψζεη έξγα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο 

κνξθέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη εθαξκνγέο Οξζνινγηθήο Υξήζεο 

Δλέξγεηαο ή βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ ηνπο. 

ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα γίλεη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ, ηελ ρψξα 

πξαγκαηνπνίεζεο, ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, ην θφζηνο θαηαζθεπήο, ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ηελ παξαγφκελε ελέξγεηα, ηηο κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ έρνπλ επηηεπρζεί, ηελ θνηλφηεηα πνπ πινπνηήζεθε ην 

έξγν, ηελ θιίκαθα ηνπ έξγνπ, ηελ θαηεγνξία ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ηηο πεγέο απφ ηηο 

νπνίεο πξνήιζαλ φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε έξγν. 

 

6.2 Δπεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

6.2.1 Πεγή Πιεξνθνξηώλ, θαηεγνξία θαη θιίκαθα 

Σα έξγα πνπ εληνπίζηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ είλαη ζπλνιηθά 102. Οη πιεξνθνξίεο 

ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ δηάθνξα projects. ηνλ Πίλαθα 5.1 παξνπζηάδεηαη ε 

θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ πεγή απφ ηελ νπνία αληιήζεθαλ νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ θάζε έξγνπ.  

Πίλαθαο 5.1: Πεγή πιεξνθνξηψλ έξγσλ  

ΠΗΓΗ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

Pepesec 23 22% 

Mountain RES/RUE  15 15% 

Managenergy 9 9% 

Rurener 9 9% 

Energy-bestpractice 8 8% 

Sec-tools 6 6% 

Energy-cities 5 5% 

movingsustainably 5 5% 

Musec 3 3% 

Reset 3 3% 

Model 3 3% 

Άιιεο πεγέο 13 12% 
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Γηάγξακκα 5.1: Καηαλνκή πεγψλ πξνέιεπζεο πιεξνθνξηψλ έξγσλ  

 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα έξγα έρνπλ ζπγθεληξσζεί κέζα απφ πνιιέο 

ηζηνζειίδεο, νη νπνίεο έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

θαη γηα ηελ ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ θαη θνηλνηήησλ. Οη 

ζειίδεο απηέο θηινμελνχλ έξγα θαιψλ πξαθηηθψλ, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ζην είδνο ηεο 

ηερλνινγίαο ή ηεο θνηλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην έξγν. Δπίζεο  ππάξρνπλ 

ζειίδεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά έξγα, ηα νπνία έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε 

ζπγθξηκέλεο πεξηνρέο, αγξνηηθέο ή αζηηθέο. Σέινο, ππάξρνπλ ζειίδεο, νη νπνίεο 

ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζην είδνο ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ 

αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε ηερλνινγία ηνπ θάζε έξγνπ.  

Απφ ηα έξγα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ηα 75 έξγα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΑΠΔ, ελψ ηα 

ππφινηπα 27 αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ΟΥΔ. ηνλ Πίλαθα 5.2 παξνπζηάδεηαη ε 

θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηελ νπνία αλήθεη ην θάζε έξγν.  

Πίλαθαο 5.2: Καηεγνξία έξγνπ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΡΓΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

ΑΠΔ 75 74% 

ΟΥΔ 27 26% 
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Γηάγξακκα 5.2: Καηαλνκή θαηεγνξίαο έξγσλ  

 

 
ρήκα 5.1: Πνζνζηφ θαηεγνξίαο έξγσλ  

Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ε πιεηνςεθία ησλ έξγσλ είλαη έξγα πνπ θάλνπλ ρξήζε 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο κε πνζνζηφ 74%. Σν πνζνζηφ ησλ έξγσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ Οξζνινγηθή Υξήζε Δλέξγεηαο θαηέρνπλ κφλν ην 26% ησλ ζπλνιηθψλ 

έξγσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο πζηεξνχλ ζε αμία. Σα έξγα απηά ζρεηίδνληαη κε 

αλαθαηλίζεηο θηηξίσλ, ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγία θηηξίσλ 

κε θαιχηεξεο πξνδηαγξαθέο. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ έξγσλ ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ελψ ζπληεινχλ θαη ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

γηα ηνπο θαηνίθνπο κεηψλνληαο ηελ ρξήζε ελέξγεηαο θαη ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 

Αλάινγα κε ηελ θιίκαθά ηνπο, ηα έξγα ρσξίδνληαη ζε έξγα κηθξήο θιίκαθαο θαη έξγα 

κεγάιεο θιίκαθαο. ηνλ Πίλαθα 5.3 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα 

κε ηελ θιίκαθά ηνπο.  

Πίλαθαο 5.3: Κιίκαθα έξγνπ 

ΚΛΙΜΑΚΑ ΔΡΓΟΤ  ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

Μηθξή θιίκαθα 56 55% 

Μεγάιε θιίκαθα 46 45% 
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Γηάγξακκα 5.3: Καηαλνκή θιίκαθαο έξγσλ 

 

 
ρήκα 5.2: Πνζνζηφ θιίκαθαο έξγσλ  

Δλ πξνθεηκέλσ κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ έξγσλ είλαη 

έξγα κηθξήο θιίκαθαο. Απηφ κπνξεί λα αηηηνινγεζεί είηε ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

πνζνζηνχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ πνπ εμεηάδνληαη είηε ιφγσ ηνπ θφζηνπο ησλ 

έξγσλ, ην νπνίν είλαη αξθεηά κηθξφ ζε κεγάιν πνζνζηφ ησλ έξγσλ. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο νη θαιέο πξαθηηθέο δελ ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ έξγα κεγάιεο 

θιίκαθαο, θαζψο ηα έξγα απηά απαηηνχλ κεγαιχηεξν θεθάιαην ην νπνίν δελ έρνπλ 

ζηελ δηάζεζε ηνπο νη αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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6.2.2 Υώξα πινπνίεζεο 

Σα έξγα πνπ εληνπίζηεθαλ, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε 26 ρψξεο ηεο Δπξψπεο. ηνλ 

Πίλαθα 5.4 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ ρψξα πινπνίεζεο 

ηνπο. 

