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SUMMARY 

Greece is more and more actively participating in the global evolution for energy 

efficiency. Through the last years, huge reformations have occurred in the energy 

sector which have contributed to the promotion of energy efficiency and its 

substantial development. Especially industry, which represents one of the most energy 

consuming sectors in every country, has the dynamics of significant reduction in the 

energy consumption of the production process by using modern methods and 

technology. 

 

In the present study, a methodological approach for the study of the energy 

consumption and operation of the dairy industry is developed, in order to design an 

energy control system. Primarily, all different stages of the production process are 

defined together with the general and specific energy indicators categorized in the 

separate stages as their use is proven to be extremely useful in the energy operated 

evaluation of an industrial milk company.  

 

Finally, the main conclusions of the above analysis such as the necessity of forming a 

complete methodology study upon an industrial unit, the detection of the most energy 

active production stages as far as the ability of energy efficiency in the study of the 

specific industrial sectors are outlined together with the perspective of the present 

study. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Energy savings, energy control system, food industry, Methodology for 

studying industrial diaries’ energy consumption, Legislation, best efficient techniques  
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Πρόλογος 

 

Η Ελλάδα συμμετέχει ολοένα και πιο ενεργά στην προσπάθεια που εξελίσσεται 

διεθνώς για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα 

τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας έχουν συμβάλλει στην προώθηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα η 

βιομηχανία, που αποτελεί έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς κάθε χώρας, έχει 

σημαντικό δυναμικό μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας για την παραγωγική 

διαδικασία με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. 

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται η προσέγγιση μελέτης μιας 

γαλακτοβιομηχανικής μονάδας με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας και το 

σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Αρχικά προσδιορίζονται τα στάδια 

της παραγωγικής διαδικασίας της γαλακτοβιομηχανίας και οι γενικοί και ειδικοί 

πρότυποι ενεργειακοί δείκτες που καταγράφονται σε κάθε ένα στάδιο ξεχωριστά, 

καθώς η χρήση τους είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην αξιολόγηση της ενεργειακής. 

Στη συνέχεια, εντοπίζονται και παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας κατανεμημένα σύμφωνα με την παραγωγική διαδικασία 

στην οποία μπορούν να εφαρμοστούν.  

 

Τέλος, συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

παραπάνω μελέτη, όπως η ανάγκη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας μελέτης 

βιομηχανικής μονάδας, η επισήμανση των πιο ενεργοβόρων σταδίων παραγωγής και 

η δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας των συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων 

που μελετήθηκαν αλλά και οι προοπτικές της παρούσας διπλωματικής εργασίας.  

 

 

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εξοικονόμηση Ενέργειας, διαχείριση ενέργειας, βιομηχανία 

τροφίμων, Μεθοδολογία ενεργειακής μελέτης γαλακτοβιομηχανίας, Νομοθεσία, 

αύξηση αποδοτικότητας. 
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1.1     Εισαγωγή 
 

Η ενέργεια είναι παντού γύρω μας και απαραίτητη για την επιβίωσή μας. Τη 

χρησιμοποιούμε κάθε μέρα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους: το φαγητό που τρώμε 

μας δίνει ενέργεια, το χαρτί πάνω στο οποίο γράφουμε παρασκευάσθηκε με τη χρήση 

ενέργειας, ακόμα και το φως με το οποίο διαβάζουμε είναι ενέργεια. 

Αλλά από πού προέρχεται όλη αυτή η ενέργεια; Και πώς μπορεί κάποιος να την 

αξιοποιήσει; Τη χρησιμοποιούμε άραγε έξυπνα ή μήπως τη σπαταλάμε; Τι θα 

κάνουμε όταν εξαντληθούν όλα τα κοιτάσματα άνθρακα και πετρελαίου; Αυτές είναι 

μόνο κάποιες από τις ερωτήσεις πάνω στις οποίες θα προσπαθήσουμε να δώσουμε 

απαντήσεις. 

Πρέπει ακόμα να σκεφτούμε τις συνέπειες της διύλισης και της κατανάλωσης 

αυτού του είδους ενέργειας. Έχετε ακούσει ποτέ για την κλιματική αλλαγή; Για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου; 
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Αυτά αποτελούν στις μέρες μας ακανθώδη προβλήματα της παγκόσμιας 

κοινότητας και η παραγωγή ενέργειας συμβάλλει σημαντικά στην επίτασή τους. 

Όμως υπάρχουν και πιο φιλικοί προς το περιβάλλον τρόποι παραγωγής και χρήσης 

της ενέργειας. 

 

 

1.1.1 Τι είναι η ενέργεια 

 

Αν και συνήθως γίνεται λόγος για «παραγωγή ενέργειας» και «κατανάλωση 

ενέργειας», η ενέργεια δεν δημιουργείται ούτε καταναλώνεται, απλά μετατρέπεται 

από μία μορφή σε άλλη. Η ενέργεια είναι υπεύθυνη και απαραίτητη για όλες τις 

αλλαγές που συμβαίνουμε στον Κόσμο μας, ακόμα και για την ίδια μας συντήρηση 

μας στη Ζωή. Η Ενεργεία δεν εμφανίζεται από το τίποτα ούτε και εξαφανίζεται. H 

ενέργεια απλώς μεταφέρεται αποθηκεύεται και όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, 

μεταφέρεται ξανά αλλάζοντας συνεχώς μορφή και ξεκινά σχεδόν πάντοτε από τον 

Ήλιο.   

Η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Κίνηση, θερμότητα, ενέργεια 

χημικών δεσμών ή ηλεκτρισμός. Ακόμη και η μάζα είναι μια μορφή ενέργειας. Η 

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

ξυλεία ή τα τρόφιμα. Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Η 

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

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

δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε έργο. 

Η ικανότητα για την παραγωγή έργου. Είναι μια από τις κύριες ιδιότητες της 

ύλης και απαραίτητος όρος για την ύπαρξη και την ανάπτυξη της ζωής. Εκδηλώνεται 

με διάφορες μορφές (κίνηση, θερμότητα, ηλεκτρισμός, φως κ.λπ.) και γίνεται 

αντιληπτή στην τεχνολογία όταν μεταφέρεται από ένα φυσικό σύστημα σ' ένα άλλο 

(π.χ. η ενέργεια του ανέμου που κινεί την ανεμογεννήτρια) ή όταν μετατρέπεται από 

μία μορφή σε άλλη (π.χ. η ηλεκτρική ενέργεια που γίνεται φως και θερμότητα στο 

λαμπτήρα). Η ενέργεια, και ειδικότερα η ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί τη βάση της 

οικονομίας και της σύγχρονης διαβίωσης. Σ' αυτήν στηρίζονται η βιομηχανία, η 

επιστημονική έρευνα, οι τηλεπικοινωνίες, ο τομέας των υπηρεσιών, η θέρμανση και ο 

κλιματισμός των κατοικιών και άλλων χώρων. Η παραγωγή και η ορθολογική 

κατανομή ενέργειας είναι, επομένως, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει κάθε χώρα όσον αφορά την οικονομική της ανάπτυξη και τη βελτίωση 

του επιπέδου ζωής των κατοίκων της, με αποτέλεσμα η ενεργειακή πολιτική -που 

περιλαμβάνει συνοπτικά την εξασφάλιση, την εξοικονόμηση και τη διάθεση της 

ενέργειας- να αποτελεί το πρώτιστο μέλημα των κυβερνήσεων. Η κυρίαρχη τάση της 

τελευταίας εικοσαετίας είναι η επινόηση τεχνικών βελτιώσεων, όσον αφορά την 

εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή της με λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος. 

H συνολική ποσότητα της χρησιμοποιούμενης ενέργειας προσεγγίζεται μέσα από τον 

όρο της πρωτογενούς ενέργειας, δηλαδή της ποσότητας ενέργειας που περικλείεται 

στα βασικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται από τις συσκευές ενεργειακής 

μετατροπής είτε για παραγωγή ηλεκτρισμού είτε για θέρμανση και μεταφορές. Οι 

τιμές της πρωτογενούς ενέργειας, όμως, είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από αυτές της 

τελικής ενέργειας που φθάνει στον καταναλωτή, λόγω των απωλειών τόσο κατά τη 

διαδικασία μετατροπής στις εγκαταστάσεις παραγωγής όσο και κατά τη διακίνησή 

της στο δίκτυο μεταφοράς  [1],[2]. 
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1.1.2 Ενέργεια και άνθρωπος 

 

Η βασικότερη αιτία της εξέλιξης του ανθρώπου ως λογικού όντος στον πλανήτη 

μας είναι η δυνατότητα του να μπορεί να ανακαλύπτει και να εκμεταλλεύεται νέες 

πηγές ενέργειας με σκοπό την παραπέρα κοινωνική του αναβάθμιση (υλική και 

πνευματική) και την βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης. Κάθε βήμα προς τα εμπρός 

απαιτούσε, απαιτεί και θα απαιτεί , εκτός από την απαραίτητη επιστημονική, τεχνική, 

οικονομική, πολιτιστική πρόοδο και σημαντική διερεύνηση της ενεργειακής βάσης. 

Δηλαδή μόνο η επινόηση νέων μηχανών και επιστημονικών τεχνολογικών 

επιτευγμάτων δεν αρκεί, αλλά πρέπει να υπάρχει διαθέσιμη και απαραίτητη ενέργεια 

για να τροφοδοτήσει την λειτουργία τους. Για το λόγο αυτό η ενεργειακή εξασφάλιση 

ήταν είναι και θα είναι το κυριότερο μέλημα της ανθρωπότητας.  

Η ενέργεια είναι ένας από τους συντελεστές παραγωγής και ευημερίας και 

μάλιστα ο σπουδαιότερος αφού σε συνδυασμό με την πρόοδο της επιστήμης και την 

τεχνολογική ανάπτυξη άνοιξε τους δρόμους για την παραγωγή αφθονότερων, 

καλύτερων και φθηνότερων προϊόντων και υπηρεσιών. Οδήγησε στη παραγωγή νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών. Επέτρεψε τη δημιουργία νέων και συνέχεια βελτιούμενων 

τεχνικών παραγωγής. Υποκατέστησε τη βαριά χειρωνακτική, εκτελεστική και 

μονότονη εργασία. Επέτρεψε στον άνθρωπο να ασχοληθεί με εργασία καλύτερης 

ποιότητας (επιστημονική, πνευματική, δημιουργική) ενώ δημιουργήθηκαν νέες 

μορφές εξειδικευμένης εργασίας. Μείωσε δραστικά τις ώρες εργασίας και  

πολλαπλασίασε την παραγωγικότητα της. 

Το ύψος της εκρηκτικής αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας λόγω της 

αυξανόμενης χρήσης της ενέργειας γίνεται κατανοητό αν συγκρίνουμε την μυϊκή ισχύ 

του ανθρώπου που είναι 1/6 HP ή 0,1 KW με την ισχύ μιας σύγχρονης τουρμπίνας 

1000 MW (10.000.000 άνθρωποι) ή με την ισχύ του κινητήρα διαστημικού πυραύλου 

3 GW (30.000.000 άνθρωποι) [1],[2]. 

 

 

1.1.3      Προβλήματα με την ενέργεια 

 

Οι εκπομπές από την παραγωγή ενέργειας που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα 

είναι η υπ’αριθμόν ένα αιτία της κλιματικής αλλαγής. Όμως και η εξόρυξη αλλά και η 

χρήση των καυσίμων ρυπαίνουν και μάλιστα πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι πηγές 

ενέργειας εξαντλούνται. Παρόλα αυτά η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας είναι ένα 

πολύ κρίσιμο ζήτημα, εφόσον οι σύγχρονες κοινωνίες είναι εντελώς εξαρτημένες από 

το πετρέλαιο και τον άνθρακα. 

Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η υιοθέτηση μέτρων για αποδοτική 

χρήση της είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποτρέψουμε την καταστροφή του 

πλανήτη μας. Για αυτό είναι σημαντικό να αλλάξουν ενεργειακή στάση τόσο η 

βιομηχανία και οι επιχειρήσεις όσο και εμείς στην καθημερινότητά μας. Η ενεργειακή 

αποδοτικότητα στη βιομηχανία αλλά και η πλήρης ενεργειακή επάρκεια μέσω της 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δε θα έχει ως μοναδικό αποτέλεσμα ένα 

καθαρότερο περιβάλλον αλλά μπορεί να αυξήσει και την κερδοφορία των 

επιχειρήσεων μέσω της μείωσης των ενεργειακών δαπανών. Όμως θα μάθουμε 

περισσότερα για τις προοπτικές αυτές αργότερα [1],[2]. 

 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ 1Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ‘‘ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’ 

 

4 
 

 

 

1.2    Κατανάλωση ενέργειας 
 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, η παγκόσμια κατανάλωση 

ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται με ρυθμό που υπολογίζεται στο 2% ανά έτος. 

Αυτή η ετήσια άνοδος στην κατανάλωση ενέργειας οδηγεί σε διπλασιασμό κάθε 35 

χρόνια. 

Η κατανάλωση ενέργειας χαλαρά μόνο σχετίζεται με τις οικονομικές επιδόσεις ,εν 

τούτοις υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ποσότητες ενέργειας που 

χρησιμοποιούν στις περισσότερο αναπτυγμένες χώρες συγκριτικά με τις λιγότερο. 

Γνωρίζεις ότι ο μέσος Αμερικανός καταναλώνει 57 φορές περισσότερη ενέργεια από 

ότι ο κάτοικος του Μπαγκλαντές. 

Οι ΗΠΑ καταναλώνουν το 25% της παγκόσμιας ενέργειας (με συνεισφορά στην 

παγκόσμια παραγωγικότητα που ανέρχεται στο 22% και πληθυσμό που φτάνει στο 

5% του παγκόσμιου). 

Σημείωση: Η μεγαλύτερη αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας εντοπίζεται στην 

Κίνα, αφού τα τελευταία 25 χρόνια αυξάνεται με ρυθμούς της τάξης του 5,5 % ανά 

έτος, ενώ στην Ευρώπη ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μόλις 1% [1],[2]. 

 
 

 

1.3     Πηγές ενέργειας 
 

Η φύση μας παρέχει αναρίθμητες πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή ακτινοβολία, 

ενέργεια από ρέοντα ύδατα( υδροηλεκτρισμό), αιολική ενέργεια ή ενέργεια από την 

παλίρροια. Ενέργεια όμως προέρχεται και από ορυκτά καύσιμα, όπως άνθρακα, 

πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Οι πηγές αυτές ενέργειας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 

σε ανανεώσιμες και μη.  

 

Ανανεώσιμοι ενεργειακοί πόροι μπορούν να προέλθουν από: 

 

 ελκτικές δυνάμεις από τον ήλιο και το φεγγάρι που προκαλούν το φαινόμενο της 

παλίρροιας 

 η περιστροφή της γης συνδυασμένη με την ηλιακή ενέργεια, που προκαλεί τα 

ρεύματα στους ωκεανούς και τους ανέμους 

 η αποσύνθεση ραδιενεργών ορυκτών και η εσωτερική θερμότητα της γης, που 

παράγουν γεωθερμική ενέργεια 

 φωτοσυνθετική παραγωγή οργανικού υλικού (βιομάζα) 

 και η ηλιακή ενέργεια 

 

Αυτές οι πηγές ενέργειας ονομάζονται ανανεώσιμες, επειδή είτε μπορούν να 

ανανεώνονται συνεχώς είτε επειδή είναι ανεξάντλητες. Στις μη ανανεώσιμες πηγές 

συγκαταλέγονται τόσο τα ορυκτά καύσιμα (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, άνθρακα και 

ποάνθρακα) αλλά και ουράνιο (ατομική ενέργεια). Σημαντικό μέρος του τομέα της 

βιομηχανίας, των μεταφορών αλλά και των αναλωσίμων στηρίζονται στην ενέργεια 

που περιέχουν αυτές οι μη ανανεώσιμες πηγές [1],[2]. 
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1.3.1     Πρωτογενής ενέργεια 

 

Πρωτογενής ενέργεια είναι η ενέργεια που δεν έχει υποστεί καμία διαδικασία 

μετατροπής ή μετασχηματισμού. Πρωτογενής ενέργεια μπορεί να είναι είτε μη 

ανανεώσιμη ενέργεια που περιέχεται σε ακατέργαστα καύσιμα, όπως άνθρακας, αργό 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ουράνιο είτε ανανεώσιμη ενέργεια, όπως ηλιακή, αιολική, 

υδροθερμική ή γεωθερμική. 

Εάν μελετήσουμε τις τάσεις στην παροχή ενέργειας από διάφορες ενεργειακές 

πηγές, βλέπουμε πως τα τελευταία 35 χρόνια παρατηρείται παγκοσμίως μία γενική 

άνοδος στην παροχή ενέργειας. Το φυσικό αέριο και η ατομική ενέργεια 

καταλαμβάνουν μεγαλύτερα μερίδια στην παροχή ενέργειας, ανάλογα με τη μείωση 

στη χρήση πετρελαίου. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη παραμένει ισχυρά εξαρτημένη από 

τα ορυκτά καύσιμα. Από το 1990 έως το 2005, η χρήση ορυκτών καυσίμων στη 

συνολική ενεργειακή κατανάλωση μειώθηκε ελαφρά, από το 83% στο 79%, (δείτε το 

σχήμα 1.1 παρακάτω). Τα πρώτα 10 χρόνια αυτής της περιόδου, διαδόθηκε η χρήση 

του αερίου για την παραγωγή ενέργειας και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

χρήσης άνθρακα. Το γεγονός αυτό είχε ως επακόλουθο τεράστια μείωση στις 

εκπομπές ρύπων. 

 Από το 1999, η χρήση άνθρακα γίνεται και πάλι πρώτη επιλογή, λόγω 

ανησυχιών γύρω από το θέμα της ασφάλειας στην παροχή αερίου και λόγω αυξήσεων 

στην τιμή του αερίου. 
 

 

 
 

Σχήμα 1.1  Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά καύσιμο, ΕΕ-27. Πηγή: 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ενέργεια & Περιβάλλον, 2008 [3] 
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Σε αυτήν την περίοδο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρουσιάζουν το 

μεγαλύτερο ποσοστό ετήσιας αύξησης στο σύνολο της κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας, με μέσο όρο 3,4% από το 1990 έως το 2005.Η βιομάζα και τα 

απορρίμματα είναι οι ενεργειακές πηγές που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, 

όπως προκύπτει και από το Σχήμα 1.2 

 

 

Σχήμα 1.2 Συνεισφορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς 

ενέργειας στην ΕΕ-27. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ενέργεια & 

Περιβάλλον, 2008 [3] 
  

 

Κάθε χώρα έχει διαφορετικές ανάγκες για ποσότητες πρωτογενούς ενέργειας, 

γεγονός που εξαρτάται από τον πληθυσμό της, την ενεργειακή δυναμική της 

βιομηχανίας της, το κλίμα της κ.τ.λ. Το Σχήμα 1.3 δείχνει την κατανάλωση 

πρωτογενούς ενέργειας στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο IUSES και που 

εκφράζεται ισοδύναμα με τόνους πετρελαίου.  

Σημαντικές διαπιστώσεις μπορούν να γίνουν, εάν μελετήσουμε τους 

ενεργειακούς συνδυασμούς σε κάθε χώρα. Όπως δείχνουν πληροφοριακά στοιχεία 

του 2005, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 κρατών – μελών, το 79% της ενέργειας 

προέρχεται από πετρέλαιο, αέριο και άνθρακα με μερίδια 36,7%, 24,6% και 17,7% 

αντίστοιχα, και μόλις λίγο πάνω από το μισό του συνόλου (54%) εισάγεται. Στο 

παρακάτω σχήμα, το σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας σε κάθε χώρα 

αναπαριστάται σε 100%, και αυτό το 100% κατανέμεται ακολούθως στις διάφορες 

ενεργειακές πηγές. 
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Σχήμα 1.3  Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας το έτος 2006 (σε ισοδύναμο τόνων πετρελαίου). 

Πηγή: EUROSTAT [4] 

 

 

 

Σχήμα 1.4 Μερίδιο κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά καύσιμο το 2005. Πηγή: 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, Ενέργεια & Περιβάλλον, 2008[3] 
 

Το Σχήμα 1.5 που ακολουθεί απεικονίζει την πηγή της πρωτογενούς ενέργειας 

και τον τελικό καταναλωτή ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Σχεδόν το ¼ 

της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, απόλλυται κατά τον μετασχηματισμό και 

τη διανομή, ενώ ο ενεργειακός τομέας καταναλώνει κάτι παραπάνω από 5% για τη 

δική του λειτουργία. Από το σχήμα αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε συγκριτικά τη 
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σημασία των διαφορετικών πηγών ενέργειας και τους διάφορους τομείς που 

καταναλώνουν ενέργεια, με τη βιομηχανία να έχει ανάγκες για ενέργεια μικρότερες 

από το 1/5 των συνολικών ενεργειακών αναγκών. 

 

 

 

Σχήμα 1.5 Αποδοτικότητα του μετασχηματισμού και της διανομής της ενέργειας από 

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε κατανάλωση τελικής ενέργειας, ΕΕ-27, 

2005. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος & Eurostat [3],[4] 
 

 

 

Στη βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 η τελική κατανάλωση 

ενέργειας μειώθηκε κατά περίπου 11% από το 1990 έως το 2005. Η μείωση αυτή 

σημειώθηκε κυρίως στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ως αποτέλεσμα της 

οικονομικής ύφεσης, όπως μπορείτε να δείτε και από το σχήμα 1.6. Μαζί με τις 

βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα, έχει γίνει βαθμιαία μεταστροφή σε μία 

λιγότερο ενεργοβόρα βιομηχανία και σε μία οικονομία βασισμένη στην παροχή 

υπηρεσιών εντός Ε.Ε. Παρόλο που αυτή η μεταστροφή μπορεί να οδηγήσει σε 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στην Ε.Ε., δεν πρέπει να πάψουμε να θεωρούμε 

τους εαυτούς μας ως έμμεσους καταναλωτές αυτής της ενέργειας και ως παραγωγούς 

εκπομπών και άλλων ρυπογόνων ουσιών που προκαλούν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, εάν εξακολουθούμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα που παράγονται 

εκτός Ε.Ε. 
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Σχήμα 1.6 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά κλάδο. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος & Eurostat [3],[4] 
 

 

 

1.3.1.1   Προβλήματα με τις Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Κατά την καύση ορυκτών καυσίμων παράγεται διοξείδιο του άνθρακα που 

συμβάλλει σημαντικά στην κλιματική αλλαγή. Ακόμα, ανάλογα με τις συνθήκες 

καύσης, τον εξοπλισμό για τον καθαρισμό των καυσαερίων και ιδίως τη σύνθεση του 

καυσίμου, μπορεί να παραχθεί καπνός και αέρια που οδηγούν σε οξύνιση. Τα ορυκτά 

καύσιμα είναι μια περιορισμένη πηγή ενέργειας και τα κοιτάσματά τους βρίσκονται 

πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό χώρο. 

Κάθε προτεινόμενη λύση έχει τα προβλήματά της, όμως η αποδοτικότερη 

χρήση της ενέργειας και η διάδοση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

θεωρούνται μείζονες στόχοι για το μέλλον [5]. 
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Πίνακας 1.1 Προβλήματα και λύσης με τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [5]. 

 

Πρόβλημα Λύση 

Πεπερασμένες Πηγές Τα κοιτάσματα άνθρακα, πετρελαίου και αερίου είναι 

περιορισμένα και δεν υπάρχει κάποια διέξοδος για 

αυτό. Μπορεί να εξερευνήσουμε στις βαθιές 

θάλασσες, στην Αρκτική και την Ανταρκτική για 

περισσότερα ορυκτά καύσιμα αλλά με μεγαλύτερο 

οικονομικό και οικολογικό κόστος 

Ασφάλεια στην προμήθεια Εκτός από το πρόβλημα των περιορισμένων 

ποσοτήτων τους, πρόβλημα αποτελεί και η εξάρτηση 

από τη ναυτιλία και τους αγωγούς για τη μεταφορά 

των ορυκτών καυσίμων από όλο τον κόσμο σε εμάς. Η 

πολιτική αβεβαιότητα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 

την απώλεια πρόσβασης σε αυτές τις πηγές 

Έκλυση αερίων του θερμοκηπίου Υπάρχουν σχέδια για την ανάπτυξη τεχνολογιών για 

τη δέσμευση και αποθήκευση του εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα, όμως συνεχίζει να επικρατεί 

αβεβαιότητα ως προς την τεχνική υλοποίηση, το 

κόστος και τους κινδύνους της αποθήκευσης 

Ρυπογόνες εκπομπές Ο ακριβός εξοπλισμός για τον καθαρισμό των αερίων 

και πολύπλοκα συστήματα ελέγχου της καύσης έχουν 

καταφέρει να μειώσουν τη μόλυνση στην Ευρώπη 

αλλά με σημαντικό κόστος 

 

 

1.3.2  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία για την Ενέργεια (2007), η ανανεώσιμη 

ενέργεια υπολογίστηκε για το 2004 στο 13.1% της παγκόσμιας παραγωγής 

πρωτογενούς ενέργειας, με κύριες πηγές της τη βιομάζα (79.4%) και το υδρογόνο 

(16.7%). Οι «νέες» ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – ηλιακή, αιολική, παλιρροιακή- 

συνεισφέρουν με λιγότερο από 0.1% στη συνολική παραγωγή ενέργειας. Σε ένα 

εναλλακτικό σχέδιο δράσης (είναι υπό συζήτηση λόγω της γενικότερης ανησυχίας 

σχετικά με την ασφάλεια κατά την προμήθεια ενέργειας, για την αποδοτική χρήση 

της και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά δεν υιοθετήθηκε ακόμη, επειδή θα 

μπορούσε να περιστείλει την αύξηση στην ενεργειακή ζήτηση) προβλέπει ότι μέχρι 

το 2030 η ανανεώσιμη ενέργεια θα παραμείνει περίπου στο 14% της παγκόσμιας 

ενεργειακής κατανάλωσης αλλά το μερίδιό της στην παραγωγή ηλεκτρισμού θα 

αυξηθεί από το 18% στο 25% . 

Στην Ευρώπη, η ανανεώσιμη ενέργεια έχει τον υψηλότερο δείκτη ετήσιας 

αύξησης στη συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, με μέσο όρο 3.4% από 
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το 1990 έως το 2005, παρότι οι τρέχοντες τρόποι χρήσης ποικίλλουν από χώρα σε 

χώρα, όπως δείχνει παρακάτω και το Σχήμα 1.7 

 

 

 
 

Σχήμα 1.7 Πρωτογενής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας το 2006 (βιομάζα, γεωθερμία, νερό, 

αιολική και ηλιακή ενέργεια σε 1.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου). Πηγή: 

Eurostat [4] 

 

 

 

 

 

1.3.2.1   Χρήσεις της ανανεώσιμης ενέργειας στη βιομηχανία 
 

Υδραυλική ενέργεια 

Οι νερόμυλοι ήταν ένα από τα πρώτα παραδείγματα χρήσης ανανεώσιμης 

ενέργειας, εφόσον δέσμευε την ενέργεια του τρεχούμενου νερού για να κινήσει το 

μηχανισμό. Αργότερα, η παραγωγή ηλεκτρισμού έγινε η συνήθης πρακτική. Ένας 

υδροηλεκτρικός σταθμός άντλησης είναι ένας καθαρός καταναλωτής ενέργειας αλλά 

και μία αποθήκη του ηλεκτρισμού που παράγεται κατά πλεόνασμα σε αρκετές 

περιπτώσεις σε σχέση με τις ανάγκες. Το νερό αντλείται από μία μεγάλη δεξαμενή 

κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν η ζήτηση, και το κόστος του ηλεκτρικού είναι 

χαμηλό. Κατά τις ώρες αιχμής, όπου η τιμή του ηλεκτρικού είναι υψηλή, το 

αποθηκευμένο νερό αφήνεται ελεύθερο για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια. 

Επομένως, αφού πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μεταβλητές, αυτή είναι 

μία χρήσιμη τεχνολογική μέθοδος για αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας. 
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Αιολική Ενέργεια 

Και οι ανεμόμυλοι αποτελούσαν ένα συνηθισμένο τρόπο κίνησης μηχανισμών 

όμως στις μέρες μας είναι συνηθέστερη η παραγωγή ηλεκτρισμού από αιολικά 

πάρκα. Υπεράκτια σύνολα από ανεμογεννήτριες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

εξαιτίας της μειωμένης εδαφικής έκτασης που καταλαμβάνουν και της πυκνότητας 

των ανέμων. Μόνο περιστασιακά μία βιομηχανία μπορεί να διαθέτει κάποιες 

ανεμογεννήτριες, στην περίπτωση που διαθέτει έδαφος για την εγκατάστασή τους. 

 

Ηλιακή Ενέργεια 

Σχετικά μικρού μεγέθους εφαρμογές φωτοβολταϊκών στοιχείων, ιδίως για 

μονώσεις εξαρτημάτων και ηλιακών-θερμικών συλλεκτών χρησιμοποιούνται για να 

καλύψουν μέρος των αναγκών για θέρμανση. Οι εφαρμογές μεγάλου μεγέθους είναι 

σπάνιες καθώς προϋποθέτουν σειρά παραβολικών καθρεπτών για τη συγκέντρωση 

του ηλιακού φωτός σε έναν αγωγό με ρευστό μεταφοράς θερμότητας, όπως το έλαιο, 

που μετά χρησιμοποιείται για τον βρασμό του νερού που κινεί τη γεννήτρια για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού. 

 

Κύματα και παλιρροιακά ρεύματα 

Εκτός από τις υπεράκτιες εξερευνήσεις και τα φώτα πλοήγησης, αυτή η 

εφαρμογή περιορίζεται σε έργα παραγωγής ηλεκτρισμού και ανάπτυξης τεχνολογίας. 

Υδροφράγματα (όπως το «Rance» στη Γαλλία) δεσμεύουν την ενέργεια του νερού 

που εισρέει και εκρέει από τους παραθαλάσσιους κόλπους. Η αύξηση και η μείωση 

της στάθμης του νερού ανάμεσα στις παλίρροιες παράγει δυναμική ενέργεια που 

μπορεί να δεσμευτεί. Τα θαλάσσια ρεύματα που κινούν τεράστιες ποσότητες νερού 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν σε κίνηση υποβρύχιους 

στροβίλους, δεσμεύοντας την κινητική ενέργεια, όπως στο Strangford Lough στη 

Βόρεια Ιρλανδία. Η κίνηση των κυμάτων που προκαλείται από τον άνεμο μπορεί να 

μετατραπεί σε μηχανική ενέργεια, η οποία μπορεί, στη συνέχεια, να μετατραπεί σε 

ηλεκτρική ενέργεια για να φτάσει ως τέτοια στους τελικούς καταναλωτές. Πάνω σε 

αυτό το ζήτημα αξίζει να αναφερθεί πως υπάρχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα. 

 

Γεωθερμική 

Η γεωθερμική ενέργεια συχνά συνδέεται με τις θερμές πηγές, τους 

θερμοπίδακες και την ηφαιστειακή δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα στην 

Ισλανδία ή τη Νέα Ζηλανδία. Το 1904 κατασκευάστηκε ο πρώτος σταθμός 

παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας ξηρού ατμού στο Larderello της Τοσκάνης, στην 

Ιταλία. Σήμερα, ο σταθμός του Larderello εφοδιάζει με ενέργεια περίπου 1 

εκατομμύριο νοικοκυριά. Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή εναλλάκτες θερμότητας 

εδάφους αποτελούν συστήματα που χρησιμοποιούν ηλεκτρικές συσκευές για να 

εξάγουν τη θερμότητα που υπάρχει λίγα μέτρα κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. 

Με λειτουργία όμοια με αυτήν των ψυγείων, χρησιμοποιούνται μία σειρά από 

σωλήνες για να κυκλοφορούν υγρό μέσω του θερμού εδάφους. Το χειμώνα, που το 

έδαφος είναι θερμότερο από τα κτίρια στην επιφάνεια, το υγρό απορροφά αυτή τη 

θερμότητα η οποία στη συνεχεία συμπυκνώνεται μέσω γεωεναλλακτών ή συλλεκτών 

θερμότητας, και μεταφέρεται στα κτίρια. Το καλοκαίρι, που το έδαφος είναι 

δροσερότερο, γίνεται η αντίστροφη διαδικασία: η αντλία μεταφέρει θερμότητα από 

τα κτίρια στο έδαφος. Η λειτουργία των αντλιών αυτών προορίζεται κυρίως για 

οικιακές εφαρμογές. 
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Βιομάζα 

Είναι δυνατή η καλλιέργεια φυτικών υλικών για να χρησιμοποιηθούν 

ακολούθως ως πηγές ενέργειας είτε μέσω της καύσης για την παραγωγή θερμικής 

ενέργειας είτε μέσω μιας διαδικασίας μετασχηματισμού σε αεριώδη ή υγρά καύσιμα 

ή για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η βιομάζα συχνά θεωρείται μία πηγή ενέργειας 

ουδέτερη σε άνθρακα, επειδή το διοξείδιο που απελευθερώνεται κατά την καύση έχει 

προηγουμένως απορροφηθεί από το φυτό κατά την ανάπτυξή του. Αν οι καλλιέργειες 

ξαναφυτευτούν υπάρχει πιθανότητα να επιτευχθεί ένα κλειστό κύκλωμα, παρόλο που 

πρέπει να δοθεί προσοχή στις εκπομπές μεθανίου κατά την αποσύνθεση των φυτικών 

υλικών. Η φύτευση δένδρων που αποσκοπεί στη χρήση τους ως καυσίμων είναι μία 

πρακτική που έχει ήδη εφαρμοσθεί εδώ και αιώνες και η σύγχρονη υιοθέτησή της 

αποτελεί απλά τη συνέχεια αυτής της παράδοσης. Το πλεονέκτημα της βιομάζας, 

συγκριτικά με τις άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είναι η δυνατότητα 

αποθήκευσής της, όμως έχουν διατυπωθεί και επικρίσεις, με το σκεπτικό ότι η 

καλλιέργεια φυτών για καύσιμα αποστερεί εκτάσεις γης προορισμένες σε άλλη 

περίπτωση για την παραγωγή τροφίμων και συνεπώς οδηγεί σε ελλείψεις τροφής και 

αυξήσεις τιμών. 

 

Μετατροπή απορριμμάτων σε ενέργεια 

Τα απορρίμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή είτε θερμικής 

είτε ηλεκτρικής ενέργειας. Βιοδιασπώμενα απορρίμματα σε χώρους υγειονομικής 

ταφής μπορούν να παράξουν «βιοαέριο», το οποίο είναι επιδεκτικό καύσης για την 

παραγωγή ηλεκτρισμού, παρά τις απώλειες θερμότητας. Αστικά λύματα, 

βοθρολύματα, κοπριές ζώων καθώς και βιοδιασπώμενα λύματα από ζυθοποιεία, 

σφαγεία και αγρο-τροφικές μονάδες μπορούν να αποσυντεθούν βιολογικά (να 

αφομοιωθούν δηλαδή με αναερόβιο τρόπο) και να παράξουν καύσιμα πλούσια σε 

μεθάνιο. Ακόμα, εύφλεκτα δημόσια, εμπορικά και βιομηχανικά απορρίμματα, όπως 

συσκευασίες, μπορούν να καούν σε έναν αποτεφρωτήρα ή σε μία τσιμεντένια κάμινο 

για να παράξουν θερμότητα ή ηλεκτρική ενέργεια. Πολλές βιομηχανίες, όπως αυτές 

που παράγουν χαρτί ή έπιπλα, μπορούν να παράξουν βιοδιασπώμενα ή επιδεκτικά 

καύσης υλικά σε μεγάλες ποσότητες, που μπορούν ακολούθως να χρησιμοποιηθούν 

ως πηγές ενέργειας [5].  

 

 

1.4      Μετατροπή Ενέργειας 

 
 

1.4.1     Είδη ενέργειας και φορείς ενέργειας 

 

Το ακόλουθο διάγραμμα (Σχήμα 1.8) δείχνει την μετατροπή της πρωτογενούς 

ενέργειας σε δευτερογενή και την τελική της χρήση. 
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Σχήμα 1.8 Διάγραμμα που δείχνει τη μετατροπή πρωτογενούς ενέργειας (π.χ. άνθρακας ή 

άνεμος) σε δευτερογενή ενέργεια (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια) και τελική χρήση της 

ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κίνηση οχημάτων κτλ. Πηγή: EU BREF on 

energy efficiency [6]. 

 

Η μετάδοση της πρωτογενούς ενέργειας στη φυσική της μορφή δεν είναι 

εύκολη. Οι πρωτογενείς πηγές ενέργειας μετατρέπονται, με μεθόδους ενεργειακού 

μετασχηματισμού, σε προσφορότερες μορφές κομιστών ενέργειας: στη δευτερογενή 

ενέργεια. Ο ηλεκτρισμός είναι το πιο κοινό παράδειγμα, εφόσον παράγεται από 

άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αιολική ή υδροηλεκτρική ενέργεια κ.α. σε έναν 

ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό. Η ικανότητα του ηλεκτρισμού σαν φορέα ενέργειας έχει 

ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου διανομής ηλεκτρισμού από 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς. Η χρήση ανανεώσιμης ενέργειας έχει προαγάγει τη 

διασπορά στην παραγωγή ενέργειας, έτσι ώστε ο μετασχηματισμός της πρωτογενούς 

σε δευτερογενή, που μπορεί να διανεμηθεί σχετικά εύκολα, απαιτεί περιπλοκότερα 

συστήματα διανομής. 

