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Περίληψη 
 

Μια από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας στις μέρες μας, 

αφορά την οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου, παράλληλα με το σεβασμό προς 

το περιβάλλον και τη λελογισμένη χρήση πάσης μορφής ενέργειας. 

Η παρούσα μελέτη ασχολήθηκε με την ανάλυση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός 

αγροτικού συνεταιρισμού, και συγκεκριμένα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, καθώς και με τις 

μεθόδους και τις πρακτικές οι οποίες θα μπορούσαν να συνδράμουν στη γενικότερη 

μείωση των ενεργειακών αναγκών, επιχειρώντας να αναπτύξει ένα αξιόπιστο μοντέλο 

υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων συναρτήσει των βασικών παραμέτρων 

λειτουργίας. Το μοντέλο αξιοποιείται στην αξιολόγηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων 

ενεργειακής αναβάθμισης. 

Αρχικά, παρατίθεται  το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίχθηκε η μελέτη και με 

βάση το οποίο αναλύθηκαν τα επιμέρους κομμάτια της. Στη συνέχεια πραγματοποιείται 

παρουσίαση των εγκαταστάσεων, εστιάζοντας στον εξοπλισμό και στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτού, καθώς και στις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα. Το μοντέλο 

εκτίμησης των ενεργειακών καταναλώσεων συνίσταται από επιμέρους μοντέλα, σύμφωνα 

με κατηγοριοποίηση που πραγματοποιήθηκε, ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού και τα 

χαρακτηριστικά της διεργασίας. Ο προσδιορισμός βασικών παραμέτρων που 

υπεισέρχονται στον παραπάνω υπολογισμό έγινε σύμφωνα με στοιχεία που προέκυψαν 

από τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού, παρατήρηση των διεργασιών αλλά και 

μετρήσεις. Το μοντέλο επικυρώθηκε στη βάση πραγματικών καταναλώσεων, όπως αυτές 

προκύπτουν από τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. Παράλληλα με την ενεργειακή ανάλυση, 

πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των συνθηκών θερμικής άνεσης, παρουσιάζοντας τις 

μετρήσεις των βασικών παραμέτρων που διενεργήθηκαν στις εγκαταστάσεις και τα 

αποτελέσματα ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από το εργατικό δυναμικό. Τέλος 

αναλύονται διάφορες  ενέργειες και δράσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν 

ενεργειακά την επιχείρηση και να βελτιστοποιήσουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. 
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Abstract 

 
One of the key challenges facing the agricultural sector nowadays is the economic and 

sustainable development of the sector, alongside respect for the environment and the 

rational use of all forms of energy. 

The present work dealt with the analysis of the energy behaviour of a rural cooperative, 

namely ASEPOP Velvento, as well as with the methods and practices that could contribute 

to the overall reduction of energy needs, trying to develop a reliable model of calculation 

of the energy consumption according to the basic operating parameters. The model is used 

to evaluate specific energy upgrades. 

Initially, the theoretical background is based on which all the pieces of the study were 

analyzed. Then the plant is presented, focusing on the equipment and its technical 

characteristics, as well as on the processes that take place. The energy consumption 

estimation model consists of individual models, according to the categorization made, 

depending on the type of equipment and process characteristics. Determination of basic 

parameters involved in the above calculation was made according to data obtained from 

the technical specifications of the equipment, observation of the processes and 

measurements. The model was validated on the basis of actual consumption, as derived 

from PPC's tariffs. Along with the energy analysis, the thermal comfort conditions were 

investigated, presenting the measurements of the basic parameters carried out in the 

facilities and the results of the questionnaires completed by the workforce. Finally, we 

analyze various actions and actions that could enhance the company's energy and optimize 

its environmental footprint. 
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1. Εισαγωγή 
 

1.1. Διατύπωση Προβλήματος  

Σχεδόν δυο δεκαετίες μετά την έλευση του 21ου αιώνα, ο αρχαιότερος τομέας που 

αναπτύχθηκε από τον άνθρωπο, ο γεωργικός τομέας, συνεχίζει να αναπτύσσεται και να 

εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με απώτερο στόχο να καλύπτονται πλήρως οι 

διατροφικές ανάγκες για τις σύγχρονες κοινωνίες. Η δυσκολία της επίτευξης αυτού του 

στόχου είναι ανάλογη με την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, καθώς η αύξηση αυτή 

οδηγεί αυτόματα σε αύξηση της ζήτησης των διατροφικών αγαθών. Ως αντιστάθμισμα 

μπορεί κανείς να θεωρήσει την ανάπτυξη και την εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία 

επιτρέπει την αύξηση της παραγωγής χωρίς την παράλληλη αύξηση των καλλιεργήσιμων 

εκτάσεων ή την απαίτηση για περισσότερο εργατικό δυναμικό. Σε όλα αυτά η μοναδική 

μεταβλητή η οποία δεν συνυπολογίσθηκε είναι η ζήτηση οποιασδήποτε μορφής ενέργειας. 

Όλες οι δραστηριότητες στον τομέα των τροφίμων εξαρτώνται από κάποια μορφή 

ενέργειας. Ως εκ τούτου η ζήτηση για τον αγροτοβιομηχανικό τομέα αυξάνεται εκθετικά.  

Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί πως η άμεση κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία 

ανέρχεται στο 2% περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά την περίοδο 2011-

2013. Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ, με τον 

αγροτικό τομέα να καταναλώνει το 2,5% περίπου της συνολικά παραγόμενης ενέργειας 

(Αποστολοπούλου, 2017). 

Εκτός από την ενέργεια που απαιτείται για την καλλιέργεια των προϊόντων, ακόμη 

μεγαλύτερα ποσά απαιτούνται για τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη συντήρηση αλλά και 

την εμπορία (μεταφορά και πώληση) των διατροφικών αγαθών. Αν υπολογιστεί η ενέργεια 

που ενσωματώνεται συνολικά στα τρόφιμα και τα ποσά κατανάλωσης από την αρχική 

παραγωγή τους, το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ανέρχεται στο 

28%. Η Ελλάδα και σε αυτόν τον τομέα υστερεί σε σχέση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές 

χώρες (Αποστολοπούλου, 2017). 

Γεννιέται, λοιπόν, η ανάγκη να γίνει μια εκτίμηση σε ότι αφορά τις πραγματικές 

απαιτήσεις σε ενέργεια για όλο τον κύκλο του αγροτικού τομέα και παράλληλα να 

εφαρμοστούν πρακτικές οι οποίες θα μειώσουν στο σύνολό τους αυτές τις απαιτήσεις, 

χρησιμοποιώντας αποδοτικά τους περιορισμένους φυσικούς πόρους, μειώνοντας τις 

περιβαλλοντικές συνέπειες, ελαχιστοποιώντας το ενεργειακό κόστος και ενισχύοντας την 

ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. 

https://www.ypaithros.gr/author/v-apostolopoulou/
https://www.ypaithros.gr/author/v-apostolopoulou/
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1.2. Σκοπός Εργασίας 

 

Στον αγροτικό τομέα, οι απαιτήσεις για υψηλά ποσά ενέργειας δεν απαντώνται τόσο στην 

καλλιέργεια των προϊόντων, όσο στη μεταφορά τους, τη μεταποίηση και τη συσκευασία 

τους και κυρίως στη συντήρησή τους. Σημαντικό μερίδιο σε αυτά έχουν οι εγκαταστάσεις 

εμπορίας αγροτικών προϊόντων, αλλά και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι τις 

περισσότερες φορές είναι αρμόδιοι για όλο το εύρος των εργασιών που αφορούν τη 

μεταφορά, τη συντήρηση και την μεταποίηση των προϊόντων του αγροτικού τομέα.    

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι:  

 Να διερευνήσει την ενεργειακή συμπεριφορά των εγκαταστάσεων ενός αγροτικού 

συνεταιρισμού και συγκεκριμένα του ΑΣΕΠΟΠ (Αγροτικός Συνεταιρισμός 

ΕΠεξεργασίας ΟΠωροκηπευτικών)  Βελβεντού 

 Να αναλύσει τις απαιτήσεις για θερμική ενέργεια (τόσο για τα θερμικά, όσο και για 

τα ψυκτικά φορτία) των εγκαταστάσεων 

 Να διαμορφώσει και να προτείνει σχέδιο ενεργειακών παρεμβάσεων με στόχο την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων  

Ειδικότερα, η ανάλυση θα εστιάσει στα ακόλουθα ζητήματα: 

 Θεωρητικός προσδιορισμός των ενεργειακών φορτίων για κάθε χρήση, με το 

σημαντικότερο μερίδιο να είναι αυτό της συντήρησης των προϊόντων  

 Αξιοποίηση στοιχείων μετρήσεων συνθηκών εσωκλίματος για τον προσδιορισμό 

βασικών παραμέτρων, όπως οι επιθυμητές συνθήκες στους χώρους εργασίας και 

στα ψυγεία. 

 Θεωρητικός προσδιορισμός των αντίστοιχων καταναλώσεων, μέσω της εκτίμησης 

της αποδοτικότητας των χρησιμοποιούμενων υποσυστημάτων  

 Επικύρωση του θεωρητικού μοντέλου, και προσδιορισμός των τιμών βασικών 

παραμέτρων, μέσω της σύγκρισης με πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων  

 Διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας ή 

Ανανεώσιμων Πηγών, όπως: 

 Ψύκτες βελτιωμένης απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας 

αβαθούς γεωθερμίας 
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 Φωτοβολταϊκά Συστήματα 

 Τεχνικο-οικονομική ανάλυση αξιολόγησης του προτεινόμενου πλάνου ενεργειακής 

αναβάθμισης  

 Ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή των αντίστοιχων συμπερασμάτων  
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2. Θεωρητικό Πλαίσιο 

2.1. Αγροτικός Τομέας και Ενέργεια 

 

Ο γεωργικός τομέας θωρείται, και δικαίως, ένας από τους βασικούς πυλώνες για την 

οικονομία μιας χώρας. Είναι δεδομένο πως κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα η 

ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχει 

αρνητικό πρόσημο. Στην Ελλάδα η κατάσταση βρίσκεται σε  πιο κρίσιμο σημείο. Ο 

κινητήριος μοχλός της εθνικής οικονομίας με ετήσια ποσοστά συμμετοχής στο Εθνικό 

Ακαθόριστο Προϊόν (ΑΕΠ) που άγγιζαν το 20% κατά τη δεκαετία του 1980 και το 15% το 

1990, έχει καταλήξει να διαδραματίζει συμπληρωματικό ρόλο και να αποτελεί μόλις το 

6% το 2010. Συνεχίζοντας σε αυτούς τους ρυθμούς και τη 2η δεκαετία του 21ου αιώνα και 

παράλληλα με την έξαρση της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο 

γεωργικός τομέας βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση καλύπτοντας λιγότερο από το 4% του 

ακαθάριστου προϊόντος το 2017 (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, ΕΛΣΤΑΤ, 2017). Το 

διάγραμμα 2.1 που ακολουθεί αναπαριστά χαρακτηριστικά την κατακόρυφη πτώση του 

ετήσιου ποσοστού συμμετοχής του αγροτικού τομέα  στο ΑΕΠ κατά τη χρονική  περίοδο 

μεταξύ 1980 και 2010 (Κοντογεώργος, 2015). 

 

Διάγραμμα  2.1. Ετήσιο ποσοστό συμμετοχής του γεωργικού τομέα στο ΑΕΠ κατά τη χρονική περίοδο 1980-2010 

 

Παράλληλα με την ύφεση του πρωτογενούς τομέα, γίνεται εύκολα κατανοητό, πως 

αυτομάτως μειώθηκαν και οι ενεργειακές απαιτήσεις του. Είναι ενδεικτικό πως το 2009 οι 
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ενεργειακές δαπάνες του αγροτικού τομέα ισοδυναμούσαν με το 4% της συνολικής 

ενεργειακής κατανάλωσης στον Ελλαδικό χώρο, ενώ το 2017 αποτελούσε μόνο το 2,5%. 

Σε όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμηθεί και η γενικότερη μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης, καθώς το 2009 ανερχόταν συνολικά σε 20.540 ktoe ενώ το 2017 μόλις σε 

16.054 ktoe (Eurostat, 2018). Το διάγραμμα 2.2. που ακολουθεί απεικονίζει τη συνολική 

ενεργειακή κατανάλωση ανά παραγωγικό τομέα, τόσο σε απόλυτες τιμές όσο και 

ποσοστιαία για το έτος 2017 (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, ΥΠΕΚΑ, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακόμη και με αυτά τα δεδομένα, τα 291,2 ktoe ανά έτος, που απαιτούνται για να 

καλύψουν τις ενεργειακές απαιτήσεις του γεωργικού τομέα, αποτελούν ένα σημαντικό 

ποσό στο εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με 

τον οποίο κατανέμονται οι ενεργειακές απαιτήσεις στα διάφορα στάδια του πρωτογενούς 

τομέα. Ουσιαστικά η ολική χρησιμοποιούμενη ενέργεια καταναλώνεται σε τέσσερις (4) 

κύριους κλάδους (Kirsten, 2017):  

1. Το κομμάτι της καθαρής παραγωγής των προϊόντων, το οποίο δαπανά 19-29% της 

συνολικής ενέργειας 

2. Το κομμάτι της μεταποίησης, της επεξεργασίας και της συσκευασίας που αποτελεί 

το 14-40% 

3. Το κομμάτι της αποθήκευσης-συντήρησης που αντιστοιχεί στο 11-18% 

Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα (σε ktoe)

Βιομηχανία

3.096,3

19%

Μεταφορές

5.815,3

37%

Εμπορικές και 

Δημόσιες Υπηρεσίες

2.191,7

14%

Οικιακές 

Καταναλώσεις

4.413,3

27%

Αγροτικός Τομέας

291,2

2%

Αλιεία

12,4

0% Διάφορα

234

1%

Βιομηχανία

Μεταφορές

Εμπορικές και Δημόσιες

Υπηρεσίες

Οικιακές Καταναλώσεις

Αγροτικός Τομέας

Αλιεία

Διάφορα

Διάγραμμα 2.2. Συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα 
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4. Το κομμάτι των μεταφορών, τόσο κατά την παραγωγή και την επεξεργασία όσο 

και κατά το τελικό στάδιο της εμπορίας των προϊόντων, στο οποίο αντιστοιχεί το 

21-27% 

Οι τιμές παρουσιάζουν μεγάλες αποκλίσεις, κάτι βέβαια που είναι απόλυτα λογικό καθώς 

η διακύμανση αυτών των τιμών ποικίλει ανάλογα με τη φυσική σύσταση και τις 

απαιτήσεις συντήρησης και επεξεργασίας κάθε αγροτικού προϊόντος.  

Εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο, οι τιμές αυτές μπορούν να γίνουν πιο συγκεκριμένες 

και να απαλειφθούν οι μεγάλες αποκλίσεις, εστιάζοντας στους τομείς της επεξεργασίας, 

της συσκευασίας και της αποθήκευσης των αγροτικών προϊόντων και απαλείφοντας τη 

δαπάνη ενέργειας για τις μεταφορές και την παραγωγική διαδικασία. Ουσιαστικά, αυτό το 

κομμάτι των ενεργειακών καταναλώσεων αποτελεί και το βασικό στοιχείο στην εργασία 

που ακολουθεί. 

Οι διαδικασίες της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων και της συντήρησής τους σε 

ψυκτικούς θαλάμους συχνά, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) αλλά και των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (Η.Π.Α.) λαμβάνουν χώρα σε ξεχωριστές 

εγκαταστάσεις. Ωστόσο στην Ελλάδα, όπου το σύνολο του αγροτικού τομέα λειτουργεί σε 

πολύ μικρότερη κλίμακα, συνήθως οι ίδιες εγκαταστάσεις φιλοξενούν τόσο τις διαδικασίες 

της επεξεργασίας και της συσκευασίας των προϊόντων, όσο και την αποθήκευση και τη 

συντήρησή τους.  

Σε μια τέτοια μεικτή μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης νωπών αγροτικών προϊόντων 

οι μεγαλύτερες ενεργειακές απαιτήσεις απαντώνται στα συστήματα ψύξης και 

συντήρησης. Ένα ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% της συνολικής κατανάλωσης 

δαπανάται στους θαλάμους ψύξης για την αποθήκευση των προϊόντων. Οι διαδικασίες 

μεταποίησης και συσκευασίας των αγροτικών προϊόντων κατέχουν περίπου το 17 % της 

συνολικής κατανάλωσης, ο φωτισμός των εγκαταστάσεων το 4% και οι διάφορες άλλες 

λειτουργίες της εγκατάστασης το 6%. Το τελευταίο και αρκετά σημαντικό κομμάτι 

ενεργειακής κατανάλωσης, 12%, αντιπροσωπεύει τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξης των 

εσωτερικών χώρων (χώροι γραφείων ή κλειστοί χώροι εργασίας) οι οποίοι συνήθως 

βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων (Hackett and Chow, 2005). Το παρακάτω 

διάγραμμα 2.3 αναπαριστά την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά λειτουργία για μια 

μεικτή μονάδα μεταποίησης και αποθήκευσης φρούτων. 
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2.2. Θερμική Άνεση σε Ανοιχτούς και Κλειστούς Χώρους 

 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, ένα μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών 

καταναλώσεων (>10%) σε μια μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης αγροτικών 

προϊόντων, αντιστοιχεί στις ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη κοινόχρηστων 

χώρων, όπως τα γραφεία των εγκαταστάσεων και τους χώρους εργασίας. Αυτό ακριβώς το 

κομμάτι μπορεί να αιτιολογηθεί και να αναλυθεί εστιάζοντας στις βασικές αρχές της 

θερμικής άνεση των χώρων-εγκαταστάσεων. 

Ως θερμική άνεση ορίζεται η πνευματική κατάσταση κατά την οποία το άτομο δεν 

επιθυμεί καμία αλλαγή του (εσωτερικού ή εξωτερικού) περιβάλλοντος, στο οποίο 

βρίσκεται και εκφράζει ικανοποίηση από τις επικρατούσες συνθήκες (ASHRAE 2017).  

Όπως είναι προφανές η κατάσταση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται θερμικά άνετα έχει 

υποκειμενικό χαρακτήρα. Έτσι στον ίδιο χώρο είναι δυνατόν κάποιο άτομο να εκφράζει 

την ικανοποίησή του για τις θερμικές συνθήκες, ενώ κάποιο άλλο άτομο τη δυσαρέσκειά 

του (Παπαδόπουλος, 2006). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θερμική άνεση αποτελεί η 

διατήρηση της θερμικής ουδετερότητας-ισορροπίας ή αλλιώς του ενεργειακού ισοζυγίου 

του ανθρώπινου σώματος. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει η θερμότητα που απορρίπτεται από 

τον οργανισμό προς το περιβάλλον να είναι ίση με αυτήν που παράγεται, ώστε η 

θερμοκρασία του σώματος να παραμένει σταθερή στους 37οC (Πανταζή, 2016). 