Πίλαθαο 5.4: Υψξα πινπνίεζεο έξγσλ 

ΥΧΡΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

Ζλσκέλν Βαζίιεην 16 15% 

Διιάδα 9 8% 

Οπγγαξία 8 8% 

Γεξκαλία 8 8% 

νπεδία 6 6% 

Γαιιία 6 6% 

Απζηξία 6 6% 

Ηηαιία 5 5% 

Σζερία 5 5% 

Ληζνπαλία 4 4% 

Οιιαλδία 3 3% 

ινβαθία 3 3% 

Πνισλία 3 3% 

Δζζνλία 3 3% 

Φηιαλδία 2 2% 

Κξναηία 2 2% 

Ηζπαλία 2 2% 

Ηξιαλδία 2 2% 

Βνπιγαξία 2 2% 

Γαλία 1 1% 

Λεηνλία 1 1% 

Ηζιαλδία 1 1% 

Βέιγην 1 1% 

Ννξβεγία 1 1% 

Ρνπκαλία 1 1% 

ινβελία 1 1% 
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Γηάγξακκα 5.4: Καηαλνκή ρσξψλ πινπνίεζεο έξγσλ  

πσο παξαηεξείηαη απφ ην Γηάγξακκα 5.4, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ έξγσλ έρνπλ 

εληνπηζηεί ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη αθνινπζνχλ ε Διιάδα, ε Οπγγαξία, ε 

Γεξκαλία, ε νπεδία, ε Γαιιία θαη ε Απζηξία. ηελ ζπλέρεηα ππάξρνπλ αξθεηέο 

ρψξεο κε κηθξφηεξν αιιά αμηφινγν αξηζκφ έξγσλ ελψ ππάξρνπλ πνιιέο ρψξεο φπνπ 

ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο έξγσλ ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο βξίζθεηαη αθφκε 

ζε αξρηθφ ζηάδην. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη είλαη φηη ηα έξγα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλεο ρψξεο αιιά θαη ζε 

αλαπηπζζφκελεο. Αλεμάξηεηα απφ ηνλ κηθξφ αξηζκφ ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ θάπνηεο 

ρψξεο, είλαη ζαθέο φηη θάζε έξγν έρεη πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε φρη κφλν ζηελ 

νηθνλνκία ηεο θάζε ρψξαο, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
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ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

6.2.3 Πιεζπζκόο θαη θνηλόηεηα 

ηνλ Πίλαθα 5.5 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηνλ πιεζπζκφ 

ηεο θάζε πεξηνρήο. 

Πίλαθαο 5.5: Πιεζπζκφο 

ΠΛΗΘΤΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

0-1.000 6 6% 

1.001-2.000 8 8% 

2.001-5.000 20 19% 

5.001-10.000 6 6% 

10.001-50.000 10 10% 

50.001-100.000 15 14% 

100.001-500.000 18 17% 

500.001-1.000.000 7 7% 

>1.000.001 13 13% 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.5 Καηαλνκή πιεζπζκνχ 

πσο παξαηεξείηαη απφ ηα δηαγξάκκαηα, ν πιεζπζκφο ηεο θάζε πεξηνρήο πνηθίιεη, 

θπκαίλεηαη απφ πεξηνρέο κε πιεζπζκφ ιηγφηεξν απφ 1.000 θαηνίθνπο θαη θηάλεη ζε 

πεξηνρέο κε πιεζπζκφ πνπ πιεζηάδεη ηα 6 εθαηνκκχξηα. Ζ πεξηνρή κε ηνπο 

ιηγφηεξνπο θαηνίθνπο είλαη ε Pornóapáti κε 392 θαηνίθνπο, ε νπνία είλαη αγξνηηθή, 

ελψ ε πεξηνρή κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηνίθνπο είλαη ε  Herne-Sordingen  κε 

πιεζπζκφ 5.172.745 θαηνίθνπο.  
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Πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη θάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο κε κεγάιν αξηζκφ θαηνίθσλ δελ 

αλαθέξνληαη ζε κεκνλσκέλεο πφιεηο ή ρσξηά, αιιά ζε νιφθιεξε ηελ πεξηθέξεηα. 

Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί, φηη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηνρέο κε κηθξφ αξηζκφ 

θαηνίθσλ, νη νπνίεο θαηάθεξαλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζε έξγσλ, δείρλνληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δπλακηθή πνπ έρνπλ νη κηθξέο θνηλφηεηεο.  

Ηδηαίηεξε έκθαζε δψζεθε θαηά ην ζηάδην εληνπηζκνχ ησλ έξγσλ ζε κηθξέο 

θνηλφηεηεο κε αγξνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 

φπνπ παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ θνηλφηεηα πνπ αλήθνπλ 

νη πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ θάζε έξγνπ.  

Πίλαθαο 5.6: Κνηλφηεηα πινπνίεζεο έξγνπ 

KOINOTHTA ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

Αγξνηηθή 66 65% 

Αζηηθή 36 35% 

 

 
Γηάγξακκα 5.6: Καηαλνκή θνηλνηήησλ πινπνίεζεο έξγσλ  

 

 
ρήκα 5.3: Πνζνζηφ θνηλνηήησλ πινπνίεζεο έξγσλ 
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Παξαηεξείηαη φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θνηλνηήησλ ζηηο νπνίεο έρνπλ ιάβεη 

ρψξα ηα έξγα ραξαθηεξίδνληαη σο αγξνηηθέο κε πνζνζηφ 65%, απνδεηθλχνληαο ηελ 

δπλακηθή πνπ έρνπλ νη πεξηνρέο απηέο ζηελ δηαδηθαζία ηεο αληηζηξνθήο ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

6.2.4 Σύπνο έξγσλ, ηζρύο, ελέξγεηα, θόζηνο θαη δηάξθεηα πινπνίεζεο 

ηνλ Πίλαθα 5.7 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ.  

Πίλαθαο 5.7: Σχπνο έξγνπ 

ΣΤΠΟ ΔΡΓΟΤ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

Βηνκάδα 6 6% 

Βηναέξην 3 3% 

Βηνθαχζηκα 1 1% 

Φσηνβνιηατθφ πάξθν 4 4% 

Φσηνβνιηατθά ζηέγεο 8 8% 

Ζιηαθνί ζπιιέθηεο 12 11% 

Τδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 8 8% 

Αηνιηθή ελέξγεηα 11 10% 

ΖΘ 9 8% 

Βηνθιηκαηηζκφο 6 6% 

Σειεζέξκαλζε 11 10% 

Γεσζεξκία 5 5% 

Φπζηθφ αέξην 2 2% 

Έξγα ελεξγεηαθήο 

εμνηθνλφκεζεο 
19 18% 

 

 
Γηάγξακκα 5.7: Καηαλνκή ηχπσλ έξγσλ 
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πσο παξαηεξείηαη, έρνπλ θαηαγξαθεί πνιιά έξγα πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο. Σα έξγα απηά αθνξνχλ θπξίσο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θαηαλάισζεο κε ηαπηφρξνλε ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα έξγα, πνπ αθνξνχλ ηνλ βηνθιηκαηηζκφ, θαηέρνπλ ζεκαληηθή 

ζέζε ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πεξηιακβάλνπλ 

ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θηηξίσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ηηο αξρέο ηνπ 

βηνθιηκαηηζκνχ κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ησλ θηηξίσλ. 

Δπίζεο, ππάξρνπλ έξγα ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ηειεζέξκαλζε θαη κνλάδεο 

ζπκπαξαγσγήο ζεξκφηεηαο θαη  ειεθηξηζκνχ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ είηε 

αλαλεψζηκα είηε ζπκβαηηθά θαχζηκα. Σα ππφινηπα έξγα θάλνπλ ρξήζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε ρξήζε βηνκάδαο, ε ειηαθή ελέξγεηα κε ηελ ρξήζε 

θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπιιεθηψλ, ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή 

ελέξγεηα θαη ε γεσζεξκία.  

 

Απφ ηα έξγα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί, έρνπλ βξεζεί γηα ηα 67 έξγα ε εγθαηεζηεκέλε 

ηζρχο ηνπο. ηνλ Πίλαθα 5.8 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ηνπ θάζε έξγνπ.  