Ο ηλεκτρισμός είναι εύκολο να μεταφερθεί αλλά δύσκολο να αποθηκευθεί. 

Αντίθετα, τα υγρά καύσιμα μπορούν εύκολα και να μεταφερθούν και να 

αποθηκευτούν. Το αργό πετρέλαιο μπορεί να διυλιστεί σε μία σειρά καυσίμων, όπως 

ντίζελ, βενζίνη κ.α. Αυτά μπορούν να μετατραπούν σε θερμική ενέργεια, για τη 

θέρμανση κατασκευών, ή σε μηχανική ενέργεια, για τις μεταφορές. Ωστόσο, θα 

πρέπει να έχουμε στο νου μας, ότι η πράξη της διύλισης όπως και η μεταφορά 

ενέργειας είναι ενεργοβόρες. 

Όπως θα δούμε και παρακάτω, μία βιομηχανική μονάδα μπορεί να μετατρέψει 

τον ηλεκτρισμό ή τα καύσιμα σε κάποιον άλλο φορέα ενέργειας, όπως συμπιεσμένο 

αέρα ή ατμό. Οι τελικοί καταναλωτές μπορούν να καταναλώσουν είτε πρωτογενή είτε 

δευτερογενή ενέργεια για τη θέρμανση, την κίνηση, το φωτισμό κ.α. [6]. 
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1.4.2    Παραγωγή καυσίμων 

 

Τα υγρά καύσιμα που χρησιμοποιούνται κυρίως προέρχονται από την 

κλασματική απόσταξη του αργού πετρελαίου {ένα μίγμα από υδρογονάνθρακες και 

υδρογονανθρακικά παράγωγα που κυμαίνονται από μεθάνιο ως βαριά πίσσα 

(βιτουμένιο). Τα καύσιμα μεσαίας και ελαφριάς απόσταξης (κηροζίνη και ντίζελ) 

χρησιμοποιούνται συνήθως στη βιομηχανία για θέρμανση και παραγωγή ατμού. Η 

βενζίνη και το ντίζελ είναι ακόμα τα κύρια καύσιμα για τις οδικές και 

σιδηροδρομικές μεταφορές. Το υγροποιημένο αέριο πετρελαίου είναι αέριο, που 

υγροποιείται υπό πίεση, για να είναι πιο εύκολη η αποθήκευση και μεταφορά του και 

η χρήση του ως πηγή θερμότητας.  

Τα υγρά βιοκαύσιμα μπορούν επίσης να προέρχονται από βιολογικές πηγές. 

Βιολογικά υλικά, που είτε παράγονται ειδικά είτε είναι κατεργασμένα λύματα, 

μπορούν να μετατραπούν με βιοχημικές μεθόδους σε καύσιμα, όπως μεθανόλη, 

αιθανόλη, μεθυλεστέρες («βιοντίζελ») ή μεθυλοαιθέρες. Έχουν γίνει προσπάθειες για 

συγκομιδή αυτών των υλικών από ειδικές καλλιέργειες προορισμένες για αυτόν τον 

σκοπό («αγροκαύσιμα»), όμως στις μέρες μας υπάρχει σοβαρή αντιπαράθεση 

(«τροφή ή καύσιμα») για την εφαρμογή αυτού του μέτρου – για περισσότερες 

λεπτομέρειες δες το εγχειρίδιο των μεταφορών. 

 

 

1.4.3   Παραγωγή ηλεκτρισμού 

 

Ο ηλεκτρισμός μπορεί να παραχθεί και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως 

αιολική υδροηλεκτρική, ηλιακή, από βιομάζα και γεωθερμική όμως το μεγαλύτερο 

μέρος του παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων ή από πυρηνική αντίδραση, 

όπως φαίνεται και από το σχήμα 1.9 που δείχνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ε.Ε. των 27 κρατών-μελών. Χάρη στις ιδιότητες καθαρής καύσης που έχει το 

αέριο, έχει αυξηθεί η κατανάλωσή του στην Ε.Ε., όμως υπάρχουν ανησυχίες για 

θέματα που αφορούν την ασφάλεια της προμήθειας και τη συνεχώς αυξανόμενη τιμή 

του.  

Το παρακάτω σχήμα (Σχήμα 1.10), στο οποίο απεικονίζονται τα μερίδια 

συμμετοχής της ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού σε διάφορες 

χώρες, καταδεικνύει πως σε πολλές χώρες υπάρχουν περιθώρια ευρύτερης χρήσης 

της. 

Η πλειοψηφία των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών είναι σχεδιασμένοι έτσι, 

ώστε να παράγουν μόνο ηλεκτρισμό. Συνήθως από την καύση των ορυκτών 

καυσίμων παράγεται θερμική ενέργεια. 

Η πυρηνική ενέργεια είναι μία τεχνολογία, με την οποία αποσπάται η ενέργεια 

που εκλύεται με τη μορφή θερμότητας από τον πυρήνα του ατόμου κατά τη διάρκεια 

ελεγχόμενων πυρηνικών σχάσεων. Ακολούθως, αυτή η θερμική ενέργεια μετατρέπει 

το νερό σε πεπιεσμένο ατμό, που με τη σειρά του ωθεί έναν στρόβιλο στην παραγωγή 

μηχανικής (περιστροφικής) ενέργειας. Αυτή η περιστροφή προκαλεί σχετική κίνηση 

ανάμεσα σε ένα μαγνητικό πεδίο και έναν αγωγό, με αποτέλεσμα την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας. Αφού τεθεί σε κίνηση ο στρόβιλος, ο ατμός εκτονώνεται σε 

χαμηλότερη πίεση και συμπυκνώνεται χρησιμοποιώντας εξωτερική ψύξη, πριν 

επιστρέψει ως συμπύκνωμα πίσω στη διεργασία για να ξαναγίνει ατμός. 
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Σχήμα 1.9 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά καύσιμο, ΕΕ-27, Πηγή: Ευρωπαϊκός 

Οργανισμός Περιβάλλοντος [3] 

 

 
Σχήμα 1.10 Μερίδια συμμετοχής της ανανεώσιμης ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρισμού (%) 

για την περίοδο 1990 – 2005. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, 

Ενέργεια & Περιβάλλον, 2008 [3] 

 

Μία κρίσιμη διάσταση αυτής της διεργασίας είναι ότι η συνολική 

αποδοτικότητα μπορεί να είναι χαμηλή: 40% - 50%. Χάνεται θερμότητα με τη μορφή 

καυσαερίων, υπάρχουν θερμικές απώλειες από τις κατασκευές και τον εξοπλισμό 
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αλλά κυρίως χάνεται η θερμότητα που μεταφέρεται στο σύστημα ψύξης όταν ο ατμός 

συμπυκνώνεται. Η διαδικασία ψύξης είναι απαραίτητη και, ειδικά τα καλοκαίρια 

στην Ευρώπη, κάποιοι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί έπρεπε να μειώσουν την 

παραγωγή τους, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα όρια ψύξης. 

Ακόμα, 5% - 10% της ενέργειας χάνεται κατά τη μεταφορά του ηλεκτρισμού 

στο δίκτυο. 

 

 

1.4.4    Σταθμοί συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας 

 

Ο σταθμός συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας είναι ένας 

ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός, όπου χρησιμοποιείται ως καύσιμο το αέριο για την 

κίνηση ενός αεριοστρόβιλου, ενώ το αέριο που εκλύεται κατά την καύση παράγει 

ατμό. Παρά την αποδοτικότητά της, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σε νέους 

ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς με δυνατότητα πρόσβασης σε προμήθειες αερίου, αν 

και άλλες πηγές ορυκτών καυσίμων, όπως ο άνθρακας, μπορούν να αεριοποιηθούν 

και να χρησιμοποιηθούν από αυτήν την τεχνολογία. Το επόμενο σχήμα 1.11 δείχνει 

το συνολικό θερμικό ισοζύγιο: 

 

 
Σχήμα 1.11 Ενεργειακή κατανομή σε ένα σταθμός συνδυασμένης παραγωγής ενέργειας (Πηγή: 

Progress in Energy and Combustion Science ) [7]  
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1.4.5    Μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας 

 

Οι μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας είναι μονάδες ικανές να 

παράξουν και θερμότητα και ηλεκτρισμό, για αυτό και είναι γνωστές ως μονάδες 

μικτής παραγωγής. Αυτές οι μονάδες μπορούν να είτε να παράγουν για δική τους 

χρήση μόνο, είτε να πωλούν τη θερμότητα που παράγουν σε γειτνιάζουσες 

βιομηχανικές μονάδες και νοικοκυριά μέσα από ένα σύστημα κεντρικής θέρμανσης ή 

ακόμα να προωθούν τον ηλεκτρισμό που παράγουν στο δίκτυο. Ακόμα, μπορούν να 

επιτύχουν πολύ υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα, εφόσον ποσοστά αποδοτικότητας 

χαμηλότερα από 50% για τους αποκλειστικά ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, 

υπερβαίνουν το 75% στις μονάδες συμπαραγωγής, όπως προκύπτει και από το σχήμα 

1.12 Δυστυχώς όμως, όπως προκύπτει και από το σχήμα 1.13, η λειτουργία τέτοιων 

μονάδων είναι περιορισμένη σε πολλά σημεία της Ευρώπης. 

 

 
Σχήμα 1.12 Αποδοτικότητα στην μετατροπή της ενέργειας. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Περιβάλλοντος [3] 

 

 
 

Σχήμα 1.13 Ποσοστό στη συμπαραγωγής θερμότητας και ενέργειας στην παραγωγή 

ηλεκτρισμού το 2006. Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT) [4] 
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1.5     Ενεργειακή Ένταση  
 

Η ενεργειακή ένταση είναι η μονάδα μέτρησης της συνολικής ενεργειακής 

κατανάλωσης σε σχέση με την οικονομική δραστηριότητα. Η συνολική ενεργειακή 

κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό αύξησης της 

τάξης του 0.8% κατά την περίοδο 1990 – 2005, τη στιγμή που το Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν (ένα οικονομικό μέγεθος), υπολογισμένο σε σταθερές τιμές, αυξήθηκε με 

ετήσιο ρυθμό ύψους 2.1% την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, τη 

μείωση της συνολικής ενεργειακής έντασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 με ένα 

μέσο ρυθμό ύψους 1.3% κατ΄ έτος. Η θετική αυτή συνέπεια αποτυπώνεται στο  

Σχήμα 1.14 που ακολουθεί. 

 

 
 

Σχήμα 1.14 Συνολική ενεργειακή ένταση στην ΕΕ των 27 κατά την περίοδο 1990-2005, όπου 

1990=100. Πηγή: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκή 

Στατιστική Υπηρεσία [3] [4] 
 

Παρόλα αυτά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως κάθε ετήσια αύξηση της 

ενεργειακής κατανάλωσης της τάξης του 0.8% μεταφράζεται σε συνολική αύξηση 

των ενεργειακών αναγκών ύψους 12%. Αν θέλουμε να μιλήσουμε με οικονομικούς 

όρους, μπορεί να είμαστε πιο αποδοτικοί χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια για την 

παραγωγή ενός οικονομικού αγαθού, όμως συνεχίζουμε να επιβαρύνουμε το 

περιβάλλον. Για να αποκτήσουμε μια πιο σφαιρική εικόνα της κατάστασης, χρήσιμο 

είναι να σκεφτούμε τα συστατικά του μίγματος καυσίμων που χρησιμοποιούνται και 

πώς αυτά διαφέρουν από χώρα σε χώρα και, συγκεκριμένα, την εξάρτηση από μη 

ανανεώσιμες πηγές. Αυτό προκαλεί το φαινόμενο της έντασης του άνθρακα, αλλιώς 

γνωστό ως «ανθρακικό αποτύπωμα», που εκφράζει τις μονάδες εκπομπών διοξειδίου 

του άνθρακα κατά κεφαλήν σε κάθε χώρα. Παρόλα αυτά, αξίζει να επισημάνουμε για 

ακόμα μία φορά πως πρέπει να χρησιμοποιούμε τα στατιστικά δεδομένα με προσοχή. 
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Σχήμα 1.15 Τελική κατανάλωση ενέργειας το 1995 και το 2006 (πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική 

Υπηρεσία) [4] 
 

 

Πίνακας 1.2 Τελική κατανάλωση ενέργειας (σε 1.000 τόνους ισοδύναμα πετρελαίου) το 1995 

και το 2006. Πηγή: Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία [4] 
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Τα παραπάνω στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν τόσο την ενεργειακή 

συμπεριφορά των ατόμων όσο το είδος της βιομηχανίας που διαθέτει κάθε χώρα, τα 

μέσα μετακίνησης αλλά και την ενεργειακή κατανάλωση των νοικοκυριών.  
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2.1      Εισαγωγή 

 

Η διαχείριση της ενέργειας είναι σύνθετο πρόβλημα άμεσα συνδεδεμένο με τα 

μεγάλα κοινό-πολιτικά διλήμματα της εποχής μας: την ορθολογική διαχείριση των 

φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Δυο δρόμοι υπάρχουν για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. 

Από τη μια μεριά καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων πηγών, ήπιων 

όπως αιολική, ηλιακή κλπ. Ή εντατικών όπως η πυρηνική σύντηξη. Η ανάπτυξη όμως 

αυτή των νέων πηγών ενέργειας απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και κυρίως χρόνο 

που, παρά την αλματώδη πρόοδο της τεχνολογίας μας, δεν φαίνεται να είναι 

μικρότερος από 20 - 30 χρόνια. Στο μεσοδιάστημα αυτό θα πρέπει να καταβάλλεται 

προσπάθεια αξιοποίησης κάθε ενεργειακού πόρου που θα μπορούσε να συνεισφέρει 

στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών.  

Ο δεύτερος δρόμος είναι ο περιορισμός των ενεργειακών αναγκών, δηλαδή η 

εξοικονόμηση ενέργειας, που είναι δυνατόν μεσοπρόθεσμα να γίνει μια από τις 

σημαντικότερες πηγές ενέργειας και τις περισσότερες φορές από τις λιγότερο 

δαπανηρές. 

Με την “εξοικονόμηση” περιλαμβάνεται τόσο ο περιορισμός της σπατάλης 

όσο, και κύριος, η αποδοτική χρησιμοποίηση της ενέργειας ώστε να επιτυγχάνεται το 

ίδιο αποτέλεσμα με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν 

σήμερα μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας στους περισσότερους τομείς. 

Αυτό συμβαίνει επειδή οι συνήθειες της καθημερνής μας ζωής αλλά και η τεχνολογία 
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μας, έχουν δημιουργηθεί και ανεπτύχθη σε περιόδους ενεργειακής ευημερίας, όταν το 

κόστος της ενέργειας αποτελούσε περιορισμένης σημασίας παράγοντα. 

Το όλο σκεπτικό της εξοικονόμησης ενέργειας βασίζεται στη προσπάθεια για 

εξεύρεση τρόπων ορθολογικής χρήσης της ενέργειας προκειμένου να οδηγηθούμε σε 

μείωση της ζήτησης ενέργειας χωρίς να επηρεασθούν αρνητικά οι παραγωγικές 

διαδικασίες αλλά και η άνετη διαβίωσή μας. Η πιο πάνω προσέγγιση είναι απόλυτα 

συμφέρουσα, διότι αντί να παράγουμε συνεχώς περισσότερη ενέργεια, προσπαθώντας 

να καλύψουμε την αυξανόμενη ζήτηση, θα μειώσουμε τη ζήτηση εφαρμόζοντας 

συστήματα και διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον η θετική επίδραση 

στο περιβάλλον θα είναι τεράστια, αφού οι αέριοι ρύποι θα μειωθούν αναλογικά με 

την εξοικονόμηση ενέργειας.  

 

2.1.1   Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες είναι γεγονός ότι οι ενεργειακοί πόροι συνδέονται 

άμεσα με την ομαλή λειτουργία του οικονομικού συστήματος. Οι απαιτήσεις σε 

ενέργεια των γραμμών παραγωγής, η αυξανόμενη κατανάλωση και η ανορθόδοξη 

χρήση της ενέργειας έχουν οδηγήσει σε μείωση των αποθεμάτων των ενεργειακών 

πόρων και επομένως στην αύξηση του κόστους εξόρυξης και παραγωγής τους. Η 

στενότητα των φυσικών πόρων και η επίπτωσή τους στην οικονομική ανάπτυξη έχει 

απασχολήσει ιδιαίτερα την οικονομική σκέψη. Ειδικότερα το ενδιαφέρον για την 

στενότητα των ορυκτών καυσίμων υπήρξε αρκετά έντονο εξαιτίας των δυο μεγάλων 

ενεργειακών κρίσεων. Ο προβληματισμός στρεφόταν πάντα γύρω από το πώς θα 

μπορέσει να συμβαδίσει η κοινωνική ευημερία σε συνάρτηση με την στενότητα των 

φυσικών πόρων.  

Οι ενεργειακοί πόροι που κατέχουν σήμερα δεσπόζουσα θέση στην παγκοσμία 

κατανάλωση ενέργειας είναι κυρίως το πετρέλαιο και τα προϊόντα του ενώ ακολουθεί 

ο άνθρακας και το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο και τα λοιπά ορυκτά καύσιμα είναι 

εξαντλήσιμοι και σπάνιοι πόροι και επομένως υπό την πίεση της αυξανόμενης 

ζήτησης θα αυξάνονται ολοένα και οι τιμές τους [10] [11].  

Τα τελευταία χρόνια οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα 

υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες. Επιπρόσθετα, οι τιμές του 

άνθρακα και του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό σε σχέση με τις 

τιμές του πετρελαίου το οποίο σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου 

επηρεάζουν άμεσα τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων, πιέζοντας ταυτόχρονα και 

τις τιμές των ειδών 1ης ανάγκης.  

Οι προηγούμενες πετρελαϊκές κρίσεις, όπως εκείνη της δεκαετίας του 70, είχαν 

προκληθεί από τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στην πρόσφορα του πετρελαίου 

από τις χώρες παραγωγής.  

Η σημερινή κρίση, οφείλεται στο γεγονός ότι το πετρέλαιο, αγωνίζεται να 

ανταποκριθεί σε μια αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση. Το συμπέρασμα είναι πως η 

αύξηση των τιμών του πετρελαίου οφείλεται σε μια διαρθρωτική μεταβολή της 

ισορροπίας μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης του πετρελαίου στην παγκόσμια 

οικονομία και ως εκ τούτου το πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνουν υψηλές. Η 

κυριότερη πολιτική αντιμετώπιση του προβλήματος επικεντρώνεται στο να 

καταστούν οι χώρες περισσότερο αποτελεσματικές όσο αναφορά την χρήση Α.Π.Ε. 

και να είναι λιγότερο εξαρτημένες από τα ορυκτά καύσιμα [10]. 
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2.1.2   Η εξοικονόμηση ενέργειας μέρος της λύσης του ενεργειακού προβλήματος 

 

Μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, το ενδιαφέρον άρχισε να στρέφεται προς 

την αξιοποίηση των λεγόμενων ήπιων μορφών ενέργειας. Η ενέργεια από τον ήλιο, 

τον αέρα, τη βιομάζα και άλλες πηγές δεν έχουν τα προβλήματα των άλλων πηγών 

ενέργειας που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Θεωρείται ότι δεν προκαλούν εξαρτήσεις, 

είναι πρακτικά ανεξάντλητες και ανανεώσιμες και οικολογικά καθαρές. Οι ήπιες 

μορφές ενέργειας φαίνεται να ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις, ώστε ν' αποτελέσουν 

τις κύριες πηγές ενέργειας του μέλλοντος. Πολλοί αρέσκονται να αποκαλούν τις ήπιες 

μορφές, νέες μορφές ενέργειας. Το σωστό είναι να αποκαλούνται εγκαταλειμμένες 

μορφές ενέργειας. Πράγματι, οι πηγές αυτές χρησιμοποιούνταν ευρύτατα από τον 

άνθρωπο στο παρελθόν. Όμως, όταν οι ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου 

αυξήθηκαν, οι πηγές των ήπιων μορφών ενέργειας δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις και γι' αυτό εγκαταλείφθηκαν.  

Η μικρή απόδοση είναι το βασικό μειονέκτημα αυτών των πηγών.  Παρά τις 

θεαματικές τεχνολογικές προόδους, οι μετατροπείς της ηλιακής και της αιολικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια εξακολουθούν να έχουν εξαιρετικά μικρή απόδοση 

και θα πρέπει να περάσουν αρκετές δεκαετίες σκληρής ερευνητικής προσπάθειας, 

μέχρις ότου οι πηγές αυτές καταστούν ικανές ν' αντικαταστήσουν σημαντικές 

ποσότητες άνθρακα και πετρελαίου.  

Έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι ήπιες μορφές ενέργειας είναι οικολογικά 

καθαρές. Η εντύπωση είναι εσφαλμένη. Γενικά, όλες οι μορφές ενέργειας επιδρούν 

αρνητικά στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, η κατασκευή φωτοβολταϊκών κυψελών 

προκαλεί τη δημιουργία σημαντικών τοξικών αποβλήτων αρσενικού και καδμίου. Αν 

η κατασκευή τους γενικευθεί, τότε οι χώρες στις οποίες θα κατασκευάζονται θα 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επιπλέον, η 

γενίκευση της άντλησης ενέργειας από τον ήλιο θ' απαιτήσει τη δέσμευση τεράστιων 

εκτάσεων γης και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ισορροπία του οικολογικού 

συστήματος εκτεταμένων περιοχών.  

Το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και µε τη γενίκευση της χρήσης ανεμογεννητριών για την 

αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Όσον αφορά στην ενέργεια από τη βιομάζα, µια 

αλόγιστη χρήση της μπορεί να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές. Η βιομάζα είναι 

υπό συνθήκες ανανεώσιμη.  

Γενικά, αυτό που θ' απαλύνει τις επιπτώσεις του ενεργειακού προβλήματος 

είναι η χρήση της λογικής για την αντιμετώπισή του. Ο παραλογισμός του ανθρώπου 

στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος δεν γνωρίζει όρια. Δεν  θα ήταν 

υπερβολή να λέγαμε ότι η ενέργεια που σήμερα αντλείται αξιοποιείται σε ποσοστό 

μικρότερο από 20%.  

Το υπόλοιπο 80% στην κυριολεξία πετιέται μετατρεπόμενο σε απώλειες (θερμότητα). 

Αν μπορούσαμε να μειώσουμε τις απώλειες στο 50%(25%), θα είχαμε ουσιαστικά 

πετύχει το διπλασιασμό (τριπλασιασμό) των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη 

που σήμερα εκμεταλλευόμαστε. Από τα παραπάνω βλέπουμε να αναδεικνύεται ένα 

τεράστιο ανεκμετάλλευτο ενεργειακό κοίτασμα. Είναι το κοίτασμα που λέγεται 

Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

 Η εξοικονόμηση ενέργειας, λοιπόν, αποτελεί το πρώτο μεγάλο βήμα για την 

ορθή αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος. Πρέπει να εξαντλήσουμε τη 

δημιουργική µας φαντασία, ώστε να βελτιώσουμε το συντελεστή απόδοσης όλων των 
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συσκευών, μηχανών και διατάξεων που μετατρέπουν την ενέργεια από τη µια μορφή 

στην άλλη. Σήμερα, το επίπεδο της επιστήμης και της τεχνολογίας το επιτρέπουν. 

Άλλωστε, όσο κι αν φαίνεται 

παράξενο, δεν έχουμε παρά να διορθώσουμε χονδροειδέστατα λάθη και αβλεψίες που 

έγιναν στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι ήταν ανυποψίαστοι για τις επιπτώσεις των 

ενεργειών τους.  

Τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι αμέσως ορατά. Για 

παράδειγμα, μπορούμε να φωτίζουμε εξίσου καλά τους χώρους µας καταναλώνοντας 

µόνο το ένα τρίτο της ενέργειας που ξοδεύουμε σήμερα, αρκεί ν' αντικαταστήσουμε 

στα σπίτια µας και στους δρόμους τους λαμπτήρες µε λαμπτήρες υψηλής απόδοσης. 

Αυτή η πράξη θ' αποφέρει την εξοικονόμηση μεγάλων ποσών ενέργειας. Έτσι, αντί 

να εισάγουμε ηλεκτρική ενέργεια ή αντί να επενδύουμε για τη δημιουργία νέων 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα 

πρόγραμμα αντικατάστασης των ηλεκτρικών λαμπτήρων.  

Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι µια εξαιρετικά ευέλικτη διαδικασία. Μπορεί 

να εφαρμοστεί ανά πάσα χρονική στιγμή και µε οποιοδήποτε ρυθμό επιτρέπει η 

υπάρχουσα οικονομική κατάσταση και ο βαθμός κατανόησης του προβλήματος. Είναι 

µια προσπάθεια από την οποία κανείς δεν χάνει ποτέ. Αυτό που χρειάζεται είναι η 

ενθάρρυνσή της από τις κυβερνήσεις και γενικά από τους πολιτικούς και η 

ενημέρωση του κοινού, ιδιαίτερα μέσα από τη γενική εκπαίδευση.  

Βέβαια, όσο ευέλικτη κι αν είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, οι καιροί δεν 

περιμένουν και τα προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να προωθηθούν 

όσο το δυνατό γρηγορότερα. Οι λόγοι που επιβάλλουν την ταχεία δράση είναι µάλλον 

οικονομικοί παρά οικολογικοί. Η τιμή του πετρελαίου και γενικότερα των καυσίμων 

θ' αυξάνουν ραγδαία µε το χρόνο. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η ενέργεια έχει ένα 

επιπλέον κόστος που προς το παρόν παραμένει κρυφό και καλύπτεται από τους 

κρατικούς προϋπολογισμούς, χωρίς να επιρρίπτεται άμεσα στο καταναλωτικό κοινό. 

Το κρυφό κόστος της ενέργειας αναφέρεται στο κόστος της φύλαξης των πηγών 

πετρελαίου και στο κόστος της αποκατάστασης των καταστροφών του περιβάλλοντος 

που προκαλεί η κατανάλωση των καυσίμων. Εκτιμάται ότι η φύλαξη και η 

αποκατάσταση των καταστροφών του περιβάλλοντος, επιβαρύνει το κόστος κάθε 

βαρελιού πετρελαίου, που προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, µε το ποσό των 50$. 

Τέλος, η εξοικονόμηση ενέργειας θα έχει και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα 

στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος και θα πρέπει να γίνει τρόπος 

ζωής. Η αύξηση της απόδοσης των αποδεκτών ενέργειας (καταναλώσεις) θα 

προωθήσει τη γενίκευση της άντλησης ενέργειας από τις πηγές ήπιας µμορφής. 

Ανεξάρτητα από το μικρό συντελεστή απόδοσης αυτών των πηγών, η εξοικονόμηση 

ενέργειας θα βελτιώσει το συντελεστή απόδοσης του συστήματος πηγή-αποδέκτης. 

Τελικά αυτός είναι ο συντελεστής απόδοσης που ενδιαφέρει κι όχι ο συντελεστής 

απόδοσης κάθε μονάδας χωριστά. Ακόμη και στην περίπτωση που καταστεί δυνατή η 

άντληση ενέργειας από τα τεράστια αποθέματα της πυρηνικής σύντηξης ή άλλων 

πηγών η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση της θα επιβάλλεται και 

πάλι για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος [10] [11]. 

 

2.1.3    Ελαχιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού κόστους της ενέργειας 
 

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της μελλοντικής ζήτησης ενέργειας, δεν 

υπάρχουν πολλές εναλλακτικές λύσεις, όπως προκύπτει από τη στατιστική ανάλυση 

του ενεργειακού προβλήματος στην Ελλάδα και το προτεινόμενο πρόγραμμα του 
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Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας (ΕΣΕ). Για την αντιμετώπιση του γενικότερου 

ενεργειακού προβλήματος της χώρας, η στρατηγική της αποσύνδεσης της στενής 

σχέσης ανάμεσα στην καταναλισκόμενη ενέργεια και την οικονομική ανάπτυξη, 

εμφανίζεται ως η περισσότερο αποτελεσματική και εφικτή. Ένας άλλος στρατηγικός 

στόχος του ελληνικού ενεργειακού προγράμματος θα πρέπει να είναι η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κοινωνικού κόστους της ενέργειας, διεργασία που 

προϋποθέτει ότι η εκτίμηση ενός έργου δεν πρέπει να γίνεται στη βάση μόνο του 

χρηματικού κόστους. Για τη θεώρηση του κοινωνικού κόστους είναι απαραίτητο να 

λάβουμε υπόψη την εξάντληση των ενεργειακών πόρων, τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις, τις γεωπολιτικές εξελίξεις κ.α. Η τακτική για την επίτευξη των 

προηγούμενων στρατηγικών περιλαμβάνει την ακόλουθη σειρά δραστηριοτήτων:  

 

1) Μεθοδευμένη εξοικονόμηση στη βιομηχανική, εμπορική χρήση, και στις 

μεταφορές (στο επίπεδο του 15% μέχρι το 1990), χωρίς περιορισμό της τελικής 

κατανάλωσης. Ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης θα πρέπει να περιλαμβάνει εισαγωγή 

νέας τεχνολογίας, ανακύκλωση ενεργειοβόρων προϊόντων, υποκατάσταση 

ενεργειακών πηγών, κατάλληλη διάρθρωση των συντελεστών  παραγωγής και έλεγχο 

των απωλειών.  

2) Προγραμματισμός των ενεργειοβόρων βιομηχανικών επενδύσεων με βάση το 

οριακό κόστος της ενέργειας και τη στενότητα των συντελεστών παραγωγής.  

3) Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης, με αντικειμενικό σκοπό 

την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους.  

4) Αξιοποίηση των εγχώριων πόρων, με εντατική εκμετάλλευση και τον ταχύτερο 

δυνατό ρυθμό. 

5) Διερεύνηση της ενεργειακής τροφοδότησης, για μια ορθολογικότερη κατανομή 

των χρησιμοποιούμενων πηγών και μορφών ενέργειας.  

6) Ορθολογική παραγωγή ηλεκτρισμού, ώστε να καθοριστεί ο βέλτιστος βαθμός 

συμμετοχής του ηλεκτρισμού στο ενεργειακό ισοζύγιο και να διαμορφωθεί 

αποτελεσματικότερη διάρθρωση ηλεκτροπαραγωγής.  

7) Εκσυγχρονισμός του πετρελαϊκού συστήματος, ώστε να είναι θεσμοθετημένη η 

πλήρης ευθύνη του προμηθευτή και να διαμορφώνονται συνθήκες ανταγωνισμού.  

8) Εντατικοποίηση του προγράμματος ερευνών και εφαρμογών.  

Οι προηγούμενες προτάσεις προϋποθέτουν αποτελεσματική οργάνωση, 

κατάστρωση αναλυτικών προτύπων του ενεργειακού συστήματος και μεθοδευμένη 

παρακολούθηση των τεχνικοοικονομικών εξελίξεων [10] [11]. 

. 

 

2.1.4     Η οικονομική σημασία της εξοικονόμησης  

 

Η μελλοντική κάλυψη των αναγκών σε ενεργεία θα πρέπει να αναζητηθεί κύρια 

στις εξής πηγές:  

o Νέες μορφές ενέργειας και 

o Εξοικονόμηση ενέργειας 

Η εξοικονόμηση ενέργειας αντιπροσωπεύει μια από τις σημαντικότερες 

ενεργειακές πηγές. Η τροφοδότηση της ενεργειακής ζήτησης με εξοικονομούμενη 

ενεργεία αποτελεί οικονομικά ελκυστική λύση. Συγκεκριμένα, το κόστος για 

εξοικονόμηση του 25% της ενεργειακής κατανάλωσης της βιομηχανίας των ΗΠΑ 

ανέρχεται σε 125 δις δολάρια έναντι 170 δις δολαρίων που απαιτούνται για 

επενδύσεις παράγωγης της ενέργειας από άνθρακα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και 
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ηλεκτρισμό. Παρόλα αυτά η εξοικονόμηση ενεργεία δεν έχει γίνει ευρύτερα 

αποδεκτή και αυτό οφείλεται στο ότι : 

 -παρατηρείτε δυσκολία εξεύρεσης κεφαλαίων για τις κατάλληλες επενδύσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας  

-οι επιχειρήσεις προτιμούν επενδύσεις για επέκταση των δραστηριοτήτων τους 

-οι παραγωγοί ενέργειας αποδέχονται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιστροφής των 

κεφαλαίων τους από εκείνο των καταναλωτών ενέργειας. Με αποτέλεσμα, στην 

πράξη, να διαμορφώνεται οικονομικά συμφέρουσες τιμές αγοράς ενέργειας. 

 

 

2.2   Συμπεριφορά καταναλωτών  

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πρόσφατα την πράσινη βίβλο με την φιλοδοξία 

να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 20 % έως το 2020. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο φθηνότερος και ταχύτερος τρόπος για την μείωση 

των αέριων ρύπων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων μας. Μέχρι σήμερα, 

έχει αντιμετωπιστεί κυρίως μέσα από την προσφορά αποδοτικών τεχνολογιών όμως 

τα τελευταία χρόνια μελετάται ένας παράγοντας που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στον ενεργειακό τομέα και δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο. Τα αποτελέσματα 

ερευνών που εκπονούνται σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύουν την άποψη πως 

ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης ενεργείας αλλά και σημαντική προστασία του 

περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την αλλαγή της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς. 

Η αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς είναι ζωτικής σημασία, ωστόσο η 

έλλειψη ενημέρωσης και κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής , συντέλεσε στην αδιαφορία 

των καταναλωτών για κάθε σημαντική προσπάθεια μέχρι τώρα. Η αλλαγή 

πεποιθήσεων είναι προϊόν διαρκούς εκπαίδευσης και επομένως δεν μπορεί να συμβεί 

αστραπιαία. Είναι σκόπιμο να πείσει κανείς ένα μέσο νοικοκυριό για το ότι οι μικρές 

καθημερινές συνήθειες και αποφάσεις για πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις μπορούν 

να σημάνουν την αρχή για συλλογική μείωση της χρήσης ενέργειας αλλά και των 

εξόδων μας. 

Οι καταναλωτές ενέργειας μπορούν να επηρεαστούν από κανόνες, θεσμικά 

μέτρα και καμπάνιες ενημέρωσης. Ωστόσο η εμπειρία από μελέτες εξοικονόμησης 

ενέργειας καταδεικνύει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις δεν επιφέρουν από μόνες τους το 

επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς οι καταναλωτές δύσκολα αλλάζουν καλά εδραιωμένες 

συνήθειες. Η παροχή κινήτρων και ιδιαιτέρα οικονομικών , έχει αποδειχτεί ως τώρα 

από τους καλύτερους σύμμαχους στην προσπάθεια αποκόμισης ενεργειακών οφελών. 

Οικονομικά εργαλεία όπως η φοροαπαλλαγές ή η διαφοροποίηση στο δασμολόγιο, 

έχουν αξιοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Ένα 

επιτυχημένο ελληνικό παράδειγμα είναι η αγορά των ενεργειακών συλλεκτών. 

Το πιο ουσιαστικό βήμα για την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς 

αποτελεί η ανάπτυξη ενός «περιβαλλοντικού πολιτισμού». Μεγάλες προσπάθειες 

έχουν γίνει κατά καιρούς από Ευρωπαϊκούς οργανισμούς με στόχο την ενημέρωση 

του ευρέως κοινού ή μικρότερων ομάδων κατά περίπτωση. Κρίνεται σκόπιμο όμως , 
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η κάθε προσπάθεια ενημέρωσης να σχεδιάζεται αφού έχει προηγηθεί ποσοτική και 

ποιοτική έρευνα για τις απόψεις και τις κοινές συνήθειες των ανθρώπων. Επιβάλλεται 

σε αυτές τις προσπάθειες να είναι αρωγός η πολιτεία. Δραστηριότητες οι οποίες 

ενδυναμώνουν την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε αυτά τα θέματα πρέπει να 

προωθηθούν ώστε να παρέχουν το ερέθισμα στους πολίτες να δράσουν με την σειρά 

τους. Ο  σχεδιασμός εκστρατειών ενημέρωσης και τα προγράμματα δια βίου 

εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν ουσιαστική πληροφόρηση στους καταναλωτές για 

την υιοθέτηση απλών μέτρων. Είναι σημαντικό να γίνει συνείδηση στους 

καταναλωτές ότι η εξοικονόμηση ενέργειας με καθημερινές πρακτικές επιφέρει 

κέρδος, τόσο χρηματικό όσο και περιβαλλοντικό, με μηδενικό κόστος. 