Υπάρχει λοιπόν ένα μεγάλος αριθμός παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τη θερμική 

αίσθηση ενός ατόμου. Κάποιοι παράγοντες συνδέονται με την κοινωνική και την 

Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά λειτουργία σε μια μονάδα επεξεργασίας 

και συντήρησης φρούτων 

Σύστημα Ψύξης 61%
Θέρμανση/Ψύξη 

Εσωτερικών Χώρων 

12%

Φωτισμός 4%

Επεξεργασία/Συσκευα

σία Προϊόντων 17%

Λοιπές Καταναλώσεις 

6%

Σύστημα Ψύξης

Θέρμανση/Ψύξη Εσωτερικών

Χώρων

Φωτισμός

Επεξεργασία/Συσκευασία

Προϊόντων

Λοιπές Καταναλώσεις

Διάγραμμα 2.3.  Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά λειτουργία σε μια μονάδα επεξεργασίας και συντήρησης 
φρούτων 
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ψυχολογική κατάσταση του ατόμου και κάποιοι, οι οποίοι μπορούν να έχουν ένα 

μετρήσιμο χαρακτήρα και επομένως να αξιολογηθούν πιο ουσιαστικά και αντικειμενικά, 

συνδέονται με φυσικές, βιολογικές ή εξωτερικές παραμέτρους. Πιο αναλυτικά οι 

παράμετροι που επηρεάζουν τη θερμική άνεση ενός ατόμου μπορούν να αναφερθούν ως 

εξής: 

1. Φυσικές Παράμετροι 

 Θερμοκρασία του αέρα  

 Μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας των εσωτερικών επιφανειών  

 Η υγρασία και η σχετική υγρασία του αέρα  

 Η ταχύτητα του εσωτερικού αέρα   

 Χωροταξική κατανομή των παραπάνω μεγεθών  

2. Βιολογικές Παράμετροι 

 Το φύλλο των χρηστών του χώρου  

 Η ηλικία των χρηστών του χώρου  

 Οι συνήθειες των χρηστών του χώρου  

3. Εξωτερικές Παράμετροι 

 Το είδος των δραστηριοτήτων των χρηστών του χώρου  

 Ο τύπος του ρουχισμού των χρηστών του χώρου  

Αυτά είναι τα γενικά χαρακτηριστικά που μπορεί να θεωρηθούν ως καίρια στην 

αξιολόγηση των συνθηκών θερμικής άνεσης. Ωστόσο πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ο 

οποίος αφορά κάποιες παραμέτρους οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα, εάν 

αναφέρονται σε κλειστούς ή ανοικτούς χώρους και σε κάποιες επιπλέον παραμέτρους οι 

οποίες προστίθενται σε περιπτώσεις ανοικτών χώρων. 

Αξιολογώντας τους ανωτέρω παράγοντες γίνεται κατανοητό πως η θερμοκρασία 

ακτινοβολίας εσωτερικών επιφανειών καθώς και η ταχύτητα του εσωτερικού αέρα είναι 

δύο παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης αποκλειστικά  σε 

κλειστούς χώρους και δεν λαμβάνονται υπόψη όταν  γίνεται αναφορά σε ανοικτούς ή 

υπαίθριους χώρους.  
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Αντίστοιχα, όταν μελετάται η θερμική άνεση σε ένα ανοικτό, υπαίθριο ή στεγασμένο 

υπαίθριο χώρο πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή σε μια σειρά άλλων παραμέτρων,  

μερικές εκ των οποίων είναι οι εξής (Χριστοπούλου, 2014): 

 Μικροκλιματικοί παράγοντες 

 Η αστική γεωμετρία  

 Ο προσανατολισμός του χώρου 

 Τα υπάρχοντα υλικά  

 Η ύπαρξη και ο τύπος βλάστησης 

 Η ύπαρξη στοιχείων νερού 

 Η ηλιακή ακτινοβολία  

 Η ταχύτητα και η διεύθυνση του ανέμου  

Τέλος είναι απαραίτητο στο σημείο αυτό να γίνει μια διευκρίνηση σε ότι αφορά του τι 

ονομάζεται στεγασμένος υπαίθριος χώρος, καθώς στη μελέτη που ακολουθεί γίνεται 

αναφορά σε συνθήκες και καταστάσεις θερμικής άνεσης σε κοινόχρηστο στεγασμένο 

υπαίθριο χώρο. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 02, παράγραφος 59 του Νέου Οικοδομικού 

Κανονισμού που αναρτήθηκε στο υπ’ αριθμόν 79 τεύχος της εφημερίδας της κυβερνήσεως 

ως νόμος υπ’ αριθμόν 4067 στις 9 Απριλίου του 2012, ως στεγασμένος υπαίθριος χώρος 

ορίζεται, ο στεγασμένος χώρος που διαθέτει ανοιχτή πλευρά της οποίας το μήκος είναι 

μεγαλύτερο του 1/3 του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου αυτού. 

 

2.3. Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών στον Αγροτικό Τομέα 

 

Όπως έχει είδη παρουσιαστεί, οι ενεργειακές απαιτήσεις του πρωτογενή τομέα είναι 

αρκετά μεγάλες και η κάλυψη τους αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό πρόβλημα τόσο σε 

τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μειωθεί σταδιακά το 

ποσοστό αυτών των ενεργειακών απαιτήσεων που καλύπτεται από συμβατικές πηγές 

ενέργειας (καύση ορυκτών καυσίμων) με απώτερο μελλοντικό στόχο την πλήρη κάλυψη 

τους με τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). 

Ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας (ΑΠΕ) ονομάζεται εκείνη η μορφή ενέργειας η οποία δεν 

εξαντλείται στο απώτερο ορατό μέλλον της ανθρωπότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

με σταθερό και αξιόπιστο τρόπο. Οι ΑΠΕ συνήθως χαρακτηρίζονται ως «ήπιες» και 
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«καθαρές» μορφές ενέργειας. Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται στο γεγονός πως για την 

εκμετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, 

όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές 

ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας στη φύση. Ο 

χαρακτηρισμός «καθαρές» μορφές ενέργειας, εστιάζεται στο γεγονός πως αυτές οι πηγές 

ενέργειας είναι πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, δεν 

αποδεσμεύουν υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά 

απόβλητα, όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα. 

Πιο συγκεκριμένα ως ΑΠΕ ορίζονται οι ακόλουθες πηγές ενέργειας: 

 Η γεωθερμία (γεωθερμική ενέργεια) 

 Η ηλιακή ενέργεια 

 Η αιολική ενέργεια 

 Η υδραυλική ενέργεια 

 Η ενέργεια που παράγεται με τη χρήση βιομάζας 

 Η ενέργεια της θάλασσας (ενέργεια με τη χρήση των παλιρροιακών κυμάτων) 

Όλες οι μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά 

στάδια του γεωργικού τομέα και να καλύψουν ενεργειακές απαιτήσεις, με εξαίρεση την 

ενέργεια των παλιρροιακών κυμάτων η οποία ως πηγή ενέργειας βρίσκεται μακριά από το 

κέντρο των αναγκών και παράλληλα αποτελεί μια όχι και τόσο δοκιμασμένη τεχνολογία.   

Γεωθερμία 

Η γεωθερμία είναι μία ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή που μπορεί με τις σημερινές 

τεχνολογικές δυνατότητες να καλύψει ενεργειακές ανάγκες θέρμανσης, αλλά και να 

παραγάγει ηλεκτρική ενέργεια σε ορισμένες περιπτώσεις. Η θερμοκρασία του 

γεωθερμικού ρευστού ή ατμού ποικίλει από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να έχει τιμές 

από 25 °C μέχρι 350 °C (Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης, 2005). Στις περιπτώσεις όπου τα 

γεωθερμικά ρευστά έχουν υψηλή θερμοκρασία (πάνω από 150 °C) η γεωθερμική ενέργεια 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την 

άμεση κάλυψη των απαιτήσεων της γεωργικής παραγωγικής διαδικασίας. Ωστόσο, 

παγκοσμίως οι πηγές με τόσο υψηλές θερμοκρασίες του γεωθερμικού ρευστού είναι 

λιγοστές, ενώ στον Ελλαδικό χώρο δεν υπάρχουν τέτοιου είδους πηγές. Οι πιο συνήθεις 

χρήσεις των γεωθερμικών πεδίων στον αγροτικό τομέα  είναι η θέρμανση θερμοκηπίων 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CF%8C%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CF%84%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%BF%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A1%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
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κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο και στη χώρα μας ειδικά σε περιοχές της 

βόρειας Ελλάδας και σε νησιά του βορείου Αιγαίου, όπου έχουν εγκατασταθεί πάνω από 

150 στρέμματα γεωθερμικών θερμοκηπίων. Επίσης αρκετές εφαρμογές έχουν αναπτυχθεί 

για την ξήρανση των αγροτικών προϊόντων, όπου τα γεωθερμικά ρευστά 

χρησιμοποιούνται για την προθέρμανση του ατμού ξήρανσης. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι η μονάδα ξήρανσης ρυζιού στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία λειτουργεί 

από το 1988 (Popovski et al, 2002) καθώς και η μονάδας ξήρανσης ντομάτας που 

βρίσκεται στο Ν. Εράσμιο Ξάνθης. Τέλος, πιο σύγχρονες  μελέτες έχουν αφιερωθεί σε 

τεχνολογίες ψύξης  ή/ και κατάψυξης γεωργικών προϊόντων με γεωθερμία 

χρησιμοποιώντας υδροφορείς (κυρίως λίμνες ή ποτάμια) ως καταβόθρες θερμικής 

ενέργειας. 

Ηλιακή Ενέργεια 

Με τον όρο Ηλιακή Ενέργεια χαρακτηρίζουμε το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας 

που προέρχονται από τον Ήλιο. Το φως και η θερμότητα που ακτινοβολούνται, 

απορροφούνται από στοιχεία και ενώσεις στη Γη και μετατρέπονται σε άλλες μορφές 

ενέργειας (ΥΠΕΚΑ). Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, 

αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και 

χρόνου για την εκμετάλλευσή της. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις 

ομάδες ανάλογα με τον τρόπο αξιοποίησής της, τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα 

ενεργητικά ηλιακά συστήματα και τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα είναι δομικά στοιχεία του κτιρίου, που, αξιοποιώντας τους 

νόμους μεταφοράς θερμότητας, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν σε 

μορφή θερμότητας και τη διανέμουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας 

βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και ειδικότερα, στην είσοδο της ηλιακής 

ακτινοβολίας μέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού και τον εγκλωβισμό της 

θερμότητας στο εσωτερικό του χώρου (Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης, 2005). Τέτοια 

συστήματα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη λειτουργία θερμοκηπίων και σε μικρότερο 

βαθμό σε εφαρμογές ξήρανσης αγροτικών προϊόντων. Παράλληλα μπορούν να 

αξιοποιηθούν συνδυάζοντας τεχνικές φυσικού φωτισμού και φυσικού δροσισμού των 

αγροτικών κτηρίων (μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, εγκαταστάσεις 

τυποποίησης, μεταποίησης και συσκευασίας προϊόντων, αποθηκευτικοί χώροι κλπ) κατά 

τους θερινούς μήνες. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
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Τα ενεργητικά (ή θερμικά) ηλιακά συστήματα αποτελούν μηχανολογικά συστήματα που 

συλλέγουν, την ηλιακή ενέργεια, τη μετατρέπουν σε θερμότητα, την αποθηκεύουν και τη 

διανέμουν, χρησιμοποιώντας είτε κάποιο υγρό είτε αέρα ως ρευστό μεταφοράς της 

θερμότητας. Αυτού του είδους τα συστήματα βρίσκουν εφαρμογές σε αγροτικές 

διεργασίες όπου απαιτείται η χρήση ζεστού νερού (στην παραγωγή τοματοπολτού) καθώς 

και μερικώς στη θέρμανση κτηρίων που χρησιμοποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Τέλος 

πρέπει να αναφερθεί πως νέες μελέτες επικεντρώνονται σε εφαρμογές ηλιακής ψύξης, 

χωρίς βέβαια να έχουν δοκιμαστεί σε ευρύτερη κλίμακα προϊόντων με μεγάλες απαιτήσεις 

σε ψυκτικά φορτία. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα (Φ/Β) είναι μονάδες οι οποίες μετατρέπουν την ηλιακή 

ενέργεια σε ηλεκτρική. Η χρήση αυτών των συστημάτων δίνει τη δυνατότητα άμεσης 

κάλυψης των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο τόσο της 

παραγωγική διαδικασίας, όσο και στα στάδια της μεταποίησης και της επεξεργασίας των 

προϊόντων. Μάλιστα η Ελλάδα αποτελεί μια χώρα με αρκετά μεγάλο εκμεταλλεύσιμο 

ηλιακό ενεργειακό δυναμικό, πράγμα που σημαίνει πως η χρήση των Φ/Β είναι 

επιβεβλημένη και στον αγροτικό τομέα. 

Αιολική Ενέργεια 

Ως αιολική ενέργεια ορίζεται η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του 

ανέμου και μετατρέπεται σε μηχανική ή ηλεκτρική ενέργεια. Η αιολική ενέργεια είναι 

ίσως η παλαιότερη μορφή εκμετάλλευσης μιας «καθαρής» πηγής ενέργειας στον αγροτικό 

τομέα, καθώς είναι γνωστή η χρήση ανεμόμυλων για την άλεση των σιτηρών από την 

αρχαιότητα. Ωστόσο, στις μέρες μας και με την πρόοδο της τεχνολογίας, οι τεχνολογίες 

αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας εφαρμόζονται μόνο για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με σκοπό την άμεση χρήση της, όπου αυτή είναι απαραίτητη. Το αιολικό 

δυναμικό της χώρας μας είναι υψηλό, κυρίως στη νησιωτική Ελλάδα, όπου και υπάρχει η 

ευκαιρία παράλληλης ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και των ΑΠΕ. 

Υδραυλική Ενέργεια 

Ως υδραυλική ενέργεια ορίζεται η αξιοποίηση των υδατοπτώσεων με στόχο την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια. 

Γίνεται εύκολα κατανοητό πως η άμεση εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας από τον 

πρωτογενή τομέα είναι σχεδόν αδύνατη, ωστόσο  το θεωρητικό υδροδυναμικό της χώρας, 

το οποίο είναι της τάξης των δεκάδων δισεκατομμυρίων κιλοβατώρων ανά έτος, μπορεί με 
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την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων (μεγάλης ή μικρότερης κλίμακας) να αξιοποιηθεί 

και στον αγροτικό τομέα.  

Βιομάζα 

Με τον όρο βιομάζα ονομάζουμε την ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση, 

δηλαδή οποιοδήποτε υλικό προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το ξύλο 

και άλλα δασικά προϊόντα, τα υπολείμματα καλλιεργειών, τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τα 

απόβλητα βιομηχανιών τροφίμων κ.λπ.), και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για 

την παραγωγή ενέργειας (Θεοχάρης, 2016). Η βιομάζα και η αγροτική παραγωγική 

διαδικασία έχουν ουσιαστικά μια αμφίδρομη σχέση. Τα περισσότερα υπολείμματα που 

λογίζονται ως βιομάζα παράγονται από τον πρωτογενή τομέα ενώ υπάρχει και μεγάλη 

ανάπτυξη στον τομέα της καλλιέργειας των λεγόμενων ενεργειακών φυτών. Παράλληλα 

όμως και η ενέργεια που παράγεται από τη βιομάζα καταναλώνεται σε μεγάλο βαθμό στις 

απαιτήσεις του γεωργικού τομέα. Αυτό μπορεί εύκολα να αιτιολογηθεί καθώς η 

ενεργειακή πηγή (υπολείμματα, ενεργειακές καλλιέργειες) βρίσκονται στον ίδιο χώρο με 

τις ενεργειακές ανάγκες (γεωργικές εκτάσεις, αγροτικές εγκαταστάσεις). Η βιομάζα λοιπόν 

χρησιμοποιείται συχνότατα για τη θέρμανση θερμοκηπίων και σε διεργασίες ξήρανσης 

αγροτικών προϊόντων. Ακόμη χρησιμοποιείται για να καλύψει άμεσα (καύση) ανάγκες 

θέρμανσης αγροτικών βιομηχανιών και έμμεσα (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω 

καύσης της) για την θέρμανση, την ψύξη και την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

εγκαταστάσεις όπου εξελίσσονται οι διεργασίες του αγροτικού τομέα. Τέλος μπορεί να 

εκμεταλλευθεί παράγοντας βιοαέριο το οποίο θα μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια η 

μπορεί να καλύψει αντίστοιχες ανάγκες. 

 

 

2.4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 
 

Η συσχέτιση του πρωτογενή τομέα με την κατανάλωση ενέργειας είναι ένα πεδίο το οποίο 

δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά. Συνήθως οι περισσότερες μελέτες που αφορούν τον 

αγροτοβιομηχανικό τομέα εστιάζονται στην παραγωγική διαδικασία και στα οικονομικά 

οφέλη της. Ωστόσο υπάρχουν κάποιες λίγες εργασίες που επικεντρώθηκαν στην 

κατανάλωση ενέργειας στον γεωργικό τομέα και δη στις διαδικασίες της μεταποίησης, της 

επεξεργασίας, της συσκευασίας και της αποθήκευσης-συντήρησης νωπών φρούτων και 

γενικά στις ενεργειακές απαιτήσεις μιας μονάδας η οποία περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω 

διεργασίες. Παράλληλα σε κάποιες από αυτές τις μελέτες παρουσιάζονται και προτάσεις 
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μείωσης των ενεργειακών αναγκών, βελτιώνοντας το ενεργειακό ισοζύγιο των 

εγκαταστάσεων σε διάφορους τομείς. Πιο κάτω γίνεται αναφορά σε μερικές μελέτες που 

ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημείο σύγκρισης 

με την εργασία που ακολουθεί. 