Πίλαθαο 5.8: Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο 

ΔΓΚΑΣΔΣΗΜΔΝΗ ΙΥΤ (MW) ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

0-0,01  3  4% 

0,011-0,05  7 11% 

0,051-0,1  6 9% 

0,101-0,2 7 11% 

0,201-0,4 5 7% 

0,401-1 6 9% 

1,1-2 7 11% 

2,1-4 6 9% 

4,1-6  5 7% 

6,1-9,9  3 4% 

10-30 7 11% 

31-75 5 7% 
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Γηάγξακκα 5.8: Καηαλνκή εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.9: Καηαλνκή ηηκψλ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά ηχπν έξγνπ  

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

0-0,01

0,011-0,05

0,051-0,1

0,101-0,2

0,201-0,4

0,401-1

1,1-2

2,1-4

4,1-6

6,1-9,9

10-30

31-75

Αρικμόσ Ζργων 

Ε

γ

κ

α

τ

ε

ς

τ

θ

μ

ζ

ν

θ

 

Ι

ς

χ

φ

σ

 (

M

W)

 

0

1

2

3

4

5

6

7Α

ρ

ι

κ

μ

ό

σ

 

Ζ

ρ

γ

ω

ν

 

Εγκατεςτθμζνθ Ιςχφσ (MW) 

Ενεργειακι εξοικονόμθςθ 

Γεωκερμία 

Σθλεκζρμανςθ 

ΗΘ 

Αιολικι ενζργεια 

Τδροθλεκτρικι ενζργεια 

Ηλ. υλλζκτεσ 

ΦΒ  

Βιομάηα 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθαιαην 6. Δπεμεξγαζία Καηαγξαθψλ                                                                    202 

 

Γηάγξακκα 5.10: Καηαλνκή ηηκψλ εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο αλά ρψξα πινπνίεζεο 

χκθσλα κε ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα, πνπ αθνξνχλ ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 

ησλ έξγσλ, πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, παξαηεξείηαη φηη ε ηζρχο ησλ δηαθφξσλ 

έξγσλ πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ θιήζεθε λα θαιχςεη ην θάζε έξγν θαη δελ 

ππάξρεη θάπνηα ηηκή ε νπνία λα μερσξίδεη. Σα έξγα αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο κηθξήο 

ηζρχνο πνπ αξρίδνπλ απφ 4,86 KW, έξγν ζην νπνίν έγηλαλ εμσηεξηθέο βειηηψζεηο 

θαηνηθηψλ ζηελ πεξηνρή Charlestown ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε ρξήζε 

θσηνβνιηατθψλ πάλει, θαη θηάλνπλ ζε κέγηζηε ηζρχ 75 ΜW ζην εξγνζηάζην 

πκπαξαγσγήο Θεξκφηεηαο θαη Ζιεθηξηζκνχ ζηελ πεξηνρή Kristianstad ζηελ 

νπεδία. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ππάξρνπλ ιίγα έξγα ησλ νπνίσλ ε 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχο είλαη κηθξφηεξε απφ 10 KW, ελψ ζε κεγαιχηεξεο ηηκέο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ππάξρεη πεξίπνπ ηζνθαηαλνκή ζηνλ αξηζκφ ησλ έξγσλ πνπ 

έρνπλ εληνπηζηεί.  

Απφ ηα έξγα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εηήζηα παξαγφκελε 

ελέξγεηα γηα 64 έξγα. ηνλ Πίλαθα 5.9 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ 

αλάινγα κε ηελ εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα ηνπ θάζε έξγνπ.  
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Πίλαθαο 5.9: Παξαγφκελε ελέξγεηα αλά έηνο 

ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (MWh) ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

0-50  7 11% 

50,001-100  6 9% 

100,001-200  5 8% 

200,001-400  3 5% 

400,001-1.000  3 5% 

1.000,001-2.000  7 11% 

2.000,001-5.000  3 5% 

5.000,001-10.000  8 12% 

10.000,001-50.000  13 20% 

50.000,001-100.000  3 5% 

>100.000,001  6 9% 

 

 
Γηάγξακκα 5.11: Καηαλνκή παξαγφκελεο ελέξγεηαο αλά έηνο  
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Γηάγξακκα 5.12: Καηαλνκή ηηκψλ παξαγφκελεο ελέξγεηαο αλά ηχπν έξγνπ  

 

 

Γηάγξακκα 5.13: Καηαλνκή ηηκψλ παξαγφκελεο ελέξγεηαο αλά ρψξα πινπνίεζεο 
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πσο κπνξεί λα παξαηεξεζεί ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ζπλνιηθή εηήζηα 

παξαγφκελε ελέξγεηα ησλ έξγσλ παξνπζηάδνπλ κεγάιε πνηθηιία θαη δελ ππάξρνπλ 

έξγα ηα νπνία λα μερσξίδνπλ. Απηφ δηθαηνινγείηαη εχθνια, θαζψο ε παξαγφκελε 

ελέξγεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ ηζρχ ησλ έξγσλ θαη επνκέλσο είλαη άκεζν 

απνηέιεζκα ε πνηθηινκνξθία ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ παξαγφκελε ελέξγεηα αξρίδεη 

απφ κεξηθέο κεγαβαηψξεο θαη θηάλεη έσο θαη ηηο 500 ρηιηάδεο ζε νξηζκέλα έξγα. Σν 

έξγν κε ηελ κεγαιχηεξε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα αθνξά ηελ δεκηνπξγία ελφο 

ηνπηθνχ ζπλεηαηξηζκνχ γηα αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηελ πεξηνρή Schönau ζηελ 

Γεξκαλία, κε εηήζηα παξαγφκελε ελέξγεηα 400.000 MWh, ν νπνίνο έρεη αλαπηπρζεί 

θαη επεθηαζεί θαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Σν έξγν κε ηελ κηθξφηεξε 

παξαγφκελε ελέξγεηα, ε νπνία είλαη 500 KWh, βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Dumfriesshire 

ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε ελφο ειηαθνχ ζπζηήκαηνο 

λεξνχ. 

Δπίζεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ έξγσλ γηα 

ζπλνιηθά 89 έξγα. ηνλ Πίλαθα 5.10 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα 

κε ην θφζηνο πινπνίεζεο ηνπ θάζε έξγνπ.  