 

2.3    Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Οικιακό Τομέα 

 

Η επιτακτική πλέον ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος, οι 

δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη και η ραγδαία άνοδος των 

τιμών των συμβατικών καυσίμων μας καθιστούν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

[ΑΠΕ] μια εφικτή εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών καυσίμων και της 

ηλεκτρικής ενέργειας στον οικιακό τομέα. Το ζήτημα, όμως, που τίθεται είναι υπό 

ποιες προϋποθέσεις οι τεχνολογίες των ΑΠΕ μπορούν να αντικαταστήσουν τις 

συμβατικές λύσεις όπως επίσης και ποιο θα είναι το κόστος και η αποδοτικότητα των 

επενδύσεων αυτού του είδους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση 

των τεχνολογιών ΑΠΕ αποτελεί η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων Εξοικονόμησης 

Ενέργειας [ΕΞΕ], η οποία μπορεί να μειώσει σημαντικά την απαιτούμενη 

εγκατεστημένη ισχύ των τεχνολογιών ΑΠΕ. Δεδομένου ότι η ΕΞΕ εξαρτάται και σε 

ένα μεγάλο βαθμό από τη συμπεριφορά του καταναλωτή, με μηδενικού κόστους 

επεμβάσεις – ρυθμίσεις, μπορεί να μειωθεί σημαντικά το κόστος επένδυσης για την 

εγκατάσταση των τεχνολογιών ΑΠΕ. 

 

2.3.1    Εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό εξοπλισμό 

Ενεργειακές ετικέτες οικιακών ηλεκτρικών συσκευών 

Για την ενεργειακή σήμανση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 

χρησιμοποιείται μια τυποποιημένη ενεργειακή ετικέτα ώστε να είναι εύκολα 

αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε όπως ορίζεται 

από τις κοινοτικές οδηγίες. Η ετικέτα τοποθετείται σε εμφανές σημείο των συσκευών. 

Η ενεργειακή ετικέτα πληροφορεί τον καταναλωτή για συγκεκριμένα σημαντικά 

ενεργειακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής συσκευής ώστε αυτός να 

έχει την δυνατότητα να συγκρίνει την αποδοτικότητα και τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά μεταξύ των συσκευών που θέλει να αγοράσει. Συγκεκριμένα η 

ενεργειακή ετικέτα παρέχει πληροφορίες:  

1. Για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της συσκευής σε kWh κατά τη 

διάρκεια ενός έτους για τα ψυγεία και τους καταψύκτες ή ενός τυπικού 

κύκλου πλυσίματος για τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων. 

2. Για την ενεργειακή απόδοση της οικιακής συσκευής μέσω της οποίας ο 

καταναλωτής έχει την δυνατότητα να επιλέξει την πιο ενεργειακά αποδοτική 

ανάμεσα σε πλήθος διαφορετικών οικιακών συσκευών. Ανάλογα με την 

ενεργειακή τους απόδοση, οι συσκευές κατατάσσονται σε 7 κατηγορίες που 
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ορίζονται με λατινικά γράμματα A,B,C,D,E,F,G με την κατηγορία Α να 

αποτελεί την πιο ενεργειακά αποδοτική και την κατηγορία G τη λιγότερο 

αποδοτική. 

3. Για σημαντικά λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της οικιακής 

συσκευής που θα βοηθήσουν τον καταναλωτή να επιλέξει την συσκευή που 

επιθυμεί ανάλογα με τα κριτήρια  και της ανάγκες του. Τέτοια 

χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν την χωρητικότητα των ψυγείων, τη διάρκεια 

ζωής των λαμπτήρων, τον τύπο του κλιματιστικού ανάλογα με τη λειτουργία 

ψύξης ή θέρμανσης, το επίπεδο θορύβου της συσκευής κ.λ.π.  

 

 
Σχήμα 2.1 Υπόδειγμα ενεργειακής ετικέτας 
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Σημαντική ένδειξη στην ετικέτα αποτελεί και το Κοινοτικό Οικολογικό Σήμα 

(Eco Label) το οποίο απονέμεται αποκλειστικά σε επιλεγμένες ηλεκτρικές συσκευές 

που ανταποκρίνονται σε πιστοποιημένα υψηλά πρότυπα περιβαλλοντολογικής και 

ενεργειακής απόδοσης. Οι συσκευές που φέρουν αυτό το Σήμα είναι κατά κανόνα 

συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση και υψηλά περιβαλλοντικά κριτήρια 

κατασκευής και λειτουργίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η κατανάλωση ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση και τα 

υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευών έχουν υπολογιστεί με βάση κοινά 

πρότυπα μετρήσεων (standards) για όλες τις ομοειδείς συσκευές και επομένως είναι 

άμεσα συγκρίσιμα από συσκευή σε συσκευή. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας 

εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης και το σημείο από το οποίο είναι τοποθετημένη η 

συσκευή. 

 

 

Ψυγεία- καταψύκτες 

Τα ψυγεία, οι καταψύκτες και οι συνδυασμοί τους αποτελούν μερικές από τις 

πιο ενεργοβόρες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές αν αναλογιστούμε ότι δουλεύουν όλο 

το 24ωρο και καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος. Για αυτό 

θα πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά. 

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας για ψυγεία και καταψύκτες:  

o Τα ψυγεία και οι καταψύκτες πρέπει να βρίσκονται μακριά από πηγές 

θερμότητας. Η υψηλή θερμοκρασία του χώρου κοντά στην συσκευή αυξάνει 

μέχρι και 30% την κατανάλωση ενέργειας. 

o Θα πρέπει να υπάρχει μια μικρή απόσταση (5-19 εκ.) της πλάτης της 

συσκευής από τους τοίχους και να ξεσκονίζονται τακτικά οι σωληνώσεις 

(πλέγμα) στην πίσω πλευρά του. 

o Αν η συσκευή δεν κάνει αυτόματη απόψυξη, τότε θα πρέπει να γίνεται 

απόψυξη σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ένα στρώμα πάχους πάγου 5 

χιλιοστών αυξάνει κατά 30% την κατανάλωση ενέργειας. 

o Ρυθμίστε το θερμοστάτη του ψυγείου ώστε η θερμοκρασία στο θάλαμο 

συντήρησης να είναι 7 
ο
C  και του καταψύκτη στους -18 

ο
C. Έτσι 

εξοικονομείτε μέχρι και 15% ρεύμα. 

o Η πόρτα του ψυγείου και του καταψύκτη δεν θα πρέπει να μένει ανοιχτή 

άσκοπα. Καλό είναι να γνωρίζουμε τι χρειαζόμαστε πριν ανοίξουμε το ψυγείο 

και να το κλείνουμε γρήγορα. 

 

Πλυντήρια, στεγνωτήρια, πιάτων και ρούχων. 

Τα πλυντήρια και τα στεγνωτήρια ρούχων καθώς και οι συνδυασμοί τους 

αποτελούν οικιακές συσκευές που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικού 

ρεύματος με μεγάλο ποσοστό της κατανάλωσης αυτής να οφείλεται στη θέρμανση 

του νερού του πλυντηρίου και την ενέργεια που καταναλώνεται για το στέγνωμα των 

ρούχων αντίστοιχα. Η συνολική κατανάλωση ρεύματος εξαρτάται κυρίως από την 

συχνότητα χρήσης. Επιπρόσθετα, οι συσκευές αυτές χαρακτηρίζονται από σημαντικά 

ποιοτικά κριτήρια λειτουργίας , όπως η κατανάλωση νερού και ο βαθμός πλυσίματος 

και στεγνώματος, που επηρεάζουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας της συσκευής. Η 

επιλογή της συσκευής πρέπει να γίνεται προσεκτικά συγκρίνοντας τα δεδομένα που 

αναγράφονται στην ενεργειακή ετικέτα. 
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Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας για πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων: 

o Θα πρέπει να επιλέγονται πλυντήρια ή στεγνωτήρια ρούχων κατηγορίας υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης (Α,Β), συνεκτιμώντας την βαθμολόγηση ως προς το βαθμό 

πλυσίματος και στυψίματος ή στεγνώματος. 

o Να προτιμούνται συσκευές με χαμηλά κατανάλωση νερού, συγκρίνοντας τις 

πληροφορίες της ετικέτας μεταξύ των συσκευών διαφορετικών κατασκευαστών. 

o Να επιλέγεται οικονομικά προγράμματα για λίγα ρούχα. 

o Το πλυντήριο θα πρέπει να πλένει γεμάτο καταναλώνει λιγότερο ρεύμα, νερό , 

απορρυπαντικό από δυο οικονομικά πλυσίματα. 

o Να προτιμούνται προγράμματα πλύσης 30
o
C- 40

o
C για χρωματιστά και 50-60

ο
C 

για λευκά ρούχα. Τα νέας γενιάς απορρυπαντικά είναι το ίδιο αποτελεσματικά και 

στις χαμηλές θερμοκρασίες. Αν επιλέγεται προγράμματα πλύσης 40
o
C αντί 60

o
C 

εξοικονομείτε 35% ηλεκτρική ενέργεια. 

o Η πρόπλυση καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο όταν είναι απαραίτητη 

o Να χρησιμοποιούνται προγράμματα χαμηλής διάρκειας για ρούχα λίγο λερωμένα. 

o Το φίλτρο του πλυντηρίου πρέπει να διατηρείται καθαρό και να γίνεται έλεγχος 

του σωλήνα παροχής νερού στο σημείο της συνδέσεως. 

o Είναι προτιμότερο να στεγνώνουν τα ρούχα με τον παραδοσιακό τρόπο του 

απλώματος αντί για το στεγνωτήριο. 

o Αν στο σπίτι υπάρχει εγκατεστημένος ηλιακός θερμοσίφωνας κλειστού 

κυκλώματος ή boiler να προτιμούνται πλυντήρια ρούχων διπλής παροχής νερού 

(hot and call  fill) η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται είναι 55%. 

 

Ηλεκτρικοί λαμπτήρες  

Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες λόγω της ανάγκης για φωτισμό για αρκετές ώρες την 

ημέρα καταναλώνουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση 

ρεύματος για φωτισμό μπορεί να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό με τη χρήση των 

σύγχρονων λαμπτήρων φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης αντί των κλασικών 

λαμπτήρων πυρακτώσεως. Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται με προσοχή αφού 

συμβουλευτεί προσεκτικά την ενεργειακή ετικέτα διότι η κατανάλωση ενέργειας 

διαφέρει πολύ αναλόγως με τον τύπο του λαμπτήρα. 

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας στον φωτισμό:  

o Θα πρέπει να συγκρίνεται η κατανάλωση ρεύματος τη στιγμή αγοράς ενός 

λαμπτήρα από την ένδειξη της ετικέτας γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 

των διαφόρων τύπων λαμπτήρων. 

o Σε χώρους όπου τα φώτα λειτουργούν αρκετή ώρα η κατανάλωση μπορεί να 

μειωθεί κατά 8 φορές αν αντικαταστήσουμε τους κοινούς λαμπτήρες με λαμπτήρες 

πυρακτώσεως. 

o Οι λαμπτήρες πρέπει να διατηρούνται καθαροί και να μην σκεπάζονται από 

σκοτεινά και χοντρά υφάσματα, έτσι υπάρχει κέρδος σε φωτεινότητα και μπορεί  ο 

ίδιος χώρος να φωτιστεί με λιγότερους οι οποίοι θα μπορούσαν να είναι και 

χαμηλότερης ενεργειακής ισχύος. 

o Οι τοίχοι που είναι βαμμένοι με ανοιχτόχρωμα χρώματα βοηθούν στον καλύτερο 

φωτισμό του χώρου. 

o Κατά την διάρκεια της ημέρας όπου η ηλιοφάνεια είναι αρκετή, ανοίγοντας τα 

πατζούρια και τις κουρτίνες το φώς του ήλιου μπορεί να φωτίσει το σπίτι [8]. 
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2.4 Κτηριακός τομέας 

  
Ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περισσότερο από το 40% της 

παραγόμενης ενέργειας στην Ευρώπη. Η ανάγκη λοιπόν για ΕΞΕ στον τομέα 

αυτόν είναι άμεση και επιτακτική. Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Οδηγίας για την 

Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων 2002/91, η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή σε 

όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές του 2006, η χώρα μας, 

όπως και άλλα κράτη-μέλη, αυτή τη στιγμή επιδίδεται σε μια προσπάθεια 

δημιουργίας των μηχανισμών εφαρμογής για την εναρμόνιση του θεσμικού της 

πλαισίου με την εν λόγω Οδηγία. Η ΕΞΕ, εκτός από τα περιβαλλοντικά και 

οικονομικά οφέλη που επιφέρει, μειώνει την απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύ 

τεχνολογιών ΑΠΕ στις κατοικίες και κατά συνέπεια βελτιώνει τους 

οικονομικούς όρους της σχετικής επένδυσης. 

Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου επιτυγχάνεται 

κατ’ αρχάς μέσω του βιοκλιματικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του, 

αξιοποιώντας τις τοπικές κλιματικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους για 

θέρμανση – ψύξη και φωτισμό, σε συνδυασμό με τη μείωση των ενεργειακών 

καταναλώσεων συσκευών και λαμπτήρων στο κτίριο. 

Στη θερμική προστασία του κελύφους συμβάλλουν τα δομικά στοιχεία 

του κτιρίου, όπως η θερμομόνωση στις εξωτερικές τοιχοποιίες και στο δώμα, η 

χρήση διπλών έναντι μονών υαλοπινάκων κ.λπ. Η σωστή θερμομόνωση 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση των θερμικών απωλειών μέσω 

του κελύφους, επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό ποσοστό ΕΞΕ για το κτίριο 

συνολικά. Οι πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις στο κέλυφος (π.χ. παθητικά 

ηλιακά συστήματα έμμεσου ηλιακού κέρδους, όπως ηλιοστάσια, τοίχος trombe 

κ.λ.π.) αυξάνουν τις απαιτήσεις και το κόστος κατασκευής και απαιτούν την 

κατάλληλη ενημέρωση για την ορθή χρήση τους. 

 

Σχήμα 2.2 ενεργειακή κατοικία 
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Ο σωστός προσανατολισμός του κτιρίου δηλ. ο νότιος (μεσημβρινός) με 

κάποια απόκλιση (έως 30
0 

) προς την ανατολή – δύση, συμβάλλει ουσιαστικά 

στην καλύτερη ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Για παράδειγμα, με την 

τοποθέτηση μεγάλων ανοιγμάτων στο νότο και περιορισμένων στο βορρά, 

αξιοποιείται η ηλιακή ακτινοβολία για θέρμανση των νότιων χώρων και 

αντίστοιχα περιορίζονται οι θερμικές απώλειες από το βορρά. Εξάλλου, με την 

εξασφάλιση ανοιγμάτων σε βορρά και νότο δημιουργούνται καλύτερες 

συνθήκες διαμπερούς αερισμού και μικρότερες απαιτήσεις για κλιματισμό. 

 

Σχήμα 2.3 κατάλληλος προσανατολισμός 

Επιπλέον, η ορθή χωροθέτηση των δωματίων της κατοικίας ανάλογα με 

τον προσανατολισμό, π.χ. τοποθέτηση χώρων δευτερεύουσας χρήσης στον 

βορρά και κύριας χρήσης σε νότο και ανατολή, δημιουργεί βέλτιστες 

εσωτερικές θερμοκρασίες με ταυτόχρονη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη. 

Συμπερασματικά, ο κατάλληλος συνδυασμός προσανατολισμού, θέσης 

των ανοιγμάτων, χωροθέτησης και θερμικής προστασίας του κελύφους 

δημιουργεί συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, ενώ περιορίζει τη χρήση 

των θερμαντικών ή/και κλιματιστικών σωμάτων, με αποτέλεσμα σημαντική 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Για την επίτευξη θερμικής και οπτικής άνεσης μεγάλη σημασία έχει και ο 

κατάλληλος σκιασμός των χώρων με εξωτερικά σκίαστρα, σταθερά (π.χ. 

πρόβολος) ή κινητά (π.χ. τέντα) και, συμπληρωματικά, τα εσωτερικά 

σκίαστρα, π.χ. περσίδες, οι οποίες τοποθετούνται οριζόντια στα ανοίγματα με 

νότιο προσανατολισμό και κατακόρυφα σε αυτά με ανατολικό και δυτικό 

προσανατολισμό. Επίσης, στη θερμική άνεση συμβάλλουν οι φεγγίτες, 

ανεμιστήρες οροφής, κλπ., που δημιουργούν φυσικό δροσισμό και αερισμό. 

Σημαντικό ρόλο κατέχει η φύτευση και η κατάλληλη διαμόρφωση του 

περιβάλλοντος χώρου (ακάλυπτων χώρων, μπαλκονιών, ταρατσών κλπ.). Για 

παράδειγμα, η τοποθέτηση φυλλοβόλων δένδρων μπροστά από τα νότια 

ανοίγματα εξασφαλίζει ηλιακά κέρδη το χειμώνα και ηλιοπροστασία το 

καλοκαίρι. 
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Για την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ενεργειακά αποδοτικής κατοικίας, 

εκτός από παρεμβάσεις στο κτίσμα και στον περιβάλλοντα χώρο, είναι 

απαραίτητη και η χρήση συσκευών χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Όλες 

οι οικιακές συσκευές πλέον σήμερα χαρακτηρίζονται, ως προς την ενεργειακής 

τους κατανάλωση, με μια ετικέτα με κλίμακα Α-F, όπου οι συσκευές 

κατηγορίας A και F έχουν αντίστοιχα την ελάχιστη και μέγιστη ενεργειακή 

κατανάλωση. 

Η εφαρμογή τεχνικών ΕΞΕ στην κατασκευή μιας κατοικίας μπορεί να 

μειώσει σημαντικά τις καταναλώσεις για θέρμανση/ψύξη, καθώς και για 

ηλεκτρική ενέργεια (όπως φωτισμός, συσκευές κ.λ.π.), οπότε η ενσωμάτωση 

τεχνολογιών ΑΠΕ είναι οικονομικά συμφέρουσα και μπορεί να καλύψει 

μεγάλο μέρος ή και το σύνολο των αναγκών του χρήστη σε ενέργεια [8]. 

 

 

2.5  Εξοικονόμηση ενέργειας στον τριτογενή τομέα  

Η σημασία του τριτογενούς τομέα 

Ποιος είναι ο τριτογενής τομέας: Εμπόριο Ξενοδοχεία μεταφορές επικοινωνία, 

Βεβαίως στον τριτογενή τομέα συμπεριλαμβάνονται Οι Τράπεζες, ο τομέας των 

Χρηματοοικονομικών και η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνονται στον τριτογενή τομέα 

αλλά πρόκειται για τομείς που δεν θα συμπεριλάβω στην παρούσα ανάλυση. 

Η δυναμική του τριτογενούς τομέα αποτυπώνεται από τους περισσότερους 

εμπειρικούς δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη συμβολή του στην οικονομικοκοινωνική 

ανάπτυξη του τόπου. Αναλυτικότερα, ο τριτογενής τομέας συμμετέχει με 70% στο 

ΑΕΠ, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης, καταλαμβάνοντας ποσοστό της 

τάξης του 60% της συνολικής απασχόλησης το 2006.Στο σύνολο του τριτογενούς 

τομέα, ο κλάδος του εμπορίου σήμερα, όπως αποτυπώνεται και στα σχεδιαγράμματα, 

καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος, διατηρώντας τα υψηλότερα ποσοστά τόσο στο 

πλήθος των υφισταμένων επιχειρήσεων όσο και στον αριθμό των απασχολουμένων. 

Ισχυροί είναι επίσης οι κλάδοι του τουρισμού, των μεταφορών, των logistics κ.ά. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να επισημανθεί το ποσοστό αύξησης που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στους κλάδους αυτούς. 

Ο τομέας αυτός έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά στην 

εξοικονόμηση ενέργειας καθώς με τα κατάλληλα μέτρα, η συνολική εξοικονόμηση 

ενέργειας το 2020 θα φτάσει το 11%. Προκύπτει δηλαδή, ότι για την επίτευξη του 

απώτερου στόχου της μείωσης της ενέργειας και των εκπομπών των αερίων του 

θερμοκηπίου, καθώς και της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 20%, 

η αναβάθμιση του τριτογενούς τομέα είναι ένα απαραίτητο και πολύ ουσιαστικό 

μέτρο. Επίσης, οι σχετικές με τον τομέα των κτιρίων δραστηριότητες αποτελούν 

σημαντικό μέρος της οικονομίας της ΕΕ, περίπου το 9% του ΑΕΠ της ΕΕ και το 7-

8% της απασχόλησης στην ΕΕ αντιστοίχως. Συνεπώς, εκτός από τα περιβαλλοντικά 

οφέλη, η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα αποφέρει και νέες θέσεις εργασίας 

και αξιόλογα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Για τους παραπάνω λόγους, η ΕΕ 

θέσπισε οδηγίες για την εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα, έτσι ώστε να 

δώσει την κύρια ώθηση στα κράτη μέλη. 

Ο κτιριακός τομέας στην Ελλάδα καταναλώνει περίπου το 40% της συνολικής 

καταναλισκόμενης ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα η κατανάλωση θερμικής ενέργειας 
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των κατοικιών κυμαίνεται από 35 ως 329 kWh/m
2
 με μέση τιμή 126 kWh/m

2
 ενώ η 

κατανάλωση της θερμικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα κυμαίνεται από 9 ως 618 

kWh/m
2
 με μέση τιμή τα 145 kWh/m

2
. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον 

οικιακό τομέα κυμαίνεται από 41 ως 409 kWh/m
2
 με μέση τιμή 167 kWh/m

2
 ενώ11 

στον τριτογενή τομέα η κατανάλωση συνολικής ενέργειας κυμαίνεται από 17 ως 792 

kWh/m
2
 με μέση τιμή 251 kWh/m

2
. 

Στα κτίρια του τριτογενή τομέα το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας (51%) 

χρησιμοποιείται για την θέρμανση του χώρου. Στον τριτογενή τομέα υπάρχει πολύ 

μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας για την ανάγκη φωτισμού του χώρου. Οι μορφές 

ενέργειας που χρησιμοποιούνται στον τριτογενή τομέα για όλες τις ενεργειακές 

ανάγκες του κτιρίου, παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα (Σχήμα 2.4): 

 

 
 

 

Σχήμα 2.4 Ενεργειακά ισοζύγια ανά είδος καυσίμου στον τριτογενή τομέα για το έτος 2001 

[Πηγή: www.statistics.gr][9] 

 
Η μεγαλύτερη κατανάλωση παρουσιάζεται σε κλειστές αθλητικές 

εγκαταστάσεις με πισίνες και λόγω της υψηλής ζήτησης θερμικής ενέργειας 

(θέρμανση πισίνας, θέρμανση χώρων, κλίβανοι κτλ.). Οι τιμές αυτές είναι ακόμα 

μεγαλύτερες όταν υπάρχουν ειδικά Η/Μ συστήματα. 

Την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζουν τα σχολεία και οι 

κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με γυμναστήρια. Τα σχολεία λειτουργούν συνήθως 

9 μήνες, τις πρωινές ώρες, έχουν λίγες εγκατεστημένες ηλεκτρικές συσκευές, δεν 

ψύχονται, δεν κλιματίζονται, ενώ τα θερμικά φορτία, τους είναι περιορισμένα λόγω 

της υψηλής συγκέντρωσης ατόμων. Τα γυμναστήρια συνήθως δεν κλιματίζονται 

παρά μόνο κατά την διάρκεια αγώνων, ενώ τα θερμικά τους φορτία είναι πολύ 

περιορισμένα. 

Τα ξενοδοχεία είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό λειτουργούν λιγότερο από έξι μήνες ετησίως. Σε περίπτωση ετήσιας 

λειτουργίας όλων των ξενοδοχειακών μονάδων, ο ενεργειακός δείκτης θα ήταν 

αρκετά υψηλότερος. Τα ξενοδοχεία είναι συνήθως χώροι πολυτελείας, και τα 
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συστήματα που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων των 

πελατών, είναι αρκετά ενεργοβόρα. 

Τα αεροδρόμια, εξαιτίας των υψηλών προδιαγραφών για τις συνθήκες των 

εσωτερικών χώρων τους, αλλά και της παρατεταμένης 24ωρης λειτουργίας τους, 

παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας κυρίως για τον κλιματισμό και για 

φωτισμό. Αρκετά ενεργοβόρος είναι και ο εξοπλισμός για τις ανάγκες φωτισμού 

στους χώρους πίστας. 

Τα κτίρια γραφείων και εμπορικών, έχουν αυξημένη ζήτηση ενέργειας λόγω της 

συνεχής λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισμού κατά τις ώρες λειτουργίας τους. Οι 

εργαζόμενοι επιβαρύνουν αρκετές φορές την κατάσταση αυτή με την περιττή 

λειτουργία του εξοπλισμού, αφού δεν είναι αυτοί που χρεώνονται άμεσα το 

ενεργειακό κόστος [8]. 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

‘‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ’’ 

 
 

 

 

 

 

 

3.1    Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας 
 

Τα τελευταία χρόνια, εταιρείες κάθε είδους ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο 

να επιτύχουν και να επιδείξουν περιβαλλοντικές επιδόσεις ελέγχοντας τον αντίκτυπο 

που έχουν οι δραστηριότητες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους στο περιβάλλον. 

Για να έχουν οι εταιρείες το επιθυμητό αποτέλεσμα, χρειάζεται να αναπτύξουν ένα 

δομημένο σύστημα διαχείρισης που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του οργανισμού. 

Τα διεθνή πρότυπα παρέχουν στις επιχειρήσεις το μηχανισμό εκείνο για ένα 

αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης ο οποίος βοηθάει τους οργανισμούς να 

επιτύχουν τους περιβαλλοντικούς και οικονομικούς τους στόχους. 

Ένα τέτοιο σύστημα επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αναπτύξει μία περιβαλλοντική 

στρατηγική και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να βελτιώσει την απόδοση του σε 

αυτό τον τομέα. Οι εταιρείες πρέπει να ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα διαφορετικά 

δε θα αποκτήσουν τη σχετική πιστοποίηση. 

Ο απώτερος στόχος ενός συστήματος διαχείρισης είναι να υποστηρίζει την 

ποιότητα, να προστατεύει το περιβάλλον και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικό-

οικονομικές ανάγκες. 

 

ISO 9001: Διαχείριση Ποιότητας 

ISO 14001: Διαχείριση Περιβάλλοντος 

ISO 16001: Διαχείριση Ενέργειας 

 

1. ISO 9001: Είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις προδιαγραφές που 

διασφαλίζουν την ποιότητα του προϊόντος/υπηρεσίας που παρέχεται στους 

καταναλωτές/πελάτες 

 

2. ISO 14001: Ένα σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος είναι ένα σύνολο από 

διαδικασίες και πρακτικές που επιτρέπουν έναν οργανισμό να μειώσει τις επιπτώσεις 

των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον και να αυξήσει την αποδοτικότητα του 

 

3. ISO 16001: Ο απώτερος στόχος αυτού του προτύπου είναι να βοηθήσει 

οργανισμούς να εγκαταστήσουν συστήματα και οργανισμούς απαραίτητους για να 

βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να 

οδηγούν σε μειώσεις τόσο σε κόστος όσο και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 

μέσω ενός συστηματικού μοντέλου διαχείρισης ενέργειας 
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Γιατί όμως μία εταιρεία θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα σύστημα διαχείρισης 

ενέργειας; Στο Σχήμα 3.1 παρουσιάζονται διάφορα επιχειρήματα υπέρ της 

εγκατάστασης ενός τέτοιου συστήματος 

 

 
 

Σχήμα 3.1 Οφέλη από την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας σε μία 

εταιρεία Πηγή : http://www.iuses.eu [5] [12] 
 

 

 

 

3.2   Οι Στόχοι ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας 
 

Ο στόχος κάθε εταιρείας όταν εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας 

είναι να βελτιώσει την ενεργειακή της απόδοση. 

Η εταιρεία θα πρέπει περιοδικά να εντοπίζει ευκαιρίες για βελτίωση και να 

φροντίζει για την εφαρμογή τους. Το μέγεθος ενός οργανισμού, οι ανάγκες σε 

ενέργεια, οι αλλαγές στην παραγωγή είναι στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το ρυθμό, 

το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα κάθε διαδικασίας βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

Γενικά, όλα συστήματα διαχείρισης ακολουθούν κάποιες κοινές βασικές αρχές. 

 

Βασικές ερωτήσεις για κάθε εταιρεία: 

 Ποιες μορφές ενέργειας χρησιμοποιείτε; (ηλεκτρική, φυσικό αέριο, κάρβουνο 

κτλ.) 

 Ποια μορφή ενέργειας χρησιμοποιείτε περισσότερο; 

 Χρησιμοποιείτε καθόλου εναλλακτικές μορφές ενέργειας; (αιολική ή ηλιακή 

ενέργεια, βιοκαύσιμα, γεωθερμική ενέργεια κτλ.) 

 Πόσο μεγάλη είναι η ημερήσια/ετήσια ανάγκη για ενέργεια; 

http://www.iuses.eu/
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 Με ποιους τρόπους μεταφέρεται η ενέργεια στην εταιρεία; (δημόσιο δίκτυο 

παροχής ενέργειας, ιδιόκτητοι αγωγοί μεταφοράς π.χ. φυσικού αερίου, φορτηγά ή 

πλοία για μεταφορά άνθρακα ή κηροζίνης) 

  Πόσο είναι το ημερήσιο/ετήσιο ενεργειακό κόστος; 

  Ποιες δραστηριότητες της εταιρείας καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια (π.χ. 

θέρμανση, κλιματισμός, μηχανήματα παραγωγής κτλ..); 

  Ποιο είναι το μερίδιο του ενεργειακού κόστους στα λειτουργικά έξοδα της 

επιχείρησης; 

  Πόσο άλλαξε το ενεργειακό κόστος τα τελευταία χρόνια; 

 Ποια είναι τα πλάνα της επιχείρησης για τις μελλοντικές ενεργειακές της 

προμήθειες; 

  Πόση ενέργεια καταναλώνει ο τομέας παραγωγής της εταιρείας; Ποιες είναι οι 

υπόλοιπες ενεργειακές ανάγκες; [5] 

 

 

3.3   Στάδια ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας 
 

 

Στο Σχήμα 3.2, παρουσιάζονται τα βασικά βήματα ενός συστήματος διαχείρισης 

ενέργειας: 

 

 
 
Σχήμα 3.2 Βασικά στάδια συστήματος διαχείρισης ενέργειας Πηγή : http://www.iuses.eu [5] 
 

http://www.iuses.eu/
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Στόχος ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας είναι να βελτιώσει την 

ενεργειακή απόδοση της εταιρείας και να μην επιτρέψει ενδεχόμενη επανάληψη 

κακών πρακτικών του παρελθόντος. Τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας θα πρέπει 

να οδηγούν σε μείωση τόσο του κόστους όσο και των εκλύσεων αερίων του 

θερμοκηπίου. Το σύνολο των προδιαγραφών ενός τέτοιου συστήματος περιγράφεται 

σε διεθνή πρότυπα όπως το ISO 14001 και ISO 16001 [5] [12] 

 

 

3.4   Ενεργειακή Πολιτική 
 

Η ενεργειακή πολιτική είναι μία έγγραφη δήλωση στην οποία η εταιρεία 

γνωστοποιεί την επιθυμία της να εξοικονομήσει ενέργεια, να βελτιώνει διαρκώς την 

ενεργειακή της απόδοση και να συμμορφώνεται με το εκάστοτε νομικό καθεστώς. 

Η ενεργειακή πολιτική έχει τη μορφή επίσημης, δημόσιας δέσμευσης της 

εταιρείας ότι θα επιτύχει τους ενεργειακούς στόχους που έχει θέσει και θα μειώσει τις 

εκπομπές καυσαερίων. 

 

 
 

Σχήμα 3.3Ενεργειακή πολιτική της εταιρείας "Star Paper Mills" Πηγή : http://www.iuses.eu [5] 
 

http://www.iuses.eu/
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Η πολιτική θα πρέπει να: 

 είναι διαθέσιμη γραπτά 

 υπογράφεται και να εκδίδεται από τη διοίκηση 

 περιλαμβάνει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα τεθούν οι περιβαλλοντικού 

στόχοι 

 είναι επικαιροποιημένο 

 γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους 

 είναι διαθέσιμη στο κοινό 

 

 

3.5    Σχεδιασμός 
 

Ένα επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας βασίζεται στον καλό 

σχεδιασμό: 

 

 
 

Σχήμα 3.4 Σημαντικά στάδια του σχεδιασμού.  Πηγή : http://www.iuses.eu [5] 

 

Η ανάλυση Εισροών-Εκροών (ανάλυση ροής υλικών και ανάλυση ροής 

ενέργειας) οδηγούν στους στόχους και οι στόχοι οδηγούν στα μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν. Φυσικά, είναι σημαντικό όλοι η διαδικασία να αξιολογείται (Σχήμα 3.4). 

 

Η πολιτική θα πρέπει να: 

 είναι διαθέσιμη γραπτά 

 υπογράφεται και να εκδίδεται από τη διοίκηση 

 περιλαμβάνει το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο θα τεθούν οι περιβαλλοντικού 

στόχοι 

 είναι επικαιροποιημένο 

 γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζομένους 

 είναι διαθέσιμη στο κοινό 

 

Ο σχεδιασμός αφορά: 

 Περιβαλλοντικά θέματα 

 Νομικά θέματα (νόμοι, προεδρικά διατάγματα κ.ά.) καθώς και άλλες 

προϋποθέσεις όπως εθελοντικές συμφωνίες και υποχρεώσεις 

http://www.iuses.eu/
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 Στόχους: οι στόχοι είναι τα μέσα ώστε να υλοποιηθεί η πολιτική. Οι 

ενεργειακοί στόχοι διασφαλίζουν ότι η εταιρεία έχει καθορίσει συγκεκριμένα 

κριτήρια με τα οποία μπορεί να μετρήσει τη βελτίωση της στην ενεργειακή 

απόδοση. 

 

Η ανάλυση Εισροών-Εκροών (ανάλυση ροής υλικών και ανάλυση ροής 

ενέργειας) οδηγούν στους στόχους και οι στόχοι οδηγούν στα μέτρα που θα πρέπει να 

ληφθούν. Φυσικά, είναι σημαντικό όλοι η διαδικασία να αξιολογείται (Σχήμα 3.4). 

 

 

Εισροές - Εκροές 

Το πρώτο βήμα στην αρχική ανάλυση είναι ο προσδιορισμός των περιοχών με 

σημαντική κατανάλωση ενέργειας. Στο Σχήμα 3.5 παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

εισροές κι οι εκροές στη βιομηχανία. 

 

 

 
 

Σχήμα 3.5 Βασικές αρχές ανάλυσης εισροών – εκροών 

 

Αρχικά, η εταιρεία χρειάζεται να έχει μία εικόνα των ποσοτήτων και του είδους 

της ενέργειας που καταναλώνει. Ο ενεργειακός απολογισμός θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την ενεργειακή κατανάλωση της εταιρείας τόσο στο παρελθόν όσο και 

στο παρόν. 

Το βάθος της ανάλυσης εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας και την 

ενεργειακή της κατανάλωση αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 

ενεργειακές εισροές (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο κ.ά.) και 

εκτιμήσεις για τη χρήση τους (κλιματισμός, φωτισμός κ.ά.). 

Παράλληλα, ο τρόπος χρήσης της ενέργειας στο παρελθόν θα πρέπει να 

αναλυθεί και να αποτελέσει τη βάση για το καθορισμό στόχων. Στην ανάλυση αυτή 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και δεδομένα που είναι άμεσα διαθέσιμα όπως οι 

λογαριασμοί ρεύματος, οι ενδείξεις των μετρητών, οι εκθέσεις για την ενεργειακή 

κατανάλωση των κτιρίων και άλλες παρόμοιες πληροφορίες. 
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Συχνά, η καλύτερη ευκαιρία για βελτίωση της ενεργειακή απόδοσης της 

εταιρείας προκύπτει από μέτρα με μικρό κόστος όπως η εκπαίδευση του προσωπικού 

ώστε να κλείνουν τα μηχανήματα όταν δε χρησιμοποιούνται και γενικότερα να 

εργάζονται έχοντας περιβαλλοντική συνείδηση. [5] 

 

 
 

Σχήμα 3.6 Έκθεση ενεργειακών εισροών – εκροών [5] 
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Η εταιρεία θα πρέπει να ενημερώνει την ανάλυση εισροών – εκροών ετησίως. 

Οι αναλύσεις θα πρέπει, κατά το δυνατό, να βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία. 

Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αλλαγές στην εταιρεία όπως η επέκταση 

της παραγωγής, οι μετατροπές στο εργοστάσιο, τα προσόντα του προσωπικού και οι 

προδιαγραφές των θέσεων εργασίας. 

Τέλος, θα πρέπει να αναλυθούν οι τάσεις στην κατανάλωση της ενέργειας των 

προηγούμενων ετών. 

 

 

Στόχοι 

Οι στόχοι που θα τεθούν θα πρέπει να είναι: συγκεκριμένοι (Smart), μετρήσιμοι 

(Measurable),φιλόδοξοι (Ambitious), ρεαλιστικοί (Realistic), συγκεκριμένου χρόνου 

(Terminated). 

Ο στόχος της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας είναι να 

οδηγήσει σε βελτιωμένες ενεργειακές επιδόσεις. Ο οργανισμός θα πρέπει να 

αντιλαμβάνεται τις ευκαιρίες για βελτίωση που εμφανίζονται κατά καιρούς και να 

προχωρά στην ελεγχόμενη εφαρμογή τους. Το μέγεθος ενός οργανισμού, οι ανάγκες 

σε ενέργεια, οι αλλαγές στην παραγωγή είναι στοιχεία τα οποία επηρεάζουν το 

ρυθμό, το μέγεθος και το χρονοδιάγραμμα κάθε διαδικασίας βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης. 