Η πρώτη μελέτη στην οποία γίνεται αναφορά (Wilcox, 2001) αφορά 5 εγκαταστάσεις 

αποθήκευσης και συντήρησης φρούτων στη Βορειοδυτική περιφέρεια (Pacific Northwest) 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (ΗΠΑ). Η εργασία επικεντρώθηκε στην 

ενεργειακή κατανάλωση των ψυκτικών θαλάμων και σε προτάσεις μείωσης των 

απαιτήσεων, καθώς οι απαιτήσεις των ψυκτικών φορτίων στις πέντε βιομηχανίες 

βρίσκονται μεταξύ 70% και 99% των συνολικών ενεργειακών αναγκών. Το μέγεθος των 

εγκαταστάσεων ποικίλει, όπως και οι ενεργειακές απαιτήσεις. Ενδεικτικά μπορεί να 

αναφερθεί πως οι ολικές ενεργειακές ανάγκες ισούνται με 618.400 kWh/yr για τη 

μικρότερη εγκατάσταση και με 4.098.880 kWh/yr για τη μεγαλύτερη. Οι ενέργειες που 

προτάθηκαν και αφορούν στη βελτίωση του ενεργειακού ισοζυγίου έχουν να κάνουν με 

τον καλύτερο έλεγχο τόσο της συνολικής εγκατάστασης, όσο και συγκεκριμένα  της 

βελτιστοποίησης του ψυκτικού κύκλου, εστιάζοντας στον συμπιεστή και στον εξατμιστή, 

ενώ προτείνεται και η μείωση της «υψηλής πίεσης (πίεση συμπυκνωτή). Οι παρεμβάσεις 

περιλαμβάνουν και την εξοικονόμηση ενέργειας στο φωτισμό, καθώς και άλλες 

δευτερεύουσες δράσεις. Τα ενεργειακά κέρδη από τις παρεμβάσεις μπορούν να 

υπολογιστούν μεταξύ 290.00 και 880.00 kWh/yr και το οικονομικό όφελος των 

επιχειρήσεων να ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στις 9.000 $/yr και να κάποιες από αυτές 

να ξεπερνά τις 30.000 $/yr. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της μελέτης, εντοπίζεται στο χρόνο 

αποπληρωμής των παρεμβάσεων καθώς κανένα σενάριο δεν ξεπερνά τα 6,5 έτη 

απόσβεσης με το πιο φιλόδοξο από αυτά να έχει μόλις 5 χρόνια και το συντομότερο να 

απαιτεί ακριβώς 3 χρόνια για την αποπληρωμή του. Εάν σε όλα αυτά προστεθούν διάφορα 

οικονομικά κίνητρα που μπορούν να βρεθούν ώστε να μειωθεί το κόστος των επεμβάσεων, 

ο μέσος χρόνος απόσβεσης όλων των βιομηχανιών είναι κοντά στα 2,3 έτη. 

Η πιο ολοκληρωμένη και πιο άμεσα συγκρίσιμη με την παρούσα διπλωματική (ένα 

επιπλέον χαρακτηριστικό που την καθιστά συγκρίσιμη είναι πως το προς επεξεργασία 

φρούτο είναι το ροδάκινο) μελέτη, είναι αυτή των Hackett και Chow (2002). Η μελέτη έχει 

να κάνει με 2 διαφορετικού μεγέθους και δυνατοτήτων μονάδες επεξεργασίας και 

αποθήκευσης φρούτων στην Καλιφόρνια. Οι 2 μονάδες αναφέρονται ως μικρής και 

μεγάλης κλίμακας. Η μεγάλη μονάδα εκτείνεται σε 58.064 m2, έχει συνολικές ετήσιες 
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ενεργειακές απαιτήσεις που ανέρχονται σε 29.000.000 kWh/yr και το συνολικό ετήσιο 

ενεργειακό κόστος ισούται με  3.075.000 $/yr. Από τη άλλη πλευρά, η μικρότερη μονάδα 

εδράζεται σε μια έκταση 12.914 m2, οι ετήσιες ανάγκες για ενέργεια υπολογίστηκε στα 

7.900.000 kWh/yr και το συνολικό κόστος για αυτή την ενέργεια στα 1.075.000 $/yr. 

Αρχικά η μελέτη εστιάζεται στην κατηγοριοποίηση των διαδικασιών που απαιτούν τα 

μεγαλύτερα ποσά ενέργειας και όπως αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα η αναλογική 

διασπορά των ενεργειακών δαπανών είναι σχεδόν ίδια είτε γίνεται αναφορά σε 

μεγαλύτερες μονάδες, είτε σε μικρότερες. Πιο αναλυτικά η εργασία παρουσιάζει πως οι 

διαδικασίες ψύξης και συντήρησης των φρούτων  απαιτούν περίπου το 62% (από 57%-

67%) της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι υπόλοιπες καταναλώσεις μοιράζονται 

στις διεργασίες επεξεργασίας και μεταποίησης των φρούτων (10%-15%), σε διάφορα 

θερμικά φορτία, όπως η θέρμανση χώρων ή και κάποιες θερμικές διεργασίες επεξεργασίας 

(10%-15%), στις ανάγκες για φωτισμό (4%-5%) και ένα ποσοστό 10% που 

χρησιμοποιείται για διάφορες άλλες ενεργειακές ανάγκες. Στη συνέχεια η μελέτη 

παρουσιάζει κάποιες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν και στις δύο 

εγκαταστάσεις, τις κοστολογεί και υπολογίζει το χρόνο αποπληρωμής κάθε μιας από 

αυτές. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τον έλεγχο του συστήματος ψύξης (υπόψυξη 

αμμωνίας, αύξηση πίεσης κ.α.), την αναβάθμιση του εξοπλισμού ψύξης (αύξηση μόνωσης, 

αύξηση χωρητικότητας συμπυκνωτή κ.α.), τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του 

συστήματος φωτισμού, τη μείωση των ενεργειακών δαπανών στις διεργασίες 

επεξεργασίας φρούτων (έλεγχος και βελτιστοποίηση κινητήρων, χρήση συστημάτων 

on/off σε διάφορα μηχανήματα κ.α.) και τέλος τη λειτουργία χρονομέτρων χρήσης και 

εγκατάσταση αυτοματισμών σε ολόκληρη την εγκατάσταση. Πρέπει να αναφερθεί πως οι 

επεμβάσεις αυτές μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικότατα ποσά ενέργειας, έως και 

1.000.000 kWh/y ανά παρέμβαση, και να τονιστεί πως η περίοδος αποπληρωμής τους δεν 

είναι απαγορευτική, καθώς για την πιο μακρόπνοη παρέμβαση απαιτούνται περίπου 6,5 

χρόνια για την απόσβεσή του. Κλείνοντας η μελέτη καταλήγει με το πιο ουσιαστικό και 

ενδιαφέρον συμπέρασμα, παρουσιάζοντας την εξοικονόμηση κόστους ως ποσοστό του 

ενεργειακού κόστους για κάθε τομέα των δύο μονάδων. Συνοπτικά τα δεδομένα αυτά 

παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 2.1. 
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Πίνακας 2.1. Εξοικονόμηση κόστους ως ποσοστό του κόστους των ενεργειακών καταναλώσεων για κάθε τομέα στις δυο 

μονάδες 

Κατηγορίες επεμβάσεων 

Εξοικονόμηση κόστους ως ποσοστό του συνολικού ενεργειακού 

κόστους 

Μονάδα μεγάλη κλίμακας 

(ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις 

29.000.000 kWh/yr) 

Μονάδα μικρής κλίμακας    

(ετήσιες ενεργειακές απαιτήσεις 

7.900.000 kWh/yr) 

Έλεγχος του συστήματος 

ψύξης 
5,3% 5,5% 

Αναβάθμιση του εξοπλισμού 

ψύξης 
0,5% 6,4% 

Μείωση των ενεργειακών 
δαπανών στις διεργασίες 

επεξεργασίας φρούτων 

6,2% 13,8% 

Μεγιστοποίηση της απόδοσης 

του συστήματος φωτισμού 
0,3% 1,0% 

Λειτουργία χρονομέτρων 

χρήσης και εγκατάσταση 

αυτοματισμών σε ολόκληρη 

την εγκατάσταση 

0,2% 1,6% 

 

Το 2014 ο Ιταλικός οργανισμός ENEA ( Italian National Agency for New Technologies, 

Energy and Sustainable Economic Development) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ε.Ε.) παρουσίασαν μια μελέτη για την ενεργειακή κατανάλωση των 

εγκαταστάσεων μεταποίησης, συσκευασίας και αποθήκευσης φρούτων που εδράζονται 

στις 4 μεγαλύτερες αγροτοβιομηχανικές χώρες της Ε.Ε. (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και 

Γαλλία) (Arianna Latini, et al, 2014). Αρχικά η εργασία καταγράφει το ενεργειακό 

αποτύπωμα των μονάδων στις χώρες αυτές, κατηγοριοποιώντας το ανάλογα με τις 

διαδικασίες που χρησιμοποιούν. Περίπου 12% των συνολικών ενεργειακών 

καταναλώσεων δαπανάται για την υποδοχή των φρούτων και μια τυπική προεπεξεργασία 

(πλύση των φρούτων και σε κάποιες περιπτώσεις τεμαχισμό τους). Το 15% καταναλώνεται 

για τις ανάγκες τις επεξεργασίας των φρούτων, όπως τη μεταποίηση, το καλιμπράρισμα 

και τη συσκευασία των προϊόντων. Το μεγαλύτερο κομμάτι των ενεργειακών 

καταναλώσεων, κοντά στο 50%, απαιτούνται από τους θαλάμους ψύξης για τη συντήρηση 

των φρούτων. Ποσοστό 12% δαπανάται για διάφορα θερμικά φορτία των εγκαταστάσεων 

(θέρμανση /ψύξη χώρων και διάφορες θερμικές διεργασίες), 3% για τις ανάγκες φωτισμού 

και τέλος 10% των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων αναφέρεται σε διάφορες 

λειτουργίες των εγκαταστάσεων. Σαφώς υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις μεταξύ των 

χωρών, αλλά και των εγκαταστάσεων, ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους και τις 

διεργασίες που ακολουθούν.  Η εργασία καταλήγει προτείνοντας ένα σύνολο μέτρων 
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ενεργειακής βελτιστοποίησης των αγροτικών βιομηχανιών, χωρίς ωστόσο να γίνεται 

αναφορά στα αποτελέσματα αλλά και στο οικονομικό σκέλος των επεμβάσεων. Τα πιο 

σημαντικά από τα προτεινόμενα μέτρα είναι η αναβάθμιση του συστήματος ψύξης, η 

μόνωση των θαλάμων ψύξης, η εγκατάσταση αυτοματισμών, η επιπλέον μόνωση όλης της 

εγκατάστασης και η αναβάθμιση των κινητήρων όλων των διεργασιών που εκτελούνται.  
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3. Υπάρχουσα Κατάσταση 

3.1. Περιγραφή Εγκαταστάσεων ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 

 
3.1.1.  Γενικά 

 

Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι ένας αγροτικός συνεταιρισμός που με τη υφιστάμενη νομική 

μορφή εμφανίζεται από το 1958 ενώ ως συνεταιριστική μορφή οργάνωσης υφίσταται από 

το 1917. Αποτελείται από 400 μέλη που καλλιεργούν σήμερα περίπου 6.500 στρέμματα, 

με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή και διαχείριση νωπών φρούτων και αποτελεί έναν 

από τους σημαντικότερους κινητήριους μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη της 

περιοχής, όχι μόνο γιατί διασφαλίζει το εισόδημα εκατοντάδων παραγωγών, αλλά και γιατί 

προσφέρει θέσεις εργασίας σε δεκάδες ανθρώπους, κυρίως κατά την θερινή περίοδο.  

Έχει καταφέρει να είναι γνωστός εντός και εκτός των συνόρων, χάρη στα άριστα ποιοτικά 

προϊόντα που παράγει και όλες τις σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας που εφαρμόζει. Ο 

Συνεταιρισμός είναι πιστοποιημένος κατά ISO, HACCP, GLOBALGAP KAI 

EUREPGAP. Στον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού εφαρμόζεται από το 2002 σύστημα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης κατά AGRO 2.1 και 2.2. Η σημασία της τόσο για τον 

παραγωγό, όσο και για τον καταναλωτή είναι κρίσιμη, καθώς διασφαλίζει την άριστη 

ποιότητα του προϊόντος, κάτι που αποτελεί κύριο μέλημα του συνεταιρισμού. Οι 

καλλιεργητές του συνεταιρισμού φροντίζουν προσωπικά τα κτήματά τους εφαρμόζοντας 

σύγχρονες, φιλικές στο περιβάλλον μεθόδους καλλιέργειας, αλλά και σύστημα 

ολοκληρωμένης διαχείρισης που διασφαλίζει την άριστη ποιότητα των προϊόντων του. 

Κύρια προϊόντα του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού αποτελούν τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια με τις 

ποσότητες να ξεπερνούν τους 15.000 τόνους. Από το καλοκαίρι του 2013 τα ροδάκινα και 

νεκταρίνια του συνεταιρισμού φέρουν αυτοκόλλητο σήμα ονομασίας προέλευσης με τίτλο 

velvita. Δευτερεύων προϊόν του συνεταιρισμού αποτελούν τα μήλα με τις ποσότητες να 

αγγίζουν τους 4.000 τόνους. Πέρα από ροδάκινα, νεκταρίνια και μήλα τα οποία αποτελούν 

τον κύριο όγκο παραγωγής του συνεταιρισμού, ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού εμπορεύεται 

δαμάσκηνα, κεράσια, νάσι, κυδώνια, βερίκοκα και διάφορα κηπευτικά, με κύρια 

καλλιέργεια την ντομάτα και σύνολο παραγωγής για όλα περίπου 500 τόνους.  

Σημαντικός παράγοντας για την βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του συνεταιρισμού 

αποτελεί η εξωστρέφεια με κύριο πυλώνα τις εξαγωγές σε χώρες όπως η Σερβία, η 

Πολωνία, η Τσεχία, η Αίγυπτος κ.α. Το ποσοστό των εξαγωγών αγγίζει το 40% των 
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συνολικών πωλήσεων. Παράλληλα ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ενθαρρύνει τις συνεργασίες, 

συμπράττοντας τα τελευταία χρόνια με τον ΑΣΕΠΟΠ Τιρνάβου αλλά και με 

μηλοπαραγωγούς της Καστοριάς, ενώ το 2018 επισφραγίσθηκε η έναρξη συνεργιών με την 

εταιρεία ΕΜPHΥΤΟΝ, με στόχο τη βελτίωση της καλλιέργειας και της διακίνησης του 

δημοφιλούς μήλου KIKU® σε Ελλάδα και Κύπρο. 

 

3.1.2.  Χωροθέτηση 
 

Οι εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού βρίσκονται μεταξύ του οικισμού του 

Βελβεντού στο Δήμο Βελβεντού, στην Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και της τεχνητής 

λίμνης Πολυφύτου. Πιο συγκεκριμένα οι εγκαταστάσεις τοποθετούνται 1.200m Δυτικά-

Βορειοδυτικά του οικισμού του Βελβεντού και 1.200m Ανατολικά των ακτών της λίμνης 

Πολυφύτου, με γεωγραφικές συντεταγμένες 40°15'26.12"Β γεωγραφικό πλάτος και 

22°3'21.57"Α γεωγραφικό μήκος . Στην αεροφωτογραφία που ακολουθεί παρουσιάζεται η 

χωροθέτηση των εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ.  

 

Εικόνα 3.1. Αεροφωτογραφία εγκαταστάσεων ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 

Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού καταλαμβάνουν χώρο περίπου ίσο με 25.000 m2     

(25 στρέμματα) και στεγάζουν τα γραφεία διοίκησης του συνεταιρισμού, τους ψυκτικούς 

θαλάμους συντήρησης φρέσκων φρούτων, την αποθήκη γεωργικών φαρμάκων, χώρο 

ετικετοποίησης των ροδάκινων, χώρο τυποποίησης και συσκευασίας φρούτων, 

διαλογητήρια, ράμπες φόρτωσης και εκφόρτωσης φρούτων, διάφορους αποθηκευτικούς 

χώρους και χώρους υγιεινής. Στη συνέχεια  παρατίθεται  αεροφωτογραφία η οποία 
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απεικονίζει συνοπτικά τις εγκαταστάσεις διοίκησης και λειτουργίας του αγροτικού 

συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ. 

 

Εικόνα 3.2. Αεροφωτογραφία των χώρων των εγκαταστάσεων ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 

Στα πλαίσια της ακόλουθης διερεύνησης, οι αποθηκευτικοί χώροι και ο χώρος αποθήκης 

γεωργικών φαρμάκων θα απαλειφθούν καθώς οι ενεργειακές τους δαπάνες είναι 

μηδαμινές. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον θα εστιαστεί στο κύριο κτήριο των 

εγκαταστάσεων, όπου στεγάζονται οι ψυκτικοί θάλαμοι, οι χώροι εργασίας και τα γραφεία 

διοίκησης. Στο Παράρτημα ǀ παρουσιάζεται η κάτοψη του κύριου κτηρίου όπου και 

αναπαρίστανται οι χώροι που προαναφέρθηκαν. 

 

3.1.3.  Περιγραφή Δομής και Λειτουργίας ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια της εργασίας και την ανάλυση των ενεργειακών 

αναγκών, είναι η κατανόηση  της δομής και του τρόπου λειτουργίας του ΑΣΕΠΟΠ.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο αγροτικός συνεταιρισμός Βελβεντού έχει ως 

κύριες αρμοδιότητες του, την παραλαβή, τη μεταποίηση-συσκευασία και την εμπορία 

φρέσκων φρούτων. Οι παραγωγοί αφού συλλέξουν και συσκευάσουν τα φρούτα στον τόπο 

καλλιέργειάς τους, τα μεταφέρουν και τα παραδίδουν στη ράμπα εκφόρτωσης του 

συνεταιρισμού. Εκεί γίνεται και ο πρώτος ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων από 

εξειδικευμένους ελεγκτές. Στη συνέχεια, ανάλογα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, την 
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ποιότητα και το μέγεθος των προϊόντων, οδηγούνται είτε στη γραμμή διαλογής για 

περαιτέρω επεξεργασία, είτε στο χώρο εργασίας όπου επανελέγχονται, μεταποιούνται και 

συσκευάζονται, είτε οδηγούνται απευθείας στη γραμμή ετικετοποίησης (τα πιο ποιοτικά 

προϊόντα), όπου λαμβάνουν το αντίστοιχο αυτοκόλλητο σήμανσης, παλλετοποιούνται και 

καθίστανται άμεσα εμπορεύσιμα.  

Στη γραμμή διαλογής, τα νωπά φρούτα πλένονται, επανελέγχονται, καλιμπράρονται και 

οδηγούνται στο χώρο εργασίας όπου μαζί με τα φρούτα τα οποία έρχονται απ’ ευθείας από 

τη ράμπα παραλαβής υφίστανται αυστηρότερο ποιοτικό έλεγχο, μεταποιούνται και 

συσκευάζονται ανάλογα με τις εμπορικές απαιτήσεις. Οι μεταποιημένες συσκευασίες 

φρούτων περνούν από το τμήμα ετικετοποίησης, ακολούθως παλλετοποιούνται και εν 

συνεχεία αποθηκεύονται στους θαλάμους ψύξης, όπου και συντηρούνται έως την πώλησή 

τους.  