 

Πίλαθαο 5.10: Κφζηνο πινπνίεζεο έξγσλ 

ΚΟΣΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ (€) ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

0-50.000 8 9% 

50.001-100.000 9 10% 

100.001-200.000 3 3% 

200.001-400.000 10  11% 

400.001-500.000 4 5% 

500.001-1.000.000 7 8% 

1.000.001-1.500.000 12 14% 

1.500.001-3.000.000 10 11% 

3.000.001-5.000.000 7 8% 

5.000.001-10.000.000 9 10% 

10.000.001-50.000.000 9 10% 

>50.000.000 1 1% 
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Γηάγξακκα 5.14: Καηαλνκή θφζηνπο πινπνίεζεο έξγσλ 

 

 

Γηάγξακκα 5.15: Καηαλνκή θφζηνπο έξγσλ αλά ηχπν έξγνπ 
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Κόςτοσ (€) 

Ενεργειακι εξοικονόμθςθ 

Φυςικό αζριο 

Γεωκερμία 

Σθλεκζρμανςθ 

Βιοκλιματιςμόσ 

ΗΘ 

Αιολικι ενζργεια 

Τδροθλεκτρικι ενζργεια 

Ηλ. υλλζκτεσ 

ΦΒ  

Βιομάηα 
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Γηάγξακκα 5.16: Καηαλνκή θφζηνπο έξγσλ αλά ρψξα πινπνίεζεο 

πσο παξαηεξείηαη, ην θφζηνο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ έξγσλ θπκαίλεηαη απφ έλα έσο 

ηξία εθαηνκκχξηα επξψ. Διάρηζηα έξγα μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ 

εθαηνκκπξίσλ, ελψ ππάξρεη κφλν έλα ην νπνίν μεπεξλά ηα ελελήληα εθαηνκκχξηα 

επξψ θαη αλαθέξεηαη ζην έξγν κε ηελ κεγαιχηεξε δηάξθεηα ρξφλνπ νινθιήξσζεο, ηα 

18 έηε. Σν έξγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Γήκν Kristianstad ζηελ νπεδία,  

θαη αλαθέξεηαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο εξγνζηαζίνπ πκπαξαγσγήο Θεξκφηεηαο θαη 

Ζιεθηξηζκνχ ην νπνίν ήηαλ ζπλερψο ππφ θαηαζθεπή εμαηηίαο ηεο ζπλερνχο 

εηζρψξεζεο θαηλνχξησλ θαηνηθηψλ ζην δίθηπν. Δπηπιένλ, θαίλεηαη, φηη ππάξρνπλ 

πνιιά έξγα, πνπ ην θφζηνο ηνπο δελ μεπεξλά ηηο πελήληα ρηιηάδεο επξψ θαη αθνξνχλ 

σο επί ην πιείζηνλ ηα έξγα ηα νπνία νινθιεξψζεθαλ εληφο ηνπ δηαζηήκαηνο ηνπ ελφο 

ρξφλνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ έξγσλ απηψλ είλαη έξγα εγθαηάζηαζεο ειηαθψλ 

ζπιιεθηψλ θαη έξγα ελεξγεηαθήο εμνηθνλφκεζεο. πγθεθξηκέλα ην έξγν κε ην 

κηθξφηεξν θφζηνο είλαη ν εθζπγρξνληζκφο θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ νδηθφ 

θσηηζκφ ηεο πφιεο ηνπ Graz κε θφζηνο 1.804 επξψ. Απφ ηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα 

είλαη πξνθαλέο φηη δελ απαηηείηαη κεγάιν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

έξγσλ, πνπ ζα θέξνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ νηθνλνκία, φζν θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη επηπιένλ κπνξνχλ λα γίλνπλ αληίζηνηρα έξγα θαη 
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Κόςτοσ (€) 

Βελγιο Ιςλανδία Νορβθγία Ιρλανδία Λετονία 

λοβενία Κροατία Λικουανία ουθδία Δανία 

Εςκονία Ιςπανία Γερμανία Βουλγαρία Σςεχία 

λοβακία Ρουμανία Γαλλία Πολωνία Αυςτρία 

Ιταλία Ουγγαρία Ελλάδα Ην. Βαςίλειο Φιλανδία 
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απφ θνηλσλίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα θαηαβάιινπλ κεγάιν 

θεθάιαην. 

Σέινο έρνπλ ζπγθεληξσζεί ηα ζηνηρεία γηα 76 έξγα ζρεηηθά κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ ηελ έλαξμε έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. ηνλ Πίλαθα 5.11 

παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ 

θάζε έξγνπ. 

Πίλαθαο 5.11: Γηάξθεηα νινθιήξσζεο έξγνπ 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΧΗ ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

1 ρξφλνο 21 28% 

2 ρξφληα 14 18% 

3 ρξφληα 14 18% 

4 ρξφληα 11 15% 

> 5 ρξφληα 16 21% 

 

 
Γηάγξακκα 5.17: Καηαλνκή δηάξθεηαο νινθιήξσζεο έξγσλ 

 

Απφ ηα αλσηέξν δηάγξακκα παξαηεξείηαη φηη κεγάιν πνζνζηφ ησλ έξγσλ, δειαδή 

πνζνζηφ 28%, νινθιεξψζεθε ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, ελψ ζηελ ζπλέρεηα ζε 

πεξίπνπ ηζάξηζκα πνζνζηά βξίζθνληαη ηα έξγα ηα νπνία νινθιεξψζεθαλ ζε ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν, ηξηψλ θαη ηεζζάξσλ εηψλ, κε πνζνζηά 18%, 18% θαη 15% αληίζηνηρα. 

Σα έξγα, ησλ νπνίσλ ν ρξφλνο νινθιήξσζεο μεπεξλά ηα πέληε έηε, είλαη 16 ζε 

αξηζκφ, κε πνζνζηφ 21%. Σν κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απηφ δηθαηνινγείηαη γηαηί 

γηλφληνπζαλ ζηαδηαθέο επεθηάζεηο θαη αλαβαζκίζεηο ησλ εγθαηαζηάζεσλ.  

6.2.5 Μεηώζεηο εθπνκπώλ CO2-eq αλά έηνο 

ηνλ Πίλαθα 5.12 παξνπζηάδεηαη ε θαηαλνκή ησλ έξγσλ αλάινγα κε ηηο εηήζηεο 

κεηψζεηο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηνπ θάζε έξγνπ. Σα ζηνηρεία απηά 

αθνξνχλ ζπλνιηθά 57 έξγα. 
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Πίλαθαο 5.12: Μεηψζεηο εθπνκπψλ CO2 αλά έηνο 

ΜΔΙΧΔΙ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

CO2-eq (ηφλνη) 
ΑΡΙΘΜΟ ΔΡΓΧΝ ΠΟΟΣΟ 

 0-100  17 30% 

101-1.000  9 16% 

1.001-5.000  13 23% 

5.001-10.000  6 11% 

10.001-100.000  9 15% 

>100.000  3 5% 

 

 
Γηάγξακκα 5.18: Καηαλνκή εθπνκπψλ CO2-eq αλά έηνο  

 

Γηάγξακκα 5.19: Καηαλνκή πνζνζηνχ εθπνκπψλ CO2-eq αλά ηχπν έξγνπ  
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Μειώςεισ εκπομπών CO2-eq  (τόνοι) 

Ενεργειακι εξοικονόμθςθ 

Φυςικό αζριο 

Γεωκερμία 

Σθλεκζρμανςθ 

Βιοκλιματιςμόσ 

ΗΘ 

Αιολικι ενζργεια 

Τδροθλεκτρικι ενζργεια 

Ηλ. υλλζκτεσ 

ΦΒ  

Βιομάηα 
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Γηάγξακκα 5.20: Καηαλνκή πνζνζηνχ εθπνκπψλ CO2-eq αλά ρψξα πινπνίεζεο 

χκθσλα κε ηα δηαγξάκκαηα παξαηεξείηαη  πσο φια ηα έξγα έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζηελ 

πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα λα θαηέρεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο βιαβεξέο επηπηψζεηο ηνπο ζην 