 

Ενδεικτικοί στόχοι κατά το στάδιο του σχεδιασμού: 

 

 Πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας σε προκαθορισμένους τομείς όπως για 

παράδειγμα μείωση των απωλειών συμπιεσμένου αέρα κατά 10%, 

 Εισαγωγή νέας τεχνολογίας διατήρησης ενέργειας (π.χ. μειωτήρες ροής νερού 

ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ζεστού νερού, εναλλάκτες θερμότητας στο 

σύστημα κλιματισμού, ώστε να ανακτήσουν τη θερμότητα από τον αέρα που 

απελευθερώνεται στο εξωτερικό), ώστε να χρησιμοποιηθεί ξανά περίπου το 

20% των απωλειών θερμότητας, 

 Εκπαίδευση, ενημέρωση και παροχή κινήτρων στους εργαζομένους, ώστε να 

μειώσουν την κατανάλωση ζεστού νερού κατά 20%; 

 Βελτίωση και επέκταση των εποπτικών δράσεων, ώστε να μειωθεί η συνολική 

κατανάλωση ενέργεια κατά 5%, 

 Εγκατάσταση και εφαρμογή νέων πρακτικών και οδηγιών, ώστε να μειωθούν 

η απώλειες σε αέρα κατά 10% 

 

 

Τρόποι επίτευξης των στόχων 

Εφόσον προσδιορίσετε τους επιδιωκόμενους στόχους, θα πρέπει να επιλέξετε 

ενδεδειγμένους τρόπους επίτευξής τους. 

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τρόπους επίτευξης των στόχων σε επιχειρήσεις. 
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Πίνακας 3.1 Στόχοι και τρόποι επίτευξης αυτών [5] 

 

 
 

 

 

 

 

3.6 Εφαρμογή και λειτουργία 
 

 

Η διοίκηση θα πρέπει να αναθέσει σε ένα άτομο την ευθύνη για την εφαρμογή 

ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Το άτομο αυτό θα πρέπει να ενημερώνει τη 

διοίκηση για την απόδοση και τα αποτελέσματα του συστήματος. 

 

 

Η ομάδα 

Ένα βασικό στοιχείο για τη αποτελεσματική υλοποίηση ενός συστήματος 

διαχείρισης ενέργειας, είναι η επιλογή της σωστής ομάδας: 
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Σχήμα 3.7  Οργανωτική δομή 

 

Η επιλογή των κατάλληλων μελών μιας ομάδας είναι σημαντικό στοιχείο γιατί 

επηρεάζει τη λειτουργία ολόκληρης της εταιρείας. Ειδικά στη περίπτωση της 

επιλογής των ατόμων που θα εργαστούν για το πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας 

είναι σημαντικό κάθε εργαζόμενος να καλύπτει έναν από τους παρακάτω τομείς: 

 

 νομοθεσία 

 εμπόριο 

 τεχνολογιών αιχμής 

 συντήρησης 

 ασφάλεια συστημάτων 

 
 

 

Επικοινωνία κι εκπαίδευση 

Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της 

επιτυχίας ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας. Η συχνή επικοινωνία σχετικά με τη 

διαχείριση της ενέργειας δίνει κίνητρα και: 

 

 Εσωτερική επικοινωνία 

 

Η εσωτερική επικοινωνία βοηθά τους εργαζόμενους να κατανοήσουν το όραμα, 

τις αξίες και την κουλτούρα της εταιρείας. Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι 

προφορική ή γραπτή, κατ’ άτομο ή ομαδικά. Η συχνή και ξεκάθαρη εσωτερική 

επικοινωνία βοηθάει στη θέσπιση κανόνων για τους εργαζομένους και στη σωστή 

λειτουργία ενός οργανισμού. 
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Η διαδικασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 

1. τον ορισμό του αρμόδιου για την εσωτερική επικοινωνία του προγράμματος 

εξοικονόμησης ενέργειας 

 

2. σχετικές πληροφορίες για τη σύσταση, εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης ενέργειας 

 

3. τα μέσα για μία σωστή επικοινωνία (συναντήσεις, σεμινάρια, εταιρικά περιοδικά, 

ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails), πίνακες πληροφοριών κ.ά.) 

 

4. τον τρόπο με τον οποίο οι προτάσεις για το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας 

κρίνονται από το προσωπικό 

 

 Εξωτερική επικοινωνία 

Η επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες είναι σημαντική για ένα επιτυχημένο 

σύστημα διαχείρισης ενέργειας. 

 

 

Καταγραφή 

Η καταγραφή είναι απαραίτητη για να περιγράψει και να υποστηρίξει το 

σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η καταγραφή αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς 

για την εφαρμογή και συντήρηση του όλου συστήματος και για το λόγο αυτό θα 

πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και λειτουργίες. 

Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιπτώσεων στο περιβάλλον που 

μπορεί να έχουν ορισμένες διαδικασίες ή υλικά, οι ακριβείς διαδικασίες θα πρέπει να 

προσδιορίζονται και να είναι προσβάσιμες για κάθε περίπτωση. Αυτές οι 

καταγεγραμμένες διαδικασίες, οι οποίες θα πρέπει να είναι κατανοητές και να 

ανανεώνονται συχνά, εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος 

διαχείρισης ενέργειας [5]. 

 

 

 

3.7 Έλεγχος 
 

Οι εσωτερικοί έλεγχοι περιλαμβάνουν μία συστηματική εξέταση και σύγκριση των 

μεθόδων που εφαρμόζονται με τις διαδικασίες που προδιαγράφονται στο εγχειρίδιο 

του συστήματος διαχείρισης ενέργειας (ΣΔΕ). Ο σκοπός είναι να εκτιμηθεί αν οι 

διαδικασίες που προδιαγράφονται στο ΣΔΕ εφαρμόζονται σωστά. Από τη μια πλευρά, 

ο έλεγχος θα πρέπει να εντοπίσει και να προσδιορίσει τις περιοχές που εφαρμόζουν 

πιστά όσα προδιαγράφονται στο ΣΔΕ ενώ από την άλλη τα σημεία εκείνα στα οποία 

δεν εφαρμόζεται καθόλου το πρωτόκολλο. Ο έλεγχος μπορεί να επικεντρώνεται σε 

μία συγκεκριμένη διαδικασία (π.χ. διαδικασία έκτακτης ανάγκης) ή σε μία ευρύτερη 

λειτουργία ή γραμμή παραγωγής. Το κλειδί για ένα επιτυχημένο ΣΔΕ είναι η 

δέσμευση όλων των υπαλλήλων. Αν οι υπάλληλοι δεν είναι αφοσιωμένοι στο 

προτεινόμενο ΣΔΕ, τότε το σύστημα δύσκολα θα εφαρμοστεί ή θα διατηρηθεί. Οι 

έλεγχοι αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για να διαπιστωθεί ο βαθμός αφοσίωσης 

στο ΣΔΕ σε διάφορα τμήματα της επιχείρησης. 
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Σχήμα 3.8 Ο κύκλος του ελέγχου 

 

 

 

Σημείωση: Ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι να επανεξετάσει το σύστημα 

διαχείρισης ενέργειας και να αξιολογήσει αν το ΣΔΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις που έχει θέσει ο οργανισμός. 

 

 

Συχνότητα 

Η συχνότητα των ελέγχων εξαρτάται από τη σημασία που δίνει η επιχείρηση 

στα περιβαλλοντολογικά θέματα αλλά όλες οι διαδικασίες και όλοι οι τομείς θα 

πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο αρμόδιος για το σύστημα 

διαχείρισης ενέργειας είναι υπεύθυνος για να καταρτίσει το πρόγραμμα ελέγχου και 

να μεταφέρει τα ευρήματα στη διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Τομείς υψηλού κινδύνου 

 Τομείς στους οποίους η εταιρεία απέτυχε να εκπληρώσει διάφορες νομικές 

προϋποθέσεις στο παρελθόν 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, καταρτίζεται ένα χρονοδιάγραμμα ελέγχου στο 

οποίο αναφέρονται οι τομείς και οι διαδικασίες που θα ελεγχθούν και πότε [5]. 

 

 

 

3.8   Επιθεώρηση της Διοίκησης 
 

Το τελικό στάδιο εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης ενέργειας είναι η 

επιθεώρηση από τη διοίκηση 

 

Λαμβάνονται υπόψη: 

 Είναι το σύστημα διαχείρισης ενέργειας πρακτικό, λειτουργικό και αποδοτικό; 

 Ποια είναι τα επιτεύγματα μέχρι στιγμής; 
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 Ποιοι είναι οι λόγοι για πιθανή αποτυχία ή επιτυχία; 

 Ακολουθεί ο οργανισμός που επιβάλλει η νομοθεσία; 

 

Η επιθεώρηση θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά έγγραφα όπως η έκθεση με τα 

συμπεράσματα του ελέγχου. 

Η στρατηγική και τα χαρακτηριστικά του συστήματος διαχείρισης ενέργειας 

μπορούν να αναθεωρηθούν με βάση τα συμπεράσματα της επιθεώρησης. Η 

συχνότητα των αναθεωρήσεων εξαρτάται από τη διοίκηση. 

 

Ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας αποτελείται από 5 βασικά στοιχεία: 

1. Ενεργειακή πολιτική 

2. Σχεδιασμός: ανάλυση εισροών - εκροών, στόχοι, μέτρα 

3. Εφαρμογή και λειτουργία: Ομάδα, Επικοινωνία, Καταγραφή 

4. Έλεγχος 

5. Επιθεώρηση της Διοίκησης [5]. 
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4
Ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

‘‘ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ’’ 

 

 

 

4.1 Εισαγωγή - Κλιματική αλλαγή 
  

Η ύπαρξη και η σημασία της κλιματικής αλλαγής ήταν ένα θέμα υπό 

αμφισβήτηση και οποιεσδήποτε προσπάθειες για την έγκαιρη αντιμετώπισή της, 

δημιουργήθηκαν αντιδράσεις από λόμπι ισχυρών συμφερόντων αλλά πλέον θεωρείται 

ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν όλη την ανθρωπότητα μια και το 

φαινόμενο είναι πλέον υπαρκτό. Η έρευνα χιλιάδων ερευνητών οδήγησε στο να γίνει 

ένα σημαντικό θέμα ολόκληρης της ανθρωπότητας, η οποία έρευνα βραβεύτηκε με το 

βραβείο Nobel το 2007. Παρόλη τη τεράστιας σημασίας έρευνα, υπάρχουν ακόμη 

θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, εκπομπές 

αερίων κλπ. Την τελευταία δεκαετία, εκδηλώθηκαν 3 φορές περισσότερες φυσικές 

καταστροφές- κυρίως πλημμύρες και τυφώνες –στον κόσμο από ότι στην δεκαετία 

του 60, ενώ 4πλασιάστηκε το κόστος των φυσικών καταστροφών.  

Κάθε χρόνο, ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, 

δισεκατομμύρια τόνοι CO
2
, κυρίως από την καύση ορυκτών καύσιμων (πετρέλαιο, 

άνθρακας, φυσικό αέριο) καθώς και άλλων αεριών όπως CH4, NO2, SO2, αιωρούμενα 

σωματίδια, απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα αλλάζοντας τη σύσταση των αεριών 

στην ατμόσφαιρα. Η ανατροπή αυτή αναμένεται να αλλάξει δραστικά το κλίμα τις 

ερχόμενες δεκαετίες. Το CO
2
 θεωρείται υπεύθυνο για το 50% της υπερθέρμανσης της 

ατμόσφαιρας και σε λιγότερο από 2 αιώνες έχει αυξηθεί κατά 25% η συνολική 

ποσότητα CO
2
 της ατμόσφαιρας (Κάθε χρόνο επιβαρύνουμε την ατμόσφαιρα με 6 

δισεκατομμύρια τόνους CO
2
). Έτσι υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία της γης θα 

ανέβει τα επόμενα 100 χρόνια από 2 έως 6 βαθμούς 
ο
C. Οι συνέπειες της 

υπερθέρμανσης της γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένες σε όλα τα μήκη και 

πλάτη. Σύμφωνα με μελέτη της WWF το 2100 αναμένεται η θερμοκρασία στην 

Ελλάδα να ανέβει 3,1 έως 5,1 
ο
C με υψηλότερη θερμοκρασία τον Ιούλιο τους 41

ο
C. 

Πρόσφατες έρευνες σε Αμερική και Ευρώπη δείχνουν ότι προβληματικά 

κλιματολογικά φαινόμενα, όπως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες, το el nino κλπ 

αναμένεται να εμφανίζονται πιο συχνά. Οι σίγουρες συνέπειες της παγκόσμιας 

υπερθέρμανσης είναι:  

 

1) Μείωση στα αποθέματα του νερού,  
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2) Απότομες μεταβολές στη θερμοκρασία του πλανήτη,  

3) Άνοδος της θερμοκρασίας και υψηλές θερμοκρασίες στη θερινή περίοδο,  

4) Είσοδος των θαλάσσιων υδάτων στον παράκτιο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και η 

υποβάθμιση του,  

5) Σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμού και αγαθών.  

6) Δραματική μείωση του αριθμού των ειδών  

 

Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με την 

καύση λιγνίτη, λιθάνθρακα, πετρελαίου και άλλων ορυκτών καύσιμων, ευθύνονται 

για το μεγαλύτερο μέρος της περιβαλλοντικής κρίσης προκαλώντας αλόγιστη 

ρύπανση στον αέρα, στο έδαφος, στο υπέδαφος, στον υδροφόρο ορίζοντα άλλα και 

επιβαρύνοντας την υγεία των πολιτών.  

Στην Ευρώπη οι πιο ρυπογόνοι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

λειτουργούν στην Ελλάδα, την Γερμάνια, την Πολωνία και την Ισπανία. Μάλιστα η 

ελληνική ΔΕΗ είναι η 5η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής λιγνίτη στον κόσμο και οι 

πιο ρυπογόνοι θερμοηλεκτρικοί σταθμοί στην Ευρώπη είναι αυτοί του Άγιου 

Δημητρίου και της Καρδίας στην Κοζάνη. Οι σταθμοί της ΔΕΗ εκλύουν κάθε χρόνο 

43 εκατομμύρια τόνους CO2 στην ατμόσφαιρα, πόσο που αποτελεί το 40% των 

συνολικών εκπομπών CO2 της χώρας. 

 

 

4.2    Το πρωτόκολλο του Κιότο  
 

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών η διεθνής 

κοινότητα συμφώνησε στην μείωση των εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου 

υπογράφοντας την σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή γνωστό ως το 

πρωτόκολλο του Κιότο. Η συμφωνία αυτή επικυρώθηκε πάνω από 100 χώρες στο 

Κιότο της Ιαπωνίας το 1997. Εκεί οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμευτήκαν να μειώσουν 

συνολικά τις εκπομπές των 6 κύριων αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, NO2 και 

διάφορα βιομηχανικά φθοριούχα αέρια) κατά 5,2% με βάση τις εκπομπές του 1990 

ως το 2012. 

 Το πρωτόκολλο είναι ένα θετικό βήμα αλλά ατελές, για την σωτηρία του 

πλανήτη και για την προώθηση Α.Π.Ε., καθώς αποτελεί την πρώτη συμφωνία που 

έθεσε συγκεκριμένο στόχο μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου και αναγνώρισε την 

κοινή αλλά διαφοροποιημένη ευθύνη των διαφόρων χωρών. Ο κοινός στόχος είναι η 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5,2%, αλλά η ευθύνη είναι 

διαφοροποιημένη με βάση τις ανάγκες ανάπτυξής τους και την ιστορική τους ευθύνη 

στη δημιουργία του φαινόμενου. Έτσι, ενώ ο Καναδάς κατάφερε μείωση 6% των 

εκπομπών του, η Γερμανία 21%, η Ελλάδα διεκδίκησε και πέτυχε να της επιτραπεί η 

αύξηση κατά 25%.  

Μαζί με το πρωτόκολλο του Κιότο γεννήθηκε μια σειρά πολύπλοκων εννοιών. 

Οι έννοιες αυτές ονομάζονται «ευέλικτοι μηχανισμοί» ή πιο απλά παραθυράκια, για 

την αποφυγή της πραγματικής μείωσης των εκπομπών. Οι ευέλικτοι αυτοί μηχανισμοί 

δίνουν το δικαίωμα στις ανεπτυγμένες χώρες να πωλούν και να αγοράζουν πιστώσεις 

μεταξύ τους. Δηλαδή όταν μια χώρα έχει καταφέρει να μειώσει σε μεγαλύτερο 

ποσοστό τα αέρια του θερμοκηπίου από αυτό για το οποίο δεσμεύτηκε, έχει τη 

δυνατότητα να εμπορευτεί την επιπλέον αυτή ποσότητα με κάποια χώρα η οποία δεν 

κατάφερε να φτάσει στο στόχο της. 
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Όπως φαίνεται, τα περιθώρια που προσφέρει το πρωτόκολλο του Κιότο στην 

ανάπτυξη της αγοράς του άνθρακα το καθιστά ανεπαρκές για την προστασία του 

παγκόσμιου κλίματος. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις & φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, αλλά και ορισμένες κυβερνήσεις, πιέζουν για νέους πιο φιλόδοξους 

αλλά αναγκαίους στόχους, για σοβαρότερη προσπάθεια μείωσης των εκπομπών 

αεριών του θερμοκηπίου. Μετά την αποτυχία της συνόδου της Κοπεγχάγης και τη 

μικρή επιτυχία της συνόδου στο Κανκούν όλο και περισσότερες χώρες έχουν 

δεσμευτεί για μείωση των εκπομπών αερίου και η παράταση του πρωτοκόλλου του 

Κιότο είναι δεδομένη (λήγει το 2012). Συνολικά 140 χώρες υιοθέτησαν τη διακήρυξη 

και 85 από αυτές προχώρησαν σε εθελοντικές δεσμεύσεις των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου μετά το 2012 [13]. 

 

 

4.3   Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 
 

 

4.3.1 Νομοθεσία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

 

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παροχή στους κατοίκους της  των 

πιο ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων, η κατασκευή  κτιρίων με χαμηλή ενεργειακή 

κατανάλωση, καθώς και  η εγκατάσταση των πιο ενεργειακά αποδοτικών 

συστημάτων. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  προχώρησε σε μια σειρά από 

μέτρα  τα οποία είναι : 

 

A. Μέτρα για την ενεργειακή επίδοση στον κτιριακό τομέα: 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως ο τριτογενής τομέας οφείλεται για 

περίπου το 40%  της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και το 40% των 

εκπομπών του CO2. Για αυτό τον λόγο συστάθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες οι οποίες 

περιλαμβάνουν μέτρα για την ενεργειακή επίδοση των κτιρίων. Η αρχή έγινε με την 

Directive 2002/91/EC που αποτελεί την τρέχουσα νομοθεσία. Στην συνέχεια το 2010 

συστάθηκε η αναθεώρηση της οδηγίας αυτής λόγω κάποιων ασαφειών και 

λειτουργικών προβλημάτων που εμφάνιζε η προκάτοχος της. 

 

B. Μέτρα για την ενεργειακή επίδοση των προϊόντων: 

Η οικολογική σχεδίαση των προϊόντων και των ηλεκτρικών συσκευών είναι 

ζωτικής σημασίας όσον αφορά την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας στην ΕΕ. 

Για αυτό τον λόγο συστάθηκε η Directive 92/75/EEC η οποία περιλαμβάνει τις 

κατάλληλες οδηγίες και μέτρα που αφορούν στα προϊόντα αυτά. 

 

Γ. Συμπαραγωγή: 

Η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) είναι ένα αρκετά 

αποδοτικό μέτρο για την επίτευξη του στόχου μας. Για αυτό η ΕΕ θέσπισε την 

Directive 2004/8/EC. 14 

 

Δ. Χρηματοδότηση: 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτούνται μεγάλα κεφάλαια, 

δεδομένου ότι οι τεχνολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν έχουν αρκετά 

μεγάλο αρχικό κόστος. Η ΕΕ κάλεσε τον τραπεζικό τομέα να συνεισφέρει οικονομικά 

στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, η Ευρωπαϊκή τράπεζα Ανακατασκευής και 
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ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων καθώς και άλλοι οργανισμοί της ΕΕ, 

θα συνεισφέρουν οικονομικά στην διεκπεραίωση της οδηγίας για την ενεργειακή 

επίδοση στον κτιριακό τομέα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στο να 

καταργήσει τα εθνικά νομικά εμπόδια και να επιτρέψει την συμμετοχή επενδύσεων 

από τρίτους (ΕSCO). 

 

Οι  ΕSCO  είναι εταιρίες που μπορούν να καλύψουνε το αρχικό  κεφάλαιο για 

την πραγματοποίηση της ανακαίνισης του υφιστάμενου κτιρίου. Το κόστος για τον 

περιβαλλοντολογικά φιλικό εξοπλισμό είναι πολύ μεγάλο και η μεγαλύτερη 

πλειοψηφία δεν διαθέτει το αρχικό αυτό κεφάλαιο. Οι ESCO αφού έρθουν σε 

συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου αναλαμβάνουν την απαραίτητη μελέτη του 

κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη όλους τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους που υπάρχουν 

στην περιοχή και προχωρούν στην ανακαίνιση του κτιρίου καθώς και στην 

εγκατάσταση συστημάτων που στοχεύουν στην εξοικονόμηση αλλά και στην 

παραγωγή ενέργειας (μόνωση, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών κλπ). Συνεπώς, ο 

ιδιοκτήτης δεν χρειάζεται να διαθέσει χρήματα. Για τα επόμενα 10-15 χρόνια, οι 

ESCOs παραλαμβάνουν τα κέρδη από την εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε 

στο κτίριο. Μόλις εξοφληθεί η ESCO, ο φιλικός προς  το περιβάλλον εξοπλισμός 

παραμένει στον ιδιοκτήτη και μπορεί να λαμβάνει αυτός τα κέρδη από την 

εξοικονόμηση ενέργειας που επιτεύχθηκε. Η φοροαπαλλαγή επίσης είναι ένα πολύ 

σημαντικό μέτρο ώθησης των κατοίκων της ΕΕ. Επίσης  συστάθηκε και η GEEREF 

(Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund) που θα βοηθήσει οικονομικά 

τις ιδιωτικές επενδύσεις προς την ανακαίνιση του κτιριακού τομέα καθώς και την 

εγκατάσταση τεχνολογιών που χρησιμοποιούν ΑΠΕ. Η GEEREF θα ενισχύει 

οικονομικά επενδύσεις μεσαίου και υψηλού ρίσκου σε ποσοστό από 25% μέχρι 50% 

ενώ για επενδύσεις χαμηλού ρίσκου σε ποσοστό 15% [13] . 

 

 

 

4.3.2  Νομοθεσία στην Ευρωπαική Ένωση 

 

I. Directive 2002/91/EC (16 December 2002) [Ενεργειακή επίδοση Κτιρίων] 

Η οδηγία αυτή αφορά στην ενεργειακή επίδοση του κτιριακού τομέα. Αποτελεί 

το νομικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με στόχο την ορθολογική χρήση της 

ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Οι διατάξεις καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες για  

θέρμανση χώρων, παραγωγή ΖΝΧ, ψύξης, αερισμού και φωτισμού για νέα αλλά και 

15  για υφιστάμενα κτίρια. Η οδηγία συνδυάζει διάφορα μέσα κανονιστικής και  

πληροφοριακής φύσης. 

Σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι η EPBD δεν καθορίζει τα επίπεδα και την  

νομοθεσία για το κάθε μέλος της, αλλά τα μέλη πρέπει να θεσπίσουν τους  

αντίστοιχους μηχανισμούς καθώς και τις απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη  τις  τοπικές 

κλιματολογικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Το θετικό είναι ότι η  ΕPBD 

έχει ενσωματωθεί στο πολιτικό θεματολόγιο, στους πολεοδομικούς νόμους  στην 

πλειοψηφία των  κρατών μελών της ΕΕ. Επίσης, θετική είναι και η  ανταπόκριση που 

υπάρχει από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

 

Τα κύρια σημεία της EPBD είναι:  

  

• Μια κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό της ενεργειακής επίδοσης του  κτιρίου  
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• Θέσπιση ελάχιστων ορίων για την ενεργειακή επίδοση των νέων κτιρίων,  αλλά και 

αυτών που πρόκειται να υποστούν σημαντική ανακαίνιση (πάνω  από το 25 % της 

αξίας τους ή/και πάνω από 25 % της  συνολικής έκτασης  τους).  

• Θέσπιση κανονισμών όσον αφορά στα πιστοποιητικά ενεργειακής  απόδοσης των 

νέων και υφιστάμενων κτιρίων καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτών των 

πιστοποιητικών στα δημόσια κτίρια. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι το 

αργότερο ηλικίας 5 ετών.  

• Τακτικές επιθεωρήσεις στους λέβητες και στην κεντρική κλιματιστική μονάδα στα 

νέα και υφιστάμενα κτίρια, καθώς και αξιολόγηση για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, 

σε κτίρια που το σύστημα τους είναι περισσότερο από 15 χρόνια.  

 

Το πεδίο δράσης της Οδηγίας Ενεργειακής Επίδοσης Κτιρίων είναι οι 

κατοικίες, καθώς και ο τριτογενής τομέας (γραφεία, δημόσια κτίρια κλπ). Στην 

κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται τα κτίρια με ιστορική σημασία, κτίρια 

μικρότερα από 50 m
2
, κτίρια που δεν είναι μόνιμες κατοικίες και έχουν μικρή 

κατανάλωση ενέργειας και εργοτάξια.  

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής επίδοσης πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν τα 

κτίρια κατασκευαστούν, πουληθούν ή νοικιαστούν. Επίσης η οδηγία αναφέρει ότι οι 

χρήστες των κτιρίων πρέπει να είναι ικανοί ώστε να  μπορούν να ρυθμίσουν την 

κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση και ΖΝΧ, σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι  

οικονομικά συμφέρουσα.  

 

II. Directive 2010/31/EU[Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων-Αναθεώρηση]  

H οδηγία αυτή είναι μια αναθεώρηση της προηγούμενης και ήρθε για να 

καλύψει κάποια κενά και να αποσαφηνίσει κάποιες έννοιες. Οι ενστάσεις που 

εμφανίστηκαν εναντίον της προηγούμενης οδηγίας είναι :  

 

• Κατάργηση του ορίου των 1000 m
2
. Σύμφωνα με την προηγούμενη οδηγία τα κτίρια 

που θα έπρεπε να ανακαινιστούν είναι μόνο αυτά που η επιφάνεια τους είναι 

μεγαλύτερη από 1000 m
2
. Έτσι όμως η πλειοψηφία των κτιρίων είναι μικρότερη από 

1000 m
2
 και αυτά οφείλονται για το μεγαλύτερο κομμάτι της ενεργειακής 

κατανάλωσης.  

• Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να θέσουν κατώτατα όρια στις τεχνικές εγκαταστάσεις 

όπως λέβητες και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες.  

• Η νέα οδηγία επίσης αναφέρεται και σε προϊόντα και ηλεκτρικές συσκευές που 

πρόκειται να προωθηθούν στην αγορά. Στην νέα οδηγία υπάρχει η σύσταση μέτρων 

για την ενεργειακή απόδοση των συσκευών.  

 

 Σε γενικές γραμμές αναφέρει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να υιοθετήσουν 

είτε σε εθνικό είτε σε τοπικό επίπεδο, μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό της 

ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων η οποία λαμβάνει υπόψη  τα παρακάτω:  

 

• Τα θερμικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (μόνωση, θερμοχωρητικότητα κ.α.)  

• Μόνωση του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος ΖΝΧ.  

• Τις εγκαταστάσεις κλιματισμού  

• Τις εγκαταστάσεις φωτισμού  

• Τις εσωτερικές κλιματολογικές συνθήκες  

• Τη θετική επίδραση της έκθεσης του κτιρίου σε κατάλληλο προσανατολισμό για την 

επίδραση ηλιοφάνειας  
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• Την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΣΗΘ  

 

Τα κράτη μέλη πρέπει  να ορίσουν τις ελάχιστες ενεργειακές  απαιτήσεις που 

πρέπει να εμφανίζει ένα κτίριο καθώς και μεθοδολογία  όπου να θέτει την οικονομικά 

βέλτιστη λύση για την εφαρμογή της οδηγίας. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να 

διαφοροποιούν αυτά τα όρια ανάλογα με το αν τα κτίρια είναι υφιστάμενα ή νέα, 

καθώς και ανάλογα με την λειτουργία του κτιρίου (γραφεία, εργοστάσια, νοσοκομεία 

κλπ). Η Οδηγία προτείνει ένθερμα επίσης και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητικών 

διατάξεων σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.  

Ένα πολύ ουσιαστικό σημείο που αναφέρεται στην EPBD είναι τα κτίρια 

χαμηλής  ενεργειακής κατανάλωσης (Zero Energy Building ). Ως τις 31 Δεκεμβρίου 

του 2020 όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης 

ενώ τα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους να αποτελούν 

κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να 

εφαρμόσουν εθνικά σχέδια με σκοπό:  

 

• Την εφαρμογή καθώς και τον ακριβή ορισμό του όρου Zero Energy Building.  

• Την δημιουργία ενδιάμεσων στόχων  για την βελτίωση  της ενεργειακής επίδοσης 

των νέων κτιρίων ως το 2015.  

• Την παροχή πληροφοριών για τις πολιτικές καθώς και  για τα οικονομικά μέτρα που 

πρέπει να παρθούν. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν μια λίστα με ήδη υπάρχοντες 

οργανισμούς που να προωθούν την βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων. 

Αυτή η λίστα πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια.  

Επίσης όσον αφορά στα πιστοποιητικά ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων, αν τα 

κτίρια έχουν επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 m2 και το κτίριο χρησιμοποιείται από τις 

δημόσιες αρχές ή κτίρια που επισκέπτονται τακτικά από το κοινό, το πιστοποιητικό 

πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο. 

 

III. Directive 2006/32/EC [Ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις 

ενεργειακές υπηρεσίες]  

Αυτή η οδηγία της  ΕΕ ακυρώνει τον προκάτοχο της (Directive 93/76/EEC). Η 

οδηγία αυτή:  

• Θέτει ενδεικτικά μέτρα, κίνητρα καθώς και οικονομικά και νομικά πλαίσια έτσι 

ώστε να καταργηθούν τα εμπόδια στην αγορά καθώς και οι ατέλειες που εμποδίζουνε 

την αποτελεσματική χρήση ενέργειας. 

• Δημιουργεί συνθήκες για την ανάπτυξη και την προώθηση μιας αγοράς 

προσανατολισμένης προς τις υπηρεσίες ενέργειας, ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν 

προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και άλλα μέτρα που συντελούν στην 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.  

 

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή τα κράτη μέλη πρέπει να  υιοθετήσουν και να 

επιτύχουν 9% μείωση στην καταναλισκόμενη ενέργεια μέσα στο πλαίσιο του εθνικού 

σχεδίου για την ενεργειακή επίδοση (ΝΕΕΑΠ). Επίσης, είναι υπεύθυνα στην 

σύσταση ανεξάρτητων δημόσιων οργανισμών, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την 

παρακολούθηση της προόδου. Ο δημόσιος τομέας επίσης πρέπει να πάρει μέτρα έτσι 

ώστε να επιτευχθεί η αγορά συσκευών και οχημάτων που καταναλώνουν χαμηλά 

ποσά ενέργεια καθώς και την σύσταση οργάνων οικονομικής υποστήριξης .  
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Ένα άλλο σημαντικό σημείο της οδηγίας αυτής αφορά τους λογαριασμούς που 

πληρώνουν οι κάτοικοι του κράτους μέλους. Οι λογαριασμοί για την αγορά ενέργειας 

πρέπει να βασίζονται μόνο στην κατανάλωση της εκάστοτε ενέργειας.  

Επίσης, πρέπει να εγκαθίστανται σε κάθε καταναλωτή, προσωπικοί μετρητές που να 

δείχνουν το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε από το κάθε χρήστη.  

 

 

 

IV. Directive 2004/8/EC  [Προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης 

για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας]  

Η Συμπαραγωγή είναι η τεχνική που μπορεί να παραχθεί μέσω κατάλληλης 

διαδικασίας ηλεκτρισμού και θερμότητας. Οι εγκαταστάσεις ΣΗΘ μπορούν να 

επιτύχουν ενεργειακές αποδόσεις ως και 90%. Στόχος αυτής της οδηγίας είναι να 

δημιουργηθεί ένα  πλαίσιο δράσης που να προωθεί την χρήση συμπαραγωγής. 

Προσανατολίζεται σε δύο άξονες:  

• Βραχυπρόθεσμος: Η οδηγία πρέπει να εδραιώσει  τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις 

ΣΗΘ αλλά και να προωθήσει νέες.  

• Μακροπρόθεσμος: Η οδηγία πρέπει να υποβάλλει το κατάλληλο πλαίσιο για την 

ΣΗΘ υψηλής αποδοτικότητας έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου.  

 

Τα κράτη μέλη πρέπει να ελέγχουν ανά τέσσερα χρόνια τις αποδόσεις στην 

εγκαταστάσεις ΣΗΘ. Επίσης, πρέπει να ενθαρρύνουν την δημιουργία νέων μονάδων  

ΣΗΘ καθώς και να αναλάβουν μέτρα έτσι ώστε να εξαλειφθούν οι οικονομικές 

αδυναμίες που εμποδίζουν την προώθηση των μονάδων ΣΗΘ.  

 

V. Directive 2010/30/EU [Οδηγία για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και 

λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή 

ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα]  

Η οδηγία αυτή αναφέρεται σε προϊόντα που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση 

στην κατανάλωση της ενέργειας. Τα κράτη μέλη πρέπει να την θέσουν σε εφαρμογή 

από της 20 Ιουλίου 2011. Η οδηγία αυτή καταργεί την Directive 92/75/EEC. Οι 

προμηθευτές αυτών των προϊόντων πρέπει να τοποθετήσουν ετικέτες στα προϊόντα 

που παράγουν για, η οποία να αναγράφει την ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος, 

καθώς και μια σύντομη περιγραφή του, τα  αποτελέσματα από τους υπολογισμούς 

κατά την διάρκεια της σχεδίασης του προϊόντος, σχετικές αναφορές που να 

επιτρέπουν την παρουσίαση άλλων προϊόντων. Επίσης πρέπει να περιέχει την 

ενεργειακή κατάταξη του προϊόντος (A-G με την  G να είναι το χειρότερο 

αποδοτικά). Το πιο ενεργειακά αποδοτικό σύμβολο είναι το Α+++.  

 

VI. Directive 2009/125/EC [Οδηγία για την θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό 

απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια 

προϊόντα.]  

Οι παράγοντες που σχετίζονται με το κατά πόσο ένα προϊόν είναι ενεργειακά 

φιλικό προς το περιβάλλον εξαρτάται από όλες τις φάσεις της σχεδίασης του               

(εξόρυξη πρώτων υλών, κατασκευή, διανομή και μεταφορά, εγκατάσταση και 

συντήρηση, χρήση, ανακύκλωση). Για αυτό η ΕΕ υποχρεώνει όλα τα προϊόντα που 

κυκλοφορούν στην αγορά να φέρουν το σήμα CE (Conformite Europeene στα 
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γαλλικά). Αν το προϊόν δεν ικανοποιεί τα κριτήρια που θέτει το κάθε κράτος μέλος, 

πρέπει να απαγορεύσει την είσοδο του στην αγορά.  

 

VII. Decision  2006/1005/EC [Συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ για την προσθήκη 

ετικετών στον εξοπλισμό γραφείου]  

Η οδηγία αυτή αφορά στον εξοπλισμού γραφείου. Η ΕΕ μαζί με τις ΗΠΑ 

υπέγραψαν συμφωνία σχετικά με το σήμα Energy Star. Σύμφωνα με αυτή την 

συμφωνία οι συσκευές γραφείου όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, fax, 

πολυμηχανήματα πρέπει να φέρουν το σήμα Energy Star που σημαίνει ότι έχουνε 

χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.  

 

VIII. Directive 2000/55/EC [Σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα 

στραγγαλιστικά πηνία που προορίζονται για τους λαμπτήρες φθορισμού]  

Αυτή η οδηγία αφορά την εγκατάσταση τεχνητού φωτισμού στο κτίριο. 

Συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος SAVE η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενθαρρύνει την 

χρήση ballast στα φωτιστικά με σκοπό την μεγαλύτερη απόδοση και συνεπώς  τις 

μικρότερες εκπομπές CO2. Όλες οι λάμπες φθορίου περιλαμβάνουν  ballast τα οποία 

πρέπει να φέρουν την σήμανση CE.  Μεγαλύτερη  ανάλυση θα γίνει στην μελέτη 

φωτισμού [14]. 

 

 

4.4    Το Εθνικό Νομοθετικό Καθεστώς  
 

 

4.4.1 Διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής νομοθεσίας στον τομέα της 

εξοικονόμησης ενέργειας 

Η εισαγωγή στην έννοια της ενεργειακής οικονομίας έγινε πρώτη φορά με τον 

νόμο - πλαίσιο N40/75 "Περί λήψεως μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας". Ανάλογο 

θέμα δεν υπήρξε ποτέ ξανά στην Ελληνική νομοθεσία και ως εκ τούτου καμία 

νομοθετική ρύθμιση δεν μπορούσε να την επικαλεστεί. Από τη στιγμή εκείνη και 

μετά θεσπίστηκε μια σειρά νόμων και κανονισμών στη διάρκεια των ετών που είχε 

κοινή κατεύθυνση την εξοικονόμηση ενεργείας.  