Ως τελευταίο κομμάτι της όλης λειτουργίας θεωρείται η επαναπροώθηση στον  εργασιακό 

χώρο των συσκευασμένων φρούτων τα οποία δεν έχουν πωληθεί και συντηρούνται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα στους θαλάμους ψύξης. Τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί 

φθορές και πρέπει να επανελεγχτούν ώστε να αποφευχθεί η εξαγωγή προϊόντων από το 

συνεταιρισμό τα οποία δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την πώλησή τους. 

Το διάγραμμα 3.1 που ακολουθεί αναπαριστά συνοπτικά τις διεργασίες που 

ακολουθούνται στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ.  
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Διάγραμμα 3.1. Διάγραμμα ροής εργασιακού κύκλου του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού  
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3.2. Εφαρμογή Ενεργειακού Μοντέλου 
 

3.2.1.  Γενικά 

 

Προτού ξεκινήσει η ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων των εγκαταστάσεων του 

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημεία και να δοθούν κάποιες 

επιπλέον λεπτομέρειες αναφορικά με τη λειτουργία του συνεταιρισμού, ώστε να γίνουν 

ευκολότερα κατανοητά τα αποτελέσματα της μελέτης. 

Αρχικά πρέπει να τονιστεί πως για τις ανάγκες της εργασίας οι ενεργειακές καταναλώσεις 

των εγκαταστάσεων χωρίστηκαν σε 5 κατηγορίες.  

 Ενεργειακές καταναλώσεις των ψυκτικών θαλάμων συντήρησης φρούτων 

 Ενεργειακές καταναλώσεις για την ψύξη και τη θέρμανση των χώρων γραφείου 

 Ενεργειακές καταναλώσεις για το σύνολο των εργασιών και διεργασιών που 

λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις.  

 Ενεργειακές καταναλώσεις των εγκαταστάσεων τεχνητού φωτισμού  

 Λοιπές ενεργειακές καταναλώσεις όπως η λειτουργία των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, των πλαστιγγών ζύγισης κ.α. 

Το δεύτερο σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να τονιστεί αφορά την ετήσια λειτουργία 

του συνεταιρισμού. Αναφέρθηκε προηγουμένως πως το κύριο εμπορεύσιμο προϊόν είναι 

το ροδάκινο. Γίνεται αμέσως κατανοητό πως η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα γίνεται 

με αυξημένους ρυθμούς κατά η διάρκεια των θερινών μηνών. Πιο συγκεκριμένα, τα 

κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής σε παράλληλη συσχέτιση με την ωρίμανση των 

ροδάκινων και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά καθιστούν τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο ως τους κύριους μήνες παραγωγής και ως συνέπεια οι μήνες αυτοί θα είναι και 

εκείνοι που απαιτούν τις μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας. Σε αυτούς θα πρέπει να 

προστεθεί και ο Σεπτέμβριος όπου η παραγωγή των φρούτων είναι αυξημένη και 

παράλληλα οι ψυκτικοί θάλαμοι απαιτούν επιπλέον ενέργεια ώστε να συντηρηθεί ο όγκος 

των προϊόντων τα οποία δεν έχουν πωληθεί. Δεν πρέπει να παραληφθεί πως το ωράριο 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων στους προαναφερθέντες μήνες αγγίζει πολλές φορές τις 

18 ώρες την ημέρα (06:00-24:00) με μια θεωρούμενη μέση τιμή τις 15 ώρες την ημέρα. 

Στους χειμερινούς μήνες η ανάγκη για ενέργεια είναι μικρότερη αφού οι ποσότητες των 

φρούτων (μήλα) τα οποία διακινούνται μέσω του συνεταιρισμού είναι σαφώς μικρότερες. 
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Τέλος, όπως θα παρουσιαστεί και πιο κάτω στην εργασία, ο Απρίλιος αλλά και ο Μάιος 

είναι οι μήνες με τις μικρότερες ενεργειακές απαιτήσεις καθώς ουσιαστικά οι 

εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός λειτουργίας και πραγματοποιούνται διαδικασίες 

καθαρισμού και διαμόρφωσης των χώρων. 

Καταλήγοντας θα πρέπει να διευκρινιστεί πως οι καταναλώσεις και οι ενεργειακές 

ανάγκες μεταβάλλονται ανάλογα με την κίνηση της αγοράς νωπών φρούτων, με την 

ένταση των εμπορικών δραστηριοτήτων του ΑΣΕΠΟΠ, αλλά και με κλιματολογικές 

συνθήκες οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τόσο την παραγωγή όσο και τη διακίνηση των 

αγροτικών προϊόντων. Για τους παραπάνω λόγους, ως έτος μελέτης επιλέχθηκε το 2017, 

που υπήρξε ένα τυπικό έτος, χωρίς ακραία κλιματολογικά φαινόμενα και με μια 

ομολογουμένως σταθερή αγορά αγροτικών προϊόντων. 

 

3.2.2. Ψυκτικοί Θάλαμοι 

 

Ψυκτικοί θάλαμοι είναι τα κτίρια ή τα τμήματα του κτιρίου όπου επιτυγχάνονται 

ελεγχόμενες συνθήκες αποθήκευσης μέσω της ψύξης. Οι συνθήκες εντός ενός ψυκτικού 

θαλάμου πρέπει να διατηρούνται σταθερές ώστε και το τρόφιμο να διατηρείται 

αναλλοίωτο. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για την εποχιακή όσο και τη μακροχρόνια 

αποθήκευση. Οι πιο σημαντικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση της 

θερμοκρασίας εντός των ψυκτικών θαλάμων είναι οι ομοιόμορφες θερμοκρασίες σε όλους 

τους χώρους του ψυκτικού θαλάμου και ο  έλεγχος της σχετικής υγρασίας και η διατήρηση 

αυτής στα επιθυμητά επίπεδα (Νικηφοράκης και Ρογδάκης, 2013). 

Στις εγκαταστάσεις του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού λειτουργούν  

εφαρμοσμένα συστήματα, δηλαδή εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν ένα κεντρικό 

μηχανοστάσιο και 22 ψυκτικούς θαλάμους.. Τα βασικά τους στοιχεία είναι οι συμπιεστές, 

οι ηλεκτροκινητήρες, οι μονάδες κυκλοφορίας του ψυκτικού αέρα (fan coils), οι 

κυκλοφορητές, οι συμπυκνωτές, οι ατμοποιητές, τα δοχεία πίεσης και το σύστημα 

αυτομάτου ελέγχου. Στην παρακάτω φωτογραφία (εικόνα 3.3) απεικονίζεται 

εγκατεστημένο σύστημα fan coils σε έναν από τους ψυκτικούς θαλάμους. 
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Εικόνα 3.3. Εγκατεστημένο σύστημα ψύξης 

Ως ψυκτικό υγρό έχει επιλεχθεί το freon και η συνολική χωρητικότητα αποθήκευσης 

φρούτων είναι 4.500 τόνοι. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζεται το σύστημα 

freon (αριστερά) και οι αντίστοιχες αντλίες (δεξιά). 

 

 

 Εικόνα 3.4. Σύστημα κυκλοφορίας freon                                Εικόνα 3.5. Αντλίες κυκλοφορίας freon 

 

Ο καθορισμός της ψυκτικής ισχύος προϋποθέτει τον προσδιορισμό και υπολογισμό των 

επιμέρους θερμικών φορτίων. Ο επακριβής προσδιορισμός των ψυκτικών φορτίων είναι 

αρκετά δυσχερής λόγω του μεγάλου αριθμού των μεταβλητών που υπεισέρχονται. 

Ωστόσο, η μέθοδος υπολογισμού ημισταθερής κατάστασης (EN ISO 13790, 2009), η 

οποία αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ20701-1 (ΤΕΕ, 2010), είναι σχετικά απλή στην εφαρμογή 

της και παρουσιάζει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος της 

ημισταθερής κατάστασης (EN ISO 13790, 2009), η οποία αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ20701-
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1 (ΤΕΕ, 2010) παρουσιάζει κοινά στοιχεία με τη μέθοδο που προτείνεται από την 

ASHRAE (ASHRAE, 2017). Η διαφορά τους έγκειται στον τρόπο υπολογισμού των 

ηλιακών θερμικών κερδών, καθώς στη μέθοδο της ASHRAE προτείνεται μια διορθωμένη 

θερμοκρασιακή διαφορά, ενώ στη μέθοδο ημισταθερής κατάστασης προτείνεται 

αναλυτικότερος υπολογισμός αυτών και ενεργειακό ισοζύγιο μεταβατικής κατάστασης 

Το συνολικό ψυκτικό φορτίο ενός ψυκτικού θαλάμου περιλαμβάνει:  

 Το φορτίο ψύξης του χώρου  

 Το φορτίο ψύξης των προϊόντων  

 Το ψυκτικό φορτίο εσωτερικής λειτουργίας  

 Το φορτίο εναλλαγών αέρα  

 Το ψυκτικό φορτίο που σχετίζεται με τον εξοπλισμό  

Τα φορτία που είναι δυνατό να εκτιμηθούν μέσω υπολογισμών είναι τα φορτία ψύξης των 

χώρων και τα φορτία ψύξης των αποθηκευμένων προϊόντων. Για τον προσδιορισμό των 

υπόλοιπων φορτίων επιλέχθηκε μέσω βιβλιογραφίας (Νικηφοράκης. και Ρογδάκης, 2013) 

ένα ποσοστό περίπου 30% των συνολικών ψυκτικών φορτίων των εγκαταστάσεων ψύξης. 

Για την ακριβέστερη προσομοίωση των υπολογισμών στις πραγματικές ενεργειακές 

ανάγκες των εγκαταστάσεων χρησιμοποιήθηκαν και κάποιοι συντελεστές διόρθωσης οι 

οποίοι θα αναλυθούν στη συνέχεια. Τέλος πριν την ανάλυση του υπολογιστικού κομματιού 

πρέπει να τονιστεί πως η θερμοκρασία εντός των θαλάμων ψύξης πρέπει να διατηρείται 

σταθερή στον 1 oC, η οποία είναι η θερμοκρασία συντήρησης τόσο των ροδάκινων, όσο 

και των μήλων που αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία των προς επεξεργασία 

φρούτων.  

Φορτία Ψύξης Χώρου 

Το φορτίο ψύξης του χώρου ή μετάδοσης θερμότητας ψύξης στο χώρο αναφέρεται στη 

θερμότητα που προσδίδεται στο εσωτερικό του ψυκτικού θαλάμου ώστε να διατηρείται η 

θερμοκρασία σταθερή στα επιθυμητά επίπεδα. Επί της ουσίας, είναι τα θερμικά φορτία 

που δέχεται ένας ψυκτικός θάλαμος μέσω των τοιχωμάτων του, του δαπέδου και της 

οροφής. Τα φορτία αυτά εξαρτώνται άμεσα από το υλικό κατασκευής των επιμέρους 

δομικών στοιχείων, από την ύπαρξη και το πάχος της θερμομονώσεως, από την γεωμετρία 

της κατασκευής (μονώροφη ή πολυώροφη εγκατάσταση) και από το αν οι εξωτερικές 

επιφάνειες είναι άμεσα εκτεθειμένες στην ηλιακή ακτινοβολία. Οι υπολογισμοί έγιναν με 
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βάση τα πρότυπα της μεθόδου EN ISO 13790 , η οποία αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ20701-1 

(ΤΕΕ, 2010). Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε είναι::  

q=U*A*ΔΤ                                                              (3.1) 

Όπου:  q     το θερμικό φορτίο (Watt)  

            U     ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας [W/(m2*K)]. 

            A     το εμβαδόν της κάθε επιφάνειας (m2) 

           ΔΤ    η διαφορά θερμοκρασίας  (K) 

Οι ψυκτικοί θάλαμοι, όπως παρουσιάζονται και στην κάτοψη των εγκαταστάσεων 

(Παράρτημα ǀ), είναι τοποθετημένοι σε 3 παράλληλες γραμμές, χωρίς κενά μεταξύ τους, με 

2 διαδρόμους να χωρίζουν τις σειρές των θαλάμων. Αυτή η διάταξη των θαλάμων, δίνουν 

τη δυνατότητα να απλοποιηθούν οι υπολογισμοί και να θεωρηθούν οι 3 παράλληλες σειρές 

ως ενιαίοι ψυκτικοί θάλαμοι για τους οποίους και θα υπολογιστούν ξεχωριστά τα 

αντίστοιχα φορτία. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιφάνειες όλων των δομικών 

στοιχείων κάθε συστοιχίας θαλάμων και αναλυτικά όλα τα φορτία που έχουν υπολογισθεί 

για τη χρονική διάρκεια ενός έτους. Οι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας επιλέχθηκαν 

από τον πίνακα 3.4α. της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 (ΤΕΕ, 2010) και οι τιμές τους για τις 

οροφές και τα δάπεδα είναι 0,28 W/(m2*K) ενώ για τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία 0,35 

W/(m2*K). 

 

Πίνακας 3.1. Υπολογιζόμενα ψυκτικά φορτία θαλάμων ψύξης 

Ψυκτικά Φορτία (kWh) 

 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

1η Συστοιχία 

Οροφή 442 532 786 1141 1522 2091 2406 2308 1949 1473 951 540 

Δάπεδο 442 532 786 1141 1522 2091 2406 2308 1949 1473 951 540 

ΝΔ Τοίχος 303 365 538 781 1043 1432 1648 1581 1334 1009 651 370 

ΒΑ Τοίχος 303 365 538 781 1043 1432 1648 1581 1334 1009 651 370 

ΒΔ Τοίχος 85 102 151 219 292 402 462 443 374 283 183 104 

ΝΑ Τοίχος 85 102 151 219 292 402 462 443 374 283 183 104 

2η Συστοιχία             

Οροφή 538 648 956 1388 1853 2545 2929 2809 2372 1793 1157 658 

Δάπεδο 538 648 956 1388 1853 2545 2929 2809 2372 1793 1157 658 

ΝΔ Τοίχος 217 261 385 559 747 1026 1180 1132 956 723 466 265 

ΒΑ Τοίχος 217 261 385 559 747 1026 1180 1132 956 723 466 265 

ΒΔ Τοίχος 91 109 162 235 313 430 495 475 401 303 195 111 

ΝΑ Τοίχος 91 109 162 235 313 430 495 475 401 303 195 111 

3η Συστοιχία             

Οροφή 538 648 956 1388 1853 2545 2929 2809 2372 1793 1157 658 
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Μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη των αναγκαίων φορτίων για την ψύξη των χώρων απαιτεί 

και τον συνυπολογισμό των θερμικών ηλιακών κερδών των θαλάμων ψύξης. Οι 

υπολογισμοί έγιναν με βάση τα πρότυπα της μεθόδου EN ISO 13790 , η οποία αναφέρεται 

στην ΤΟΤΕΕ20701-1 (ΤΕΕ, 2010). Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε είναι: 

Q=F*Asol*I                                                                      (3.2) 

Όπου:  Q     το ηλιακό θερμικό κέρδος (Watt) 

            F      ο συντελεστής σκίασης του χώρου μελέτης 

           Asol   το εμβαδόν της ενεργούς επιφάνειας κάθε δομικού στοιχείου (m2) 

            I       η μέση μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 

Ο συντελεστής σκίασης F θεωρήθηκε παντού ίσος με 1 αφού οι θάλαμοι ψύξης βρίσκονται 

σε πλήρη σκίαση. Η μέση μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία αντλήθηκε από  

πίνακες του ΤΟΤΕΕ  με κλιματολογικά στοιχεία. Οι ενεργές επιφάνειες κάθε δομικού 

στοιχείου υπολογίστηκαν από τον τύπο: 

Asol=αs,c*Rse*UH,C*AH,C                                                                                             (3.3) 

Όπου:  αs,c       η απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας του δομικού στοιχείου  

            Rse       η εξωτερική επιφανειακή αντίσταση (m2*K/W) 

          UH,C      ο συντελεστής θερμοπερατότητας (W/(m2*K) 

           AH,C     το εμβαδόν της επιφάνειας του δομικού στοιχείου (m2) 

Οι τιμές των παραπάνω συντελεστών αντλήθηκαν από πίνακες των ΤΟΤΕΕ (3.14/ ΤΟΤΕΕ 

20701-1, 3b/ ΤΟΤΕΕ 20701-2, 3.3α/ ΤΟΤΕΕ 20701-1) και παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον ακόλουθο πίνακα 3.2. 

 

Πίνακας 3.2. Τιμές συντελεστών στους θαλάμους ψύξης  

 
Κατακόρυφα Στοιχεία 

Οροφή 
Εξωτερικός Τοίχος Τοίχος σε μη 

Δάπεδο 538 648 956 1388 1853 2545 2929 2809 2372 1793 1157 658 

ΝΔ Τοίχος 273 329 486 705 941 1292 1487 1426 1204 910 587 334 

ΒΑ Τοίχος 273 329 486 705 941 1292 1487 1426 1204 910 587 334 

ΒΔ Τοίχος 115 138 204 295 394 542 623 598 505 382 246 140 

ΝΑ Τοίχος 115 138 204 295 394 542 623 598 505 382 246 140 

ΣΥΝΟΛΟ 5202 6264 9247 13424 17917 24610 28320 27164 22932 17339 11186 6358 



[38] 
 

Θερμαινόμενη 

Επιφάνεια 

Συντελεστής 

Απορροφητικότητας (αs,c) 
0,8 0,9 

Συντελεστής Εξωτερική 

Επιφανειακής Αντίστασης 

(Rse) (m
2*K/W) 

 

0,04 0,13 0,04 

Συντελεστής 

Θερμοπερατότητας (UH,C) 

(W/m2*K) 

0,4 0,7 0,35 

 

Στον παρακάτω πίνακα 3.3 δίνονται οι αναλυτικοί υπολογισμοί των θερμικών ηλιακών 

κερδών για όλα τα δομικά στοιχεία των ψυκτικών θαλάμων. 