πεξηβάιινλ. Μπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη ην πνζφ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. πνπ 

εμνηθνλνκείηαη θάζε ρξφλν απφ ηα δηάθνξα έξγα, θπκαίλεηαη απφ ειάρηζηνπο ηφλνπο 

έσο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηφλνπο θάζε ρξφλν. Σν έξγν κε ηελ κεγαιχηεξε 

εμνηθνλφκεζε ζηηο εθπνκπέο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη ην έξγν αηνιηθήο 

ελέξγεηαο πνπ έρεη γίλεη ζην Manchester ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη εμνηθνλνκεί 

εηήζηα 160.000 ηφλνπο. 
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Μειώςεισ εκπομπών CO2-eq (τόνοι) 

λοβενία Κροατία Λικουανία ουθδία Εςκονία 

Ιςπανία Γερμανία Βουλγαρία Σςεχία λοβακία 

Ρουμανία Πολωνία Αυςτρία Ιταλία Ουγγαρία 

Ελλάδα Ην. Βαςίλειο Ολλανδία Φιλανδία 
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7.1 πκπεξάζκαηα 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη σο αθνινχζσο: 

 Ζ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζε ηξεηο αιιειεμαξηψκελνπο θαη 

ακνηβαία εληζρπφκελνπο άμνλεο, ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνζηαζία πεξηβάιινληνο νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί έλα 

πεξηζζφηεξν ηζνξξνπεκέλν πξφηππν αλάπηπμεο. Απνηειεί ηνλ επξχηεξν ζηφρν 

ησλ αλεπηπγκέλσλ θαη κε θξαηψλ. 

 Ζ νινέλα απμαλφκελε εμάξηεζε απφ ηηο εηζαγσγέο, ε απμαλφκελε δήηεζε 

ελέξγεηαο, νη απμαλφκελεο ηηκέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θαη ε άλνδνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε δηακνξθψλνπλ ην εθξεθηηθφ ελεξγεηαθφ ηνπίν ηνπ 

21
νπ

 αηψλα γηα ηελ Δπξψπε. Οη ζηφρνη ηεο Δπξσπατθήο Δλεξγεηαθήο Πνιηηηθήο 

αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

εμάξηεζεο ηεο ΔΔ απφ ηνπο εηζαγφκελνπο πδξνγνλάλζξαθεο θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο, γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

αζθαινχο θαη θηελήο ελέξγεηαο γηα ηνπο θαηαλαισηέο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

βηψζηκε αλάπηπμε. 

 Γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη δεκηνπξγήζεη 

δηάθνξεο δξάζεηο γηα λα κπνξέζεη λα εληζρχζεη θαη λα δψζεη θίλεηξα ζηηο ρψξεο 

γεληθά, αιιά θαη ζε κεκνλσκέλνπο Γήκνπο ψζηε λα ιάβνπλ ελεξγά κέξνο ζηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο. Σν παθέην 20-20-20 ζέηεη ζηφρνπο γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα 

ζηελ ΔΔ γηα ην έηνο 2020. Οη ζηφρνη απηνί είλαη ε κείσζε θαηά 20% ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ, ε βειηίσζε θαηά 20% ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη ε 

αχμεζε θαηά 20% ηεο πξνζθνξάο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Σν ζχκθσλν 

ησλ Γεκάξρσλ είλαη κηα θηιφδνμε πξσηνβνπιία πνπ ζπλδπάδεη Δπξσπατθά 

αζηηθά θέληξα θαη πφιεηο ζηελ κάρε ελαληίνλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη 

Γήκαξρνη, πνπ ππνγξάθνπλ ην χκθσλν, ππφζρνληαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα γηα ην έηνο 2020, 

κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ πεξηνρή ηνπο 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 20%.  

 Ζ αμηνπνίεζε θαη ε πξνψζεζε ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη ΟΥΔ εμαξηάηαη απφ 

κηα ζεηξά παξαγφλησλ φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, ε ηνπηθή θνπιηνχξα, ε 

νηθνινγηθή ζπλείδεζε ηνπ ηνπηθνχ πιεζπζκνχ. ε πεξηνρέο, φπνπ ππάξρεη 

έιιεηςε ζπλεηδεηνπνίεζεο γηα ηα νθέιε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζεκαληηθή είλαη 

ε  παξνρή θαηάιιειεο πιεξνθφξεζεο απφ αξκφδηνπο θνξείο. Δπηπιένλ, κεγάιεο 

ζεκαζίαο είλαη θαη ε παξνρή νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ θηλήηξσλ απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ θξάηνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ηερλνινγίεο ΑΠΔ θαη ΟΥΔ. 

 Σν πςειφ δπλακηθφ ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ ζε ΑΠΔ θαη ΟΥΔ είλαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απηνηέιεηα: Οη ΑΠΔ απνηεινχλ 

κηα ελαιιαθηηθή ιχζε, ε νπνία επσθειή ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ίδηα ηελ 
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θνηλφηεηα, αιιά θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηνπηθή ελεξγεηαθή πξνκήζεηα. Έηζη, νη ΑΠΔ 

απνηεινχλ πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ ελεξγεηαθή βησζηκφηεηα ζε κηα 

θνηλφηεηα. Ζ χπαξμε βηψζηκσλ ελεξγεηαθά ηδεψλ θαζηζηά εθηθηή ηελ ζηαδηαθή 

απεμάξηεζε ησλ αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα 

 Οη αγξνηηθέο πεξηνρέο απνηεινχληαη απφ κεγάιεο αγξνηηθέο θαη δαζηθέο εθηάζεηο 

θαη δηαζέηνπλ πιήζνο θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

πςειφ ην δπλακηθφ ζε βηνκάδα θαη βηναέξην (αγξνηηθά, δαζηθά θαη θηελνηξνθηθά 

ππνιείκκαηα, ελεξγεηαθέο θαιιηέξγεηεο). ηηο πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν 

ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αλέκσλ, 

ελψ ην πδξνειεθηξηθφ δπλακηθφ είλαη αλεμάξηεην ηνπ πςνκέηξνπ θαη είλαη άκεζα 

αμηνπνηήζηκν, ηδηαίηεξα γηα εγθαηαζηάζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Σα ειηαθά 

ζπζηήκαηα είλαη ηδαληθή ιχζε ζε πεξηνρέο κε έληνλε ειηνθάλεηα, ελψ κπνξεί λα 

απνηειέζνπλ πνιχ θαιή ιχζε ζε πεξηνρέο απνκνλσκέλεο ή απνθνκκέλεο απφ ην 

δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. Σέινο αλ ππάξρνπλ γεσζεξκηθά πεδία ζηελ πεξηνρή 

αμηνπνηήζηκν είλαη θαη ην γεσζεξκηθφ δπλακηθφ, θπξίσο γηα παξαγσγή 

ζεξκφηεηαο 

 Οη ηερλνινγίεο ΟΥΔ νη νπνίεο ελδείθλπληαη γηα εθαξκνγή ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

είλαη θπξίσο ε ηειεζέξκαλζε θαη ηα βηνθιηκαηηθά θηίξηα. Ζ εθαξκνγή ηεο 

ηειεζέξκαλζεο έρεη σζηφζν πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, θαζψο απαηηεί ππθλή 

δφκεζε θαη κεγάιε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα. Ηδίσο γηα ηελ ηειεζέξκαλζε 

θαίλεηαη φηη παξνπζηάδεη κεγαιχηεξν δπλακηθφ εθαξκνγήο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, 

νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηελ δηάζεζε ηνπ θνξηίνπ θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. Σα βηνθιηκαηηθά θηίξηα απνηεινχλ κηα θαηάιιειε 

εθαξκνγή εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φρη κνλφ γηα αγξνηηθέο αιιά γηα θάζε είδνπο 

πεξηνρή. 