Συνοπτικά αξίζει να αναφέρουμε:  

  

 1975 Ν.40/75 (Νόμος –Πλαίσιο) περί «Λήψης Μέτρων για την Εξοικονόμηση 

Ενέργειας»  

 1979 «Κανονισμός για την Θερμομόνωση των Κτιρίων» (ΚΘΚ)  

 1985 Άρθρο 26 του Ν.1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΓΟΚ-2000)  

 1985 Άρθρο 6 Ν.1512/85 για «Κίνητρα Εξοικονόμησης Ενέργειας»  

 1986 Νόμος 1650/86 για την προστασία του περιβάλλοντος  

 1989 Υ.Α 3046/304 «Κτιριοδομικός Κανονισμός»  

 1992 Ν. 2052/92 περί «Μέτρων για την Καταπολέμηση του αστικού νέφους».  

 1993 Οδηγία 93/76/ΕΟΚ (SAVE) για «Περιορισμό των εκπομπών CO2 μέσω της 

βελτίωσης Ενεργειακής Απόδοσης »  

 1995 Σχεδίου Δράσης "Ενέργεια 2001" του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

 1995 Κανονισμού Κατανομής Δαπανών Θέρμανσης  
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 1998 Εναρμόνιση Κοινοτικής Οδηγίας SAVE (21475/4707 ΚΥΑ–ΦΕΚ 880Β 

/19-8-98) για τον «Περιορισμό των εκπομπών CO2 με τον καθορισμό μέτρων και 

όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων» - ΑΡΘΡΟ 4: 

Κ.ΟΧ.Ε.Ε.  

 1999 ΥΑ 11038 «ΔΑΚ Κανονισμός Ενεργειακών Επιθεωρήσεων»  

 2001 Στρατηγική Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια: Σχέδιο Δράσης 

«Ενέργεια ο2001»  

 2001 Ν. 2831/00 – Τροποποίηση του Γ.Ο.Κ. (Ν.1577/85) – ΕΞΕ/ΑΠΕ  

 2002 Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την «Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων»  

 2003 ολοκλήρωση σχεδίου Κ.Ο.Χ.Ε.Ε. από Κ.Α.Π.Ε. για Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  

 2005 Σύσταση νέας επιτροπής από το ΥΠ.ΑΝ (Δ6/Β/7461/21.4.2005) με 

εκπροσώπους ΥΠ.ΑΝ. , Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,ΤΕΕ,ΕΛΟΤ,ΚΑΠΕ  

 2005-2006 Επιτροπή εμπειρογνωμόνων ΥΠ.ΑΝ (Απόρριψη σχεδίου Κ.ΟΧ.Ε.Ε 

και αντικατάσταση με ΚΕΝΑΚ, Σχέδιο Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών)  

 2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 651/27.04.2007) για την προληπτική συντήρηση 

κλιματιστικών στα δημόσια κτίρια.  

 2008 Καταδίκη Ελλάδος από το ευρωπαϊκό δικαστήριο (1/2008)  

-Νέα ανάθεση από το ΥΠ.ΑΝ. στο ΚΑΠΕ , σύσταση νέας επιτροπής (3/2008)  

-Κατάθεση σχεδίου νόμου «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» από το υπ.αν. (4/2008)  

-Ψήφιση νέου νόμου «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

των κτιρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89/Α 3661 – 19/5/2008)  

-ΚΥΑ Δ6/Β/14826 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 

την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 

1122/Β- 17/6/2008)  

 2010 Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  

(αναδιατύπωση)  

 2010 Έγκριση ΚΕΝΑΚ (ΦΕΚ 407 – 9/4/2010)  

 2010 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701−1/2010  

«Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό 

της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ενεργειακής απόδοσης».  

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701−2/2010  
«Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της 

θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων».  

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701−3/2010  
«Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών».  

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701−4/2010  
«Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και 

εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».  

 2010 Π/Δ 100/2010«Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και 

Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 

177/Α/6.10.2010).  

 2010 Με το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) «Προστασία των 

δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας 

Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» συστάθηκε η 

Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), η οποία συγκροτήθηκε 

διοικητικά και οργανωτικά με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 
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132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της 

Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργεια»ς, η οποία συγκροτείται στην Ειδική 

Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.  

 

 2010 Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 

ΑΑΠ/23.11.2010) τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού 

(ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3661/2008.  

 

 

 

 

4.4.2    Νομοθεσία στην Ελλάδα  

 

Η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει  στην αναβάθμιση του 

κτιριακού τομέα με σκοπό την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έκανε σαφές ότι τα κράτη μέλη θα θεσπίσουν τις δικές τους οδηγίες 

λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές, οικονομικές και κοινωνικές 

συνθήκες. Έτσι συστάθηκε ο ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων). Η πρώτη προσπάθεια της Ελλάδας για εξοικονόμηση ενέργειας στον 

κτιριακό τομέα εμφανίστηκε το 1979 με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων 

(ΚΘΚ) και στην συνέχεια με την σύσταση του Κανονισμού Ορθολογικής Χρήσης και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.)  

   

 ΚΘΚ [9]:  

• είχε κύριο στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας  από το κτιριακό κέλυφος, 

έτσι ώστε οι απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου να ελαχιστοποιούνται.    

• δεν διατύπωνε απαιτήσεις για τα υφιστάμενα κτίρια.  

• Απαιτούσε υπολογισμούς με βάση:  

o Το χωρισμό της χώρας σε 3 κλιματικές ζώνες  

o Τη χρήση πίνακα θερμικής αγωγιμότητας υλικών  

o Τη χρήση πίνακα κατηγοριών θερμοπερατότητας κουφωμάτων.  

 

 ΚΟΧΕΕ [10]:  

• Προσανατολίζεται στον περιορισμό των εκπομπών CO2 με τον καθορισμό μέτρων 

και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  

• Περιείχε μέτρα πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων 

και του μικροκλίματος.  

• Εισήγαγε έννοιες και θεσμούς για προαγωγή της ορθολογικής χρήσης και 

διαχείρισης των ενεργειακών πόρων και της χρήσης των ΑΠΕ, τη βελτίωση της 

ποιότητας κατασκευής κλπ, που εντάσσονται στις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού 

και της οικολογικής δόμησης.  

 

 ΚΕΝΑΚ [4]:  

Ο σκοπός της εγκυκλίου αυτής είναι η διαμόρφωση του πλαισίου και ο 

καθορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για την αναβάθμιση της ενεργειακής 

απόδοσης των κτιρίων. Αποτελεί υλοποίηση του νόμου 3661/2008 που εκδόθηκε με 

σκοπό την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2002/91/ΕΚ.  
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Ο ΚΕΝΑΚ είναι η πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια από ελληνικής πλευράς 

όσον αφορά τον καθορισμό όλων των παραμέτρων που επιδρούν στην ενεργειακή 

απόδοση ενός κτιρίου. Ειδικότερα εστιάζεται στην μείωση της κατανάλωσης 

συμβατικής ενέργειας για Θέρμανση , Ψύξη, Κλιματισμό , Φωτισμό και Παραγωγή 

Ζεστού Νερού Χρήσης(ΖΝΧ). Αναφέρεται σε τεχνικές όπως ο Ενεργειακός 

Σχεδιασμός του Κελύφους, τα αποδοτικά δομικά υλικά  που πρέπει να 

χρησιμοποιούνται, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τις ΑΠΕ και την 

συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ).  

 

 

Για τον σκοπό αυτό με τον ΚΕΝΑΚ:  

   

• Εφαρμόζεται μία μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.  

21  

• Καθορίζονται ελάχιστες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση και κατηγορίες για 

την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων. 

• Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των 

κτιρίων, τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών  στοιχείων του κελύφους, οι 

προδιαγραφές των Η/Μ εγκαταστάσεων.  

• Ορίζεται το περιεχόμενο της μελέτης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  

• Καθορίζεται η μορφή του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου.  

• Καθορίζεται η διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων λεβήτων και εγκαταστάσεων 

θέρμανσης και κλιματισμού.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΚΕΝΑΚ,  η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

προσδιορίζεται με βάση μια μεθοδολογία υπολογισμού  της κατανάλωσης 

πρωτογενούς ενέργειας η οποία περιέχει τουλάχιστον: 

 

• Την χρήση του κτιρίου, τις επιθυμητές συνθήκες εσωτερικού περιβάλλοντος, τα 

χαρακτηριστικά λειτουργίας και τον αριθμό των χρηστών.  

• Τα κλιματικά δεδομένα της περιοχής του κτιρίου.   

• Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων  του κτιριακού κελύφους σε 

σχέση με τον προσανατολισμό και τα χαρακτηριστικά των εσωτερικών δομικών 

στοιχείων.  

• Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους.  

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης θέρμανσης χώρων, της 

εγκατάστασης ψύξης/κλιματισμού, της εγκατάστασης παραγωγής ζεστού νερού 

χρήσης, της εγκατάστασης φωτισμού.  

• Τα παθητικά ηλιακά συστήματα.   

• Η αναγωγή της υπολογιζόμενης τελικής κατανάλωσης καυσίμου σε πρωτογενή 

γίνεται με την χρήση των συντελεστών που  βρίσκονται στον επόμενο πίνακα: 
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Πίνακας 4.1: Συντελεστής μετατροπής της τελικής κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου σε 

πρωτογενή ενέργεια [Πηγή: ΚΕΝΑΚ] [15] 

 

Πηγή ενέργειας Συντελεστής μετατροπής  

σε πρωτογενή ενέργεια  

 

Εκλυόμενοι ρύποι ανά  

μονάδα ενέργειας  

(kgCO2/kWh) 

Φυσικό αέριο 1,05 0,196 

 

Πετρέλαιο θέρμανσης 1,10 0,264 

 

Ηλεκτρική ενέργεια 2,90 0,989 

 

Βιομάζα 1,00 --- 

 

 

 

Στην μεθοδολογία συνεκτιμάται επίσης η θετική επίδραση των ενεργητικών 

ηλιακών συστημάτων και άλλων συστημάτων παραγωγής θερμότητας, ψύξης και 

ηλεκτρισμού με την χρήση ΑΠΕ. Επίσης θετική είναι και η συμβολή του φυσικού 

φωτισμού, της εγκατάστασης ΣΗΘ, καθώς και της τηλεθέρμανσης. Η μεθοδολογία 22  

υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων επανεξετάζεται κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα. Για να γίνει πραγματοποιήσιμη η μελέτη, συστάθηκαν τεχνικές 

οδηγίες από το τεχνικό επιμελητήριο (ΤΟΤΕΕ) οι οποίες περιέχουν πληροφορίες 

σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, ανάλυση του υπολογισμού για 

την ενεργειακή επιθεώρηση καθώς και ελάχιστες  και μέγιστες τιμές που πρέπει να 

παρουσιάζουν  τα διάφορα υλικά και  ο εξοπλισμός του κτιρίου. Για την ανάγκη της 

ενεργειακής μελέτης του κτιρίου, δημιουργήθηκε  το λογισμικό του ΤΕΕ, του οποίου 

ο προκάτοχος είναι το EPA-NR. Η ανάλυση των ΤΟΤΕΕ και του λογισμικού θα 

παρουσιαστεί αργότερα.  

 

Στον ΚΕΝΑΚ καθορίζονται όπως ειπώθηκε και παραπάνω, οι ελάχιστες 

προδιαγραφές των κτιρίων:  

 

 Σχεδιασμός κτιρίου: Εδώ περιλαμβάνεται η κατάλληλη  χωροθέτηση και ο 

προσανατολισμός του κτιρίου για την μέγιστη αξιοποίηση των τοπικών 

κλιματικών συνθηκών. Επίσης οι θέσεις των κουφωμάτων  πρέπει να είναι 

τοποθετημένα ανάλογα με τις απαιτήσεις ηλιασμού, φυσικού φωτισμού και 

αερισμού. Επίσης λαμβάνεται υπόψη η ενσωμάτωση ενός εκ των Παθητικών 

Ηλιακών   

 Κτιριακό κέλυφος: Τα θερμικά χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων του 

κτιριακού κελύφους νέου η ριζικά ανακαινισμένου κτιρίου πρέπει να εμφανίζουν 

μικρότερους συντελεστές από αυτούς που περιλαμβάνονται στον παρακάτω 

πίνακα: 
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Πίνακας 4.2: Μέγιστος επιτρεπόμενος Συντελεστής Θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων  

κατά κλιματική ζώνη [Πηγή: ΚΕΝΑΚ] [15] 

 
 

Αντίστοιχα ανάλογα με την κλιματική ζώνη της Ελλάδας ο μέγιστος συντελεστής  

θερμοπερατότητας είναι   

 

 
Πίνακας 4.3: Μέγιστος επιτρεπόμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας κατά  

κλιματική ζώνη [Πηγή: ΚΕΝΑΚ] [15] 

 
 

 Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) :  

 

Οι επιμέρους Η/Μ εγκαταστάσεις νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου πρέπει να 

πληρούν κάποιες βασικές προϋποθέσεις:  
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1. Κάθε κεντρική κλιματιστική μονάδα με παροχή νωπού αέρα >= 60% πρέπει να 

επιτυγχάνει ανάκτηση θερμότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 50%.  

 

2. Όλα τα δίκτυα διανομής νερού ή άλλου μέσου πρέπει να έχουν θερμομόνωση 

(19mm για θέρμανση και 13 mm για ψύξη και το υλικό θερμομόνωσης να έχει 

συντελεστή αγωγιμότητας λ=0,04 W/mK).  

 

3. Οι αεραγωγοί διανομής κλιματιζόμενου αέρα να είναι θερμομονωμένοι με υλικό με 

λ=0,04 W/mΚ και πάχος του υλικού σε περίπτωση διέλευσης σε εξωτερικό χώρο 40 

mm  ενώ σε περίπτωση διέλευσης σε εσωτερικό χώρο 30 mm. 

  

4. Τα δίκτυα διανομής θερμού και ψυχρού μέσου πρέπει να διαθέτουν σύστημα 

αντιστάθμισης.  

 

5. Σε περίπτωση μεγάλου κυκλώματος του ΖΝΧ εφαρμόζεται κυκλοφορία με 

σταθερό Δp και κυκλοφορητή με ρύθμιση στροφών βάσει της ζήτησης ΖΝΧ.  

 

6. Η ζήτηση του ΖΝΧ πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον κατά 60% από ηλιοθερμικά 

συστήματα σε περίπτωση που στο κτίριο δεν υπάρχει  ΑΠΕ, ΣΗΘ, συστήματα 

τηλεθέρμανσης και αντλίες θερμότητας.  

 

7. Τα συστήματα γενικού φωτισμού έχουν μέγιστη ενεργειακή απόδοση 55 lumen/W. 

Στους χώρους με φυσικό φωτισμό μπορεί το 50% των λαμπτήρων να μην 

χρησιμοποιείται.  

 

8. Επιβάλλεται αυτονομία θέρμανσης και ψύξης καθώς και έλεγχος αυτών με 

ειδικούς θερμιδομετρητές. 24  

 

9. Σε όλα τα κτίρια του τριτογενή τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου 

εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργου ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, 

για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τουλάχιστον ίσου με 0,95. 

  

Ο ΚΕΝΑΚ επίσης ορίζει και ένα κτίριο αναφοράς , το οποίο έχει την ίδια 

γεωμετρία καθώς και τον ίδιο προσανατολισμό με το υπό εξέταση κτίριο. Σε επόμενο 

κεφάλαιο υπάρχει η πλήρης ενεργειακή μελέτη του κτιρίου υδραυλικής καθώς και 

ανάλυση του κτιρίου αναφοράς. Με τον ΚΕΝΑΚ η Ελλάδα έθεσε τα θεμέλια για την 

επίτευξη κτιρίων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατό λιγότερη ενέργεια [15].   
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5
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

‘‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΚΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’ 
 
 

5.1  Ενεργειακή λειτουργία μιας βιομηχανικής μονάδας 
 

Στη βιομηχανία τροφίμων, η οποία περιλαμβάνει αρκετούς επιμέρους και 

διαφορετικούς κλάδους) υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης. αυτό απορρέει από το γεγονός ότι σχεδόν σε όλους τους τομείς η 

σχετική κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόμενο τόνο προϊόντος είναι υψηλή. Για 

παράδειγμα, η σχετική κατανάλωση ενέργειας στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία 

είναι περίπου 1500 MJ ανά τόνο επεξεργασμένου γάλακτος. Η κατανάλωση αυτή 

είναι κατά 30% υψηλότερη από τη μέση κατανάλωση στην ΕΕ. Οι κυριότερες 

επεμβάσεις και επενδύσεις που μπορεί να γίνουν στη βιομηχανία τροφίμων αφορούν 

στην ανάκτηση θερμότητας για εσωτερική χρήση από υγρά απόβλητα χαμηλής 

θερμοκρασίας, στη χρήση λεβήτων νέας τεχνολογίας, στη βελτίωση των ψυκτικών 

συστημάτων και στην αξιοποίηση των ΑΠΕ. Για την τελευταία περίπτωση 

ανάφερονται ως παραδείγματα η παραγωγή βιοαερίου από οργανικά απόβλητα και η 

προθέρμανση ή θέρμανση νερού με ηλιακούς συλλέκτες. Η συμπαραγωγή 

ηλεκτρισμού/θερμότητας μπορεί να εφαρμοστεί σε αρκετές μεγάλες επιχειρήσεις του 

κλάδου, όπως είναι ορισμένες γαλακτοβιομηχανίες, ενώ ήδη εφαρμόζεται στην 

βιομηχανία ζάχαρης. Περιθώριο εφαρμογής της συμπαραγωγής υπάρχει και στις 

μεγάλες μονάδες ζυθοποιίας, με την προϋπόθεση βέβαια της βελτίωσης της τιμής 

πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στη ΔΕΗ, λόγω του χαρακτήρα των διεργασιών 

στα ζυθοποιεία (διεργασίες διαλείποντος έργου). 

Στην προσπάθεια για προσέγγιση της μελέτης μιας βιομηχανικής μονάδας 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα εμπειρικά στατιστικά στοιχεία κάθε κλάδου και τα 

βασικά στοιχεία της εξέλιξής του τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια ακολουθεί 

συνοπτική περιγραφή των παραγόμενων προϊόντων και των χρησιμοποιούμενων 

πρώτων υλών μέσω της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας με τα κύρια στάδια 

παραγωγής που απαντώνται στις βιομηχανικές μονάδες. 

Ύστερα, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έρευνα και παρουσίαση σε πίνακα 

των γενικών και ειδικών ενεργειακών δεικτών κάθε βιομηχανίας. Αρχικά 

παρουσιάζονται οι γενικές διαθέσιμες ενεργειακές εντάσεις ανά χώρα και χρονολογία 

και ο πίνακας με τους πρότυπους γενικούς αντίστοιχους δείκτες χωρισμένος σε 3 

διαστήματα χαρακτηρίζοντας έτσι την ενεργειακή συμπεριφορά κάθε χώρας ή 

περιοχής. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι αναλυτικές ειδικές ενεργειακές 

καταναλώσεις ανά στάδιο παραγωγής σύμφωνα με τα διαθέσιμα εμπειρικά, 

στατιστικά στοιχεία και τέλος η κατανομή των πρότυπων ειδικών δεικτών σε τρία 

διαστήματα για τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, η οποία αποτελεί το σημείο 
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αναφοράς σύμφωνα με το οποίο χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των επιμέρους 

καταναλώσεων μιας βιομηχανικής μονάδας. 

 

Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής αναζήτησης όσον 

αφορά στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ανά κλάδο. Τα στοιχεία που έχουν 

συλλεχθεί και επεξεργαστεί συνοψίζονται σε πίνακες σύμφωνα με το συγκεκριμένο 

στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας στο οποίο μπορούν να εφαρμοστούν ενώ τα 

κυριότερα από αυτά περιγράφονται συνοπτικά ως προς τη λειτουργία τους. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω επομένως, η μελέτη μιας βιομηχανικής μονάδας 

διακρίνεται σε 3 στάδια, κάθε ένα εκ των οποίων, όπως παρουσιάζεται και στο Σχήμα 

5.1, διακρίνεται σε περαιτέρω βήματα. 
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Σχήμα 5.1 Προσέγγιση μελέτης της ενεργειακής λειτουργίας μιας βιομηχανικής μονάδας [16] 

 

Τα στάδια στα οποία αναλύεται η μελέτη μιας μονάδας περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1
Ο
 : Μελέτη παραγωγικής διαδικασίας 

Το στάδιο αυτό κατά το οποίο μελετάται η παρουσίαση της εκάστοτε 

παραγωγικής διαδικασίας ξεκινά με την περιγραφή της δραστηριοποίησης της 

συγκεκριμένης βιομηχανίας στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, ύστερα από εκτενή 

βιβλιογραφική αναζήτηση σε ελληνικές και κυρίως ξένες σύγχρονες μελέτες και 

δημοσιεύσεις εντοπίζονται τα διαφορετικά στάδια παραγωγής, συλλέγονται τα 

στοιχεία, μελετώνται προσεκτικά έτσι ώστε να καθοριστεί και να περιγραφεί η πιο 

κοινή ανάμεσα στις χρησιμοποιούμενες διαδικασίες από τη γενική πλειοψηφία των 
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μονάδων του κλάδου. Τέλος, ακολουθεί ο εντοπισμός και η τελική συνοπτική 

περιγραφή των κυριότερων ενεργοβόρων σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας 

ανάλογα με: 

 

 τις χρησιμοποιούμενες ποικιλίες πρώτων και βοηθητικών υλών, 
 την παραγωγή των ενδιάμεσων προϊόντων,  
 τη μέθοδο ή χρησιμοποιούμενη τεχνική ενός σταδίου της παραγωγικής 

διαδικασίας, 
 

Οι παραπάνω πληροφορίες κρίνονται σημαντικές ως προς τον καθορισμό της 

συνήθους πρακτικής και τεχνικών που εφαρμόζει ο εκάστοτε κλάδος. Στην παρούσα 

ανάλυση, δεν ενδιαφέρει τόσο η ακριβής περιγραφή του εξοπλισμού και της εργασίας 

που εκτελείται σε κάθε στάδιο, όσο η απλή παρουσίαση του κάθε σταδίου παραγωγής 

για τη μετέπειτα κατανόηση της αιτίας των ενεργειακών του αναγκών και των 

εξειδικευμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Για το λόγο αυτό αλλά και για την 

αποφυγή της μεγάλης εξειδίκευσης καθώς δε χρησιμοποιούν όλες οι βιομηχανίες τις 

ίδιες παραγωγικές διαδικασίες, δεν επιλέχτηκε υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας στην 

περιγραφή των σταδίων παραγωγής. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 2
Ο
 : Ενεργειακοί δείκτες 

Ύστερα από την περιγραφή των σταδίων παραγωγής του τελικού προϊόντος, 

ακολουθεί η καταγραφή και παρουσίαση των ενεργειακών δεικτών της ίδιας 

βιομηχανικής μονάδας. Αρχικά, λαμβάνει χώρα η συλλογή των ενεργειακών 

στοιχείων της βιομηχανικής μονάδας μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής αναζήτησης σε 

ελληνικές και κυρίως ξένες μελέτες, παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις που έχουν 

πραγματοποιηθεί είτε από πανεπιστήμια, είτε από ειδικευμένους ερευνητές, είτε από 

τις ίδιες βιομηχανικές μονάδες που επιδιώκουν να διερευνήσουν το ενεργειακό 

επίπεδο της μονάδας τους με απώτερο σκοπό την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση 

της επιχείρησής τους και την ανακάλυψη νέων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. Με 

τον τρόπο αυτό καταγράφονται οι καταναλισκόμενες ποσότητες κάθε μορφής 

ενέργειας και το σημείο κατανάλωσής τους. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αρχικά για τη δημιουργία μιας 

κοινής μονάδας μέτρησης και στη συνέχεια ομαδοποιούνται κατά στάδιο παραγωγής 

έτσι ώστε να είναι πιο εύκολη η αναγνώριση του ενεργειακού επιπέδου μιας 

επιχείρησης και η σύγκρισή του με τις υπόλοιπες. Την πιο συχνή μονάδα μέτρησης 

αποτελεί η KWh/t τελικού προϊόντος ή το GJ/t τελικού προϊόντος. Με τον τρόπο αυτό 

προσδιορίζονται οι γενικοί ενεργειακοί δείκτες ανά χώρα και οι ειδικοί ενεργειακοί 

δείκτες ανά στάδιο παραγωγικής διαδικασίας. 

Λόγω της εξαιρετικής δυσκολίας που αντιμετωπίστηκε κατά τη διαδικασία της 

αναζήτησης συγκεκριμένων ειδικών ενεργειακών δεικτών σε κάθε στάδιο παραγωγής 

καθώς πηγή της παρούσας έρευνας αποτέλεσε, όπως περιγράφηκε παραπάνω, η 

βιβλιογραφική αναζήτηση και οι διαθέσιμες μελέτες του διαδικτύου και όχι οι 

συγκεκριμένες μετρήσεις ειδικών ερευνητών που συνεργάζονται με μία βιομηχανική 

μονάδα, κατέστη αδύνατο να εμβαθύνει η παρούσα μελέτη σε πιο μεγάλο επίπεδο 

λεπτομέρειας. Επομένως, κάποια στάδια παρουσιάζονται κενά λόγω έλλειψης 

στοιχείων ενώ σε κάποια άλλα εμφανίζονται τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα 

μέχρι και τα πρώτα υποστάδια όπου χρειάζεται μεγαλύτερη εξειδίκευση. Εξαίρεση 

αποτελεί η έλλειψη στοιχείων κάποιων σταδίων παραγωγής των βιομηχανιών η 

διαδικασία παραγωγής των οποίων διαφοροποιείται μόνο σε συγκεκριμένα στάδια. 
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Τελικά, παρουσιάζεται ο πίνακας των γενικών καθώς και των πρότυπων 

γενικών ενεργειακών εντάσεων των διαφορετικών περιοχών του κόσμου αλλά και σε 

πολλές περιπτώσεις των διαφορετικών χωρών ανά χρονολογία έτσι ώστε να 

καταστούν σαφή: 

 

 το επίπεδο στο οποίο κυμαίνεται ο εκάστοτε κλάδος όσον αφορά στην 

καταναλισκόμενη ενέργεια,  

 η βελτίωση/χειροτέρευση των δεικτών με το πέρασμα των χρόνων και  

 η αναγνώριση των περιοχών/χωρών με την καλύτερη/χειρότερη διαχείριση 

ενέργειας. 

 

Στη συνέχεια, προκύπτει ο πίνακας με τους ειδικούς ενεργειακούς δείκτες ανά 

στάδιο παραγωγής με την ίδια μονάδα μέτρησης. Επίσης η κατηγοριοποίηση γίνεται 

ανά χώρα και χρονολογία κατά την οποία έχει διεξαχθεί η εκάστοτε έρευνα και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται με αύξουσα σειρά για τον προσδιορισμό της 

εξελικτικής πορείας του κλάδου και των αντίστοιχων αναγκών του σε κατανάλωση 

ενέργειας. 

Με τη βοήθεια του τελευταίου πίνακα γίνεται δυνατή η συμπλήρωση του 

πίνακα πρότυπων ειδικών ενεργειακών δεικτών. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει πάλι 

τα στάδια παραγωγής, όμως τώρα αυτά προσδιορίζονται από 3 διαστήματα 

κατανομής δεικτών για τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων, η οποία να αποτελεί το 

σημείο αναφοράς σύμφωνα με το οποίο να χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των 

επιμέρους καταναλώσεων μιας βιομηχανικής μονάδας. Η εμπειρική στατιστική 

κατανομή χαρακτηρίζει τους δείκτες σε καλούς, μέτριους και αδύναμους και η 

μονάδα μέτρηση είναι ενιαία για όλα τα στοιχεία. 

 

ΣΤΑΔΙΟ 3
Ο
 : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, σε βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις αλλά και σε κτίρια, μπορεί να αποδώσει οφέλη στα τρία παρακάτω 

διακριτά επίπεδα: 

 

 Οικονομικά οφέλη, τα οποία συμβάλλουν στη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων ή στην αύξηση των κερδών της βιομηχανικής μονάδας. Αυτά πρέπει 

να αξιολογηθούν με βάση το κόστος της εφαρμογής των μέτρων ενεργειακής 

αποδοτικότητας. 

 Λειτουργικά οφέλη, τα οποία βοηθούν τη διαχείριση μιας βιομηχανικής 

μονάδας να βελτιώσει τα επίπεδα άνεσης, ασφάλειας και αποδοτικότητας των 

εργαζομένων της (ή των ενοίκων του κτιρίου) ή διαφορετικά να βελτιώσει τη 

γενικότερη λειτουργία της. 

 Περιβαλλοντικά οφέλη, τα οποία αφορούν κυρίως στη μείωση των εκπομπών 

του CO2 ή άλλων ρύπων (αέρια θερμοκηπίου), στη μείωση των ενεργειακών 

αναγκών σε εθνικό επίπεδο και στη διατήρηση των φυσικών πόρων. [6] 

 

Και η διαδικασία αυτή ξεκινά με τη συλλογή στοιχείων κυρίως από ερευνητικές 

δημοσιεύσεις, ειδικές μελέτες, αποτελέσματα ήδη εφαρμοσμένων μέτρων σε 

συγκεκριμένες βιομηχανικές μονάδες, αλλά και διαφημίσεις εταιρειών παραγωγής 

σύγχρονων και αποδοτικών μηχανημάτων και εξοπλισμών που παρέχουν 

πληροφορίες για το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που μπορούν να επιτύχουν 

σε επί τις εκατό ποσοστό, GJ/t παραγόμενου προϊόντος ή σε κατανάλωση ενέργειας 
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(GJ) ετησίως. Ακόμα, όπου υπάρχει διαθέσιμο καταγράφεται το κόστος της 

επένδυσης που μετατρέπεται σε ενιαία νομισματική μονάδα, στη συγκεκριμένη 

περίπτωση σε ευρώ, για όλες τις δράσεις. Τέλος, καταγράφεται η περίοδος 

αποπληρωμής σε μήνες ή χρόνια. Η περίοδος αποπληρωμής ορίζεται ως το χρονικό 

διάστημα που απαιτείται για να ανακτηθεί το κόστος μιας επένδυσης.  

 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία επεξεργάζονται και συνοψίζονται σε πίνακες, ενώ 

τα πιο σημαντικά μέτρα εξοικονόμησης περιγράφονται συνοπτικά για την καλύτερη 

κατανόηση των χαρακτηριστικών και των εφαρμογών τους. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, καταγράφονται κάποια μέτρα εξοικονόμησης που 

είναι ικανά να εφαρμοστούν σε σχεδόν όλα τα παραγωγικά στάδια. Τα μέτρα αυτά 

αναφέρονται ξεχωριστά και αφορούν για παράδειγμα στη μόνωση των τοιχωμάτων 

των αγωγών, την αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού, τη συντήρηση φίλτρων, 

κ.α. [16]. 

 

 

5.2   Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε βιομηχανία τροφίμων. 
 

Στη βιομηχανία τροφίμων παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με την καύση 

συμβατικών καυσίμων, η οποία χρησιμοποιείται είτε εφεδρικά για την εξασφάλιση 

ζωτικών λειτουργιών της βιομηχανίας από πιθανές διακοπές στο δίκτυο της ΔΕΗ, είτε 

σε σταθερή βάση.  

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί σε μια βιομηχανία με 

την εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Για την 

οικονομική βιωσιμότητα μιας τέτοιας επένδυσης κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη 

σημαντικών θερμικών αναγκών συγχρόνως με τις ανάγκες για ηλεκτρισμό.  

o Συμπαραγωγή 

Συμπαραγωγή είναι η συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και 

θερμότητας από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας. Με το συμβατικό τρόπο παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλες ποσότητες θερμότητας απορρίπτονται στο 

περιβάλλον, είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων (συμπυκνωτές, πύργοι ψύξης 

κλπ), είτε μέσω των καυσαερίων (αεροστρόβιλοι κλπ). Με τη μέθοδο της 

συμπαραγωγής, σημαντικό μέρος της θερμότητας αυτής ανακτάται και 

χρησιμοποιείται ωφέλιμα. 

Οι κυριότερες τεχνολογίες συμπαραγωγής είναι: 

o συστήματα αεροστροβίλου (ανοιχτού ή κλειστού κύκλου) 

o συστήματα ατμοστροβίλου (ανοιχτού ή κλειστού κύκλου) 

o συστήματα συνδυασμένου κύκλου  

o συστήματα εμβολοφόρου κινητήρα εσωτερικής καύσης (Otto – Diesel) 

o μηχανές Stirling 

o Κυψέλες καυσίμου 

Η τεχνολογία της συμπαραγωγής, προκειμένου να είναι οικονομικά βιώσιμη, 

εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ταυτόχρονη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 

και θερμότητας (ή ψύξης).  

Τα συστήματα συμπαραγωγής μπορούν να θεωρηθούν ολοκληρωμένα 

ενεργειακά συστήματα, με την έννοια ότι μπορούν να καλύψουν όλες τις τελικές 

ενεργειακές χρήσεις (ηλεκτρισμό, θερμό νερό, ατμό, θερμό αέρα, ψύξη). Ο βαθμός 

απόδοσης των συστημάτων συμπαραγωγής μπορεί να φθάνει το 85%.  
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Σχήμα 5.2  Σύστημα συμπαραγωγής σε βιομηχανία 

  

Η διαστασιολόγηση των μονάδων συμπαραγωγής εξαρτάται κυρίως από τις 

ανάγκες σε θερμικά φορτία. Σε περίπτωση που η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν 

επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, το έλλειμμα καλύπτεται από το δίκτυο της 

ΔΕΗ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας διοχετεύεται στο 

δίκτυο της ΔΕΗ, βάσει του νόμου 2773/99.  

Στις τεχνολογίες συμπαραγωγής, το φυσικό αέριο έχει σημαντικό πεδίο ως 

καύσιμο και ιδιαίτερα στους αεροστρόβιλους και στις μηχανές εσωτερικής καύσης. 

Παρουσιάζει υψηλό ενεργειακό βαθμό απόδοσης, καθώς και χαμηλές εκπομπές 

αέριων ρύπων. 

 

5.3   Εξοικονόμηση ενέργειας στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 
 

Σημαντικός παράγοντας για την κατανάλωση συμβατικών καυσίμων σε μία 

βιομηχανία είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παραγωγικός εξοπλισμός της. 

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με την αντικατάσταση η/και 

τον εκσυγχρονισμό του παλαιού εξοπλισμού, είτε γιατί με τη φυσιολογική φθορά του 

προκαλείται υπερκατανάλωση ενέργειας, είτε γιατί με την τεχνολογική εξέλιξη 

προκύπτουν νέα μηχανήματα με σημαντικά βελτιωμένη ενεργειακή συμπεριφορά. 

Έτσι, οι υπεύθυνοι μιας βιομηχανικής μονάδας θα πρέπει αφενός να έχουν 

πλήρη και σαφή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο παραγωγικός 

εξοπλισμός της και αφετέρου να ενημερώνονται διαρκώς για τις τεχνολογικές 

εξελίξεις και τα νέα προϊόντα σε ότι αφορά στον παραγωγικό εξοπλισμό που 

χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο, έτσι ώστε με τεχνικοοικονομικά κριτήρια 

να αποφασίζουν κάθε φορά για τον εκσυγχρονισμό του [17]. 
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5.3.1 Λέβητες 

 

Στη βιομηχανία, σημαντικές ποσότητες συμβατικών καυσίμων καταναλώνονται 

στους λέβητες για την παραγωγή ατμού ή θερμού νερού. Οι λέβητες είναι 

εξοπλισμένοι με καυστήρες συμβατικών καυσίμων οι οποίοι παράγουν θερμά 

καυσαέρια. Ο παραγόμενος ατμός ή το θερμό νερό διατίθενται στις διάφορες 

διεργασίες της βιομηχανίας που απαιτούν θερμότητα (βραστήρες, πλυντήρια, βαφεία 

κ.α.). Η λειτουργία των λεβήτων απαιτεί σημαντικές καταναλώσεις καυσίμων για την 

παραγωγή θερμικής ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία τους με υψηλό βαθμό 

απόδοσης είναι σημαντική παράμετρος για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

 

 
Σχήμα 5.3 Σύγχρονος λέβητας εγκατεστημένος σε βιομηχανία 

  

 Γενικά μέτρα εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας στους λέβητες 

είναι η διατήρηση των διαλυμένων στο νερό στερεών στο μικρότερο χαμηλό επίπεδο, 

η διατήρηση της χαμηλότερης αποδεκτής πίεσης λειτουργίας στο σύστημα ανάλογα 

με τις ανάγκες, ο περιορισμός μεγάλων διακυμάνσεων του φορτίου, η συχνή μέτρηση 

του βαθμού απόδοσης του λέβητα και οι απαιτούμενες κάθε φορά ρυθμίσεις για τη 

μεγιστοποίησή του, ο συστηματικός έλεγχος των τιμών των σημαντικότερων μεγεθών 

λειτουργίας και η σύγκρισή τους με τις ονομαστικές τιμές, ο περιοδικός έλεγχος της 

περίσσειας αέρα του καυστήρα και η σωστή ρύθμισή της, η βελτίωση και επέκταση 

του εξοπλισμού ελέγχου, η εγκατάσταση και βελτίωση της θερμικής μόνωσης και η 

εγκατάσταση νέου αποδοτικότερου λέβητα ή/και καυστήρα. 