 

Πίνακας 3.3. Υπολογιζόμενα θερμικά ηλιακά κέρδη στους θαλάμους ψύξης 

 

Φορτία Ψύξης Προϊόντων 

Τα πρωτογενή φορτία ψύξης των προϊόντων που εισάγονται και διατηρούνται στο ψυκτικό 

θάλαμο ανταποκρίνονται σε δύο κατηγορίες προέλευσης θερμότητας:  

o Τη θερμότητα που πρέπει να αφαιρεθεί από τα προϊόντα ώστε αυτά να αποκτήσουν 

την επιθυμητή θερμοκρασία αποθήκευσης 

o Τη θερμότητα που παράγεται από τα προϊόντα κατά την αποθήκευσή τους. Αυτή η 

ιδιότητα των φρούτων και των λαχανικών είναι γνωστή ως θερμότητα αναπνοής 

Θερμικά Ηλιακά Κέρδη (kWh) 

 
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

1η Συστοιχία 

Οροφή 345 422 659 838 1034 1200 1224 1105 826 576 356 285 

Δάπεδο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΔ Τοίχος 248 231 288 298 317 344 360 370 334 294 245 225 

ΒΑ Τοίχος 357 470 846 1203 1542 1805 1824 1580 1053 621 376 301 

ΒΔ Τοίχος 70 65 81 83 89 96 101 104 94 83 69 63 

ΝΑ Τοίχος 100 132 237 338 432 506 512 443 295 174 105 84 

2η Συστοιχία             

Οροφή 419 513 803 1020 1258 1461 1490 1345 1005 701 434 347 

Δάπεδο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΔ Τοίχος 178 166 206 213 227 246 258 265 239 211 175 161 

ΒΑ Τοίχος 256 337 606 862 1104 1293 1306 1131 754 444 269 215 

ΒΔ Τοίχος 74 69 86 89 95 103 108 111 100 88 73 67 

ΝΑ Τοίχος 107 141 254 361 463 542 548 474 316 186 113 90 

3η Συστοιχία             

Οροφή 419 513 803 1020 1258 1461 1490 1345 1005 701 434 347 

Δάπεδο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ΝΔ Τοίχος 57 75 134 191 245 286 289 251 167 98 60 48 

ΒΑ Τοίχος 1273 1188 1476 1527 1629 1765 1850 1901 1714 1510 1256 1154 

ΒΔ Τοίχος 94 88 109 113 120 130 136 140 126 111 93 85 

ΝΑ Τοίχος 135 178 320 455 583 683 690 598 398 235 142 114 

ΣΥΝΟΛΟ 4132 4588 6909 8611 10398 11922 12186 11162 8427 6035 4200 3587 
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Το ποσό της θερμότητας που αφαιρείται από τα προϊόντα υπολογίζεται με τον ακόλουθο 

τύπο: 

Q=m* Cp*(tinit - ti)                                                              (3.4) 

Όπου:  m    η μάζα του προϊόντος συντήρησης (kg) 

           Cp    ειδική θερμότητα προϊόντος (kJ/kg*oC) 

           tinit   η θερμοκρασία προσαγωγής του προϊόντος στο θάλαμο ψύξης (oC) 

             ti     η θερμοκρασία συντήρησης του προϊόντος (oC) 

Η εκτίμηση του φορτίου αναπνοής των προϊόντων είναι δύσκολο να υπολογιστεί, και έτσι 

με βάση τη βιβλιογραφία, επιλέχθηκε ένας συντελεστής, με απόλυτη και σταθερή τιμή ίση 

με 1,2, ο οποίος πολλαπλασιαζόμενος με το ποσό θερμότητας που αφαιρείται από τα 

προϊόντα αποτυπώνει μια πιο προσεγγιστική ως προς την πραγματικότητα τιμή των 

φορτίων ψύξης των προϊόντων. Ο πίνακας 3.4 που ακολουθεί καταγράφει τα επιμέρους 

μηνιαία χαρακτηριστικά των παραπάνω τιμών καθώς και τα μηνιαία φορτία προϊόντων 

που υπολογίστηκαν. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα παρουσιάζεται η μάζα των φρούτων 

που συντηρείται στους ψυκτικούς θαλάμους κάθε μήνα. Τα στοιχεία για τις ποσότητες των 

αποθηκευμένων προϊόντων παραλήφθηκαν από τα αρχεία του συνεταιρισμού. Στη δεύτερη 

γραμμή παρουσιάζονται οι τιμές της ειδικής θερμότητας των προϊόντων και ισούνται με 

1,98  kJ/kg*oC για του μήνες όπου η ποσότητα των φρούτων που αποθηκεύεται 

αποτελείται από μήλα και 1,9 kJ/kg*oC, όταν η αποθηκευμένη ποσότητα φρούτων 

αντιστοιχεί σε ροδάκινα (Τζια κ.α., 2007). Τον Οκτώβριο όταν και οι ποσότητες 

ροδάκινων και μήλων είναι σχεδόν ίσες επιλέχθηκε μια μέση τιμή 1,94 kJ/kg*oC. Η 

θερμοκρασία συντήρησης όπως προαναφέρθηκε ισούται με 1 oC και η θερμοκρασία 

προσαγωγής των φρούτων στους θαλάμους ψύξης αντιστοιχεί στις μέσες μηνιαίες 

θερμοκρασίες της περιοχής. 
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Πίνακας 3.4.  Χαρακτηριστικά και ψυκτικά φορτία φρούτων 

 

Ο ακριβής υπολογισμός των υπόλοιπων φορτίων (ψυκτικό φορτίο εσωτερικής λειτουργίας, 

φορτίο εναλλαγών αέρα, ψυκτικό φορτίο που σχετίζεται με τον εξοπλισμό) που 

επηρεάζουν τη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος. 

Προτιμήθηκε λοιπόν τα φορτία αυτά να εκτιμηθούν με βάση τη βιβλιογραφία 

(Νικηφοράκης και Ρογδάκης, 2013). Το ποσοστό αυτών των φορτίων ανέρχεται στο 30%.  

Πριν παρουσιαστούν τα συνολικά φορτία πρέπει να επεξηγηθούν και κάποιοι άλλοι 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τους υπολογισμούς. Αρχικά πρέπει να τονιστεί πως για 

τους μήνες Απρίλιο και Μάιο δεν υπολογίστηκε το συνολικό φορτίο των ψυκτικών 

θαλάμων, αλλά εκτιμήθηκαν τα 2/3 καθώς τους μήνες αυτούς οι θάλαμοι ψύξης 

καθαρίζονται από το προσωπικό και συνήθως η μια συστοιχία θαλάμων είναι εκτός 

λειτουργίας. Ο υπολογισμός των ηλεκτρικών καταναλώσεων για την κάλυψη των 

ψυκτικών φορτίων απαιτεί την διαίρεση των τελευταίων με το συντελεστή απόδοσης των 

ψυκτών (COP). Το COP όπως θα παρουσιαστεί και πιο αναλυτικά παρακάτω, με βάση το 

εγχειρίδιο του κατασκευαστή, έχει τιμή ίση με 3 για όλους τους μήνες εκτός από το Μάιο, τον 

Ιούνιο και τον Ιούλιο. Για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο επιλέχθηκε μια πιο 

χαμηλή τιμή από αυτή που αναγράφεται στο εγχειρίδιο (1,5 αντί για 2) καθώς η ένταση 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Μάζα 

Προϊόντων 

(τόνοι) 

1750 1250 250 0 0 1200 4000 4500 4500 2750 2500 2500 

Ειδική 
Θερμότητα  

(kJ/kg*oC) 

1,98 1,98 1,98 0 0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,94 1,98 1,98 

Συντελεστής 

Φορτίου 

Αναπνοής 

Προϊόντων 

1,2 1,2 1,2 0 0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Θερμοκρασία 

Προσαγωγής 

Προϊόντων 

στους 

Ψυκτικούς 

Θαλάμους 

(oC) 

5,5 7 9 13 16,5 23 25,5 24,5 21,5 16 11 6,5 

Θερμοκρασία 

Συντήρησης 
(oC) 

1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

Μηνιαία 

Φορτία 

Προϊόντων 

(kWh) 

5198 4950 1320 0 0 16720 62067 66975 58425 26675 16500 9075 
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του φόρτου εργασίας έχει ως αποτέλεσμα οι θάλαμοι ψύξης να παραμένουν ανοικτοί 

συνεχώς (χωρίς να κλείνει η πόρτα του θαλάμου) και έτσι πέφτει η απόδοση του 

συστήματος. Τέλος πρέπει να τονιστεί πως χρησιμοποιήθηκαν δύο ακόμη συντελεστές για 

τον ακριβή υπολογισμό των ψυκτικών φορτίων, η σημασία και η αναγκαιότητα των 

οποίων θα αναλυθεί σε ακόλουθη ενότητα. Στον  ακόλουθο πίνακα 3.5 παρουσιάζεται η 

ενεργειακή κατανάλωση (ηλεκτρική ενέργεια) για την κάλυψη των ψυκτικών φορτίων των 

θαλάμων αποθήκευσης. 

 

Πίνακας 3.5. Ηλεκτρικά φορτία θαλάμων συντήρησης 

Φορτία Ψυκτικών Θαλάμων 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Υπολογιζόμενα 

Θερμικά Φορτία 

(kWh) 
21.797 23.703 26.214 22.034 28.315 79.878 153.859 157.952 134.677 75.073 47.830 28.530 

COP 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 3,00 3,00 3,00 

Λοιπά Ηλεκτρικά 

Φορτία (kWh) 
1.453 1.580 1.748 1.469 2.265 7.988 15386 21.060 1.7957 5.005 3.189 1.902 

Ηλεκτρικά 

Φορτία 

Ψυκτικών 

Θαλάμων (kWh) 

9.445 10.271 11.359 9.548 14.724 51.920 100.008 136.892 116.720 32.532 20.726 12.363 

 

Όπως διακρίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα 3.2, οι μεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας 

για την ορθή λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων απαντώνται κατά τη διάρκεια των τριών 

μηνών στους οποίους η ένταση της παραγωγής είναι μεγαλύτερη. Τον Αύγουστο η μηνιαία 

κατανάλωση είναι λίγο κάτω από τις 140.000 kWh, το Σεπτέμβριο λίγο κάτω από τις 

120.000 kWh και τον Ιούλιο ισούται με 100.000 kWh. Στην αντίθετη πλευρά, οι 

χαμηλότερες καταναλώσεις εμφανίζονται τους χειμερινούς και τους εαρινούς μήνες, όπου 

οι θάλαμοι είτε δεν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία (Απρίλιος και Μάιος), είτε η 

ποσότητα των αποθηκευμένων φρούτων είναι ιδιαιτέρως περιορισμένη. Αξίζει επίσης να 

σχολιαστεί η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 

(περίπου 32.500 και 20.500 kWh αντίστοιχα), περίοδο κατά την οποία η ένταση στη 

λειτουργία του αγροτικού συνεταιρισμού είναι σε μικρή κλίμακα (ειδικά το Νοέμβριο). 

Ωστόσο οι ψυκτικοί θάλαμοι περιέχουν σημαντικές ποσότητες φρούτων είτε αυτές 

οφείλονται σε ροδάκινα τα οποία δεν έχουν διατεθεί ακόμη στην αγορά (Οκτώβριος), είτε 

αφορούν τις αποθηκευμένες ποσότητες μήλων οι οποίες δεν έχουν υποστεί ακόμη καμία 

επεξεργασία (Νοέμβριος). 
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Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό από την ποσοτική ανάλυση, οι ενεργειακές καταναλώσεις 

που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος ψύξης και συντήρησης των 

προϊόντων, αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών ενεργειακών απαιτήσεων 

της εγκατάστασης. Όπως θα αναλυθεί και σε κεφάλαια που θα ακολουθήσουν, τους δύο 

εαρινούς μήνες (Απρίλιο και Μάιο), οι ενεργειακές απαιτήσεις αφορούν αποκλειστικά τη 

λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων. Σχετικά, στο διάγραμμα 3.3, απεικονίζονται 

αναλυτικά τα μηνιαία ποσοστά των ενεργειακών καταναλώσεων των ψυκτικών θαλάμων, 

ως προς τις συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις. Τα χαμηλότερα ποσοστά ενεργειακής 

κατανάλωσης για τη συντήρηση παρουσιάζονται τους χειμερινούς μήνες, όπου μάλιστα 

βρίσκονται σε τιμές κάτω του 50%, κάτι απόλυτα λογικό, καθώς όπως θα αναλυθεί και πιο 

εμπεριστατωμένα στο επόμενο κεφάλαιο, τους χειμερινούς μήνες υπάρχουν μεγαλύτερες 

απαιτήσεις για ποσότητες ενέργειας που καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες για τη 

θέρμανση των γραφείων της εγκατάστασης. Είναι χαρακτηριστικό πως τον Ιανουάριο οι 

ενεργειακές καταναλώσεις των ψυκτικών θαλάμων αποτελούν μόλις το 38% του συνόλου, 

ενώ το Δεκέμβριο το 41% και το Φεβρουάριο το 45%. Τους υπόλοιπους μήνες τα ποσοστά 

βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και κινούνται γύρω από μια μέση τιμή 69% με μέγιστη το 

73% (Νοέμβριος) και ελάχιστη το 65% (Αύγουστος).  
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3.2.3. Θέρμανση/Ψύξη Χώρων Γραφείων 

 

Μια αντίστοιχη περίπτωση με εκείνη του υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων 

των θαλάμων ψύξης, είναι και η εκτίμηση των ενεργειακών αναγκών για την θέρμανση ή / 

και την ψύξη των γραφείων των εγκαταστάσεων.  

Για την κάλυψη των απαιτούμενων θερμικών ή ψυκτικών φορτίων των χώρων γραφείων, 

όπως αυτά θα υπολογιστούν ευθύς αμέσως, χρησιμοποιούνται 5 μονάδες κλιματισμού 

(τεχνολογίας inverter) και μια επιδαπέδια μονάδα (ντουλάπα θερμότητας) η οποία 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά τους χειμερινούς μήνες για την κάλυψη φορτίων 

θερμότητας. Οι μονάδες κλιματισμού αποτελούνται από τέσσερις μεγαλύτερες μονάδες  

ισχύος 2,5 hp και μια μικρότερη με ισχύ 1 hp. Στις ακόλουθες φωτογραφίες (εικόνα 3.4) 

απεικονίζονται οι εσωτερικές και οι εξωτερικές μονάδες των δύο τύπων κλιματιστικών 

καθώς και η επιδαπέδια μονάδα θέρμανσης. 
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Εικόνα 3.6. Μονάδες θέρμανσης/ψύξης χώρων γραφείων 

  

Αρχικά υπολογίστηκαν τα θερμικά-ψυκτικά φορτία για κάθε επιφάνεια του χώρου των 

γραφείων ξεχωριστά. Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα πρότυπα της μεθόδου EN ISO 

13790 , η οποία αναφέρεται στην ΤΟΤΕΕ20701-1 (ΤΕΕ, 2010). Ο τύπος που 

χρησιμοποιήθηκε είναι:: 

Q=U*A*ΔΤ                                                                   (3.5) 

Όπου:  Q     το θερμικό ή ψυκτικό φορτίο (Watt) 

            U     ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας [W/(m2*K)] 

            A     το εμβαδόν της κάθε επιφάνειας (m2) 

           ΔΤ    η διαφορά θερμοκρασίας (K) 

Η τιμή του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας που επιλέχθηκε από τον πίνακα 3.4α. της 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010, λόγω της δομικής κατασκευής των γραφείων είναι 1,2 

W/(m2*K). Η διαφορά θερμοκρασίας υπολογίστηκε για κάθε μήνα μεταξύ της μέσης 

μηνιαίας θερμοκρασίας και των 18 oC που θεωρείται η απαιτούμενη θερμοκρασιακή τιμή 

για να βρεθεί ένας άνθρωπος σε κατάσταση θερμικής άνεσης. Στον πίνακα 3.6 που 

ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιφάνειες των γραφείων, τα υπολογιζόμενα φορτία για 

κάθε επιφάνεια και κάθε μήνα καθώς και τα συνολικά μηνιαία υπολογιζόμενα φορτία. 
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Πίνακας 3.6. Θερμικά φορτία των δομικών στοιχείων των γραφείων 

Εμβαδόν 

Επιφάνειας 

(m2) 

Υπολογιζόμενα Θερμικά / Ψυκτικά Φορτία (kWh) 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

140,88 5.241 4.166 943 0 0 2.536 4.717 4.088 1.420 839 2.840 4.821 

17,61 655 521 118 0 0 317 590 511 178 105 355 603 

72 2.678 2.129 482 0 0 1.296 2.411 2.089 726 429 1.452 2.464 

140,88 5.241 4.166 943 0 0 2.536 4.717 4.088 1.420 839 2.840 4.821 

17,61 655 521 118 0 0 317 590 511 178 105 355 603 

72 2.678 2.129 482 0 0 1.296 2.411 2.089 726 429 1.452 2.464 

ΣΥΝΟΛΟ 17.148 13.630 3.087 0 0 8.298 15.434 13.376 4.647 2.744 9.293 15.777 

 

Παρατηρείται ότι τους μήνες Απρίλιο και Μάιο τα φορτία παρουσιάζονται ως μηδενικά.  

Σαφώς και σε θεωρητικό επίπεδο απαιτούνται κάποια θερμικά φορτία ώστε να επικρατούν 

συνθήκες θερμικής άνεσης και σε αυτούς τους μήνες, ωστόσο κατά τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων σε πραγματικό χρόνο τα κλιματιστικά παραμένουν ανενεργά τους 

συγκεκριμένους μήνες. 

Παράλληλα θεωρήθηκε σημαντικό να υπολογιστούν και τα θερμικά ηλιακά κέρδη των 

χώρων των γραφείων. Οι υπολογισμοί έγιναν με βάση τα πρότυπα των οδηγιών του ΤΕΕ. 

Ο τύπος που χρησιμοποιήθηκε είναι: 

Q=F*Asol*I                                                                  (3.6) 

Όπου:  Q     το ηλιακό θερμικό κέρδος (Watt) 

            F      ο συντελεστής σκίασης του χώρου μελέτης 

           Asol   το εμβαδόν της ενεργούς επιφάνειας κάθε δομικού στοιχείου (m2) 

            I       η μέση μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (W/m2) 

Ο συντελεστής σκίασης F θεωρήθηκε παντού ίσος με 1 καθώς τα κτήρια των γραφείων δεν 

σκιάζονται καθόλου (είτε από γειτονικό εμπόδιο, είτε κινητά/ακίνητα σκίαστρα). Η μέση 

μηνιαία προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία αντλήθηκε από  πίνακες του ΤΟΤΕΕ  με 

κλιματολογικά στοιχεία (ΤΕΕ, 2010β). Οι ενεργές επιφάνειες κάθε δομικού στοιχείου 

υπολογίστηκαν από τον τύπο: 

Asol=αs,c*Rse*UH,C*AH,C                                                                                     (3.9) 

Όπου:  αs,c       η απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας του δομικού στοιχείου  

            Rse       η εξωτερική επιφανειακή αντίσταση (m2*K/W) 

          UH,C      ο συντελεστής θερμοπερατότητας (W/(m2*K) 

           AH,C     το εμβαδόν της επιφάνειας του δομικού στοιχείου (m2) 



[46] 
 

Οι τιμές των παραπάνω συντελεστών αντλήθηκαν από πίνακες των ΤΟΤΕΕ (3.14/ ΤΟΤΕΕ 

20701-1, 3b/ ΤΟΤΕΕ 20701-2, 3.3α/ ΤΟΤΕΕ 20701-1) και παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον ακόλουθο πίνακα. 