 Αθφκα θαη Γήκνη κε κηθξή νηθνλνκηθή δχλακε κπνξνχλ λα πινπνηήζνπλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ έξγα ΑΠΔ θαη ΟΥΔ. χκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, κπνξεί λα παξαηεξεζεί φηη έρνπλ πινπνηεζεί έξγα κε 

πνιχ κηθξφ θφζηνο, ηα νπνία έρνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα. 

 Σα έξγα ΑΠΔ θαη ΟΥΔ πξνζθέξνπλ πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα. Βνεζνχλ ζηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο, ζηελ κείσζε ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ πφξσλ. Δπηπιένλ, πξνζθέξνπλ 

νηθνλνκηθά νθέιε θαη δεκηνπξγνχλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

θαηνίθσλ.  
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7.2 Πξννπηηθέο 

ε απηή ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία, επηθεληξψζεθε ε έλλνηα ηεο ελεξγεηαθήο 

βησζηκφηεηαο ζηηο αζηηθέο θαη γεσξγηθέο θνηλφηεηεο κε ηελ ρξήζε έξγσλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη Οξζνινγηθήο Υξήζεο Δλέξγεηαο. Ζ 

θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη, θπξίσο, ησλ θαηνίθσλ ηεο εθάζηνηε 

θνηλφηεηαο απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ 

ελεξγεηαθήο βησζηκφηεηαο. Ο ζηφρνο είλαη, φζν είλαη δπλαηφλ, λα απεμαξηνπνηεζνχλ 

ζηαδηαθά νη θνηλφηεηεο απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο αμηνπνηψληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηηο δηαζέζηκεο ΑΠΔ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, 

αιιά θαη εθαξκφδνληαο κέηξα ΟΥΔ. 

Σα έξγα πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ δεκηνπξγία κηαο Βάζεο 

Γεδνκέλσλ, φπνπ ν ρξήζηεο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη θαηάιιεια έξγα 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πινπνηεζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, ζα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ έξγνπ, ηελ ρψξα πινπνίεζεο, ηνλ 

πιεζπζκφ, ηελ θνηλφηεηα, ηελ θαηεγνξία, ηελ θιίκαθα, ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ηελ 

παξαγφκελε ελέξγεηα, ην θφζηνο πινπνίεζεο, ηελ δηάξθεηα νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, 

ηηο κεηψζεηο εθπνκπψλ πνπ έρνπλ επηηεπρζεί. Οη ρξήζηεο ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ησλ δεδνκέλσλ ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ ψζηε λα πινπνηεζνχλ 

παξφκνηα έξγα θαη ζηελ δηθή ηνπο πεξηνρή. 

Ζ ρξήζε πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ παθέησλ 

εξγαιείσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκε εθαξκνγή. Ζ κειέηε ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο ρψξαο πνπ ζέιεη λα εηζάγεη ζηελ 

πεξηβαιινληηθή ηεο πνιηηηθή λέα εξγαιεία ζα ήηαλ ην πξψην βήκα γηα κία ηέηνηα 

πξνζπάζεηα. Δλ ζπλερεία, κε βάζε απηή, ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην 

πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα έλα πιήζνο εξγαιείσλ πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην 

βέιηηζην παθέην εξγαιείσλ πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο 

απηήο. 

Σέινο, νπνηαδήπνηε θνηλφηεηα κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ αθφκε θαη 

εάλ δελ έρεη ηνπο απαξαίηεηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. Αθελφο, ππάξρεη ε ζηήξημε θαη 

ε βνήζεηα απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αθεηέξνπ, αθφκε θαη κε ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ κηθξήο θιίκαθαο ή νηθνλνκηθά πξνζηηψλ έξγσλ κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ αμηφινγα απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Κεθαιαην 7. πκπεξάζκαηα-Πξννπηηθέο                                                                  216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              217 

Βιβλιογπαυία 

[1] Αλαθνίλσζε ηεο επηηξνπήο Δπξψπε 2020. ηξαηεγηθή γηα έμππλε, δηαηεξήζηκε 

θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε. Βξπμέιιεο 2010. 

[2] The EU “energy-climate” package, (http://europedia.moussis.eu). 

[3] Covenant of Mayors, (http://www.energyformayors.eu). 

[4] Σν ζχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, δέζκεπζε ζηελ ηνπηθή βηψζηκε ελέξγεηα, 

(http://www.simfonodimarxon.eu). 

[5] Πξάζηλεο λεζησηηθέο θαη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, λέν πξφηππν αλάπηπμεο, Κέληξν 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) 2007. 

[6] χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ , ζρέδην δξάζεο αεηθφξνπ ελέξγεηαο, CITY_SEC 2011. 

[7] Πξάζηλν επηρεηξείλ, Ησάλλεο Εήζεο 2003. 

[8] ΠΡΑΗΝΖ ΒΗΒΛΟ, Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα αεηθφξν, αληαγσληζηηθή θαη 

αζθαιή ελέξγεηα, ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ, Βξπμέιιεο, 

2006. 

[9] Energy Sustainable Communities: Experiences, Success Factors and Opportunities 

in the EU-25, EREC- European Renewable Council, Renewable Energy House. 

[10] European Commission Energy, activities in cities and regions, 

(http://www.managenergy.net/communities.html). 

[11] Report on Final SEC-Tools Project International Conference, Prague 2008. 

[12] The RERINA (Integration of Renewable Energy Technologies in Rural Insular 

Areas) project. (http://www.rerina.net). 

[13] Theocharis Tsoutsos, Maria Drandaki, Niki Frantzeskaki, Eleftherios Iosifidis, 

Ioannis Kiosses, 2009, Sustainable energy planning by using multi-criteria analysis 

application in the island of Crete, Energy Policy 37 (20 09) 1587 –1600. 

[14] D. Diakoulaki, F. Karangelis, 2007, Multi-criteria decision analysis and cost–

benefit analysis of alternative scenarios for the power generation sector in Greece, 

Renewable and Sustainable Energy Reviews11 (2007) 716 – 727. 

[15] Malcolm J. Beynona , Peter Wells, 2008, The lean improvement of the chemical 

emissions of motor vehicles based on preference ranking: A PROMETHEE 

uncertainty analysis, Omega 36 (2008) 384 – 394. 