Οι λέβητες είναι από τα βασικά τμήματα του εξοπλισμού μιας βιομηχανίας και 

απαιτούν συστηματική συντήρηση. Οι βασικές εργασίες συντήρησης ενός λέβητα 

περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του φλογοθαλάμου, τον καθαρισμό των αυλών των 

καυσαερίων (τούμπα), τον καθαρισμό και τη ρύθμιση των μπεκ του καυστήρα, τον 

καθαρισμό της καπνοδόχου, τον έλεγχο των αντλιών καυσίμου, τον έλεγχο του 

κυκλώματος τροφοδοσίας νερού, καθώς και του συστήματος αποσκλήρυνσης [17]. 
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5.3.2  Ανάκτηση θερμότητας 

 

Ανάκτηση θερμότητας είναι η διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται 

αξιοποίηση μέρους της θερμότητας που αποβάλλεται από κάποια μονάδα παραγωγής 

θερμότητας. Η ανάκτηση γίνεται μέσω εναλλαγής θερμότητας μεταξύ ρευμάτων 

ρευστών που αποβάλλονται (π.χ. καυσαέρια, απόνερα κλπ) και ρευστών που 

συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. αέρας καύσης, νερά διεργασιών κλπ).  

Η ανάκτησης θερμότητας από τα απορριπτόμενα θερμά ρεύματα επιτυγχάνεται 

με εναλλάκτες θερμότητας. Εναλλάκτης θερμότητας ονομάζεται η συσκευή που 

χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών 

διαφορετικής θερμοκρασίας.  

Τα συστήματα παραγωγής θερμότητας παρουσιάζουν πάντοτε απώλειες. Παρ' 

όλο που οι απώλειες θερμότητας υφίστανται σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες, 

είναι πολύ σημαντικό να εκτιμηθεί σωστά το μέγεθός τους, προκειμένου, σε 

συνδυασμό με το απαιτούμενο κόστος, να αποφασισθεί εάν είναι ορθολογική μια 

επένδυση για την ανάκτηση μέρους αυτών των απωλειών.  

Από τεχνική άποψη, ο σκοπός ενός συστήματος ανάκτησης θερμότητας είναι η 

αξιοποίηση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας απορριπτόμενης θερμότητας με την 

απλούστερη τεχνικά λύση. Κάθε σύστημα αξιολογείται μεμονωμένα και η όποια 

εφαρμογή ανάκτησης θερμότητας επιλεγεί θα πρέπει να συνεπάγεται τις κατά το 

δυνατόν μικρότερες επεμβάσεις στο υπάρχον σύστημα.  

  

Σχήμα 5.4 Σύστημα αυτόματου στρατσωνισμού σε ατμολέβητα 

Σε κάθε εγκατάσταση απαιτείται κατάλληλος και προσεκτικός υπολογισμός, με 

στόχο τη μεγιστοποίηση του αναμενόμενου οφέλους. Δεν είναι π.χ. σκόπιμο να 

χρησιμοποιηθεί σε μία εγκατάσταση ένας πολύ μεγάλος εναλλάκτης θερμότητας για 

να ανακτηθεί σχεδόν όλο το ποσό θερμότητας που χάνεται, διότι αυτό θα έχει πολύ 

μεγάλο κόστος με δυσανάλογα μικρό όφελος. 
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Η ανακτώμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προθέρμανση του 

νερού ή του αέρα καύσης, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του συστήματος 

παραγωγής ενέργειας, καθώς και για την κάλυψη αναγκών της παραγωγικής 

διαδικασίας σε θερμό νερό ή θερμό αέρα. 

 

o Ανάκτηση θερμότητας από καυσαέρια 

Οι απώλειες θερμότητας ενός λέβητα οφείλονται κυρίως στα καυσαέρια και 

είναι ανάλογες με την παροχή των καυσαερίων και της θερμοκρασίας τους. 

Τοποθετώντας έναν εναλλάκτη θερμότητας στο ρεύμα των καυσαερίων μπορεί να 

ανακτηθεί θερμότητα χρήσιμη για τις ανάγκες μιας μονάδας. Η ανακτώμενη 

θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμού νερού, για την 

προθέρμανση αερίων, υγρών κλπ. Η θερμότητα αυτή, υπό κανονικές συνθήκες θα 

αποβαλλόταν στο περιβάλλον σαν απώλεια θερμότητας.  

 

o Ανάκτηση θερμότητας από δίκτυα ατμού  

Τα συμπυκνώματα που δημιουργούνται στα δίκτυα ατμού αποτελούν μια 

σημαντική πηγή ενέργειας. Η θερμότητά τους είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί με 

διάφορους τρόπους. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι η συλλογή και χρησιμοποίησή 

τους ως νερό τροφοδοσίας στον ατμολέβητα. 

Η απομάκρυνση των συμπυκνωμάτων από το δίκτυο διαμέσου των 

ατμοπαγίδων ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής απομάστευσης, πραγματοποιείται με 

ταυτόχρονη εκτόνωσή τους. Τα συμπυκνώματα έχουν υψηλή θερμοκρασία, η οποία 

μπορεί να αξιοποιηθεί με τη συλλογή και επιστροφή τους στη δεξαμενή 

συμπυκνωμάτων για χρησιμοποίησή τους σαν νερό τροφοδοσίας. 

Σημαντική ανάκτηση θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί με την εγκατάσταση 

συστήματος αυτόματου στρατσωνισμού στους ατμολέβητες.  

 

o Ανάκτηση θερμότητας από απόνερα  

Ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας είναι δυνατόν να επιτευχθεί και από 

απόνερα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία της βιομηχανίας. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα απόνερα των βαφείων [17]. 

 

 

5.3.4  Εναλλακτές θερμότητας 

 

Εναλλάκτης θερμότητας ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά της θερμικής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών διαφορετικής θερμοκρασίας. 

Οι εναλλάκτες, ανάλογα με τη διαδικασία μεταφοράς της θερμότητας, μπορούν να 

διακριθούν σε άμεσης και έμμεσης επαφής. Στους άμεσης επαφής εναλλάκτες δύο 

διαφορετικής φάσης ρευστά έρχονται σε άμεση επαφή, ανταλλάσουν θερμότητα και 

διαχωρίζονται πάλι. Στους έμμεσης επαφής, τα δύο ρευστά παραμένουν χωρισμένα 

και η θερμότητα μεταφέρεται μέσω μιας διαχωριστικής επιφάνειας. 

Στην περίπτωση που η επιφάνεια θερμοεναλλαγής έχει αρκετά μεγάλη 

θερμοχωρητικότητα ώστε να παίζει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο της μεταφοράς, οι 

έμμεσης επαφής εναλλάκτες ονομάζονται και «αναγεννητές» (regenerators). 

Στους εναλλάκτες θερμότητας δεν καταναλώνεται άμεσα καύσιμο, η βέλτιστη 

όμως χρήση τους και η καλή λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την συνολική 

κατανάλωση του καυσίμου σε μια βιομηχανία εναλλάκτες θερμότητας αποτελούν τις 

βασικότερες συνιστώσες των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας.  
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Ανάλογα με το μηχανισμό μεταφοράς της θερμότητας οι εναλλάκτες 

διακρίνονται σε:  

α) συναγωγής μιας φάσης και από τις δύο πλευρές  

β) συναγωγής μιας φάσης από τη μια πλευρά και συναγωγής δύο φάσεων από την 

άλλη  

γ) συναγωγής δύο φάσεων και από τις δύο πλευρές και  

δ) συνδυασμένης συναγωγής και μεταφοράς θερμότητας με ακτινοβολία  

Ανάλογα με την κατασκευή τους οι εναλλάκτες διακρίνονται σε:  

α) Ομοκεντρικούς κυκλικής διατομής  

β) Εναλλάκτες κελύφους  

γ) Πλακοειδείς  

δ) Προεκτεταμένης επιφάνειας με πτερύγια. Τα πτερύγια αυξάνουν την επιφάνεια 

συναλλαγής από την πλευρά του αέρα και, επομένως, το συντελεστή συναγωγής.  

ε) Εναλλάκτες αναγέννησης (αναγεννητές).  

Τέλος, ανάλογα με το είδος της ροής μέσα στους εναλλάκτες, αυτοί διακρίνονται σε:  

α) Ομορροής  

β) Αντιρροής  

γ) Σταυρορροής  

δ) Σύνθετους 

 

 Σχήμα 5.5 Εναλλάκτες νερού - νερού εγκατεστημένοι σε βιομηχανία τροφίμων 

Ανάλογα με την πυκνότητα των κατασκευαστικών στοιχείων οι εναλλάκτες 

διαχωρίζονται σε συμπαγείς και μη συμπαγείς. Οι συμπαγείς εναλλάκτες 

παρουσιάζουν υψηλές τιμές του λόγου της επιφάνειας θερμοεναλλαγής προς τον όγκο 
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τους και, εξ ορισμού, ο λόγος αυτός (πυκνότητα επιφάνειας) λαμβάνει τιμές 

μεγαλύτερες από 700 m²/m³. 

Ειδική μορφή των εναλλακτών θερμότητας, που χρησιμοποιείται για την 

ανάκτηση θερμότητας στη βιομηχανία και τη θέρμανση χώρων, είναι ο θερμικός 

τροχός (heat wheel). Ο θερμικός τροχός, γνωστός και ως περιστροφικός εναλλάκτης, 

χρησιμοποιείται όταν τα θερμικά ρευστά είναι αέρια. Αποτελείται από ένα δίσκο, 

περατό στη ροή των αερίων, που κατασκευάζεται από υλικό μεγάλης 

θερμοχωρητικότητας. Ο δίσκος περιστρέφεται μεταξύ δύο γειτονικών αγωγών, από 

τους οποίους διέρχονται δύο ρεύματα αερίων διαφορετικής θερμοκρασίας. Ο άξονας 

περιστροφής του δίσκου είναι παράλληλος με τη ροή των ρευστών και βρίσκεται 

στην επιφάνεια επαφής των δύο αγωγών.  

Καθώς ο δίσκος περιστρέφεται, αισθητή και πιθανόν λανθάνουσα θερμότητα 

μεταφέρεται μέσω αυτού από το θερμό αέριο στο ψυχρό. Η συνολική απόδοση 

μεταφοράς θερμότητας στους θερμικούς τροχούς μπορεί να ανέλθει στο 85%. Η 

διάμετρός τους κυμαίνεται από 1,5 μέχρι 22 m και οι παροχές των αερίων μπορούν να 

φθάσουν μέχρι και τα 68.000 m³/h . Το υλικό κατασκευής των θερμικών τροχών είναι 

συνήθως ατσάλι ή σύρμα αλουμινίου, ενώ για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών (της 

τάξης των 900°C ) αυτοί κατασκευάζονται από κεραμικά υλικά. Είναι δυνατόν το 

υλικό κατασκευής των τροχών να είναι υγροσκοπικό, ώστε να γίνεται παράλληλα και 

ανάκτηση υγρασίας. Ως μειονέκτημα του θερμικού τροχού θεωρείται η πιθανότητα 

ανάμιξης των δύο αερίων (θερμού και ψυχρού), που σε μερικές περιπτώσεις μπορεί 

να φθάσει σε μερικές ποσοστιαίες μονάδες.  

Τα ρευστά που μεταδίδουν τη θερμότητα περιέχουν συχνά αιρούμενες ή 

διαλυμένες ουσίες, με συνέπεια οι επιφάνειες των εναλλακτών, μετά από μια περίοδο 

λειτουργίας, να καλύπτονται από διάφορες επικαθίσεις ή/και να διαβρώνονται. Οι 

επικαθίσεις αυτές έχουν συνήθως πολύ μικρό συντελεστή αγωγιμότητας. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα ένα λεπτό στρώμα επικαθίσεων να προκαλεί μια πρόσθετη αντίσταση 

στη μετάδοση της θερμότητας, μειώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση του εναλλάκτη.  

Η διαδικασία της εναπόθεσης των διαφόρων υλικών στις επιφάνειες 

θερμοεναλλαγής ονομάζεται ρύπανση αυτών, ενώ η αντίσταση στη μετάδοση της 

θερμότητας που προκαλείται από τις επικαθίσεις ονομάζεται αντίσταση ρύπανσης. 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι συνηθέστερες επικαθίσεις και ο συντελεστής 

θερμικής αγωγιμότητάς τους.  

 

  Υλικό  Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  

(W/m°C)  
Βιολογικό φιλμ  0,7  

Συστατικά γάλακτος  0,5 - 0,7  

Ανθρακικό ασβέστιο  2,9  

Θειϊκό ασβέστιο  2,3  

Φωσφορικό ασβέστιο  2,6  

Φωσφορικό μαγνήσιο  2,3  

Μαγνητίτης  2,9  

Αιμαμίτης  0,6  

Ασβεστίτης  0,9  

Γύψος  1,3  
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Για την αντιμετώπιση των επικαθίσεων στους εναλλάκτες θερμότητας το 

σημαντικότερο βήμα είναι ο σωστός σχεδιασμός τους, ο οποίος πρέπει να 

περιλαμβάνει:  

α) την επιλογή του κατάλληλου τύπου εναλλάκτη θερμότητας  

β) την αναζήτηση των βέλτιστων συνθηκών λειτουργίας, όπως για παράδειγμα    τη 

βέλτιστη ταχύτητα ροής των ρευστών και  

γ) την όσο το δυνατόν καλύτερη κατασκευή του εναλλάκτη.  

Η απομάκρυνση της ρύπανσης μπορεί να γίνει με μηχανικά μέσα, όπως με 

πεπιεσμένο αέρα ή ατμό, βούρτσισμα ή ξύσιμο, αλλά και με χημικά μέσα, όπως με το 

πλύσιμο των επιφανειών του εναλλάκτη με κατάλληλα χημικά που προσβάλλουν το 

υλικό επικαθίσεων. Προληπτικά, η χρήση χημικών ουσιών μπορεί να μειώσει 

σημαντικά το φαινόμενο των επικαθίσεων από διαλυμένες ουσίες, αλλά και η επιλογή 

των κατάλληλων υλικών για την κατασκευή των εναλλακτών μπορεί να 

ελαχιστοποιήσει τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης της ροής των ρευστών με το 

υλικό των επιφανειών [17]. 

 

5.3.5 Δίκτυα θερμού νερού και ατμού 

 

Το θερμό νερό και ο ατμός που παράγονται σε μία βιομηχανία, διανέμονται στις 

καταναλώσεις μέσω κατάλληλων δικτύων. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από 

σωλήνες, βαλβίδες, ατμοπαγίδες, μονώσεις και άλλο εξοπλισμό που εξασφαλίζει τη 

σωστή τους λειτουργία. Στα δίκτυα αυτά δεν καταναλώνεται άμεσα καύσιμο, όμως η 

καλή λειτουργία τους επηρεάζει άμεσα την συνολική κατανάλωση καυσίμου σε μια 

βιομηχανία. 

 

o Ατμοπαγίδες 

Οι ατμοπαγίδες τοποθετούνται σε δίκτυα ατμού με σκοπό να συγκρατούν τον 

ατμό τόσο, ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλη η περιεχόμενη σε αυτόν θερμότητα πέρασε 

στην ζητούμενη εφαρμογή. Η μη σωστή λειτουργία των ατμοπαγίδων επιτρέπει στον 

ατμό να περνάει χωρίς να επιτυγχάνεται πλήρης εκμετάλλευση της περιεχόμενης σε 

αυτόν θερμότητας, με αποτέλεσμα να απαιτείται μεγαλύτερη παραγωγή ατμού. Στις 

ατμοπαγίδες πρέπει να πραγματοποιείται τακτικός έλεγχος της λειτουργίας τους και 

να αντικαθίστανται όταν κρίνεται απαραίτητο. Μία επέμβαση εξοικονόμησης 

ενέργειας είναι η εγκατάσταση συστήματος εκμετάλλευσης των συμπυκνωμάτων από 

τις ατμοπαγίδες, ώστε να αξιοποιείται η περιεχόμενη σε αυτά θερμότητα.  

 

o Θερμομόνωση  

Η θερμομόνωση στη βιομηχανία χρησιμοποιείται για τη μείωση των θερμικών 

απωλειών κυρίως από σωληνώσεις νερού ή ατμού και δεξαμενές. Στις βιομηχανικές 

μονώσεις το πρόβλημα της θερμομόνωσης παρουσιάζει αρκετές ιδιομορφίες και 

επιλύεται, συνήθως, με την επιλογή του καταλληλότερου κάθε φορά μονωτικού 

υλικού σε συνδυασμό με το απαιτούμενο πάχος μόνωσης, με κριτήριο την κάλυψη 

των τεχνικών απαιτήσεων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 Υλικά μόνωσης σωλήνων είναι ο υαλοβάμβακας, η πολυουρεθάνη, το πυριτικό 

ασβέστιο, ο ορυκτοβάμβακας και το κυψελοειδές γυαλί. Υπάρχουν δύο βασικοί 

τρόποι μόνωσης των σωλήνων: με μονωτικές θήκες και με λουρίδες μονωτικού 

παπλώματος. Οι μονωτικές θήκες παρέχουν φυσική αντοχή στο χρόνο, μηδενική 

διαπερατότητα σε υγρασία και ελάχιστη απορροφητικότητα, ενώ δεν επηρεάζονται 

από τα τρωκτικά και τα έντομα. Οι μονωτικές θήκες τοποθετούνται εύκολα σε απλές 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ 5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

‘‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ’’ 

 

76 
 

διατάξεις σωληνώσεων. Οι μονωτικές λωρίδες εφαρμόζονται δυσκολότερα, 

προτιμούνται όμως για δύσκολες διατάξεις όπου υπάρχουν διάφορα όργανα και 

εξοπλισμός. 

   

 
 

Σχήμα 5.6 Θερμομόνωση σωλήνων θερμού νερού 

 

 
 

Σχήμα 5.7 Δοχεία αποθήκευσης θερμού νερού μονωμένα από την κατασκευή τους 
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Για την μόνωση των δοχείων και των δεξαμενών ισχύει ότι και για τους 

σωλήνες. Για δοχεία μικρού σχετικά όγκου προτιμούνται δοχεία που φέρουν μόνωση 

από την κατασκευή τους, όταν αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 

αποθήκευση θερμών ή ψυχρών υγρών [17]. 

 

5.3.6  Κίνηση 

 

Κατά την παραγωγική διαδικασία απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις κίνηση, η 

οποία επιτυγχάνεται κυρίως με ηλεκτροκινητήρες. Τυπικά παραδείγματα είναι οι 

ιμάντες μεταφοράς, τα ανυψωτικά μηχανήματα, οι αναδευτήρες, οι ατέρμονοι κοχλίες 

κλπ.  

 

o Ηλεκτροκινητήρες 

 Σε γενικές γραμμές, οι ασύγχρονοι κινητήρες σχεδιάζονται για λειτουργία 

μέγιστης ενεργειακής απόδοσης σε πλήρες φορτίο. Η πραγματική λειτουργία όμως 

είναι διαφορετική στις περισσότερες περιπτώσεις, αφενός επειδή ορισμένοι κινητήρες 

επιτυγχάνουν το μέγιστο φορτίο σε ισχύ χαμηλότερη της ονομαστικής και αφετέρου 

εξαιτίας των περιθωρίων που δίδονται κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των 

εφαρμογών, για την κάλυψη απρόβλεπτων καταστάσεων φόρτισης των κινητήρων. 

Από την εμπειρία προκύπτει ότι η φόρτιση των κινητήρων σε βιομηχανικές 

εφαρμογές είναι της τάξης του 60%.  

  

  

 
Σχήμα 5.8 Διάγραμμα βαθμού απόδοσης για κοινό και υψηλής απόδοσης κινητήρα [17] 

 

Η αντικατάσταση κινητήρων χαμηλής λειτουργικής και ενεργειακής απόδοσης 

μπορεί, κάτω από τις κατάλληλες τεχνικοοικονομικές προϋποθέσεις, να γίνει με 

κινητήρες υψηλού βαθμού απόδοσης. Οι κινητήρες αυτοί σχεδιάζονται για επίτευξη 

υψηλής απόδοσης σε χαμηλή φόρτιση, μέχρι και 25% του πλήρους φορτίου.  
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 Οι ασύγχρονοι κινητήρες είναι κινητήρες που αποδίδουν σταθερή ταχύτητα 

στον άξονά τους. Οι βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν μηχανική ισχύ, στην 

πλειονότητα τους, μπορούν να βελτιωθούν ενεργειακά και λειτουργικά με τη χρήση 

κινητήρων μεταβλητών στροφών, όπου η ταχύτητα περιστροφής των αξόνων 

ρυθμίζεται με βάση τις απαιτήσεις των διεργασιών [17]. 

 

 

5.3.7.  Διόρθωση του συντελεστή ισχύος 

 

Συντελεστής ισχύος (ή συνφ) ονομάζεται ο λόγος της ωφέλιμης ισχύος (Pωφ σε 

kW) προς την συνολική που απορροφάται από το δίκτυο της ΔΕΗ (P σε kVA). O 

συντελεστής ισχύος (Pωφ/P) έχει ως μέγιστη τιμή τη μονάδα. Ορισμένα ηλεκτρικά 

φορτία παρουσιάζουν χαμηλό συντελεστή ισχύος, της τάξης του 0,60-0,75. 

Σημειώνεται ότι οι μεγάλοι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές ηλεκτρισμού 

επιβαρύνονται από τη ΔΕΗ με υψηλότερη χρέωση για χαμηλό συντελεστή ισχύος.  

 Ο χαμηλός συντελεστής ισχύος των επαγωγικών φορτίων, ιδιαίτερα αυτών στη μέση 

τάση, επηρεάζει τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος ως εξής:  

o τα φορτία πρέπει να καλυφθούν υπό υψηλότερη ένταση όσο χαμηλότερη είναι η 

τιμή του συνφ  

o λόγω της υψηλής έντασης, απαιτείται χρήση μεγαλύτερου μετασχηματιστή 

ισχύος και αγωγών μεγαλύτερης διατομής  

o συνέπεια των παραπάνω είναι η υψηλότερη χρέωση από τη ΔΕΗ  

 
Σχήμα 5.9 Συστοιχίες πυκνωτών 

  

Ο πλέον κατάλληλος τρόπος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος είναι η χωρητική 

αντιστάθμιση, με την παράλληλη ζεύξη πυκνωτών. Υπάρχουν δύο τύποι πυκνωτών:  

o Οι στατικοί πυκνωτές, οι οποίοι ενδείκνυνται για εγκαταστάσεις χαμηλής ισχύος 

(<50 kVAr) και για τοπική αντιστάθμιση.  

o Η αυτόματα ρυθμιζόμενη συστοιχία πυκνωτών, η οποία εφαρμόζεται κυρίως σε 

εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος, με φορτία έντονης διακύμανσης. Η παραπάνω 

μέθοδος αντιστάθμισης χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες [17].  
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5.3.8  Πεπιεσμένος αέρας – Ηλεκτροκίνητοι αεροσυμπιεστές  

 

Κατά την παραγωγική διαδικασία απαιτείται σε πολλές περιπτώσεις η 

χρησιμοποίηση πεπιεσμένου αέρα, ο οποίος παράγεται με ηλεκτροκίνητους 

αεροσυμπιεστές. Πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του 

παραγωγικού εξοπλισμού, για την κίνηση βαλβίδων ελέγχου και χειριστηρίων και 

άλλες παρόμοιες εφαρμογές. 

 

o Ψύξη αέρα εισαγωγής  

Για μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τους 

αεροσυμπιεστές, θα πρέπει ο αέρας που εισέρχεται στον αεροσυμπιεστή για συμπίεση 

να είναι όσο το δυνατόν ψυχρότερος, ώστε ο όγκος που θα συμπιεστεί να είναι 

μικρότερος και συνεπώς το απαιτούμενο έργο από τον αεροσυμπιεστή να είναι 

μικρότερο.  

Έτσι, ένα μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας για τους αεροσυμπιεστές είναι αυτοί 

να εγκαθίστανται σε χώρους με όσο το δυνατόν χαμηλή θερμοκρασία, δηλ. σε 

χώρους προστατευμένους από την ηλιακή ακτινοβολία, καλά αεριζόμενους, μακριά 

από πηγές θερμότητας κλπ.  

Επίσης, εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται και με την εξαναγκασμένη 

προσαγωγή στον χώρο (π.χ. με ανεμιστήρες και αεραγωγούς) αέρα χαμηλότερης 

θερμοκρασίας, όπως π.χ. κατά τη διάρκεια του χειμώνα με προσαγωγή του αέρα από 

το εξωτερικό περιβάλλον.  

 

o Σύγχρονοι αεροσυμπιεστές 

Οι κλασικοί αεροσυμπιεστές έχουν δύο θέσεις λειτουργίας. Στη μία (ON), ο 

αεροσυμπιεστής λειτουργεί στη πλήρη ισχύ, όταν τα αεριοφυλάκια είναι άδεια ή 

υπάρχει ζήτηση από την παραγωγή. Στη δεύτερη θέση (OFF) ο αεροσυμπιεστής 

βρίσκεται στη μηδενική ισχύ, όταν τα αεριοφυλάκια είναι γεμάτα ή δεν υπάρχει 

καθόλου ζήτηση.  

 Στους σύγχρονους αεροσυμπιεστές, με την εφαρμογή της τεχνολογίας 

μεταβλητών στροφών (inverter), η ισχύ λειτουργίας τους και συνεπώς και η 

αναρροφούμενη ηλεκτρική ισχύς είναι κάθε φορά ανάλογη της ζήτησης, με άμεση 

συνέπεια την αντίστοιχη μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Επίσης, οι σύγχρονοι αεροσυμπιεστές διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα 

ελέγχου τόσο για την παραγωγή πεπιεσμένου αέρα, όσο και για την επεξεργασία του 

αέρα. Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται μείωση της πίεσης λειτουργίας, καθώς 

και μείωση των εσωτερικών απωλειών των συμπιεστών και η εξοικονόμηση 

ενέργειας μπορεί να φτάσει το 15%.  

 

o Ορθολογική σχεδίαση δικτύου  

 Με τη σωστή σχεδίαση ενός δικτύου πεπιεσμένου αέρα μπορεί να επιτευχθεί 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μπορούν να μειωθούν σημαντικά οι 

απώλειες πίεσης και συνεπώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τον 

αεροσυμπιεστή για την κάλυψη των απαιτήσεων πίεσης. 

 Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το δίκτυο πεπιεσμένου αέρα να βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση, χωρίς να υπάρχουν διαρροές που προκαλούν σπατάλη ενέργειας.  

 

o Ανάκτηση θερμότητας  

Οι αεροσυμπιεστές, κατά τη διαδικασία παραγωγής πεπιεσμένου αέρα 

παράγουν και θερμότητα (σημαντικό ποσοστό της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής 
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ενέργειας), η οποία πρέπει να απομακρυνθεί από τους χώρους όπου αυτοί είναι 

εγκατεστημένοι. Οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος στο χώρο των 

συμπιεστών είναι από 5°C έως 40°C. Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή υπάρχει 

κίνδυνος να παγώσουν τα εξαρτήματα του συμπιεστή, ενώ αν είναι πολύ υψηλή 

μειώνεται η απόδοση του συμπιεστή και μπορεί να προκύψει και πρόβλημα 

υπερφόρτισής του.  

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απαγωγή αυτής της απορριπτόμενης θερμότητας 

επιτυγχάνεται με τον εξαερισμό του χώρου και η θερμότητα απορρίπτεται στο 

περιβάλλον. Η παραπάνω απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να ανακτηθεί και να 

χρησιμοποιηθεί για θέρμανση χώρων με άμεση εκμετάλλευσή της μέσω δικτύου 

αεραγωγών.  

Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης θερμότητας είναι η εκμετάλλευσή της για την 

παραγωγή θερμού νερού. Για παράδειγμα, στους κοχλιωτούς συμπιεστές με έγχυση 

λαδιού, το λάδι απάγει περίπου το 70% της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για την ανάκτηση της θερμικής αυτής ενέργειας, το λάδι περνάει από πλακοειδή 

εναλλάκτη θερμότητας που μπορεί να θερμάνει νερό μέχρι και 50°C [17].  

 

 

5.3.9  Βιομηχανική ψύξη 

 

Συστήματα ψύξης χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία για τη διατήρηση 

χαμηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα κάθε φορά με τις 

απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και για τη συντήρηση τελικών 

προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους, αλλά και σε μεγαλύτερους χώρους. 

Η διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών σε συγκεκριμένους χώρους κατά την 

παραγωγική διαδικασία και η συντήρηση τελικών προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους 

απαιτείται κυρίως σε βιομηχανίες τροφίμων (αλλαντοβιομηχανία, 

γαλακτοβιομηχανία). Οι κυριότερες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα 

της βιομηχανικής ψύξης είναι: 

• Αντικατάσταση των παλαιών ψυκτικών συγκροτημάτων με σύγχρονα, τα οποία 

εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο βαθμό απόδοσης (COP). Αυτό πρακτικά σημαίνει 

ότι για την επίτευξη του ίδιου ψυκτικού αποτελέσματος καταναλώνεται σημαντικά 

λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 

• Καλή θερμομόνωση των ψυκτικών θαλάμων, καθώς και μείωση των απωλειών 

ψύξης από το άνοιγμα-κλείσιμό τους, με κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού και 

σωστό προγραμματισμό χρήσης τους. 

• Καλή θερμομόνωση των χώρων που κλιματίζονται, είτε είναι χώροι παραγωγής, 

είτε χώροι αποθήκευσης τελικών προϊόντων.  

• Καλή θερμομόνωση των αγωγών του δικτύου του ψυκτικού μέσου, ώστε να 

ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες προς το περιβάλλον. 

• Ανάκτηση θερμότητας από το ψυκτικό συγκρότημα [17]. 

 

 

5.4  Απόβλητα 
 

Στη βιομηχανία τροφίμων καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα νερού καθώς 

χρησιμοποιείται ως συστατικό αλλά και ως μέσο αρχικής και ενδιάμεσης έκπλυσης 

πρώτων υλών, μεταφοράς προϊόντων καθαρισμού του εξοπλισμού και των χώρων της 

παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται 

χημικά ως βοηθητικές πρώτες ύλες. Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό όλων των 
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χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και βοηθητικών χημικών (π.χ. μέσα καθαρισμού) 

καταλήγουν στον τελικό αποδέκτη ως απόβλητα. Μεταξύ των αποβλήτων που 

παράγονται στην Βιομηχανία Τροφίμων, τα υγρά λύματα είναι εκείνα που 

χαρακτηρίζονται ως σημαντικότερα σε ότι αφορά στο ρυπαντικό τους φορτίο. Με 

εξαίρεση την παρουσία λίγων τοξικών ουσιών καθαρισμού, τα υγρά απόβλητα είναι 

οργανικά και κατεργάζονται με συμβατικές τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων. 

Για την μέτρηση της επιβάρυνσης σε οργανικό φορτίο έχει καθιερωθεί το 

Βιοχημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο (BOD). Το BOD είναι σχετικά αυξημένο στα υγρά 

απόβλητα όλων σχεδόν των βιομηχανιών τροφίμων. Υψηλή τιμή BOD δηλώνει 

μεγάλη περιεκτικότητα διαλυμένων ή/και αιωρούμενων στερεών, οργανικών 

θρεπτικών ουσιών που περιέχουν άζωτο και φώσφορο. Καθένα από τα ανωτέρω 

συστατικά αντιπροσωπεύει ένα μέσο ρύπανσης των υδάτων και για το λόγο αυτό η 

τιμή του BOD πρέπει, βάσει κείμενης Νομοθεσίας, να μην υπερβαίνει συγκεκριμένα 

όρια.  

Μία άλλη σημαντική παράμετρος ρύπανσης των υγρών αποβλήτων στη 

βιομηχανία τροφίμων, και ιδιαίτερα στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος και 

αλιευμάτων, είναι οι παθογόνοι οργανισμοί, ενώ το pH των υγρών αποβλήτων είναι 

επίσης μία παράμετρος ιδιαίτερης σημασίας στα ρεύματα που οδηγούνται σε μονάδες 

επεξεργασίας. Οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται στη διεργασία του βιολογικού 

καθαρισμού, είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι σε διακυμάνσεις του pH. Τιμή pH μεταξύ 5 

και 9 για τα ρεύματα που εισέρχονται σε μονάδες επεξεργασίας θεωρείται αποδεκτή. 

Χαμηλές τιμές του pH είναι περισσότερο επιβλαβείς και αναστέλλουν την λειτουργία 

των μικροοργανισμών. 

Συνοπτικά οι κυριότεροι ρύποι στα υγρά απόβλητα ανάλογα την βιομηχανική 

δραστηριότητα είναι οι εξής: BOD, COD, καυστική σόδα, φωσφορικά άλατα λίπη και 

έλαια, φυσικές χρωστικές ουσίες, αζωτούχες ενώσεις, υδατάνθρακες, οργανικά οξέα 

και μεταλλικά συστατικά, αιωρούμενα στερεά (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, 

συνδετικοί ιστοί και μεταλλικά συστατικά). 

Τα στερεά απορρίμματα της βιομηχανίας τροφίμων παρουσιάζουν συνήθως 

υψηλές συγκεντρώσεις σε άζωτο και φώσφορο. Μεγάλο μέρος των στερεών 

απορριμμάτων είναι δυνατό να επανακατεργαστεί και να μετατραπεί σε πολύτιμα 

παραπροϊόντα που μπορούν να πωληθούν ως λιπάσματα, ζωοτροφές κ.λ.π. 

Οι αέριες εκπομπές δεν απασχολούν ιδιαίτερα τη βιομηχανία τροφίμων. Με 

εξαίρεση τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζύθου, οι υπόλοιπες μονάδες εκπέμπουν 

μικρές ποσότητες αέριων ρύπων [17]. 
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6.1  Κυριότερες Τελικές Χρήσεις της Ενέργειας στη Βιομηχανία 
 

Πάνω από 85% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη βιομηχανία 

χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των ηλεκτροκινητήρων. Αυτοί μετατρέπουν την 

ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική κατάλληλη για τη λειτουργία αντλιών, ανεμιστήρων, 

μηχανών, συμπιεστών κ.α. Οι κινητήρες αυτοί συνήθως είναι σε καθημερινή 

λειτουργία και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, συνεπώς οι σαφείς προδιαγραφές για την 

κατασκευή κινητήρων υψηλής αποδοτικότητας και η διασφάλιση της καλής 

λειτουργίας τους είναι σημαντική στην προσπάθεια ελαχιστοποίησης της 

κατανάλωσης ρεύματος. 

 

Οι κυριότερες τελικές χρήσεις της ενέργειας είναι οι ακόλουθες: 
 

Πίνακας 6.1 Οι κυριότερες τελικές χρήσεις της ενέργειας 

 

 
 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

‘‘ΤΕΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’ 

 

 

83 
 

Σημαντική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος στη βιομηχανία γίνεται και για 

ηλεκτροφωτισμό. Βέβαια, εύκολα μπορούν να γίνουν κάποιες αλλαγές με στόχο τη 

μείωση της κατανάλωσης: όπως διασφάλιση ότι τα επίπεδα φωτισμού επαρκούν για 

την εκτέλεση ενός έργου και εγκατάσταση συστημάτων φωτισμού που αποδίδουν 

περισσότερο φως ανά μονάδα ενεργειακής εισροής. 

Στα κυκλώματα ψύξης, ένα υγρό ψύχεται χρησιμοποιώντας τη λανθάνουσα 

θερμότητα που χρειάζεται για να εξατμιστεί. Συνήθως, αυτό το υγρό αργότερα 

συμπιέζεται και συμπυκνώνεται για να επαναχρησιμοποιηθεί. Η ενέργεια που 

χρησιμοποιείται για τη συμπίεση του υγρού συνήθως παρέχεται από έναν ηλεκτρικό 

κινητήρα. Διάφορα μέσα παραγωγής αέρα, όπως ανεμιστήρες, χρησιμοποιούνται για 

τον εξαερισμό και τις υπόλοιπες ανάγκες των βιομηχανιών. Αυτά αφενός εξάγουν τον 

αέρα που υπάρχει εγκλωβισμένος στα κτίρια και αφετέρου εισάγουν φρέσκο αέρα 

από τους εξωτερικούς χώρους. 

Οι μονάδες air condition, που λειτουργούν με ψυκτικά αέρια, χρησιμοποιούνται 

και για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας σε ένα κτίριο. 

 

 

 

6.2 Λειτουργία ενός λέβητα και βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας 
 

Ένας λέβητας είναι μία κλειστή μεταλλική συσκευή που χρησιμοποιεί τη 

θερμότητα για να παραγάγει ζεστό νερό ή ατμό. Συνήθως, κάποιο ορυκτό καύσιμο 

αποτελεί την πηγή ενέργειας. Εάν ο λέβητας είναι μικρός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ως πηγή ενέργειας και ηλεκτρικό ρεύμα. 