 
Πίνακας 3.7. Τιμές συντελεστών γραφείων 

 

Κατακόρυφα Στοιχεία 

Οροφή 
Εξωτερικός Τοίχος 

Τοίχος σε μη 

Θερμαινόμενη 

Επιφάνεια 

Συντελεστής 

Απορροφητικότητας (αs,c) 
0,6 0,9 

Συντελεστής Εξωτερική 

Επιφανειακής Αντίστασης (Rse) 

(m2*K/W) 

 

0,04 0,13 0,04 

Συντελεστής 

Θερμοπερατότητας (UH,C) 

(W/m2*K) 

0,4 0,7 0,35 

  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα μηνιαία φορτία που 

υπολογίστηκαν για τους χώρους των γραφείων, τα θερμικά ηλιακά κέρδη, o βαθμός 

απόδοσης των μονάδων ψύξης-θέρμανσης (COP), το σύνολο των υπολογιζόμενων 

φορτίων, ο συντελεστής  διόρθωσης, η σημασία και η χρησιμότητα του οποίου θα 

αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, και τέλος οι ολικές ενεργειακές απαιτήσεις για τη θέρμανση 

και την ψύξη των γραφείων. 

 
Πίνακας 3.8. Ολικές ενεργειακές απαιτήσεις στους χώρους των γραφείων 

  

Οι ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανση και την ψύξη των γραφείων, όπως αναμενόταν, 

εμφανίζουν μέγιστες τιμές τους πιο θερμούς μήνες του καλοκαιριού (Ιούλιο και 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Υπολογιζόμενα 

Θερμικά / 

Ψυκτικά Φορτία 

(kWh) 

17.148 13.630 3.087 0 0 8.298 15.434 13.376 4.647 2.744 9.293 15.777 

Θερμικά Ηλιακά 

Κέρδη (kWh) 
761 1.085 1.314,5 0 0 1.848 1.886 1.720 1.287 1.136,5 775,5 659,5 

COP 2,5 2,5 2,5 - - 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 

Ενεργειακές 

Ανάγκες Ψύξης- 

Θέρμανσης 

(kWh) 

6.555 5.108 709 0 0 5.073 8.660 7.548 2.967 643 3.407 6.047 

Συντελεστής 

Διόρθωσης 

1,5 1,5 1,5 - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Ολικές 

Ενεργειακές 

Απαιτήσεις 

(kWh) 

9.832 7.662 1.064 0 0 7.609 12.991 11.321 4.450 964 5.110 9.071 
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Αύγουστο) και τους πιο ψυχρούς χειμερινούς (Δεκέμβριο και Ιανουάριο). Αυτό που 

σαφώς επηρεάζει τις τιμές και δεν αναφέρθηκε προηγουμένως, ενώ έχει εισαχθεί στους 

υπολογισμούς, είναι η ημερήσια χρονική διάρκεια για την οποία απαιτείται η χρήση των 

κλιματιστικών. Για παράδειγμα τους χειμερινούς μήνες το ωράριο λειτουργίας των 

γραφείων και κατά συνέπεια και η απαίτηση σε θερμικά φορτία, είναι 8 ώρες ημερησίως, 

ενώ τους θερινούς και πιο παραγωγικούς μήνες το ωράριο λειτουργίας είναι δωδεκάωρο 

και οι χρονικές ανάγκες για  ψυκτικά φορτία υπερβαίνουν τις 7 ή/ και 8 ώρες την ημέρα, 

ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αντίθετα, όπως είδη έχει αναφερθεί, δεν υπάρχουν 

ενεργειακές απαιτήσεις για τον Απρίλιο και το Μάιο, ενώ οι χαμηλότερες ανάγκες 

απαντώνται τον Μάρτιο και τον Οκτώβριο με  μόλις 1.064 kWh και 964 kWh αντίστοιχα. 

Το παρακάτω διάγραμμα 3.4 αναπαριστά γραφικά τις μηνιαίες ενεργειακές ανάγκες για τη 

θέρμανση και την ψύξη των χώρων των γραφείων. 

 

Διάγραμμα 3.4. Ενεργειακές καταναλώσεις για τη θέρμανση και την ψύξη των γραφείων 
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Η ποσοστιαία κατανομή των μηνιαίων ενεργειακών καταναλώσεων για τη θέρμανση και 

την ψύξη των γραφείων ως προς τις συνολικές ενεργειακές ανάγκες παρουσιάζονται στο 

ακόλουθο διάγραμμα 3.5. Οι μέγιστες τιμές παρατηρούνται στα δύο άκρα του χρόνου, 

δηλαδή τους χειμερινούς μήνες και το Νοέμβριο, ενώ τον Ιανουάριο οι ενεργειακές 

ανάγκες για τη θέρμανση των γραφείων καλύπτουν σχεδόν το 40% των συνολικών 

ενεργειακών καταναλώσεων. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι επίσης πως παρά τις 

μεγάλες απόλυτες τιμές καταναλώσεων τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τα ποσοστά ως 

προς το σύνολο των καταναλώσεων είναι μόλις 9% και 5% αντίστοιχα. Αναλογικά οι πιο 

χαμηλές ποσοστιαίες τιμές εμφανίζονται το Σεπτέμβριο (3%) και τον Οκτώβριο (2%).  

 

3.2.4. Παραγωγική Διαδικασία 

 

Ως παραγωγική διαδικασία των εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού μπορεί να 

οριστεί το σύνολο των ενεργειών και διεργασιών στις οποίες υφίστανται τα νωπά φρούτα, 

από τη στιγμή της παραλαβής τους μέχρι την αποθήκευσή τους στους θαλάμους ψύξης με 

σκοπό τη συντήρησή τους. Ανατρέχοντας στο διάγραμμα ροής στο κεφάλαιο 3.1.3 

(διάγραμμα 3.1). οι ενέργειες που θεωρούνται ως κομμάτια της παραγωγικής διαδικασίας 

είναι η διαδικασία της διαλογής των φρούτων, της ετικετοποίησης και της παλετοποίησης 

καθώς και οι διεργασίες του ποιοτικού ελέγχου της μεταποίησης και της συσκευασίας των 

φρούτων.  

Διάγραμμα 3.5. Ποσοστό ενεργειακών καταναλώσεων για την ψύξη και τη θέρμανση των γραφείων ως προς τις 
συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Π
ο

σ
ο

σ
τό

 κ
α

τα
ν

α
λ

ώ
σ

ε
ω

ν
 (

%
)

Μήνας

Ποσοστό ενεργειακών καταναλώσεων για την ψύξη και τη θέρμανση 
των γραφείων ως προς τις συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις



[49] 
 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων πρέπει 

αρχικά να αναφερθούν τα μηχανήματα που συμβάλουν στην ορθή λειτουργία της 

παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς καθενός από αυτά.  

Το πιο σημαντικό, και παράλληλα πιο ενεργοβόρο τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας, 

είναι η γραμμή διαλογής. Ουσιαστικά αποτελείται από ένα σύστημα τμημάτων μηχανικής 

επεξεργασίας των φρούτων συνδεδεμένων σε μια γραμμή πάνω στην οποία, με τη χρήση 

μικρότερων κινητήρων, κινούνται τα προς επεξεργασία φρούτα, ελέγχονται, πλένονται, 

καλιμπράρονται και διαχωρίζονται για περαιτέρω επεξεργασία. Συνοπτικά μπορεί να 

αναφερθεί πως η γραμμή παραγωγής αποτελείται από 2 αυτόματους ανατροπείς 

πλαστικών κιβωτίων, ένα αναβατόριο φρούτων, μια ανοξείδωτη δεξαμενή πλύσης, την 

τράπεζα διαλογής, τη μονάδα καθαρισμού και τον ηλεκτρονικό ταξινομητή. Για την 

κίνηση των φρούτων μέσα στη γραμμή παραγωγής συνδράμουν περίπου 40 μικροί 

κινητήρες ισχύος 0,75 kW. Η συνολική ισχύς που απαιτείται για την πλήρη λειτουργία της 

γραμμής παραγωγής έχει υπολογιστεί στα 35 kW. Το παρακάτω διάγραμμα ροής 

(διάγραμμα 3.6) αναπαριστά τη διακίνηση των νωπών φρούτων και την επεξεργασία τους 

διαμέσου της γραμμής διαλογής.       
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Διάγραμμα 3.6. Διάγραμμα ροής της γραμμής διαλογής των φρούτων 
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Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 3.1.3 που αφορά τη δομή του συνεταιρισμού, τα 

εμπορεύσιμα ροδάκινα και νεκταρίνια έχουν ονομασία προέλευσης κάτι που δηλώνεται με 

τη διαδικασία της ετικετοποίησής τους. Ουσιαστικά πρόκειται για την αυτόματη σήμανση 

κάθε ροδάκινου. Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται από 3 συστήματα αυτόματης 

σήμανσης που εφαρμόζουν τις κατάλληλες ετικέτες στα φρούτα. Κάθε σύστημα  

αποτελείται από ένα δρομέα επάνω στον οποίο κινείται το κιβώτιο συσκευασίας και ένα 

βραχίονα με 5 κεφαλές στις οποίες προσαρμόζονται οι ταινίες των αυτοκόλλητων ετικετών 

και λειτουργώντας κυκλικά σηματοδοτούν τα συσκευασμένα φρούτα. H διαδικασία της 

ετικετοποίησης ρυθμίζεται με την παροχή μικρής ποσότητας αέρα στα άκρα της ταινίας 

όπου είναι προσαρμοσμένες ειδικές βεντούζες οι οποίες συγκρατούν τα αυτοκόλλητα και 

τα τοποθετούν στο επάνω μέρος των φρούτων. Κάθε σύστημα έχει απαίτηση ισχύς 

περίπου 5 kW για τη λειτουργία του. Συνολικά η διαδικασία της σήμανσης απαιτεί 

εγκατεστημένη ισχύ ίση με 15 kW. Στην εικόνα 3.7 παρουσιάζεται μια διάταξη σήμανσης 

όπως χρησιμοποιείτε στις εγκαταστάσεις. 

 

 
Εικόνα 3.7. Διάταξη σήμανσης-ετικετοποίησης φρούτων 

Στη διαδικασία της παλετοποίησης συμβάλουν με τη λειτουργία τους 2 τσερκομηχανές (ή 

παλετοδέτες), μηχανήματα δηλαδή τα οποία σταθεροποιούν τη δομή μιας παλέτας, 

δένοντας σε διάφορα σημεία με πλαστικό τσέρκι. Οι δύο μηχανές έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με μια ειδοποιό διαφορά, η πρώτη είναι πακτωμένη στο έδαφος της 

μονάδας και έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί έως και 50 παλέτες ανά ώρα, ενώ στη 

δεύτερη υπάρχει η δυνατότητα πλευρικής μετατόπισης χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό να 

αυξάνει την παραγωγικότητα της μηχανής. Κάθε μια από τις μηχανές έχει ισχύ 2,5 kW. 

Στις παρακάτω φωτογραφίες (εικόνα 3.8) απεικονίζονται οι 2 τσερκομηχανές.  
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Εικόνα 3.8. Τσερκομηχανές-Παλετοποιητές 

Για τις διαδικασίες του ποιοτικού ελέγχου, της μεταποίησης και της συσκευασίας των 

φρούτων σαφώς και ο κύριος μοχλός είναι η ανθρώπινη εργασία, ωστόσο υπάρχουν 3 

μηχανήματα τα οποία συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία και πρέπει να εξεταστούν ως 

προς τις ενεργειακές τους καταναλώσεις.  

Το πρώτο είναι μια αυτόματη μηχανή για την κατασκευή χαρτοκιβωτίων με κλειστά 

πτερύγια. Αποτελείται από ένα σύστημα χειροτροχών και δεικτών, με το οποίο είναι 

δυνατή και η προσαρμογή του καλουπιού για την κατασκευή διαφορετικού μεγέθους 

χαρτοκιβώτιων, και ένα ηλεκτρικό πίνακα για τη ρύθμιση της λειτουργίας. Παράλληλα 

λειτουργεί αυτόματο και πνευματικό σύστημα για τον τετραγωνισμό του χαρτοκιβωτίου 

και την αναδίπλωση των πτερυγίων. Η συνολική μονάδα δημιουργίας χαρτοκιβωτίων 

ζυγίζει περίπου 1500 kg, έχει ρυθμό παραγωγής 15 χαρτοκιβώτιων το λεπτό και απαιτεί 15 

kW ισχύος. Η μηχανή απεικονίζεται στη φωτογραφία που ακολουθεί (εικόνα 3.9). 

 

 

Εικόνα 3.9. Μηχάνημα κατασκευής χαρτοκιβωτίων 

Το δεύτερο είναι ένα μηχάνημα συσκευασίας φρούτων σε πλαστικά κουπάκια. Το 

μηχάνημα έχει τη δυνατότητα να επικαλύπτει αυτόματα με πλαστικοποιημένο δίχτυ 

πλαστικά κουπάκια βάρους έως 2 kg. Η δυνατότητα λειτουργίας του είναι 50 συσκευασίες 
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ανά λεπτό και η απαίτηση σε ισχύ ανέρχεται στα 5 kW. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει 

αυτό το μηχάνημα. 

 

 

Εικόνα 3.10. Μηχάνημα συσκευασίας φρούτων σε πλαστικά κουπάκια 

Τελευταίο προς εξέταση μηχάνημα είναι ένα πλυντήριο πλαστικών κιβωτίων, μια 

ανοξείδωτη συσκευή αποτελούμενη από τη δεξαμενή πλύσης, έναν ανοξείδωτο 

αλλυσομεταφορέα με πλαστικά στεγανά κουζινέτα, για την μεταφορά των κιβωτίων και 

αυξομειωτήρα στροφών, μέσω ηλεκτρονικού inverter, για την αυξομείωση ταχύτητας, με 

αποτέλεσμα τον καλύτερο καθαρισμό και την απολύμανση. Η συσκευή έχει ισχύ 12 kW 

και εικονίζεται στη φωτογραφία (εικόνα 3.11) που ακολουθεί. 

 

 

Εικόνα 3.11. Πλυντήριο πλαστικών κιβωτίων 

Για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης των εν λόγω συσκευών απαιτείται, 

εκτός από την ισχύ της κάθε μιας, και ο χρόνος λειτουργίας της.  Αυτό ωστόσο σε μια 

εγκατάσταση με το μέγεθος του ΑΣΕΠΟΠ είναι αδύνατο, καθώς δεν υπάρχουν 

αυτοματοποιημένα συστήματα μέτρησης και η λειτουργία των μηχανημάτων τις 

περισσότερες φορές είναι διακοπτόμενη. Επίσης στη δυσκολία των υπολογισμών έγκειται 
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και το γεγονός πως κάποια μηχανήματα λειτουργούν για μικρά χρονικά διαστήματα πάρα 

πολλές φορές μέσα στην ίδια ημέρα. Για παράδειγμα η λειτουργία των μηχανών 

παλετοποίησης διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό, μέχρι δηλαδή να στερεοποιηθεί μια 

παλέτα, και στη συνέχεια καθίσταται ανενεργό έως την τοποθέτηση νέας παλέτας. Για το 

λόγο αυτό προτιμήθηκε να υιοθετηθεί χρόνος λειτουργίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των 

συσκευών, και της σχετικής συνολικής ισχύος των 87 kW. Ο πίνακας 3.10 που ακολουθεί 

καταγράφει συνοπτικά τα μηχανήματα που παρεμβάλλονται στην παραγωγική διαδικασία, 

τη λειτουργία τους καθώς και την ονομαστική τους ισχύ. 

 
Πίνακας 3.9. Συγκεντρωτικός πίνακας μηχανημάτων 

Συγκεντρωτικός πίνακας μηχανημάτων 

Μηχάνημα Λειτουργία Ονομαστική Ισχύς (kW) 

Γραμμή Διαλογής 
Ποιοτικός έλεγχος, Διαλογή 

και Καλιμπράρισμα 

Φρούτων 
35 

(3) Μηχανήματα Αυτόματης 

Σήμανσης 
Αυτόματη Σήμανση-

Ετικετοποίηση Φρούτων 
15 

(2) Τσερκομηχανές  
Παλετοποίηση-

Σταθεροποίηση της Δομής 
των Παλετών 

5 

Μηχανή Κατασκευής 

Χαρτοκιβωτίων 
Κατασκευή Χαρτοκιβωτίων 15 

Μηχάνημα Συσκευασίας Συσκευασία Φρούτων 5 
Πλυστικό Μηχάνημα Πλύση Πλαστικών Κιβωτίων 12 

Ο χρόνος λειτουργίας είναι ανάλογος με τον κύκλος λειτουργίας του ΑΣΕΠΟΠ. Είναι 

ευνόητο πως τους θερινούς μήνες οι αντίστοιχοι χρόνοι είναι πολύ μεγαλύτεροι σε 

αντίθεση με τους χειμερινούς. Οι μήνες με το μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας είναι ο 

Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος. Τον Αύγουστο οι εγκαταστάσεις λειτουργούν περίπου 15 

ώρες την ημέρα, όλες τις ημέρες του μήνα. Επιλέγοντας μια πιο συντηρητική τιμή, 12 ½ 

ώρες, ώστε να συνυπολογιστούν και οι διάφορες διακοπτόμενες λειτουργίες, ο συνολικός 

μηνιαίος χρόνος ανέρχεται στις 387 ½ ώρες. Αντίστοιχα για τον Σεπτέμβριο επιλέγεται μια 

τιμή 10 ωρών την ημέρα και  ο συνολικός χρόνος εκτιμήθηκε στις  300 ώρες. Αντίθετα 

τους χειμερινούς μήνες οι ημερήσιοι εκτιμώμενοι χρόνοι είναι αισθητά μικρότεροι καθώς 

οι εγκαταστάσεις στο σύνολό τους λειτουργούν 4-8 ώρες, αλλά και οι επί μέρους 

διεργασίες διενεργούνται με μικρότερη ένταση. Για το μήνα Δεκέμβριο για παράδειγμα ο 

ημερήσιος χρόνος λειτουργίας εκτιμάται στις 2 ½ ώρες ενώ οι εγκαταστάσεις λειτουργούν 

μόλις για 15 ημέρες. Έτσι ο συνολικός μηνιαίος υπολογιζόμενος χρόνος είναι 37 ½ ώρες. 