[16] Fausto Cavallaro, 2009, Multi-criteria decision aid to assess concentrated solar 

thermal technologies, Renewable Energy 34 (20 09) 1678–1685. 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              218 

[17] Djordje Nikolić, Novica Milošević, Ivan Mihajlović, Ţivan Ţivković, Viša Tasić, 

Renata Kovačević, Nevenka Petrović, 2010, Multi-criteria Analysis of Air Pollution 

with SO2 and PM10in Urban Area Around the Copper Smelter in Bor, Serbia, Water 

Air Soil Pollution (2010) 206:369– 383. 

[18] Espen Løken, 2007, Use of multicriteria decision analysis methods for energy 

planning problems, Renewable and Sustainable Energy Reviews11 (2007) 1584 – 

1595. 

[19] Katharina Kowalski, Sigrid Stagl, ReinhardMadlener, Ines Omann, 2009, 

European Journal of Operational Research 197 (2009) 1063–1074. 

[20] Majid Behzadian, R.B. Kazemzadeh, A. Albadvi, M. Aghdasi, 2010, European 

Journal of Operational Research 200 (2010) 198–215. 

[21] Fausto Cavallaro, 2010, Fuzzy TOPSIS approach for assessing thermal-energy 

storage  in  concentrated solar power (CSP) systems, Applied Energy 87 (2010) 496–

503. 

[22] Z. Hradílek, R. Šebesta, 2008, accumulation systems of electric energy solved by 

multicriteria analysis methods IPA and TOPSIS, Accumulation systems of electric 

energy solved by multicriteria analysis. 

[23] Wen-Shing Lee, Lung-Chieh Lin, 2011, Evaluating and ranking the energy 

performance of office building using technique for order preference by similarity to 

ideal solution, Applied Thermal Engineering 31 (2011) 3521-3525. 

[24] Kuo-Ming Chao, Nazaraf Shah, Raymond Farmer, Adriana Matei, Ding-Yuan 

Chen, Heike Schuster-James, Richard Tedd, 2010, A Profile Based Energy 

Management System for Domestic Electrical Appliances,  IEEE International 

Conference on E-Business Engineering. 

[25] Qi Wang, Haihu Ma, Xiaodan Wang, 2010, Prediction and Assessment of 

Agricultural Modernization Level Based on Topsis and Artificial Neural Network, 

20IO International Conference on Computer Application and System Modeling 

(ICCASM 2010). 

[26] Haris Doukas, Charikleia Karakosta, John Psarras, 2010, Computing with words 

to assess the sustainability of renewable energy options, Expert Systems with 

Applications 37 (2010) 5491–5497. 

[27] Jing Dai, Jing Qi, Jingjing Chi, Shaoqing Chen, Jin Yang, Liping Ju, Bin Chen, 

2010, Integrated water resource security evaluation of Beijing based on GRA and 

TOPSIS, Front. Earth Sci. China 2010, 4(3): 357 –362. 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              219 

[28] Marianne Boix, Luc Pibouleau, Ludovic Montastruc, Catherine Azzaro-Pantel, 

Serge Domenech, 2011, Minimizing water and energy consumptions in water and 

heat exchange networks, Applied Thermal Engineering xxx (2011) 1 e14. 

[29] Tolga Kaya, Cengiz Kahraman, 2011, Multicriteria decision making in energy 

planning using a modified fuzzy TOPSIS methodology, Expert Systems with 

Applications 38 (2011) 6577–6585. 

[30] D. L. Olson, 2004, Comparison of Weights in TOPSIS Models, Mathematical 

and Computer Modelling 40 (2004) 721-727. 

[31] Ting-Yu Chen, Chueh-Yung Tsao, 2008, The interval-valued fuzzy TOPSIS 

method and experimental analysis, Fuzzy Sets and Systems 159 (2008) 1410 – 1428. 

[32] Hsu-Shih Shih, 2008, Incremental analysis for MCDM with an application to 

group TOPSIS, European Journal of Operational Research 186 (2008) 720–734. 

[33] F. Herrera, E. Herrera-Viedma, J.L. Verdegay, 1995, Direct approach processes 

in group decision making using linguistic OWA operators, Fuzzy Sets and Systems 79 

(1996) 175  190. 

[34] Dimitar Filev, Ronald R. Yager, 1998, On the issue of obtaining OWA operator 

weights, Fuzzy Sets and Systems 94 (1998) 157-169. 

[35] Zeshui Xu, 2004, Induced uncertain linguistic OWA operators applied to group 

decision making, Information Fusion 7 (2006) 231–238. 

[36] Benedetto Matarazzo, 1989, MAPPAC as a compromise between outranking 

methods and MAUT, European Journal of Operational Research 54 (1991) 48-65. 

[37] Yavuz Burak Canbolat, Kenneth Chelst, Nitin Garg, 2005, Combining decision 

tree and MAUT for selecting a country for a global manufacturing facility, Omega 35 

(2007) 312 – 325. 

[38] Sung-Kyun Kim, Ohseop Song, 2009, A MAUT approach for selecting a 

dismantling scenario for the thermal column in KRR-1, Annals of Nuclear Energy 36 

(2009) 145–150. 

[39] Tim Bedford, Roger Cooke, 1999, A new generic model for applying MAUT, 

European Journal of Operational Research 118 (1999) 589-604. 

[40] Paul Kailiponi, 2010, Analyzing evacuation decisions using multi-attribute utility 

theory (MAUT), Procedia Engineering 3 (2010) 163–174. 

[41] Semih Onu t, Selin Soner, 2008, Transshipment site selection using the AHP and 

TOPSIS approaches under fuzzy environment, Waste Management 28 (2008) 1552–

1559. 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              220 

[42] Ana Pires a, Ni-Bin Chang, Graca Martinho, 2011, An AHP-based fuzzy interval 

TOPSIS assessment for sustainable expansion of the solid waste management system 

in Setúbal Peninsula, Portugal, Resources, Conservation and Recycling 56 (2011) 7–

21. 

[43] Alev Taskin Gumus, 2009, Evaluation of hazardous waste transportation firms by 

using a two step fuzzy-AHP and TOPSIS methodology, Expert Systems with 

Applications 36 (2009) 4067–4074. 

[44] Ting Wang, Bing chuan Xin, 2011, Advanced in Control Engineering and 

Information Science Thermal Power Plant Sitting Based on TOPSIS method, Procedia 

Engineering 15 ( 2011 ) 5384 – 5388. 

[45] Reinhard Madlener, Katharina Kowalski, Sigrid Stagl, 2007, New ways for the 

integrated appraisal of national energy scenarios: The case of renewable energy use in 

Austria, Energy Policy 35 (2007) 6060 – 6074. 

[46] Antonio Vanderley Herrero Sola, Caroline Maria de Miranda Mota, Joao Luiz 

Kovaleski, 2011, A model for improving energy efficiency in industrial motor system 

using multicriteria analysis, Energy Policy 39 (2011) 3645 –3654. 

[47] Caroline Hermans, Jon Erickson, Tom Noordewier, Amy Sheldond, Mike Kline, 

2007, Collaborative environmental planning in river management: An application of 

multicriteria decision analysis in the White River Watershed in Vermont, Journal of 

Environmental Management 84 (2007) 534 – 546. 

[48] D.A. Haralambopoulos, H. Polatidis, 2003, Renewable energy projects: 

structuring a multi-criteria group decision-making framework, Renewable Energy 28 

(2003) 961–973. 