Όπως με την ευκαιρία κάποιας άσκησης μάθατε σε προηγούμενο κεφάλαιο, ο 

ατμός εμπεριέχει τη λανθάνουσα θερμότητα που χρειάζεται για την εξάτμιση του 

νερού και είναι πιο συγκεντρωμένος φορέας θερμότητας από ένα καυτό υγρό. Ο 

ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση (όπως και για εξάτμισή ή απόσταξη) 

αλλά και για να κινήσει μηχανικό εξοπλισμό όπως εξωστήρες ατμού από συστήματα 

κενού αέρος, φυγοκεντρικούς συμπιεστές και ατμοστροβίλους ή ακόμα και για να 

παράξει ηλεκτρισμό. Ακολούθως ο ατμός υγροποιείται και επιστρέφει στο λέβητα, 

προκειμένου να αποφευχθούν απώλειες σε νερό και σε θερμότητα.  
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Σχήμα 6.1 Εγκάρσια τομή ενός λέβητα αερίου/πετρελαίου [5] 

 

 

Οι κύριες κατηγορίες του συστήματος βελτιστοποίησης της ενεργειακής 

αποδοτικότητας είναι οι ακόλουθες: 

Στο Σχήμα 6.2 μπορείτε να δείτε την ενεργειακή ροή ενός λέβητα. Οι κύριες απώλειες 

γίνονται μέσω των απαερίων. 

 
 

Σχήμα 6.2 Τυπικό ενεργειακό ισοζύγιο ενός λέβητα/θερμοσίφωνα [18] 



ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΟΥΤΙΕΡΟΥ 6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

‘‘ΤΕΛΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ’’ 

 

 

85 
 

 

 
 

Σχήμα 6.3 Πρόγραμμα βελτίωσης της αποδοτικότητας ενός λέβητα [18] 

 

Μία συστηματική προσέγγιση για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

των λεβήτων απαρτίζεται από ορισμένα απλά στάδια, όπως προκύπτει και από το 

Σχήμα 6.3 

Αν και είναι πολύ σημαντική η οικονομική και παράλληλα αποτελεσματική 

λειτουργία ενός συστήματος λέβητα, εν τούτοις δεν πρέπει αυτός ο στόχος να 

εξετάζεται απομονωμένα. Πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τα παρακάτω 

δεδομένα για περαιτέρω εξοικονόμηση και επανάκτηση ενέργειας. 

 σε σχέση δηλαδή νε τις ανάγκες για θερμότητα και την ενεργειακή 

αποδοτικότητα των διαδικασιών, προϊόντων και εξοπλισμών που 

καταναλώνουν θερμότητα. 

  και σε σχέση με το σύστημα διανομής θερμότητας (όπως ο ατμός και το 

συμπύκνωμα) 

 

Οι απώλειες σε θερμότητα και σε ενέργεια από ένα σύστημα λέβητα μπορούν 

να μειωθούν με διάφορους τρόπους. Ορισμένοι από αυτούς, όπως η συνδυασμένη 

συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας, είναι τεχνολογικά εξελιγμένοι και 

πολύπλοκοι, ενώ άλλοι μπορούν και να εφαρμοστούν εύκολα και να έχουν 

ικανοποιητική απόδοση. 

Βασικές προτεραιότητες για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας είναι 

οι ακόλουθες: 

 Μείωση της πίεσης του ατμού του συστήματος ή της θερμοκρασίας του νερού 

 Αποφυγή διαρροών 

 Διατήρηση του λέβητα καθαρού. Εξαιρουμένου του φυσικού αερίου, τα 

καύσιμα αφήνουν κάποια ποσότητα υπολείμματος στο σημείο ανάφλεξης του 

σωλήνα. 

 Διατηρείστε τον ανεπιθύμητο αέρα έξω 
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 Μεγιστοποιείστε την παροχή του θερμού συμπυκνώματος που επιστρέφει στο 

λέβητα 

Τα κυκλώματα ατμού και συμπυκνώματος πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, 

ώστε να ελαττώνουν τις μηχανικές διαυρώσεις που προέρχονται από την κυκλοφορία 

του νερού στις σωληνώσεις και να μειώνουν τις απώλειες και τις ανάγκες για 

συντήρηση. 

 

  Υγραέριο 

Μία μείωση 20 βαθμών της θερμοκρασίας του υγραερίου θα βελτιώσει την 

απόδοση του λέβητα κατά 1%. 

 

 
 

Σχήμα 6.4 Διαρροές ατμού 
 

 

 

6.3 Ανεμιστήρες και φυσητήρες 
 

Κινητήρες με επαρκή ενεργειακή απόδοση 

Για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των κινητήρων υπάρχει μία 

απλή μεθοδολογία η οποία ονομάζεται «κόστος κύκλου ζωής », το οποίο είναι το 

σύνολο των δαπανών της πάγιας επένδυσης, της συντήρησης και του κόστους της 

ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός κινητήρα που 

εκτιμάται στα 10-20 χρόνια. 

Στο επονομαζόμενο 1-2-3 τέστ, είναι σημαντικά 3 κριτήρια: η ηλικία του 

κινητήρα, οι ώρες λειτουργίας του ανά έτος και η μέση απόδοση. 

Κριτήριο 1: Ηλικία του κινητήρα.  

Το έτος παραγωγής του μπορεί να αναγνωσθεί στην πλακέτα ταυτοποίησής του ή να 

γίνει ερώτημα στον κατασκευαστή. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να 

γνωρίζουμε τον αριθμό του μοντέλου. 

Κριτήριο 2: Ονομαστική ισχύς. 

Αυτήν μπορούμε να τη δούμε από την ίδια την πλακέτα. 

Κριτήριο 3: Ώρες λειτουργίας. 

Η κατανάλωση ενέργειας μπορεί να υπολογιστεί από την τεχνική υποστήριξη ή από 

την ένδειξη του μετρητή λειτουργίας. 
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Σχήμα 6.5 Κόστος κύκλου ζωής του κινητήρα [5] 

 

Διαδικασία: Εκτιμάς μία τιμή μεταξύ του 1 και 5 για την ηλικία, την ισχύ και τις ώρες 

λειτουργίας και αθροίζεις τις 3 τιμές για τον υπό εξέταση κινητήρα, σύμφωνα με τις 

συστάσεις του παραπάνω πίνακα. 

 

Αποτελέσματα σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα Ανάλογα με τη χρωματική 

περιοχή στην οποία θα αντιστοιχεί το τελικό αποτέλεσμα, προτείνονται οι ακόλουθες 

δράσεις: 

Κόκκινη περιοχή (το άθροισμα είναι πάνω από 10 μονάδες): Άμεση αντικατάσταση 

του κινητήρα. 

Κίτρινη περιοχή (μεταξύ 6 και 10): Κάποιος θα έπρεπε να εξετάσει καλύτερα τον 

κινητήρα. 

Πράσινη περιοχή: Αν το άθροισμα είναι χαμηλότερο του 6, δε χρειάζεται να ληφθεί 

κανένα μέτρο για τον κινητήρα. Οι παρακάτω πίνακες δίνουν την κλίμακα των τιμών 

των 3 κριτηρίων: 

Η εξοικονόμηση ενέργειας για τους οδηγούς ηλεκτροκίνησης δεν 

εξασφαλίζεται απλά με την αντικατάσταση κινητήρων με νέους, πιο 

αποτελεσματικούς. Με το μέτρο αυτό μόνο μικρό μέρος ενέργειας εξοικονομείται [5]. 

 

Για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία: 

 

Πρώτο στάδιο: Ανάλυση της κατανάλωσης 

Αυτό το στάδιο είναι το πιο σημαντικό για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Εκτιμήστε λεπτομερώς τις ενεργειακές απαιτήσεις της διαδικασίας, εντοπίστε και 

αναλύστε τις παραμέτρους που σχετίζονται με τη διαδικασία με τους υπεύθυνους. Στη 

συνέχεια, προσδιορίστε τη μεταβολή της καταναλισκόμενης ενέργειας από τη 

διαδικασία είτε με συζήτηση ή με πραγματοποίηση μετρήσεων. Καλό θα είναι να 

γίνουν μετρήσεις ακόμα και αν η διαδικασία δεν έχει βελτιστοποιηθεί πλήρως, 
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δεδομένου ότι αντίστοιχες αποκλίσεις στην κατανάλωση ενέργειας θα πρέπει να 

παραμένουν σταθερές μετά τη βελτιστοποίηση εκτός και αν η ανάλυση δείξει ότι 

αυτή καθεαυτή η διαδικασία βελτιστοποίησης δεν είναι η καλύτερη και ότι η όλη 

αντίληψη για τη βελτιστοποίηση θα πρέπει να αλλάξει. 

 

Δεύτερο στάδιο: Ανάλυση του σχεδιασμού του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

θερμικού ρευστού.  

Το θερμικό ρευστό θα μπορούσε να είναι ατμός, συμπιεσμένος αέρας, αέρας, 

νερό κ.τ.λ. Τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν εδώ είναι: Είναι κατάλληλα 

σχεδιασμένος ο εξοπλισμός αυτός για τη συγκεκριμένη διαδικασία ή είναι 

υπερσχεδιασμένος. Στην περίπτωση που είναι υπερσχεδιασμένος, οι αντίστοιχες 

συσκευές, όπως αντλίες, αεριστήρες, συμπιεστήρες κ.τ.λ. υπολειτουργούν, γεγονός 

που οδηγεί σε μειωμένη απόδοση. 

 

Τρίτο στάδιο: Σωστός έλεγχος του εξοπλισμού 

Οι απαιτήσεις για θερμικό ρευστό ποικίλλουν ανάλογα με τις πραγματικές 

συνθήκες της διεργασίας. Ως εκ τούτου, ο εξοπλισμός που πρέπει να υιοθετηθεί θα 

πρέπει να ικανοποιεί με το βέλτιστο τρόπο τις συνθήκες αυτές. Καλό θα είναι να 

ελέγχεται τακτικά ο οδηγός ηλεκτροκίνησης για τις αντλίες, τους φυσητήρες και τους 

συμπιεστές. 

 

Τέταρτο στάδιο: Βελτιστοποίηση του ηλεκτροκινητήρα 

Υπάρχουν 3 σημαντικοί κανόνες για αυτό το στάδιο:  

α) βέλτιστος σχεδιασμός του κινητήρα,  

β)η απόδοση του κινητήρα θα πρέπει να είναι η μέγιστη απαιτούμενη,  

γ) θα πρέπει να υιοθετηθεί ο κατάλληλος έλεγχος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της 

κατανάλωσης. 

 

 

 

Βασική περιγραφή του συστήματος σωληνώσεων 

Η βασική περιγραφή ενός συστήματος σωληνώσεων μπορεί να γίνει 

χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα δεδομένα: ονομασία σωληνώσεων, πλακέτες 

ταυτοποίησης, τεχνικά φύλλα ή με απλές μετρήσεις. Στις περισσότερες εταιρίες, τα 

δεδομένα αυτά συλλέγονται από τους εργαζόμενους. 

1. κατάλογος των 50 μεγαλύτερων αντλιών (ανάλογα με την ισχύ τους) 

2. λειτουργία των συστημάτων 

3. κατανάλωση ισχύος από την κάθε μία από αυτές τις αντλίες 

4. εύρος λειτουργίας (κατά τη διάρκεια μιας ημέρας ή μιας εβδομάδας) 

5. χρόνος λειτουργίας σε ώρες ανά έτος και αντίστοιχη ετήσια κατανάλωση ενέργειας 

6. ειδικά προβλήματα, συναφή με τις απαιτήσεις συντήρησης. 

 

Παράδειγμα ενός συστήματος σωληνώσεων: 

Ένα σύστημα σωληνώσεων μήκους 100 μέτρων χρησιμοποιεί αντλία για να 

αντλεί 50 m³/h νερού. Ας υποθέσουμε ότι για μία διάμετρο σωληνώσεων 5cm, η 

απαιτούμενη ισχύς της αντλίας είναι 24 kW. Εάν αυξήσουμε τη διάμετρο στα 10cm, 

η απαιτούμενη αντλητική ισχύς ελαττώνεται στα 5 kW. Η ελάττωση της ταχύτητας 

ροής μέσα στο σύστημα έχει ως αποτέλεσμα σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας 
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αλλά και μείωση των αναγκών για συντήρηση καθώς και του κόστους του κύκλου 

ζωής [5]. 

 

 

6.4 Συμπιεσμένος Αέρας και Εξοικονόμηση Ενέργειας με 

Βελτιστοποίηση του Συστήματος Συμπίεσης 
 

Ο συμπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται για τη λειτουργία κάποιων 

εξαρτημάτων που ονομάζονται «πνευματικά» καθώς και ως ωθούσα δύναμη για 

κάποιους ειδικούς τύπους μηχανημάτων. 

Συνήθως οι συμπιεστές λειτουργούν με ηλεκτροκινητήρες αλλά οι πολύ 

μεγάλοι συμπιεστές λειτουργούν είτε με τουρμπίνες ατμού είτε με αεροτουρμπίνες, 

ενώ οι μικροί και φορητοί συμπιεστές μπορούν να λειτουργήσουν με πετρέλαιο ή 

ντίζελ. Οι συμπιεστές είναι ενεργοβόρες συσκευές, καθώς μέχρι και το 90% της 

παρεχόμενης ενέργειας μπορεί να απολεστεί με τη μορφή θερμότητας. Ο 

συμπιεσμένος αέρας αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή, η οποία τροφοδοτεί το δίκτυο 

των σωληνώσεων το οποίο λειτουργεί υπό πίεση μεγαλύτερη της ατμοσφαιρικής. 

Στο Σχήμα 6.6 μπορείτε να δείτε τις πηγές διαρροής ενέργειας. Μόνο το 5% της 

συνολικής παρεχόμενης ενέργειας αποθηκεύεται στο συμπιεσμένο αέρα. Το υπόλοιπο 

95% μετατρέπεται σε θερμότητα (καθώς και οι μηχανικές απώλειες τελικά 

μετατρέπονται σε θερμότητα). 

 

 

 
 

Σχήμα 6.6 Ισοζύγιο ενέργειας σε ένα συμπιεστή [19] 
 

Η εξοικονόμηση ενέργειας με βελτιστοποίηση του συστήματος συμπίεσης 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.7 
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Σχήμα 6.7  Εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα σύστημα συμπίεσης αέρος [19] 

 

Η ακόλουθη διαδικασία υποβοηθά την ελαχιστοποίηση των απωλειών σε ένα 

σύστημα συμπίεσης και αποτελείται από 4 στάδια: 

 

1. Περιορισμός των διαρροών 

Ο περιορισμός των διαρροών είναι ένας από τους βασικούς τρόπους βελτίωσης της 

απόδοσης ενός αεροσυμπιεστή και υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να επιτευχθεί αυτό.  

 Πού να κοιτάξει κανείς για διαρροές: 

  

Παγίδες συμπυκνώματος, συνδέσμους σωληνώσεων, φλάντζες , φίλτρα, 

κυλίνδρους, ελαστικούς σωλήνες, εξαρτήματα και σημεία αποχέτευσης. 

1. Να μην εφαρμόζετε μεγαλύτερη από την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας, 

δεδομένου ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πίεση τόσο περισσότερος αέρας θα διαφύγει 

από οπές καθορισμένου διαμετρήματος. 

2. Κατά τη διάρκεια της μη πλήρους λειτουργίας δε θα πρέπει να διατηρείται όλο το 

σύστημα υπό πίεση και μόνο επειδή ορισμένες συσκευές απαιτούν σταθερή παροχή 

συμπιεσμένου αέρα. 

3. Απομονώστε εκείνα τα τμήματα του συστήματος που απαιτούν αέρα σε 

διαφορετικές περιόδους. Αυτό γίνεται με κατάλληλες βαλβίδες, οι οποίες λειτουργούν 

είτε χειροκίνητα είτε αυτόματα με τη χρήση απλών εξαρτημάτων ελέγχου, όπως 

διακόπτες, ή μπορούν να ελεγχθούν από το γενικότερο σύστημα διαχείρισης 

ενέργειας της εγκατάστασης, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. 

 

Ανάκτηση θερμότητας 

Περί το 80-93% της ενέργειας που χρησιμοποιείται στους βιομηχανικούς 

αεροσυμπιεστές μετατρέπεται σε θερμότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, όταν αυτοί είναι 

καλά σχεδιασμένοι, μπορεί να ανακτηθεί το 50-90% της θερμικής ενέργειας για τη 

θέρμανση αέρα ή νερού [5]. 
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6.5 Θέρμανση και ψύξη των ρευστών 
 

Το νερό (θερμό ή ψυχρό) είναι το πιο συνηθισμένο ρευστό που χρησιμοποιείται 

σε διαδικασίες θέρμανσης ή ψύξης. Άλλα θερμικά ρευστά είναι η γλυκόλη (ένα 

μείγμα νερού και αλκοόλης που χρησιμοποιείται ως ψυκτικό), λάδια, σιλικόνες κ.α. 

Το πλεονέκτημα των άλλων θερμικών ρευστών είναι ότι προσφέρουν ένα μεγαλύτερο 

εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας. Μπορούν να ψυχθούν σε θερμοκρασίες κάτω του 

μηδενός βαθμού κελσίου χωρίς να παγώνουν και να θερμανθούν σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από τους 100 βαθμούς κελσίου χωρίς να αρχίζουν να βράζουν. Οι 

ιδιότητες αυτές αξιοποιούνται από τις βιομηχανίες όπου πολλές φορές συναντά 

κανείς θερμοκρασίες λειτουργίας εκτός του διαστήματος 0-100 βαθμούς κελσίου, 

σημεία πήξης και βρασμού αντίστοιχα. 

Βελτίωση της απόδοσης 

 Τακτική συντήρηση των σωληνώσεων για την απομάκρυνση των επικαθήσεων 

 Η ανάκτηση ενέργειας από θερμικά ρευστά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί 

οπουδήποτε στη διαδικασία 

 Η επαναδιάταξη των σωληνώσεων ελαττώνει τις θερμικές απώλειες [5]. 
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Ο

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

‘‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ’’ 
 

 
 

 

7.1 Εισαγωγή 

 
Η Ελλάδα συμμετέχει ολοένα και πιο ενεργά στην προσπάθεια που εξελίσσεται 

διεθνώς για εξοικονόμηση ενέργειας. Οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα 

τελευταία χρόνια στον τομέα της ενέργειας έχουν συμβάλλει στην προώθηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Ειδικότερα η 

βιομηχανία, που αποτελεί έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς κάθε χώρας, έχει το 

δυναμικό σημαντικής μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας για την παραγωγική 

διαδικασία με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας, η συμμετοχή 

της βιομηχανίας στη συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας ανέρχεται περίπου στο 

23% (στοιχεία Υπουργείου Ανάπτυξης, 2002). Από τη συνολική ενέργεια που 

καταναλώνεται στη βιομηχανία, το 26,8% είναι ηλεκτρισμός, το 67,8% παράγεται 

από συμβατικά καύσιμα και το 5,4% προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

(ΑΠΕ). Η ενεργειακή ένταση (κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα παραγόμενου 

προϊόντος) που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία είναι υψηλή σε σχέση με χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν παρεμφερή βιομηχανική δομή και 

ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει για την Ελλάδα κατανάλωση ενέργειας με χαμηλό βαθμό 

απόδοσης. 

Ο Πίνακας 7.1 παρουσιάζει την κατανάλωση ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα 

συνολικά της Ευρώπης αλλά και κάθε χώρας ξεχωριστά για το 2005. Παρατηρείται 

ότι η Γερμανία καταναλώνει το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας, ενώ ακολουθούν η 

Ιταλία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ισπανία. Η Ελλάδα αν και μικρή χώρα 

βρίσκεται 18
η
 στην κατάταξη και πιστοποιεί το γεγονός ότι η ενεργειακή 

κατανάλωση της ελληνικής βιομηχανίας είναι υψηλή σε σχέση με χώρες που 

παρουσιάζουν παρεμφερή βιομηχανική δομή. 

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των 

σημαντικότερων βιομηχανικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο 

πλαίσιο αυτό εξετάζονται στη συνέχεια οι ενεργειακοί δείκτες, καθώς η χρήση τους 

είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην αξιολόγηση της ενεργειακής λειτουργίας μιας 

βιομηχανικής μονάδας, ενώ περιγράφεται η μεθοδολογική προσέγγιση που 

αναπτύχθηκε για τη μελέτη μιας βιομηχανικής μονάδας. 
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Πίνακας 7.1. Ενεργειακή κατανάλωση των Ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της Βιομηχανίας 

για το 2005[16] 

 

ΧΩΡΑ PJ TWh ΧΩΡΑ PJ TWh 

Ευρώπη (27 

χώρες) 

13664 3796 Πορτογαλία 237 66 

Γερμανία 2347 652 Σλοβακία 187 52 

Ιταλία 1705 473 Ελλάδα 173 48 

Γαλλία 1566 435 Βουλγαρία 154 43 

Ηνωμένο Βασίλειο 1419 394 Ουγγαρία 143 40 

Ισπανία 1299 361 Δανία 118 33 

Τουρκία 906 252 Ιρλανδία 104 29 

Πολωνία 685 190 Σλοβενία 69 19 

Ολλανδία 611 170 Κροατία 66 18 

Σουηδία 527 146 Λιθουανία 42 12 

Φινλανδία 506 141 Λουξεμβούργο 39 11 

Βέλγιο 486 135 Λετονία 35 10 

Ρουμανία 408 113 Ισλανδία 32 9 

Τσεχοσλοβακική 

Δημοκρατία  

395 110 Εσθονία 27 7 

Αυστρία 369 103 Κύπρος 8 2 

Νορβηγία 277 77 Μάλτα 2 0,5 

Στο παρακάτω σχήμα, εντοπίζεται ο τρόπος εργασίας στη συλλογή δεδομένων 

για την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 

 

 
 

Σχήμα 7.1. Διαδικασία συλλογής δεδομένων 
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7.2 Ενεργειακοί δείκτες 

 
Οι δείκτες αποτελούν ένα μεθοδολογικό εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων 

καθώς ποσοτικοποιούν και απλοποιούν φαινόμενα με στόχο την καλύτερη κατανόηση 

μίας «πολύπλοκης πραγματικότητας».   

Η χρήση των κατάλληλων δεικτών έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει 

σημαντικά τις προσπάθειες δραστηριοποίησης μιας βιομηχανικής μονάδας στον 

τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας. Οι συγκεκριμένοι δείκτες που επελέγησαν να 

υποστηρίξουν μεθοδολογικά την αξιολόγηση του υπάρχοντος ενεργειακού 

εξοπλισμού μιας βιομηχανικής μονάδας, καθώς και την επιλογή δράσεων βελτίωσης 

αυτής, περιγράφονται στη συνέχεια. Η κύρια μορφή των δεικτών είναι οι 

κανονικοποιήσεις της ενεργειακής χρήσης ως προς κάποια δραστηριότητα ή άλλο 

μέτρο, ονομαζόμενες ως «εντάσεις». Οι «εντάσεις» προσφέρουν το πλεονέκτημα της 

σύγκρισης μεταξύ παρόμοιων δραστηριοτήτων όπως π.χ. την ενεργειακή 

αποδοτικότητα των διαφορετικών περιοχών μιας βιομηχανίας, ενώ επιπλέον δίνουν 

τη δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης των σχετικών πληροφοριών στην 

πάροδο του χρόνου.  

Επομένως, η χρήση δεικτών ενεργειακής έντασης, αλλά και των παράγωγών 

τους, των δεικτών ενεργειακής αποδοτικότητας (energy efficiency indicators), μπορεί 

να συμβάλλει στην ανάπτυξη και τη χρήση μεθοδολογιών για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση έργων και επενδύσεων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο 

στο βιομηχανικό όσο και στον τριτογενή κτιριακό τομέα. 

Ο υπολογισμός των συγκεκριμένων δεικτών, είτε σε φυσικές είτε σε 

νομισματικές μονάδες, ποικίλει ανάλογα με τη φύση της ανάλυσης που 

πραγματοποιείται κάθε φορά. Γενικά οι δείκτες που υπολογίζονται σε νομισματικές 

μονάδες χρησιμοποιούνται για την ανάλυση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

μακροοικονομικό επίπεδο του συνολικού εξεταζόμενου τομέα, ενώ οι δείκτες 

ενεργειακής αποδοτικότητας με φυσικές μονάδες είναι πιο κατάλληλοι για 

λεπτομερείς αυτοτελείς αναλύσεις. Οι δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν 

να προκύψουν με πολλές διαφορετικές διατυπώσεις και αντίστοιχες μαθηματικές 

αποτυπώσεις, κάθε μία από τις οποίες χρησιμοποιείται για την απάντηση σε 

συγκεκριμένες ή γενικές ερωτήσεις σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα.  

Οι δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να δημιουργηθούν από μια 

συνάθροιση στατιστικών στοιχείων σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο μέχρι από δεδομένα 

παραγωγής από ανεξάρτητες μονάδες μέσα σε μια βιομηχανία. Επίσης, ο καθορισμός 

του κατάλληλου επιπέδου λεπτομέρειας για την κατασκευή δεικτών ενεργειακής 

αποδοτικότητας χρειάζεται να αντανακλά τους στόχους της συγκεκριμένης ανάλυσης. 

Οι δείκτες ενεργειακής έντασης μπορούν να θεωρηθούν ως παράγωγα αρχικών 

δεδομένων ενεργειακών καταναλώσεων και βιομηχανικής παραγωγής. Η ποιότητα 

των διαθέσιμων δεδομένων είναι καταλυτική για ικανοποιητικές εκτιμήσεις 

ενεργειακής απόδοσης. Η βασική μεθοδολογία για τη δημιουργία δεικτών 

ενεργειακής έντασης σε διαφορετικά επίπεδα συσσώρευσης και περιορισμών 

δεδομένων διακρίνει δύο κατηγορίες τέτοιων δεικτών. Οι περιγραφικοί δείκτες 

αναλύουν την κατάσταση της ενεργειακής έντασης και την εξέλιξη αυτής, ενώ οι 

επεξηγηματικοί δείκτες αναλύουν τους κινητήριους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ενεργειακή ένταση και την εξέλιξή της. 

Οι ενεργειακοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια για την 

αξιολόγηση της κατάστασης του ενεργειακού εξοπλισμού μιας βιομηχανικής 

μονάδας, είναι οι ενεργειακοί δείκτες εντάσεως σε φυσικές μονάδες. Ο κυριότερος 
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λόγος για αυτή την επιλογή είναι ότι αποτελούν την ευρύτερη μορφή στην οποία 

συναντώνται όλοι οι πρότυποι δείκτες στη βιβλιογραφία. 

Οι ενεργειακοί δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν αναπτύσσονται σε δυο βασικές 

κατευθύνσεις, στους γενικούς και τους ειδικούς ενεργειακούς δείκτες. Με τον όρο 

γενικός ενεργειακός δείκτης περιγράφεται ο δείκτης εκείνος που αποτυπώνει στο 

σύνολο της βιομηχανικής μονάδας, την καταναλισκόμενη ποσότητα ενέργειας. 

Αντίθετα, ο ειδικός ενεργειακός δείκτης χαρακτηρίζει μεγαλύτερο επίπεδο 

λ8επτομέρειας και εμβάθυνσης στην καταναλισκόμενη ενέργεια ανά στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας [16].  

 

 

7.3 Διερεύνηση Ενεργειακών Καταναλώσεων σε Βιομηχανία 

Γάλακτος 
 

7.3.1 Γενικά 

 

Η σύγχρονη βιομηχανία με τους επιμέρους κλάδους της χαρακτηρίζεται πλέον 

ως ένας από τους περισσότερο ενεργοβόρους τομείς της κοινωνίας. Στο παραπάνω 

πλαίσιο, η ενέργεια αποτελεί πόρο, τόσο ως πρώτη ύλη για την παραγωγή 

συγκεκριμένων προϊόντων, όσο και ως μέσο της παραγωγικής διαδικασίας. Συνεπώς, 

η εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους και περισσότερο 

στους πιο ενεργοβόρους, μπορεί να επιτευχθεί με μέτρα που αφορούν στη μείωση της 

ενεργειακής κατανάλωσης παράλληλα με την αποτελεσματική ενεργειακή διαχείριση. 

Η περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας κάθε βιομηχανίας καθιστά πιο εύκολη τη 

δημιουργία της βάσης δεδομένων ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και των περαιτέρω 

προτάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε συγκεκριμένα στάδια παραγωγής.  

 

 

7.3.2 Ιστορικά στοιχεία του κλάδου στην Ελλάδα 
 

Το 1934, με πρωτοβουλία Ελληνοαμερικανών μεταναστών ιδρύεται στην 

Αθήνα, για πρώτη φορά, η βιομηχανία ΕΒΓΑ, για την παραγωγή παστεριωμένου 

γάλακτος από αγελαδινό γάλα. Στη δεκαετία του 1950 η Ελλάδα προωθεί ένα 

πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των εγχώριων φυλών αγελάδων. Ιδρύονται δύο 

κέντρα τεχνικής σπερματέγχυσης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα 

εμφανίζονται τα πρώτα 2 εργοστάσια με την μεταπολεμική αμερικανική βοήθεια. Το 

πρώτο ήταν του συνεταιρισμού αγελαδοτρόφων Ασπροπύργου ΑΣΠΡΟ. Ακολουθούν 

η ΑΣΤΥ στην Αθήνα, κοινοπραξία ΑΤΕ –Συνεταιρισμών, και τα επίσης 

συνεταιριστικά ΑΓΝΟ στη Θεσσαλονίκη, ΕΒΟΛ στο Βόλο και Πρώτο στην Πάτρα. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών ήταν η ίδρυση, σύγχρονων για την εποχή, 

συνεταιριστικών εργοστασίων, όπως της Λαμίας, των Τρικάλων, της Λάρισας, των 

Σερρών, των Ν. Μουδανιών Χαλκιδικής, της Δράμας, της Ξάνθης, των Ιωαννίνων, 

της Πάτρας, της Γαστούνης, της Κέρκυρας, της Σύρου και της Ρόδου, που άρχισαν να 

παράγουν κυρίως παστεριωμένο γάλα και τυριά. Ένα μεγάλο συνεταιριστικό 

εργοστάσιο ιδρύθηκε το 1950, το ΑΓΝΟ, που έφθασε να συγκεντρώνει γάλα από 

5.000 παραγωγούς και για πολλά χρόνια είχε κυρίαρχο ρόλο στο χώρο της Β. 

Ελλάδος.  
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Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

συναγωνίζονται τις ευρωπαϊκές σε εξοπλισμούς, μεγέθη και αριθμό παραγομένων 

προϊόντων. Παρόλα αυτά η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου είναι 

περιορισμένη. Οι εισαγωγές είναι σαφώς μεγαλύτερες των εξαγωγών, 

παρουσιάζοντας μία τάση στασιμότητας. Το 81% της αξίας των εισαγωγών αφορά 

στο γάλα και κυρίως στο εβαπορέ και στο μακράς διαρκείας. Πάντως η συνεχής 

βελτίωση της ποιότητας των εγχώριων προϊόντων και η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας, είναι παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν τις εξαγωγές και να 

υποκαταστήσουν τις εισαγωγές.  

 

 

7.3.3 Ενεργειακά στοιχεία του κλάδου στην Ελλάδα 

 

Η βιομηχανία γάλακτος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 

βιομηχανίας τροφίμων στην Ελλάδα. Δυστυχώς, η σχετική κατανάλωση ενέργειας 

στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία είναι περίπου 1500 MJ ανά τόνο επεξεργασμένου 

γάλακτος, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της 

ενεργειακής κατανάλωσης δεδομένου ότι η κατανάλωση αυτή είναι κατά 30% 

υψηλότερη από τη μέση κατανάλωση στην ΕΕ.  

 

 

7.3.4 Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας 

 
Αναλυτικότερα, τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας περιγράφονται στη 

συνέχεια. 

Η παραλαβή περιλαμβάνει τη λήψη, το ζύγισμα, την ψύξη του γάλακτος καθώς 

και την αποθήκευσή του σε σιλό. Πιο αναλυτικά, το ακατέργαστο γάλα αφού έχει 

ψυχθεί στη φάρμα παραγωγής του στους περίπου 4,4ºC, μεταφέρεται στο εργοστάσιο 

επεξεργασίας, όπου ζυγίζεται. Εν συνεχεία, αποθηκεύεται σε σιλό κατάψυξης με 

συνήθη χωρητικότητα από 150.000 μέχρι 250.000 λίτρα, έως ότου οδηγηθεί στο 

επόμενο στάδιο του διαχωρισμού, που είναι ουσιαστικά και το πρώτο στάδιο της 

παραγωγικής διαδικασίας. 

Επομένως, κατά το διαχωρισμό, το κρύο ακατέργαστο γάλα διέρχεται από μια 

σειρά φίλτρων ή από διαχωριστή, ανάλογα με τη διαδικασία, οπότε αφαιρούνται τα 

θραύσματα και κάθε ίζημα που μπορεί να υπάρχει στο ακατέργαστο γάλα. Ο 

διαχωριστής επιπλέον είναι σε θέση να διαχωρίζει το βαρύτερο λίπος γάλακτος από 

το ελαφρύτερο για να παράγει κρέμα γάλακτος αλλά και αποβουτυρωμένο γάλα. 

Μερικά εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος χρησιμοποιούν σε αυτό το στάδιο έναν 

ρυθμιστή, ο οποίος κανονίζει την ποσότητα της αναλογίας του γαλακτικού λίπους στο 

γάλα αφαιρώντας μόνο το περίσσιο λίπος. Αυτό το λίπος που αφαιρείται με αυτόν τον 

τρόπο κρατείται ξεχωριστά και μεταποιείται σε κρέμα ή βούτυρο. 

Στη συνέχεια, το γάλα διέρχεται από τη διαδικασία της παστερίωσης. Η 

διαδικασία αυτή πήρε το όνομα της από τον ιδρυτή της, τον Γάλλο χημικό Louis 

Pasteur. Το γάλα, ανεξάρτητα από το τελικό προϊόν που μπορεί να είναι είτε πλήρες, 

είτε αποβουτυρωμένο, είτε τυποποιημένο, διοχετεύεται σε ένα παστεριωτή έτσι ώστε: 

 

 να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα γάλακτος είναι ασφαλή για ανθρώπινη 

κατανάλωση καταστρέφοντας όλα τα βακτήρια που είναι επιβλαβή για την 

υγεία και 
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 να βελτιωθεί η ποιότητα συντήρησης του γάλακτος σκοτώνοντας ή 

αδρανοποιώντας μερικά ανεπιθύμητα ένζυμα και βακτήρια που θα 

επιδρούσαν στο άρωμα, την κρεμώδη υφή ή τα επίπεδα ασβεστίου. 

 

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παστερίωση του γάλακτος. 

Η πιο συνηθισμένη ονομάζεται ταχεία ή στιγμιαία παστερίωση (high-temperature, 

short-time (HTST) process) κατά την οποία το γάλα θερμαίνεται καθώς ρέει συνεχώς 

μέσα στον παστεριωτή. Το πλήρες, αποβουτυρωμένο και τυποποιημένο γάλα πρέπει 

να θερμαίνεται στους 72-75° C για 15 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία παστερίωσης 

επαναλαμβάνεται σε τυχούσα περίπτωση που η θερμοκρασία δεν έχει φθάσει στα 

επιθυμητά επίπεδα. Αμέσως μετά την παστερίωση, ακολουθεί η ψύξη του γάλακτος 

(5-6ºC) προκειμένου να προληφθεί ο πολλαπλασιασμός των θερμοάντοχων 

μικροοργανισμών που έχουν επιζήσει. 

Στη συνέχεια, το γάλα ομογενοποιείται έτσι ώστε να μειωθεί το μέγεθος των 

εναπομεινάντων μορίων γαλακτικού λίπους. Η επεξεργασία αυτή αποτρέπει το λίπος 

από το διαχωρισμό από το υπόλοιπο γάλα και την κατακάθισή του στην επιφάνειά 

του σαν κρέμα, καθώς εξασφαλίζει ότι το λίπος διανέμεται εξίσου σε όλο το γάλα. Η 

διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα μετά την παστερίωση, οπότε το γάλα δεχόμενο πολύ 

υψηλές πιέσεις και διερχόμενο από πολύ μικρές οπές κατάλληλου εξοπλισμού 

αποκτά το κατάλληλο μέγεθος των μορίων λίπους, που διασπάται λόγω της 

προαναφερθείσας διαδικασίας. Η ομογενοποίηση βελτιώνει την υφή του γάλακτος, 

αυξάνει τη λευκότητά του και το κάνει πιο εύπεπτο.  

Τέλος, το γάλα αντλείται μέσα σε επικαλυμμένα κουτιά από χαρτί ή πλαστικά 

μπουκάλια και κλείνει αεροστεγώς. Οι συσκευασίες αυτές φέρουν με σφραγίδα την 

ημερομηνία λήξης του γάλακτος για ασφάλεια, έτσι ώστε οι καταναλωτές να μην 

χρησιμοποιήσουν το προϊόν πέρα από την αναγραφόμενη ημερομηνία. Το 

συσκευασμένο προϊόν μεταφέρεται έτσι στις αποθήκες διανομής και από εκεί στα 

διάφορα σημεία πώλησης όπου φυλάσσεται σε καταψύκτες. 