Ο Νοέμβριος όπως έχει ήδη επισημανθεί, είναι ο μήνας κατά τον οποίο οι εγκαταστάσεις 

έχουν το μικρότερο ωράριο λειτουργίας και κατά συνέπεια το σύνολο της παραγωγικής 
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διαδικασίας εκτιμήθηκε ότι λειτουργεί μόλις 10 ώρες, ενώ όπως έχει προαναφερθεί, κατά 

τους μήνες Απρίλιο και Μάιο δε συντελείται κανένα κομμάτι της παραγωγικής 

διαδικασίας. Στο διάγραμμα 3.7 παρουσιάζονται αναλυτικά οι χρόνοι λειτουργίας των 

μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας για κάθε μήνα του χρόνου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τον υιοθετούμενο χρόνο η διακύμανση και των ποσών ενέργειας που καταναλώνονται 

σε μηνιαία βάση για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Ο Αύγουστος και ο 

Σεπτέμβριος είναι οι πιο ενεργοβόροι μήνες καθώς δαπανώνται  33.712,5 kWh και 26.100 

kWh αντίστοιχα. Το Νοέμβριο καταναλώνονται μόλις 870 kWh, ενώ αξιόλογα ποσά 

εκτιμώνται για τον Ιούνιο (7.830 kWh)  και τον Ιούλιο (18.879 kWh). Πιο αναλυτικά οι 

μηνιαίες καταναλώσεις απεικονίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα 3.8.  
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ποσόστωση των ενεργειακών καταναλώσεων των διεργασιών 

της παραγωγικής διαδικασίας ως προς το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της  

εγκατάστασης. Όπως παρατηρείται και στο παρακάτω σχήμα (διάγραμμα 3.9), το ποσοστό 

κατανάλωσης είναι σταθερό στο 10% των συνολικών καταναλώσεων για όλους τους μήνες 

με εξαίρεση τους 3 κύριους μήνες παραγωγής – Ιούλιος 13%, Αύγουστος 15%, 

Σεπτέμβριος 15% – και τον Νοέμβριο όπου το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει μόλις το 2,5%. 

   

 

 

3.2.5. Φωτισμός 
 

Ο υπολογισμός των ενεργειακών καταναλώσεων αποκλειστικά για το σύστημα φωτισμού 

είναι μια διαδικασία αρκετά δύσκολη. Τα τρία βασικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν 

κατά την προσπάθεια της μελέτης αυτού του κομματιού είχαν να κάνουν αρχικά με τις 

διαφορετικές απαιτήσεις των χώρων σε φωτισμό, τη διαφορά των ενεργειακών 

απαιτήσεων αναλόγως της εποχής και του ωραρίου εργασίας στον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 

και με το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ο φωτισμός δεν είναι συνεχής, αλλά 

διακοπτόμενος. 

Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού μπορούν να χωριστούν σε τρεις διαφορετικούς 

χώρους, ανάλογα με τις ανάγκες τους για φωτισμό. Το πρώτο τμήμα των εγκαταστάσεων 

αφορά τους χώρους των γραφείων οι οποίοι έχουν έκταση περίπου 200 m2.  Σύμφωνα με 

τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις κείμενες νομοθεσίες (Paulssen et all, 2000) η απαιτούμενη 

ποσότητα φωτισμού για χώρους γραφείων ισούται με 500 lux. Η συσχέτιση μεταξύ της 
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απαιτούμενης ποσότητας φωτισμού και της αντίστοιχης ενεργειακής κατανάλωσης μπορεί 

να προκύψει από πίνακές σε εγχειρίδια για το φωτισμό. Έτσι τα 500 lux αντιστοιχούν, για 

τυπικές τιμές και συνήθη τύπους φωτισμού, σε 15 W/m2 (Paulssen et al, 2000). Επομένως 

η απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύς για τους χώρους των γραφείων είναι 3 kW. Το 

δεύτερο τμήμα των εγκαταστάσεων αφορά τους χώρους εργασίας. Ο εργασιακός χώρος 

των εγκαταστάσεων εκτείνεται περίπου στα 1350 m2 και οι τυπικές τιμές για την 

απαιτούμενη φωτεινότητα είναι στα  500 lux ή  15 W/m2 (Paulssen et al, 2000) . Συνεπώς η 

απαιτούμενη εγκατεστημένη ισχύς για τον χώρο εργασίας ισούται με 20 kW. Το τελευταίο 

κομμάτι αφορά τις απαιτήσεις φωτισμού για τους ψυκτικούς θαλάμους. Οι ψυκτικοί 

θάλαμοι των εγκαταστάσεων καταλαμβάνουν περίπου 1350 m2. Ωστόσο οι απαιτήσεις 

ποσότητας φωτισμού για χώρους συντήρησης τροφίμων είναι 750 lux ή 20  W/m2 (Paulssen 

et al, 2000). Επομένως η εγκατεστημένη ισχύς στους ψυκτικούς θαλάμους ισούται με 27 

kW. Αθροίζοντας όλες τις τιμές των απαιτούμενων εγκατεστημένων ισχύων για κάθε 

τμήμα των εγκαταστάσεων, υπολογίζεται η τιμή συνολικής εγκατεστημένης ισχύς για τον 

απαιτούμενο φωτισμό ίση με 50 kW.    

Το δεύτερο και το τρίτο πρόβλημα που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχουν ουσιαστικά 

κοινή συνιστάμενη το  χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων φωτισμού. Είναι ευνόητο 

πως τους χειμερινούς μήνες οι απαιτήσεις σε τεχνητό φωτισμό είναι πολλαπλάσιες σε 

σύγκριση με τις αντίστοιχες των θερινών μηνών όπου μεγάλο μέρος των απαιτήσεων σε 

ποσότητα φωτισμού καλύπτεται με φυσικό τρόπο. Αντίθετα, το ωράριο εργασίας είναι 

πολύ πιο ευρύ κατά τους θερινούς μήνες με αποτέλεσμα η ανάγκη για ποσότητα φωτισμού 

να είναι πολύ μεγαλύτερη. Παράλληλα πρέπει να τονιστεί πως ο χρόνος λειτουργίας του 

συστήματος φωτισμού εξαρτάται και από την απαίτηση για συνεχόμενο ή διακοπτόμενο 

φωτισμό. Ως παράδειγμα μπορούν να τεθούν οι θάλαμοι ψύξης οι οποίοι δεν απαιτούν 

φωτισμό παρά μόνο κατά τη διάρκεια εισαγωγής και εξαγωγής των προϊόντων. Αντίθετα 

στους χώρους εργασίας και στους χώρους των γραφείων οι ανάγκες για φωτισμό είναι 

συνεχόμενες καθώς η έλλειψη  της απαιτούμενης ποσότητας φωτισμού έχει ως 

αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγικότητας. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, αλλά και τις επισημάνσεις εργαζομένων και 

τεχνικών των εγκαταστάσεων, υπολογίστηκαν οι χρόνοι λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

φωτισμού, αναγόμενοι στη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των 50kW. Όπως απεικονίζεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο το σύνολο των 

εγκαταστάσεων φωτισμού λειτουργεί για περισσότερες ώρες. Παρά το ότι ο φυσικός 



[58] 
 

φωτισμός είναι σε υψηλά επίπεδα, οι ανάγκες για τεχνητό φωτισμό αυξάνονται καθώς το 

ωράριο εργασίας των υπαλλήλων του αγροτικού συνεταιρισμού πολλές φορές επεκτείνεται 

μέχρι αργά το βράδυ (10 ή 11 μ.μ.) Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας για τον Αύγουστο 

είναι 140 ώρες δηλαδή για 4 ½ ώρες την ημέρα. Αντίθετα τον Ιανουάριο, όπου ο φυσικός 

φωτισμός είναι σε πολύ χαμηλά, επίπεδα το ωράριο εργασίας συρρικνώνεται κατά τη 

διάρκεια της ημέρας ενώ παράλληλα και οι ημέρες λειτουργίας των εγκαταστάσεων (λόγω 

εορτών και περιορισμένης αγορά). Έτσι οι ανάγκες για τεχνητό φωτισμό καλύπτουν ένα 

χρονικό διάστημα 15 ωρών, 1 ώρα περίπου για κάθε ημέρα λειτουργίας του 

συνεταιρισμού. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη και οι συνθήκες κατά τους 

μήνες Απρίλιο και Μάιο, όπου οι απαιτήσεις σε τεχνητό φωτισμό είναι μηδενικές καθώς ο 

φυσικός φωτισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων μπορεί να καλύψει όλες τις 

απαιτούμενες ποσότητες φωτισμού. Πιο αναλυτικά ο χρόνος λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων φωτισμού για όλους τους μήνες εικονίζεται στο παρακάτω διάγραμμα 

3.10. 

 

 

Όπως αναλύθηκε, η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος φωτισμού των 

εγκαταστάσεων μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τις ώρες λειτουργίας με την 

εγκατεστημένη ισχύ. Όπως είναι αναμενόμενο το διάγραμμα των καταναλώσεων έχει την 

ίδια μορφή με το αντίστοιχο του χρόνου λειτουργίας. Έτσι οι μεγαλύτερες ποσότητες 

ενέργειας καταναλώνονται τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, όπου και οι τιμές αγγίζουν 

τις 7.000 kWh/μήνα. Αντίθετα για 5 μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Ιούνιος 

και Νοέμβριος) η κατανάλωση ενέργειας που δαπανάται για τον τεχνητό φωτισμό των 
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εγκαταστάσεων είναι μικρότερη από 1.000 kWh/μήνα. Το διάγραμμα 3.11 που ακολουθεί 

δείχνει την κατανάλωση ενέργειας του συστήματος τεχνητού φωτισμού για όλους τους 

μήνες. 

 

Τα ποσοτικά στοιχεία παρέχουν χρήσιμη πληροφορία για την ενεργειακή συμπεριφορά 

του συστήματος φωτισμού, ωστόσο σημαντικό κριτήριο αποτελεί και η ενεργειακή 

κατανάλωση σε σχέση με τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των εγκαταστάσεων. Είναι 

εμφανές πως τα απόλυτα στοιχεία δεν είναι ανάλογα με τα αντίστοιχα ποσοστιαία. Τους 

μήνες με τη μέγιστη κατανάλωση ενέργειας για τεχνητό φωτισμό, Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο, το ποσοστό επί της συνολικής κατανάλωσης είναι μόλις το 3% και το 4% 

αντίστοιχα. Αντιθέτως το Δεκέμβριο, όπου είναι ένας μήνας με τιμές κατανάλωσης κοντά 

στις 2.500 kWh, το ποσοστό του ανεβαίνει στο 7%. Το μεγαλύτερο ποσοστό διακρίνεται 

το μήνα Οκτώβριο (9%) ενώ το μικρότερο, εάν εξαιρέσουμε τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 

όπου δεν απαιτείται τεχνητός φωτισμός, απαντάται τον Ιούλιο (1%). Στο διάγραμμα 3.12 

εικονίζονται τα αντίστοιχα ποσοστά για κάθε μήνα ξεχωριστά. 
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3.2.6. Λοιπές Καταναλώσεις 
 

Το τελευταίο μερίδιο των ενεργειακών καταναλώσεων αφορά  καταναλώσεις οι οποίες δεν 

ανήκουν σε κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνεται 

συμπληρωματικός εξοπλισμός, εξοπλισμός γραφείου και διάφορες μικρές ηλεκτρικές 

συσκευές.  

Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να αναφερθεί πως στις εγκαταστάσεις του αγροτικού 

συνεταιρισμού περιλαμβάνονται για τις ανάγκες της λειτουργίας της επιχείρησης οι εξής 

συσκευές:  

 Εννέα (9) ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τις ανάλογες περιφερειακές μονάδες 

 Δυο (2) μηχανήματα αυτόματου πωλητή 

 Τρεις (3) επαγγελματικές πλάστιγγες ζύγισης αντοχής έως 3.000 kg 

 Τρεις (3) μικρότερες ζυγαριές αντοχής έως 3,00 kg 

 Δύο (2) φορτιστές περονοφόρων οχημάτων 

 Δύο (2) ψυγεία οικιακής χρήσης 
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Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία αλλά και τη συνεισφορά της εμπειρίας του μηχανικού 

συντήρησης των εγκαταστάσεων, υιοθετήθηκε μια τιμή συνολικής ονομαστικής ίση με 80 

kW για τον παραπάνω εξοπλισμό.  

Δυστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία για τις ενεργειακές απαιτήσεις κάθε μιας από τις 

παραπάνω συσκευές. Επίσης στις συσκευές που  υπάρχουν τα στοιχεία, δεν είναι δυνατός 

ο προσδιορισμός του χρόνου λειτουργίας. Για παράδειγμα η ονομαστική ισχύς για ένα 

φορτιστή περονοφόρου οχήματος είναι ίση με 30 kW. Ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο 

να υπολογιστεί ο χρόνος που απαιτείται για μια πλήρη φόρτιση ενός περονοφόρου 

οχήματος αλλά και ο χρόνος λειτουργίας ενός τέτοιου οχήματος έως ότου αποφορτιστεί 

πλήρως. Επιλέχθηκε λοιπόν, προσέγγιση ανάλογη αυτής που παρουσιάστηκε παραπάνω 

για τις συσκευές της παραγωγικής διαδικασίας, ήτοι υιοθέτησης ενός χρόνου λειτουργίας 

που αντιπροσωπεύει το σύνολο των συσκευών.  

Ο εκτιμώμενος χρόνος είναι ίδιος με αυτόν των συσκευών της παραγωγικής διαδικασίας,  

με τη μοναδική διαφορά να έγκειται στους μήνες όπου η ένταση της παραγωγικής 

διαδικασίας είναι μέγιστη, και έτσι επιλέχθηκαν για τις συγκεκριμένες καταναλώσεις 

κάποιες πιο συντηρητικές τιμές. Τον Ιούλιο δηλαδή εκτιμήθηκε ως ημερήσιος χρόνος 

λειτουργίας των συσκευών οι 6 ώρες, τον Αύγουστο οι 11 και το Σεπτέμβριο οι 9 ώρες. 

Στο διάγραμμα 3.13 που ακολουθεί εικονίζονται ο μηνιαίος χρόνος λειτουργίας των 

συσκευών του συμπληρωματικού εξοπλισμού της εγκατάστασης. 

 

 

Διάγραμμα 3.13. Μηνιαίος χρόνος λειτουργίας συσκευών συμπληρωματικού εξοπλισμού 
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Αντίστοιχα με τους χρόνους λειτουργίας κυμαίνονται και οι μηνιαίες ενεργειακές 

καταναλώσεις του συμπληρωματικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. Τον Αύγουστο 

παρουσιάζεται η μέγιστη τιμή λίγο πάνω από τις 27.000 kWh, ενώ αντίθετα η ελάχιστη 

εμφανίζεται το Νοέμβριο όπου η απαιτούμενη ενέργεια είναι κάτω από 1.000 kWh (800 

kWh).  Οι μηνιαίες καταναλώσεις  παρουσιάζονται στο διάγραμμα 3.14. 

 

Σε αντίθεση με τα αριθμητικά δεδομένα, η διακύμανση των ποσοστιαίων τιμών, όπως 

παρουσιάζεται στο διάγραμμα 3.15, είναι αρκετά μικρή. Στην πλειοψηφία των μηνών του 

χρόνου (7 από τους 12) το ποσοστό των ενεργειακών καταναλώσεων του 

συμπληρωματικού εξοπλισμού ως προς τις συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις είναι 

ακριβώς στο 10%. Για τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο το ποσοστό αυξάνεται ελάχιστα 

(12%), ενώ για το Νοέμβριο το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 2,5%. Υπενθυμίζεται πως 

για τον Απρίλιο και το Μάιο δεν υπάρχουν ενεργειακές ανάγκες που να αφορούν τις 

συσκευές του συμπληρωματικού εξοπλισμού.  
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3.2.7. Πλήρες Ενεργειακό Μοντέλο Υπολογισμών. Αποτελέσματα Ενεργειακής 

Ανάλυσης Συνολικής Εγκατάστασης 

 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το πλήρες μοντέλο, όπως αυτό διαρθρώθηκε ανά 

χρήση. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε για τον υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων 

στις εγκαταστάσεις, μπορεί να χωριστεί σε δύο επιμέρους τμήματα ανάλογα με τη 

διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε για τους υπολογισμούς. Τα ενεργειακά φορτία των 

θαλάμων ψύξης και των γραφείων υπολογίστηκαν με βάση τα πρότυπα της μεθόδου EN 

ISO 13790, ενώ οι ενεργειακές  καταναλώσεις που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, 

τις εγκαταστάσεις τεχνητού φωτισμού και τις λοιπές ενεργειακές καταναλώσεις  

υπολογίστηκαν με βάση τη σχέση Ενέργεια = Ισχύς *Χρόνος. Στον πίνακα 3.10 

επιχειρήθηκε η αποτύπωση των εξισώσεων του μοντέλου για κάθε διεργασία, καθώς και 

των απαραίτητων παραμέτρων εισόδου για την ανάλυση.   
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Πίνακας 3.10. Συνοπτική περιγραφή ενεργειακού μοντέλου 

 

Μετά την ανάλυση των επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων των διαφορετικών 

κατηγοριών χρήσεων και εξοπλισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να παρουσιαστούν οι 

συνολικές καταναλώσεις, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση του ενεργειακού 

αποτυπώματος του αγροτικού συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, αλλά και να 

βαθμονομηθεί κατάλληλα το προτεινόμενο μοντέλο σε σχέση με τις πραγματικές 

καταναλώσεις. 

Αρχικά στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται αναλυτικά όλες οι μηνιαίες ενεργειακές 

καταναλώσεις ανά κατηγορία. Δίνεται έτσι μια πρώτη εικόνα τόσο για τη μηνιαία 

διακύμανση των τιμών των ενεργειακών καταναλώσεων όσο και για τη διακύμανση των 

τιμών ανάλογα με την αντίστοιχη κατηγορία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ψυκτικοί Θάλαμοι Χώροι Γραφείων 

Επιμέρους Φορτία 

Q=U*A*ΔΤ  
+ ή -           Q=F*Asol*I 
    +         Q=m*Cp*(tinit - ti) 

 

Q=U*A*ΔΤ 
+ ή -                 Q=F*Asol*I 

 

 

Υπολογιζόμενα Φορτία 
QL=Άθροισμα ή Διαφορά Επιμέρους 

Φορτίων 
QK=Άθροισμα ή Διαφορά Επιμέρους 

Φορτίων 
Βαθμός Απόδοσής COPL COPK 

Συνολική Υπολογιζόμενη 

Ενέργεια 
QT=QL/COPL QK=QK/COPK 

 

 Παραγωγική Διαδικασία Τεχνητός Φωτισμός 
Λοιπές 

Καταναλώσεις 
Εγκατεστημένη Ισχύς (P) P=87 kW P=50kW P=80 kW 

Χρόνος Λειτουργίας (t) 
Ο χρόνος λειτουργίας διαφοροποιείται ανάλογα με τον όγκο εργασιών της 

επιχείρησης και αναλύεται διεξοδικά  για κάθε διαδικασία στην αντίστοιχη ενότητα 

Συνολική Υπολογιζόμενη 

Ενέργεια 
Q=P*t Q=P*t Q=P*t 
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Πίνακας 3.11. Συγκεντρωτικά στοιχεία μηνιαίων καταναλώσεων 

 

Όπως έχει ήδη γίνει κατανοητό, ο μήνας με τις μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ηλεκτρική 

ενέργεια είναι ο Αύγουστος με ανάγκες πάνω από 200.000 kWh, ενώ οι μικρότερες 

απαιτήσεις απαντώνται τον Απρίλιο, και οι οποίες είναι μικρότερες από 10.000 kWh. 