[49] J. Terrados, G. Almonacid, P. Perez-Higueras, 2009, Proposal for a combined 

methodology for renewable energy planning. Application to a Spanish region, 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 13 (2009) 2022–2030. 

[50] R. Ramanathan, L.S. Ganesh, 1995, Using AHP for resource allocation problems, 

European Journal of Operational Research 80 (1995) 410-417. 

[51] Paul Kailiponi, 2010, Analyzing evacuation decisions using multi-attribute utility 

theory (MAUT), Procedia Engineering 3 (2010) 163–174. 

[52] Tim Bedford, Roger Cooke, 1999, A new generic model for applying MAUT, 

European Journal of Operational Research 118 (1999) 589-604. 

[53] Sung-Kyun Kim, Ohseop Song, 2009, A MAUT approach for selecting a 

dismantling scenario for the thermal column in KRR-1, Annals of Nuclear Energy 36 

(2009) 145–150. 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              221 

[54] Yavuz Burak Canbolat, Kenneth Chelst, Nitin Garg, 2007, Combining decision 

tree and MAUT for selecting a country for a global manufacturing facility, Omega 35 

(2007) 312 – 325. 

[55] Benedetto Matarazzo, 1991, MAPPAC as a compromise between outranking 

methods and MAUT, European Journal of Operational Research 54 (1991) 48-65. 

[56] Zeshui Xu, 2006, Induced uncertain linguistic OWA operators applied to group 

decision making, Information Fusion 7 (2006) 231–238. 

[57] Dimitar Filev, Ronald R. Yager, 1998, On the issue of obtaining OWA operator 

weights, Fuzzy Sets and Systems 94 (1998) 157-169. 

[58] F. Herrera, E. Herrera-Viedma, J.L. Verdegay, 1996, Direct approach processes 

in group decision making using linguistic OWA operators, Fuzzy Sets and Systems 79 

(1996) 175  190. 

[59] Aysun Özkan, Müfide Banar, Ilgınpoyraz Acar, Aydın Sipahioğlu, 2011, 

application of the ELECTRE III method for a solid waste management system, 

applied sciences and engineering cilt/vol.:12-sayı/no: 1 : 11-23 (2011). 

[60] P. Haurant, P. Oberti, M. Muselli, 2011, Multicriteria selection aiding related to 

photovoltaic plants on farming fields on Corsica island: A real case study using the 

ELECTRE outranking framework, Energy Policy 39 (2011) 676 –688. 

[61] E. Georgopoulou, D. Lalas, L. Papagiannakis, 1997, A Multicriteria Decision 

Aid approach for energy planning problems: The case of renewable energy option, 

European Journal of Operational Research 103 91997) 38-54. 

[62] Agis Papadopoulos, Avraam Karagiannidis, 2008, Application of the multi-

criteria analysis method Electre III for theoptimisation of decentralised energy 

systems, Omega 36 (2008) 766 – 776. 

[63] A. Gil-de-Castro, A. Moreno Muñoz, M.A. López Rodríguez, J. J. G. de la Rosa, 

2010, Sustainable Development Solved by Using Multicriteria, Modern Electric 

Power Systems 2010, Wroclaw, Poland.   

[64] Tiefeng Zhang, Jinsha Yuan, 2005, Decision-aid for Power Distribution System 

Planning Problems using ELECTRE III, 981-05-5702-7. 

[65] J. Luis Jaimes-Lopez1,Julio Sandoval-Fernández, Emmanuel González-Ortíz1, 

Ángel Zambrano-García, Martín Llanos-Plata,Uriel González-Macías, 2007, ranking 

tail-pipe vehicle emissions from reformulated gasolines by electre method, rev. int. 

contam. ambient. 23 (2) 59-67, 2007. 

[66] Tomasz Thiel, Tomasz Mroz, 2001, Application of Multi-Criterion Decision Aid 

Method in Designing Heating Systems for Museum Buildings, INFORMATICA, 

2001, Vol. 12, No. 1, 133–146. 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              222 

[67] M. Beccali, M. Cellura, M. Mistretta, 2003, Decision-making in energy 

planning.Application of the Electre method at regional level for the diffusion of 

renewable energy technology, Renewable Energy 28 (2003) 2063–2087. 

[68] Bernard Roy, 1991, the outranking approach and the foundations of ELECTRE 

methods, theory and decision 31:  49-73,  1991. 

[69] S. Ghafghazi, T. Sowlati, S. Sokhansanj, S. Melin, 2010, A multicriteria 

approach to evaluate district heating system options, Applied Energy 87 (2010) 1134–

1140. 

[70] Maher F. Abu-Taleb, Bertrand Mareschal, 1995, Water resources planning in the 

Middle East: application of the PROMETHEE V multicriteria method, European 

Journal of Operational Research 81 (1995)  500-511. 

[71] Energy Planning Knowledge Base, case studies about European energy planning 

projects, (http://casestudies.pepesec.eu/). 

[72] European Commission Energy, (http://www.managenergy.net/). 

[73] Network of rural communities for energetic neutrality, (http://rurener.eu/). 

[74] Successful and Sustainable Energy Investments in the Central-Eastern and South-

Eastern European Region, (http://energy-bestpractice.eu/). 

[75] Sustainable Energy Communities, (http://www.sec-tools.net/). 

[76] European Association of local authorities inventing their energy future, 

(http://www.energy-cities.eu/). 

[77] Guide to Sustainable Urban Transport Plans, 

(http://www.movingsustainably.net/).  

[78] Multiplying Sustainable Energy Communities, (http://www.musecenergy.eu/). 

[79] Renewable Energy Strategies for European Towns, (http://www.resetters.org/). 

[80] Make your city a model in energy management, (http://www.energymodel.eu). 

[81] The Sunflower Project, (http://www.sunflowerproject.org.uk). 

[82] Climate Compass, (http://www.climate-compass.net). 

[83] Renewable Energies Tranfer System, (http://www.rets-project.eu). 

[84] ESTEEM: Engage stakeholders through a systematic toolbox to manage new 

energy projects, (http://www.esteem-tool.eu). 

[85] Rural Renewable Energy Systems, (http://ruralres.diphuelva.es). 



Καηαγξαθή Καιψλ Πξαθηηθψλ γηα ηελ Αεηθφξν Δλέξγεηα ζε Σνπηθφ-Πεξηθεξεηαθφ Δπίπεδν 
 

Βηβιηνγξαθία                                                                                                              223 

[86] The International District Energy Climate Awards, 

(http://www.districtenergyaward.org). 

[87] The Solar Heating and Cooling Programme, (http://www.iea-shc.org). 

[88] Sustainable Energy Communities in Urban Areas in Europe, 

(http://www.secureproject.org/). 

[89] Green New Deal, (http://greennewdeal.eu/).  

[90] RES and RUE Stimulation in Mountainous - Agricultural Communities towards 

Sustainable Development – Mountain RES/RUE, (sustainablemountains.epu.ntua.gr).  

[91] Stadtwerke Neumarkt, (www.swneumarkt.de). 

[92] neumarkt.de - Kommune des Jahres 2010, (www.neumarkt.de). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