Εκτός της άνωθεν περιγραφείσας διαδικασίας, υπάρχουν και κάποιες άλλες 

διαδικασίες που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής του γάλακτος αλλά 

δεν έχουν άμεση σχέση με την επεξεργασία του. Αυτές είναι: 

 

 Ο καθαρισμός του εξοπλισμού (Cleaning-in-place), κατά την οποία οι 

εσωτερικές επιφάνειες του εξοπλισμού επεξεργασίας και του συστήματος των 

αντλιών καθαρίζονται μια φορά την ημέρα για τη διασφάλιση των συνθηκών 

υγιεινής. Σχεδόν όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία 

του γάλακτος σε ένα εργοστάσιο είναι φτιαγμένος από ανοξείδωτο ατσάλι. 

Υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένα clean-in-place συστήματα είναι 

ενσωματωμένα σε αυτό τον εξοπλισμό που επιτρέπει στα διαλυτικά μέσα να 

διαπερνούν το σύστημα και να το καθαρίζουν. Πέντε στάδια είναι δυνατόν να 

συμβούν. Πρόπλυση με Νερό, Κυκλοφορία Διαλύματος Χημικού 

Καθαρισμού, Ενδιάμεση Πλύση με Νερό, Απολύμανση, Τελική Πλύση με 

Νερό. Στα συστήματα αυτά το τελικό νερό έκπλυσης επαναχρησιμοποιείται 

και σαν νερό πρόπλυσης. Με τον τρόπο αυτό ο εξοπλισμός υφίσταται υψηλή 

καταπόνηση (σε θερμοκρασία και χημικούς παράγοντες). Τα πλεονεκτήματα 

ενός συστήματος CIP είναι ο πολύ μικρός χρόνος καθαρισμού, η 

εξοικονόμηση μεγάλων ποσοτήτων νερού, απορρυπαντικών, απολυμαντικών 

και ενέργειας. 
 Η αποστείρωση και το πλύσιμο των μπουκαλιών πριν τη συσκευασία.  
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Τα στάδια που μόλις περιγράφηκαν, συνοψίζονται στο παρακάτω σχήμα 

(Σχήμα 7.2) για καλύτερη κατανόηση. 

 

 
 

Σχήμα 7.2 Παραγωγική διαδικασία γάλακτος [16] 

 

 

 

7.3.5 Πρότυποι ενεργειακοί δείκτες 
 

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2007 στην ελληνική 

γαλακτοβιομηχανία είναι περίπου 1,5 GJ/t επεξεργασμένου γάλακτος. Η κατανάλωση 

αυτή είναι κατά 30% υψηλότερη από τη μέση κατανάλωση στην ΕΕ αλλά 

καταβάλλονται ήδη της προσπάθειες βελτίωσης της υπάρχουσας κατάστασης με 

εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μέτρων εξοικονόμησης. 

Ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 7.2) παρουσιάζει της ενεργειακές καταναλώσεις 

σε GJ/t γάλακτος σε διάφορες χώρες από το 1991 μέχρι το 2007 για τη δημιουργία 

μιας συνολικής πρώτης εικόνας πάνω στα ποσά ενέργειας που χρησιμοποιεί η 

βιομηχανία γάλακτος. Παρατηρείται ότι στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, η 

καταναλισκόμενη ενέργεια από της βιομηχανίες γάλακτος έχει μειωθεί στο μισό και 

προφανώς θα συνεχίσει να μειώνεται. Εντύπωση προκαλεί ο ενεργειακός δείκτης της 

Ολλανδίας που από το 2000 ακόμα παρουσίαζε κατανάλωση της τάξης του 1,1 GJ/t 

γάλακτος, τιμή χαμηλότερη από κάθε άλλη χώρα. 
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Πίνακας 7.2 Γενικοί ενεργειακοί δείκτες της γαλακτοβιομηχανίας σε διάφορες χώρες του 

κόσμου [16] 

 

Εξεταζόμενη χώρα Χρόνος διεξαγωγής 

έρευνας 

GJ/t 

γάλακτος 

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1991 3,11 

ΑΓΓΛΙΑ 1991 2,75 

ΣΟΥΗΔΙΑ 1993 2,4 

ΔΑΝΙΑ 1998 3,0 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2000 1,1 

ΚΑΝΑΔΑΣ 2001 2,16 

ΕΛΛΑΔΑ 2007 1,5 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία που συλλέχθηκαν για τις συνολικές 

ενεργειακές καταναλώσεις, προέκυψε ο Πίνακας 7.3 που παρουσιάζει τους 

πρότυπους γενικούς δείκτες κατανεμημένους σε 3 διαστήματα, δημιουργώντας έτσι 

μία βάση δεδομένων από την οποία να καθίσταται δυνατός ο χαρακτηρισμός της 

ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε χώρας. 

 
Πίνακας 7.3 Πρότυποι γενικοί ενεργειακοί δείκτες γαλακτοβιομηχανίας [16] 

 

 Καλός Μέτριος Αδύναμος 

< από από μέχρι > από 

GJ/t γάλακτος 1 1 3 3 

 

Ύστερα από εκτενή βιβλιογραφική αναζήτηση σε σύγχρονες μελέτες και 

δημοσιεύσεις προέκυψε για τις κυριότερες και πλέον ενεργοβόρες διαδικασίες 
επεξεργασίας του γάλακτος, η ενεργειακή κατανάλωση σε KWh/t τελικού προϊόντος 

σε 4 χώρες για το διάστημα 2000-2005. Ο Πίνακας 7.4 παρουσιάζει αναλυτικά τα 

στοιχεία αυτά.  

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρείται ότι επιλέχθηκε ξεχωριστή αναφορά 

στις διαδικασίες του αυτόματου καθαρισμού, της ψύξης και της αποστείρωσης και 

πλυσίματος των μπουκαλιών. Οι διαδικασίες αυτές δε θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν στη γενική κατηγορία με τις υπόλοιπες διεργασίες εκτός των 5 

κύριων καθώς καταναλώνουν πολύ σημαντικά ποσά ενέργειας. Ειδικά η ψύξη που 

χρησιμοποιείται σε 3 διαφορετικά σημεία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του 
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γάλακτος και πιο συγκεκριμένα κατά τη διαδικασία της παραλαβής, ύστερα μετά την 

παστερίωση και τελικά μετά τη συσκευασία αποτελεί οπωσδήποτε αντικείμενο 

μελέτης. 

 

 

 

 

 
Πίνακας 7.4 Ειδικοί ενεργειακοί δείκτες γαλακτοβιομηχανίας [16] 

 

  ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 

Χρόνος διεξαγωγής 

έρευνας 
2000 2000 2001 2005 

 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 6 5,0 12 - - 

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ 21 5,0 42 - - 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ 
116 52,6 228 

12 5 

ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 118 6 - 10 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 27,5 10 54 14 - 28 - 

  

 

 

 

 

ΑΛΛΕΣ 47 13,6 93 130-347 - 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

(cleaning-in-place) 

29 30 57 56 -128 - 

ΨΥΞΗ 58 2,1 114 - - 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ 

ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 
- - - 92 - 140 6 - 12 

ΠΛΥΣΙΜΟ 

ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ 
- - - 28 - 118 3 - 12 

 

 

Επομένως, διακρίνεται ότι τα στάδια που αξίζουν μεγαλύτερης προσοχής όσον 

αφορά στην ενέργεια που καταναλώνουν κατά την παραγωγή του τελικού 

παστεριωμένου γάλακτος της αγοράς είναι η διαδικασία της παστερίωσης και 

ομογενοποίησης, ενώ ακολουθούν εκείνες της συσκευασίας, του αυτόματου 

καθαρισμού, της ψύξης και της συσκευασίας.  Επίσης, είναι αξιοσημείωτο ότι το 

2001 ο Καναδάς παρουσιάζει σχεδόν τις διπλάσιες καταναλώσεις σε όλες τις 

διαδικασίες σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες (Πίνακας 7.5). 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και την εμπειρική στατιστική κατανομή τους 

σε τρία διαστήματα, καθώς δεν ήταν δυνατή η συγκέντρωση στοιχείων μέσω 

ερωτηματολογίων από έμπειρους αναλυτές και ειδικούς της αγοράς, δημιουργήθηκε 

μία βάση δεδομένων, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς σύμφωνα με το οποίο 

χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των επιμέρους καταναλώσεων μιας βιομηχανικής 

μονάδας γάλακτος. 
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Πίνακας 7.5 Πρότυποι ειδικοί ενεργειακοί δείκτες γαλακτοβιομηχανίας [16] 

 

 
Καλός Μέτριος Αδύναμος 

<  από από έως >  από 

Παραλαβή kWh/t γάλακτος 5 5 11 11 

GJ/ t γάλακτος 0,02 0,02 0,04 0,04 

Διαχωρισμός kWh/t γάλακτος 5 5 25 25 

GJ/ t γάλακτος 0,02 0,02 0,09 0,09 

Παστερίωση / 

Ομογενοποίηση 
kWh/t γάλακτος 55 55 120 120 

GJ/ t γάλακτος 0,20 0,20 0,43 0,43 

Συσκευασία kWh/tnγάλακτος 11 11 30 30 

GJ/ t γάλακτος 0,04 0,04 0,11 0,11 

Καθαρισμός CIP kWh/t γάλακτος 30 30 55 55 

GJ/ t γάλακτος 0,11 0,11 0,20 0,20 

Ψύξη kWh/t γάλακτος 15 15 60 60 

GJ/ t γάλακτος 0,05 0,05 0,22 0,22 

 

 

7.4 Δυνατότητες Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Βιομηχανική Μονάδα 

Γάλακτος 
 

7.4.1 Γενικά 

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί στην βιομηχανία είτε υπό 

μορφή επεμβάσεων σε συγκεκριμένες βιομηχανικές διεργασίες, των διαφόρων 

κλάδων, είτε υπό μορφή γενικών επεμβάσεων κοινών για όλους τους κλάδους. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εφαρμοσθεί με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

εξοικονόμησης ενέργειας, το οποίο θα περιλαμβάνει διαφορετικά μέτρα και 

τεχνολογίες. Είναι λοιπόν σημαντικό να γνωρίζει κανείς πόσο αποδοτικά, από 

ενεργειακής και οικονομικής απόψεως, είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Έτσι 

τα μέτρα ή επεμβάσεις ιεραρχούνται με βάση την ενεργειακή αποδοτικότητα και το 

κόστος - όφελος. 

Η ενέργεια στην επεξεργασία και τελική παραγωγή του απλού παστεριωμένου 

γάλακτος χρησιμοποιείται για ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών όπως π.χ. η λειτουργία 

του εξοπλισμού παραγωγής, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η θέρμανση, η εξάτμιση, η 

ξήρανση, η ψύξη και η κατάψυξη και η δημιουργία πεπιεσμένου αέρα. Η 

κατανάλωση ενέργειας για ψύξη είναι μεγάλης σημασίας για την εξασφάλιση καλής 

ποιότητας κατά την συντήρηση των γαλακτοκομικών προϊόντων, ενώ οι 

θερμοκρασίες αποθήκευσης είναι καθορισμένες.  

Η θερμική ενέργεια αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών αναγκών 

ενός εργοστασίου (περίπου 80%) και καλύπτεται με την καύση μαζούτ ή φυσικού 

αερίου στους λέβητες για την παραγωγή ατμού και τη θέρμανση νερού. Το υπόλοιπο 

μέρος της ενέργειας (περίπου 20%) είναι ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για 

τη λειτουργία μηχανημάτων, το φωτισμό και την ψύξη. 
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Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες έχουν εντοπιστεί δυνατότητες παρέμβασης 

λαμβάνοντας μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Περαιτέρω, μπορεί να επιτευχθεί  

εξοικονόμηση της τάξης του 10-20 % βελτιώνοντας τις τεχνικές διαχείρισης 

ενέργειας και χωρίς σημαντικό κόστος επένδυσης.  

  

 

7.4.2 Δυνατότητες παρέμβασης σε συγκεκριμένες παραγωγικές διαδικασίες 

 
7.4.2.1 Παραλαβή 

 

Η διαδικασία της παραλαβής περιλαμβάνει τη λήψη, το ζύγισμα, την ψύξη του 

γάλακτος, την αποθήκευσή του σε σιλό και το πλύσιμο των φορτηγών που το 

μετέφεραν. Ύστερα από εκτενή βιβλιογραφική έρευνα σε σύγχρονες μελέτες και 

δημοσιεύσεις προέκυψε ότι κατά την παραλαβή είναι δυνατή η εξοικονόμηση 

ενέργειας στον τομέα της ψύξης. Κάποιες δράσεις που μπορούν να ληφθούν στο 

στάδιο της ψύξης περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

Εγκατάσταση προ-ψύκτη ή βελτιστοποίηση του ήδη υπάρχοντος 

Βελτιστοποίηση προ-ψύκτη μπορεί να γίνει με επιλογή αρκετά μεγάλου 

εναλλάκτη θερμότητας, άριστα εναρμονισμένες αναλογίες ροής νερού, εξασφάλιση 

ότι το νερό ψύξης επιτυγχάνει την απαιτούμενη θερμοκρασία με το μικρότερο 

κόστος. 

 

Εναλλάκτης θερμότητας 

Εναλλάκτης θερμότητας ονομάζεται η συσκευή που χρησιμοποιείται για τη 

μεταφορά της θερμικής ενέργειας μεταξύ δύο ρευστών διαφορετικής θερμοκρασίας. 

Χρησιμοποιώντας εναλλάκτες θερμότητας η θερμότητα μεταφέρεται από το γάλα στο 

κρύο νερό και ανεβάζοντας τη θερμοκρασία του νερού, το ζεστό πλέον νερό 

επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλες εργασίες. Στους εναλλάκτες θερμότητας δεν 

καταναλώνεται άμεσα καύσιμο, η βέλτιστη όμως χρήση τους και η καλή λειτουργία 

τους επηρεάζει άμεσα την συνολική κατανάλωση του καυσίμου σε μια βιομηχανία. 

Οι εναλλάκτες θερμότητας αποτελούν τις βασικότερες συνιστώσες των συστημάτων 

ανάκτησης θερμότητας.  

 

In-line cooling 

Οι ψύκτες in-line εγκαθίστανται ουσιαστικά μετά τη λήψη του γάλακτος και 

πριν την αποθήκευσή του σε σιλό. Ψύχουν γρηγορότερα το γάλα, βοηθώντας: 

 στην μείωση της ύπαρξης βακτηρίων. Η αποθήκευση σε λιγότερους από 4,4ºC 

σταματά ή μειώνει σημαντικά την ανάπτυξη βακτηρίων. 

 στη μείωση της έντασης του συμπιεστή. Με την τεχνολογία αυτή ο 

συμπιεστής δουλεύει περίπου 10 με 15 λεπτά για να κατεβάσει τη 

θερμοκρασία κατά 1,1 ºC, ενώ κανονικά θα χρειαζόταν 30 με 45 λεπτά. 

 

Σπειροειδείς συμπιεστές (scroll compressors) 

Πρόκειται για έναν νέο τύπο συμπιεστή 15 με 20% πιο αποδοτικό από τον 

συμβατικό συμπιεστή παλινδρόμησης. Είναι πολύ πιο αθόρυβοι, παθαίνουν λιγότερες 

βλάβες, έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ασκούν καλύτερο έλεγχο στην ποιότητα 

του γάλακτος. Για παράδειγμα, σε τεστ που έγιναν διαπιστώθηκε ότι ένας 
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σπειροειδής συμπιεστής 3-hp χρησιμοποίησε 42,1% λιγότερες KWh από τον 

αντίστοιχο 3-hp συμπιεστή παλινδρόμησης κατά τη διάρκεια 36 ημερών. 

 

Τα παραπάνω μέτρα συνοψίζονται με βάση τα κυριότερα τεχνοοικονομικά 

χαρακτηριστικά τους στον Πίνακα 7.6 

 
Πίνακας 7.6 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της ψύξης του γάλακτος [16] 

 

Μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας 

Ετήσιο 

ποσοστό 

εξοικονόμησ

ης ενέργειας 

Κόστος 

επένδυσης 

Περίοδος 

αποπληρω

μής 

Εγκατάσταση προ-ψύκτη ή βελτιστοποίηση 

του ήδη υπάρχοντος. 

~15% - - 

In-line ψύξη ~ 50% - ~2 χρόνια 

Σπειροειδείς συμπιεστές 30% - - 

Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών στους 

ψύκτες 45% 

50-

180€/

ΚW 

1-2 χρόνια 

Μείωση θερμοκρασιών συμπύκνωσης 10% - - 

Ανάκτηση θερμότητας από όλα τα συστήματα 

ψύξης 
1,2GWh 160.000€ 6,3 χρόνια 

Εγκατάσταση ρυθμιστών στους ανεμιστήρες 

εξάτμισης 

40-50% - - 

 

Εκτός από τα παραπάνω, υπάρχουν και άλλα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 

που μπορούν να εφαρμοστούν για τη βελτίωση της ψύξης του γάλακτος και για τα 

οποία δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τεχνοοικονομικών δεδομένων από τη 

βιβλιογραφία. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται στη συνέχεια: 

 

 Αντικατάσταση των παλαιών ψυκτικών συγκροτημάτων με σύγχρονα, τα 

οποία εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο βαθμό απόδοσης (COP). Αυτό 

πρακτικά σημαίνει ότι για την επίτευξη του ίδιου ψυκτικού αποτελέσματος 

καταναλώνεται σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. 

 Αντικατάσταση ψυγείων που λειτουργούν με CFCs π.χ. με ψυγεία που 

χρησιμοποιούν αμμωνία. 

 Καλή θερμομόνωση των ψυκτικών θαλάμων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

απώλειες της το περιβάλλον καθώς και μείωση των απωλειών ψύξης από το 

άνοιγμα-κλείσιμό της, με κατάλληλη ενημέρωση του προσωπικού και σωστό 

προγραμματισμό χρήσης της. 

 Ανάκτηση θερμότητας από την κατάψυξη με ή χωρίς τη χρήση προ-ψύκτη 

(RHR-refrigeration heat recovery).  

 

7.4.2.2 Διαχωρισμός 

 

Συστήματα εξάτμισης TVR και MVR 

Η κλασική μέθοδος διαχωρισμού είναι το σύστημα εξάτμισης με την 

τεχνολογία θερμικής συμπίεσης ατμών (TVR-thermal vapor recompression). Η 

μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί συμπιεστές έγχυσης ατμού οι οποίοι καταναλώνουν 

θερμική ενέργεια. Η σύγχρονη μέθοδος διαχωρισμού με εξάτμιση είναι η μηχανική 
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συμπίεση ατμών (MVR – mechanical vapor recompression). Κατά τη μέθοδο αυτή, ο 

ατμός που συμπιέζεται μηχανικά, επαναχρησιμοποιείται ως πηγή θερμότητας και 

μάλιστα, καθώς όλος ο ατμός συμπιέζεται, επιτυγχάνεται σημαντικό ποσοστό 

ανάκτησης θερμότητας. Στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται 2 είδη συμπιεστών: ένας 

ανεμιστήρας και μία τουρμπίνα μεγάλης ταχύτητας. Στην πράξη, ο ανεμιστήρας 

χρησιμοποιείται πιο διαδεδομένα καθώς είναι ενεργειακά πιο αποδοτικός από την 

τουρμπίνα.  

 

Μεμβράνες 

Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται όμως και με την τεχνολογία των μεμβρανών, 

η οποία εξασφαλίζει μεγάλη αποδοτικότητα, αναδεικνύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

του γάλακτος, χρησιμοποιεί μικρότερες θερμοκρασίες για βελτίωση της ποιότητας 

του γάλακτος και ελάχιστα έως καθόλου χημικά. Η διύλιση με τον τρόπο αυτό 

χρησιμοποιεί ημιπερατές μεμβράνες ώστε να επιτύχει επιλεκτικό διαχωρισμό. Έχει 

ερευνηθεί ότι προκειμένου να υπάρχει μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας 

χρησιμοποιούνται ευρέως 3 διαδικασίες: 

 Η υπέρ-διύλιση (UF-ultrafiltration) με μέση κατανάλωση 0,001KWh/lit 

γάλακτος. Οι μεμβράνες της υπερδιύλισης έχουν μικρό μέγεθος πόρων 

παρέχοντας τη δυνατότητα απόρριψης μορίων διαμέτρου >1nm. 

 H αντίστροφη όσμωση (RO-reverse osmosis) με μέση κατανάλωση 

0,006KWh/lit γάλακτος. Η αντίστροφη ώσμωση επιτυγχάνει την 

απομάκρυνση των διαλυτών οργανικών και ανόργανων ρύπων, κατά τη 

διαβίβαση των αποβλήτων από ημιπερατή μεμβράνη, σε συνθήκες 

υπερπίεσης,  οπότε τα μόρια του νερού και μικρό μέρος των διαλυτών 

ενώσεων διέρχονται από τη μεμβράνη ενώ το μεγαλύτερο μέρος των διαλυτών 

ενώσεων δεν διέρχεται και συμπυκνώνεται (πυκνό διάλυμα). Τα κυριότερα 

πλεονεκτήματα της  αντίστροφης ώσμωσης είναι ο μεγάλος βαθμός 

απομάκρυνσης  οργανικού φορτίου και διαλυτών αλάτων που επιτρέπει την 

επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων για δευτερεύουσες χρήσεις στην 

παραγωγική διαδικασία. Τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της αντίστροφης 

ώσμωσης, τα οποία περιορίζουν την ευρεία εφαρμογή της, είναι το υψηλό 

κόστος των διατάξεων και το υψηλό κόστος λειτουργίας που οφείλεται κυρίως 

στις μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας  για την επίτευξη της απαιτούμενης 

υπερπίεσης και στις απαιτήσεις για τακτικές αντικαταστάσεις ή καθαρισμό 

των μεμβρανών 
 H νάνο-διύλιση (NF-nanofiltration) με μέση κατανάλωση 0,004KWh/lit 

γάλακτος. Πρόκειται για μία σχετικά νέα τεχνική που συνδυάζει τα 

χαρακτηριστικά της υπερδιύλισης και της αντίστροφης ώσμωσης μαζί με 

υψηλή επιλεκτικότητα. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι διάφορες πιθανές δράσεις 

εξοικονόμησης για το διαχωρισμό του γάλακτος ανάλογα με το ποσοστό 

εξοικονόμησης που επιτυγχάνουν.  
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Πίνακας 7.7 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα του διαχωρισμού του γάλακτος 

 

Μέτρο 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Ποσοστό 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Κόστος 

επένδυσης 

Κόστος  

συντήρησης 

Περίοδος 

αποπληρω

μής 

Έλεγχος 

λειτουργίας των 

συστημάτων MVR  

50-93% 75-150€/kW - - 

Μεμβράνες με τη 

μέθοδο της 

υπερδιύλισης 

55% 

 

2.600-

8100€/m
2 

 

300-600€/m
2
 

κόστος 

αντικατάστασης 

κάθε 5-10 

χρόνια
 

2,5 χρόνια 

Μεμβράνες με τη 

μέθοδο της 

αντίστροφης 

ώσμωσης 

50% 345-850€/m
2 

 

45-100€/m
2
 

κόστος 

αντικατάστασης 

κάθε 1-3 χρόνια 

 

 

7.4.2.3 Παστερίωση – Ομογενοποίηση 

 
Κατά τη διαδικασία αυτή πραγματοποιείται η κύρια επεξεργασία του γάλακτος 

με παστερίωση και ομογενοποίηση ενώ λαμβάνει χώρα το πλύσιμο των μπουκαλιών 

και η αποστείρωσή τους για την προετοιμασία της συσκευασίας. Επίσης, επειδή 

αμέσως μετά την παστερίωση το γάλα ψύχεται, στο στάδιο αυτό συμπεριλαμβάνονται 

και τα μέτρα εξοικονόμησης που προέκυψαν για την ψύξη και αναφέρθηκαν στο 

στάδιο της παραλαβής. Όπως διαπιστώθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η 

διαδικασία της παστερίωσης και ομογενοποίησης είναι η πιο ενεργοβόρα στην 

παραγωγή γάλακτος. 

 

Οι σύγχρονες μονάδες παστερίωσης χρησιμοποιούν κυρίως: 

1. Θερμοηλεκτρικούς καυστήρες 

2. Καυστήρες υπερύθρων 

3. Εναλλάκτες θερμότητας, όπου το νερό και ο ατμός λειτουργούν ως αγωγοί 

θερμότητας. 

 

Μειονέκτημα όλων των προηγούμενων καυστήρων, που καταναλώνουν 

ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί το γεγονός ότι το γάλα θερμαίνεται της επιφάνειες των 

θερμαγωγών με αποτέλεσμα να κολλάει και να καίγεται πάνω σε αυτές 

υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητά του. Η νέα τεχνολογία παστεριωτών, οι 

υδροδυναμικοί καυστήρες Τ-Μ διαφέρουν καταρχάς στην ενέργεια που 

καταναλώνουν αλλά και στο ότι το γάλα θερμαίνεται μόνο του, αποφεύγοντας με τον 

τρόπο αυτό το κόλλημα της επιφάνειες των θερμαγωγών. 

Επίσης, με τη μέθοδο της ανταλλαγής θερμότητας επιτυγχάνεται πολύ 

σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς το γάλα που εισέρχεται στον παστεριωτή 

προθερμαίνεται με το ήδη ζεστό γάλα που φεύγει από τον τομέα της παστερίωσης.  

Όπως προαναφέρθηκε, ταυτόχρονα με την παστερίωση και την ομογενοποίηση 

λαμβάνει χώρα και το πλύσιμο και η αποστείρωση των μπουκαλιών. Στη διαδικασία 
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αυτή, τα μπουκάλια αποστειρώνονται σε λουτρό κρύου νερού, από όπου η ανάκτηση 

θερμότητας είναι πολύ μικρή, ενώ κατά το πλύσιμο των μπουκαλιών καταναλώνεται 

πρόσθετη ενέργεια. Με την άμεση τεχνολογία UHT (ultra high temperature), μέρος 

της θερμότητας συμπύκνωσης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αν είναι διαθέσιμη η 

συμπίεση των ατμών. Η άμεση τεχνολογία UHT αποτελεί το καλύτερο μέτρο 

εξοικονόμησης στην αποστείρωση καθώς επιτρέπεται η εσωτερική ανάκτηση 

θερμότητας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 7.8) συνοψίζονται τα σημαντικότερα μέτρα 

εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διαδικασία της παστερίωσης και ομογενοποίησης, 

μαζί με την αποδοτικότητά τους όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όσα 

υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία καθώς και το κόστος επένδυσης και ο χρόνος 

αποπληρωμής. 

 
Πίνακας 7.8 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της  παστερίωσης/ομογενοποίησης 

του γάλακτος[16] 

 

Μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας Ποσοστό 

εξοικονό-

μησης 

Κόστος 

επένδυσης  

Περίοδος 

αποπληρωμής 

Εγκατάσταση υδροδυναμικών καυστήρων 

Τ-M 
- - 6 μήνες 

Εγκατάσταση συστήματος συμπύκνωσης 

ατμού για προθέρμανση του γάλακτος 

πριν τη διαδικασία της παστερίωσης και 

επαναχρησιμοποίηση του νερού για την 

CIP 

- 9.400€ 6,5 μήνες 

Ομογενοποιητές τελευταίας τεχνολογίας 

(π.χ. Tetra Alex HD100,350,400 ) 

~30% μείωση 

κατανάλωσης 

ενέργειας σε 

πιέσεις κάτω 

των 400bar 

- - 

Χρησιμοποίηση μερικής ομογενοποίησης 

αντί για ολική 
~ 70% - - 

Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών 

θερμότητας στην παστερίωση 

30-50% 

λιγότερη 

ενέργεια σε 

σχέση με της 

κλασικούς 

παστεριωτές 

715.500€ - 

3.580.000€ 

για τη 

γεώτρηση 

- 

Αναγεννητική ανταλλαγή θερμότητας ~90% 370.000€ 3,6 χρόνια 

 

Εκτός από της δράσεις εξοικονόμησης του πίνακα, μπορούν να ληφθούν υπόψη 

και οι παρακάτω για τις οποίες δε βρέθηκαν περαιτέρω τεχνοοικονομικά στοιχεία: 

 

 Συχνός έλεγχος του εξοπλισμού, ειδικότερα συχνή επίβλεψη αφαίρεσης 

καθαλατώσεων από της επιφάνειες των εναλλακτών θερμότητας 

 Έλεγχος απόδοσης κυκλοφορίας ροής ζεστού και κρύου νερού 

 Χρησιμοποίηση εναλλακτικών (indirect) μεθόδων UHT στην αποστείρωση 

 Εναλλάκτες θερμότητας νέας τεχνολογίας 

 Αντικατάσταση παστεριωτών διαλείποντος έργου με αντίστοιχους συνεχούς 

ροής που διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας με πλάκες (PHE).  
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7.4.2.4 Συσκευασία και CIP 

 
Στον τομέα της συσκευασίας δεν υπάρχει σύμφωνα με τη βιβλιογραφία κάποιο 

δραστικό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας. Δεδομένου ότι ο αυτόματος καθαρισμός 

ακολουθεί τη συσκευασία και ουσιαστικά χρησιμοποιεί την ανακτηθείσα ενέργεια 

από αυτή, επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής. Επίσης, 

στο στάδιο αυτό το γάλα ψύχεται αφού έχει συσκευαστεί και αρχίζει η περίοδος 

διατήρησής του. Επομένως και στη συσκευασία συμπεριλαμβάνονται τα μέτρα 

εξοικονόμησης για την ψύξη που αναφέρθηκαν στο στάδιο της παραλαβής. 

Mία από τις πιο αποδοτικές τεχνικές βελτίωσης του αυτόματου καθαρισμού 

αποτελεί η εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένων συστημάτων χημικού 

καθαρισμού CIP. O Πίνακας 7.9 συνοψίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης πάνω 

στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στη συσκευασία αλλά και στα συστήματα CIP, 

τονίζοντας το ποσοστό αποδοτικότητάς της, το κόστος επένδυσης και την σχετική 

περίοδο αποπληρωμής.  

 
Πίνακας 7.9 Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα της συσκευασίας και των συστημάτων 

αυτόματου καθαρισμού CIP [16] 

 
Μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας Ποσοστό 

εξοικονόμησης 

Κόστος 

επένδυσης 

Περίοδος 

αποπληρωμής 

Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών 

(variable speed drivers – VSD) σε 

συμπιεστές 

50% - 1,5 χρόνια 

Εγκατάσταση καυστήρα θέρμανσης 

νερού άμεσης επαφής 
4,6% 230.000€ ~ 2 χρόνια 

 
 
7.4.2.5 Γενικά 

 
Εκτός από τα παραπάνω μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα 

συγκεκριμένα στάδια παραγωγής που προαναφέρθηκαν, υπάρχουν πολλά άλλα η 

εφαρμογή των οποίων δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας σε 

όλη την παραγωγική διαδικασία ανεξαρτήτως σταδίου. Μερικά από τα μέτρα αυτά 

συνοψίζονται στον Πίνακα 7.10 μαζί με τα τεχνοοικονομικά χαρακτηριστικά τους. 

 
Τέλος, εκτός από τις ενέργειες του Πίνακα 7.10  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι 

παρακάτω για τις οποίες δε βρέθηκαν περαιτέρω τεχνοοικονομικά στοιχεία: 

 
 Μείωση θερμικών απωλειών λεβήτων. Πλήρης αξιοποίηση του θερμικού 

περιεχομένου των καυσίμων. 
 Προθέρμανση του αέρα της καύσης μέσω ενός εναλλάκτη αέρος-αέρος, για 

εξοικονόμηση του καυσίμου και βελτίωση των συνθηκών καύσης. 
 Ανάκτηση θερμότητας του συμπυκνώματος των ατμών. 
 Εγκατάσταση ενός εναλλάκτη αέρος-νερού εντός της καμινάδας, για την 

παραγωγή θερμού νερού για τροφοδοσία των λεβήτων. 
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 Ανάκτηση θερμότητας από το θερμό νερό του λέβητα, κατά την 

αντικατάσταση του νερού αυτού, και επαναχρησιμοποίησή του για την 

προθέρμανση του φρέσκου νερού τροφοδοσίας του λέβητα.  
 
Πίνακας 7.10 Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλα τα παραγωγικά στάδια [16] 

 
Μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας Ποσοστό 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

Κόστος 

επένδυσης 

Περίοδος 

αποπληρωμής 

Μόνωση καυστήρων θέρμανσης 10% - - 

Βελτίωση λειτουργίας 

συμπιεστή αέρα 

10,4% - - 

Μόνωση αγωγών ζεστού νερού 50%  65€-85€ - 

Ανάκτηση θερμότητας από 

προθερμασμένο νερό 

25% 1.070€ - 

5.700€ 

- 

Εγκατάσταση μετατροπέων 

συχνότητας στις μηχανές 

~20% Περίπου 

600€ για ένα 

μετατροπέα 

5,5kW 

0,3 χρόνια 

Ηλιακά συστήματα για την 

προθέρμανση νερού στους 

ατμολέβητες και τη θέρμανση 

νερού για τις μηχανές 

πλυσίματος CIP 

14% 180 €/m
2 

 

< 7,4 χρόνια 

 

Αντικατάσταση λαμπτήρων 

φθορισμού διαμέτρου 38mm με 

λαμπτήρες διαμέτρου 26mm. 

8% - - 
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‘‘ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ’’ 
 

Το γάλα χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο για την παραγωγή πολλών 

προϊόντων προκειμένου να αυξήσει την ποικιλία τροφής αλλά επίσης και σα μέσο 

συντήρησης. Σχεδόν η μισή παραγωγή γάλακτος σε πολλές χώρες καταναλώνεται 

σαν φρέσκο, πλήρες ή αποβουτυρωμένο γάλα. Το υπόλοιπο χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή σταθερών γαλακτοκομικών προϊόντων του εμπορίου, όπως το βούτυρο και 

το τυρί, το συμπυκνωμένο και εβαπορέ γάλα, το γάλα σε σκόνη, τα γιαούρτια, το 

παγωτό και άλλα γαλακτοκομικά παραπροϊόντα. Η κατανάλωση ενέργειας μιας 

γαλακτοβιομηχανίας συνήθως ανέρχεται στο 2% του συνολικού κόστους λειτουργίας 

της. Η ειδική κατανάλωση ενέργειας (ενέργεια ανά τόνο επεξεργασμένου γάλακτος) 

ποικίλει σημαντικά όχι μόνο από το ένα γαλακτοκομείο στο άλλο, αλλά επίσης από 

τη μία χώρα στην άλλη. Ένας λόγος γι’αυτό είναι ότι κάθε γαλακτοκομείο έχει το 

δικό του μείγμα προϊόντος, το οποίο διαφέρει από τα άλλα γαλακτοκομεία. Η 

κατανομή της παραγωγής γάλακτος επίσης ποικίλει σημαντικά από τη μία χώρα στην 

άλλη. 

Η μελέτη που έχει διεξαχθεί έως τώρα, τόσο πάνω σε επιλεγμένους 

βιομηχανικούς κλάδους όσο και στην ανάπτυξη μεθοδολογίας του συστήματος 

υποστήριξης παροχής ενεργειακών υπηρεσιών, μας οδηγεί στην εξαγωγή ορισμένων 

χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 Η εξοικονόμηση ενέργειας αναπόσπαστο στοιχείο της ενεργειακής πολιτικής 

Είναι αδύνατος ο σχεδιασμός αποτελεσματικής ενεργειακής πολιτικής χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η εξοικονόμηση ενέργειας, αφού αποτελεί πλέον αναμφισβήτητο 

και αναπόσπαστο στοιχείο της, ενώ στην ουσία καθίσταται ένας επιπλέον 

ενεργειακός πόρος προς άμεση αξιοποίηση. 

 

 Ανάγκη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας μελέτης βιομηχανικής μονάδας 

Η ενεργειακή ένταση που παρουσιάζει η ελληνική βιομηχανία είναι υψηλή σε 

σχέση με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζουν παρεμφερή 

βιομηχανική δομή και ανάπτυξη. Ο χαμηλός βαθμός ενεργειακής απόδοσης της 

ελληνικής βιομηχανίας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη επεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο προώθησης 

δράσεων εξοικονόμησης σε βιομηχανικούς κλάδους, είναι επιτακτική η ανάγκη 

δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης μελέτης μιας βιομηχανικής 

μονάδας. 

 

Μεσαίο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στη γαλακτοβιομηχανία 
 

Η βιομηχανία γάλακτος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της 

βιομηχανίας  τροφίμων στην Ελλάδα. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για το 2007 

στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία είναι κατά 30% υψηλότερη από τη μέση 
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κατανάλωση στην ΕΕ. Σύμφωνα με την έρευνα της παρούσας εργασίας το πιο 

ενεργοβόρο στάδιο της παραγωγής είναι η παστερίωση-ομογενοποίηση, 

ακολουθούμενο από τη διαδικασία της ψύξης, η οποία περιλαμβάνεται σε 3 στάδια 

της επεξεργασίας του γάλακτος. Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που βασίζονται 

στον εξοπλισμό νέας τεχνολογίας μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας 

έως και 90% σε αυτές τις διαδικασίες, ενώ μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση της 

τάξης του 10-20 % βελτιώνοντας τις τεχνικές διαχείρισης ενέργειας και χωρίς 

σημαντικό κόστος επένδυσης.  
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