Παρατηρείται επίσης πως, με εξαίρεση τους 3 μήνες όπου η λειτουργία των 

εγκαταστάσεων είναι σε έντονους ρυθμούς, η μηνιαία κατανάλωση ενέργειας κινείται 

γύρω από μια τιμή της τάξης 30.000 kWh, με μοναδικό μέγιστο την κατανάλωση του 

Ιουνίου που αγγίζει τις 75.000 kWh. Στο διάγραμμα 3.16 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

τα συνολικά μηνιαία ποσά κατανάλωσης ενέργειας. 

Εστιάζοντας στην ανάλυση των ενεργειακών ποσών ανά κατηγορία, στο διάγραμμα 3.17 

παρουσιάζονται τα σχετικά ποσά σε ετήσια βάση. Οι ψυκτικοί θάλαμοι απαιτούν σε 

ετήσια βάση πάνω από 500.000 kWh, ενώ οι εγκαταστάσεις φωτισμού περίπου 27.500 

Συγκεντρωτικά στοιχεία μηναίων καταναλώσεων ανά κατηγορία (kWh) 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ψυκτικοί 
Θάλαμοι 

9445 10271 11359 9548 14724 51920 100008 136892 116720 32532 20726 12363 

Θέρμανση 

Ψύξη 
9832 7662 1064 0 0 7609 12991 11321 4450 964 5110 9071 

Παραγωγική 

Διαδικασία 
2610 2436 1523 0 0 7830 18879 33713 26100 5394 870 3263 

Φωτισμός 750 700 350 0 0 750 3100 6975 6750 4650 1000 2625 

Λοιπές 

Καταναλώσεις 
2400 2240 1400 0 0 7200 14880 27280 21600 4960 800 3000 

ΣΥΝΟΛΟ 25037 23309 15696 9548 14724 75310 149858 216181 175620 48500 28506 30322 

Διάγραμμα 3.16. Συνολικές μηνιαίες καταναλώσεις 
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kWh. Σημαντικό στοιχείο είναι και οι σχετικά μικρές απαιτήσεις της παραγωγικής 

διαδικασίας, ελαφρά πάνω από τις 100.000 kWh, ενώ οι ενεργειακές ανάγκες για τη 

θέρμανση και την ψύξη των γραφείων αλλά και οι λοιπές καταναλώσεις ανέρχονται σε  

7.000 kWh και 8.500 kWh αντίστοιχα. 

Η συνολική εικόνα σε μηνιαία βάση, τόσο όσον αφορά την κάθε κατηγορία, αλλά και τη 

συνεισφορά της στη συνολική κατανάλωση, δίνεται στο διάγραμμα 3.18. 
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Διάγραμμα 3.18.  Συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις 
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Αντίστοιχο είναι το διάγραμμα 3.19, όπου έχουν σημειωθεί τα επιμέρους ποσοστά για 

κάθε χρήση. Σύμφωνα με το διάγραμμα, όπως έχει αναλυθεί εκτενώς παραπάνω,  οι 

ενεργειακές καταναλώσεις κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο αφορούν αποκλειστικά τη 

λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων. Παράλληλα, το μεγαλύτερο κομμάτι των ενεργειακών 

καταναλώσεων αφορά τους ψυκτικούς θαλάμους, με εξαίρεση τον Ιανουάριο όπου οι 

ενεργειακές ανάγκες για τη θέρμανση των χώρων των γραφείων είναι ελάχιστα 

μεγαλύτερες από εκείνες των ψυγείων ( 39,3% έναντι 37,8%).  

Η συμμετοχή της κάθε διεργασίας στο συνολικό ισοζύγιο αναδεικνύεται και από το 

παρακάτω διάγραμμα 3.20, το οποίο  συνοψίζει την συγκεκριμένη πληροφορία σε ετήσια 

βάση. Σύμφωνα με το διάγραμμα,  το 66.9% (πρακτικά τα 2/3) των συνολικών 

ενεργειακών δαπανών αντικατοπτρίζεται στη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων, το 13%  

καλύπτει τις ανάγκες των γραφείων για ψύξη και θέρμανση και το 3,2% καταναλώνεται 

από τις εγκαταστάσεις φωτισμού. Η παραγωγική διαδικασία και οι υπόλοιπες 

καταναλώσεις κατέχουν παρόμοιο ποσοστό με 8,9% και 8% αντίστοιχα.  
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Η απεικόνιση της κατανομής που παρουσιάστηκε είναι η πραγματική ετήσια απεικόνισης 

των ενεργειακών καταναλώσεων της εγκατάστασης, ωστόσο είναι χρήσιμο να εξεταστεί 

και ένα αντίστοιχο διάγραμμα για την ποσοστιαία κατανομή της ενέργειας σε ετήσια βάση 

απορρίπτοντας  τους μήνες Απρίλιο και Μάιο οι οποίοι μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

μήνες στους οποίους η λειτουργία του συνεταιρισμού είναι περιορισμένη. Το ακόλουθο 

γράφημα (διάγραμμα 3.21) αναπαριστά ακριβώς αυτή την κατανομή, με την απόρριψη των 

2 μηνών. Εμφανώς, η κατανομή υφίσταται μια σημαντική αλλαγή. Το ποσοστό της 

ενεργειακής κατανάλωσης των ψυκτικών θαλάμων πέφτει στο 60,3%, ενώ τα αντίστοιχα 

της παραγωγικής διαδικασίας και των λοιπών καταναλώσεων αυξάνονται σε 10,7% και 

9,7% αντίστοιχα. Η μικρότερη αύξηση εμφανίζεται στο ποσοστό των εγκαταστάσεων 

φωτισμού που μεταβάλλεται από το 3,2% στο 3,8%, ενώ η μεγαλύτερη παρατηρείται για 

τις καταναλώσεις που αφορούν τη θέρμανση και την ψύξη των γραφείων (από 13% σε 

15,6%). Η συγκεκριμένη αναπαράσταση των κατανομών μπορεί να θεωρηθεί ότι 

προσεγγίζει περισσότερο την πραγματική κατανομή των ενεργειακών καταναλώσεων.  
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3.3. Σύγκριση Εκτιμώμενων Τιμών Ενέργειας με Πραγματικά 

Δεδομένα. Βαθμονόμηση Μοντέλου  

 

Στην παρούσα ενότητα επιχειρείται η σύγκριση των αποτελεσμάτων του μοντέλου, με τις 

πραγματικές ενεργειακές καταναλώσεις, όπως αυτές προκύπτουν από τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς της ΔΕΗ, με δεδομένο ότι το σύνολο των καταναλώσεων είναι ηλεκτρικές. 

Όπως αναλύθηκε εκτενώς στην θεωρητική ανάλυση, παρά την ενδελεχή προσπάθεια να 

προσδιοριστεί το σύνολο των παραμέτρων που υπεισέρχονται στους σχετικούς 

υπολογισμούς, οι παράγοντες αβεβαιότητας είναι ισχυροί (πολύ υψηλές ποσότητες 

φρούτων, ασαφείς χρόνοι λειτουργίας, επίδραση κλιματικών δεδομένων, κλπ.) και 

επηρεάζουν την αξιοπιστία των προβλέψεων. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτιμήθηκε να βαθμονομηθεί το μοντέλο που αναπτύχθηκε στη βάση 

των πραγματικών καταναλώσεων, μέσω της χρήσης κάποιων εμπειρικών συντελεστών που 

επιχειρούν να εξαλείψουν την επίδραση των υπό συζήτηση αβεβαιοτήτων. Στον πίνακα 

3.12 παρουσιάζονται συνοπτικά οι συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν, οι τιμές που τους 

δόθηκαν και η σημασία κάθε ενός. 

 

 

 

 

Διάγραμμα 3.21.  Ποσοστιαία κατανομή συνολικής ενέργειας ανά κατηγορία χωρίς τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 
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Πίνακας 3.12. Περιγραφή συντελεστών βαθμονόμησης μοντέλου 

Συντελεστής Τιμή Επεξήγηση 

Συντελεστής φορτίου αναπνοής 

φρούτων 
1,2 

Αντιστοιχεί στο φορτίο που καταναλώνεται στους 

ψυκτικούς θαλάμους από τη διαδικασία αναπνοής 

των φρούτων και είναι δύσκολο να υπολογιστεί 

Συντελεστής επιπρόσθετων φορτιών 

στους θαλάμους ψύξης 
1,3 

Αντιστοιχεί στα φορτία που παράγονται εντός 

των ψυκτικών θαλάμων και αφορούν τη χρήση 

των συσκευών ψύξης, τη διέλευση περονοφόρων 

οχημάτων κ.α. 

Συντελεστής διόρθωσης ψυκτικών 

φορτίων   
1,5 

Αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό διόρθωσης που 

χρησιμοποιείται με στόχο να γίνει όσο το δυνατό 

καλύτερη η συσχέτιση μεταξύ των 

υπολογισθέντων φορτίων και των αντίστοιχων 

πραγματικών καταναλώσεων 

Συντελεστής διόρθωσης 

θερμικών/ψυκτικών φορτίων 
1,5 

Αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό διόρθωσης των 

ψυκτικών ή θερμικών φορτίων στους χώρους των 

γραφείων και αφορά τη λανθασμένη χρήση και 

κακή συντήρηση των συστημάτων 

θέρμανσης/ψύξης καθώς και παράγοντες που 

επηρεάζουν τις συνθήκες του εσωκλίματος στους 

χώρους και δεν μπορούν να υπολογιστούν (π.χ. ο 

συνωστισμός πολλών ανθρώπων με αποτέλεσμα 

την αύξηση της θερμοκρασίας) 

 

Οι τιμές των συντελεστών προσδιορίστηκαν με βασικό κριτήριο την σύγκλιση των 

εκτιμώμενων και πραγματικών καταναλώσεων σε ετήσια βάση. Στη συνέχεια (πίνακας 

3.13) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μοντέλου και τα 

αντίστοιχα πραγματικά, σε μηνιαία βάση. Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2017 καθώς 

για το έτος αυτό υπάρχουν τα αντίστοιχα τιμολόγια των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. 

 
Πίνακας 3.13. Σύγκριση εκτιμώμενων καταναλώσεων με τα πραγματικά στοιχεία 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

υπολογισμών 

25.037 23.309 15.696 9.548 14.724 75.310 149.858 216.181 175.620 48.500 28.506 30.322 
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Η παραπάνω πληροφορία απεικονίζεται γραφικά στο διάγραμμα 3.22, όπου μπορεί 

κάποιος να παρατηρήσει τη σύγκλιση των τιμών (εκτιμώμενων και πραγματικών) καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες καθώς και τους μήνες 

Νοέμβριο  και Απρίλιο η σύγκριση των τιμών αποδεικνύει μια πολύ καλή εφαρμογή του 

υπολογιστικού μοντέλου. Για τους περισσότερους μήνες οι εκτιμώμενες τιμές είναι 

υψηλότερες από τις πραγματικές. Μεγαλύτερες διαφορές διακρίνονται τους μήνες όπου η 

ένταση των εργασιών είναι μεγάλη (Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος). Ο Αύγουστος 

παρουσιάζει και μια ιδιομορφία καθώς είναι ένας από τους τρεις μήνες (οι άλλοι είναι ο 

Μάρτιος και ο Ιούνιος) στους οποίους οι τιμές που υπολογίστηκαν είναι μικρότερες από 

τις πραγματικές καταναλώσεις. Τέλος διακρίνεται πως και οι εκτιμώμενες καταναλώσεις 

για το Φεβρουάριο και τον Απρίλιο είναι μικρότερες από τις πραγματικές, ωστόσο η 

διαφορές είναι ελάχιστες και σίγουρα μέσα στο όριο του στατιστικού λάθους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύγκριση των καταναλώσεων είναι πιο ευκρινής σύμφωνα με το διάγραμμα 3.23 στο 

οποίο παρουσιάζονται οι σχετικές ποσοστιαίες αποκλίσεις σε μηνιαία βάση. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί και για το προηγούμενο διάγραμμα η πλειονότητα των τιμών είναι αρκετά 

κοντά με τις πραγματικές, με δεδομένο το μέγεθος των σχετικών αβεβαιοτήτων. 

Επιλέγοντας ένα, σχετικά αυθαίρετο, αποδεκτό όριο της τάξης του 4%, οι μοναδικές τιμές 

Συγκεντρωτικά 

δεδομένα 

λογαριασμών 

Δ.Ε.Η. 

24.994 23.614 16.074 9.634 14.099 76.428 147.929 225.468 171.173 47.541 28.258 29.507 
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Διάγραμμα 3.22. Σύγκριση καταναλώσεων μοντέλου και πραγματικότητας 
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που το υπερβαίνουν είναι εκείνες του Αύγουστου (+4,1%) και του Μαΐου (-4,4%). Οι 

υπερβάσεις αυτές βεβαίως έχουν και τις αντίστοιχες πιθανές εξηγήσεις. Ο Αύγουστος, 

όπως έχει επισημανθεί αρκετές φορές, είναι ο μήνας στον οποίο η ένταση της 

παραγωγικής διαδικασίας βρίσκεται στο ζενίθ και η απαίτηση για ηλεκτρική ενέργεια 

αυξάνεται κατακόρυφα. Παράλληλα η λειτουργία όλων των μηχανημάτων, των συσκευών 

και των ψυκτικών θαλάμων δεν είναι δυνατό στην πραγματικότητα να μετρηθεί και να 

ελέγχει με συνέπεια να υπάρχει αυτή η διαφορά μεταξύ των υπολογισμών και των 

πραγματικών τιμών. Από την άλλη πλευρά ο Μάιος είναι ένας μήνας με μηδενική 

παραγωγική διαδικασία και μοναδικές ενεργειακές απαιτήσεις εκείνες που αφορούν τη 

λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων. Επίσης πρέπει να υπενθυμιστεί πως το Μάιο (όπως 

και τον Απρίλιο) οι ψυκτικοί θάλαμοι βρίσκονται σε μια διαδικασία καθαρισμού και 

προετοιμασίας για τους θερινούς μήνες. Επομένως η πιθανότερη αιτία για την εντοπισμένη 

διαφορά μεταξύ των τιμών είναι η υπέρβαση σε κάποιους από τους υπολογισμού των 

απαιτούμενων ψυκτικών φορτίων για το συγκεκριμένο μήνα.  
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Τέλος η ανάλυση θα εστιάσει στη σύγκριση των θεωρητικών και πραγματικών 

ενεργειακών καταναλώσεων ανά κατηγορία. Δυστυχώς στις εγκαταστάσεις του ΑΣΕΠΟΠ 

δεν υπάρχουν μετρητικά συστήματα ώστε να μπορεί κανείς να συγκρίνει ευθέως τα 

αποτελέσματα με τις πραγματικές τιμές. Είναι δυνατή όμως σχετική σύγκριση στη βάση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων του υπολογιστικού μοντέλου και των δεδομένων που μπορούν 

να αντληθούν από τη σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση της ενότητας 2.4. 

Ανατρέχοντας λοιπόν σε αυτό το κεφάλαιο, η ποσοστιαία διακύμανση των ενεργειακών 

καταναλώσεων ανά κατηγορία έχει ως εξής: 

 62% για τη λειτουργία των ψυκτικών θαλάμων 

 13% για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης των γραφείων 

 12% για την παραγωγική διαδικασία 

 3% για τις εγκαταστάσεις φωτισμού 

 10% για λοιπές καταναλώσεις  

Στο διάγραμμα 3.24 απεικονίζεται η σύγκριση μεταξύ των ποσοστών που υπολογίστηκαν 

και των ποσοστών που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία. Στην τρίτη στήλη έχει προστεθεί 

ένα ακόμη υπολογιστικό σύνολο το οποίο αντικατοπτρίζει την ποσοστιαία διακύμανση 

των ενεργειακών καταναλώσεων, απορρίπτοντας τις τιμές του Απριλίου και του Μαΐου, 

όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 3.2.7. Ως γενικό συμπέρασμα μπορεί να εξαχθεί πως η 

ποσοστιαία κατανομή όπως εκτιμήθηκε από το υπολογιστικό μοντέλο είναι αρκετά κοντά 

στη βιβλιογραφία. Επίσης είναι φανερό πως η απόρριψη των ακραίων τιμών-μηνών φέρνει 
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το μοντέλο πιο κοντά στην πραγματικότητα. Τέλος εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι 

πως η χρήση του υπολογιστικού μοντέλου υπερεκτιμά ως ένα βαθμό τα ενεργειακά φορτία 

που απαιτούνται από τους ψυκτικούς θαλάμους ή για τη θέρμανση των γραφείων, ενώ 

αντίθετα υποτιμά, σε μικρό ποσοστό βέβαια, τις ενεργειακές ανάγκες για την παραγωγική 

διαδικασία και τις λοιπές καταναλώσεις.   
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4. Θερμική Άνεση και Περιβαλλοντικές Συνθήκες 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο καταδείχτηκε πως η ενέργεια που δαπανάται για την κάλυψη 

των θερμικών και ψυκτικών φορτίων για τους χώρους των γραφείων αποτελεί το 14% των 

συνολικών καταναλώσεων της εγκατάστασης. Τα προβλήματα ωστόσο που προκύπτουν, 

έγκεινται στο γεγονός πως δεν υπάρχουν μετρήσεις απαιτούμενων φορτίων για το χώρο 

εργασίας, όπου και δεν υπάρχουν συσκευές  θέρμανσης ή ψύξης του χώρου. Παράλληλα 

και στους χώρους των γραφείων, υπάρχουν χρονικές περίοδοι που τα φορτία δεν 

καλύπτονται πλήρως. Έτσι θεωρήθηκε  ορθό να γίνει και μια προσπάθεια μελέτης της 

θερμικής άνεσης των χώρων των εγκαταστάσεων, εγκαθιστώντας μετρητικά όργανα για 

τις απαραίτητες παραμέτρους και συμπληρώνοντας αντίστοιχα ερωτηματολόγια μετά από 

συζήτηση με τους εργαζόμενους. Η διενέργεια μετρήσεων θερμικής άνεσης και 

εσωκλίματος έχει δύο στόχους. Αφενός τον προσδιορισμό χρήσιμων παραμέτρων που 

υπεισέρχονται στην ανάλυση των ενεργειακών φορτίων (όπως οι συνθήκες στους 

κλιματιζόμενους χώρους γραφείων ή της θερμοκρασίας συντήρησης στα ψυγεία), 

αφετέρου επιχειρεί να διαπιστώσει την θερμική αίσθηση των εργαζομένων, ειδικά σε έναν 

δύσκολο, κατά βάση ανοικτό και μη κλιματιζόμενο χώρο. Το ενδιαφέρον για μια τέτοια 

διερεύνηση είναι αυξημένο, καθώς εμπλέκονται αντικειμενικοί, μετρήσιμοι, παράγοντες, 

αλλά και υποκειμενικοί, οι οποίοι σχετίζονται με τον τρόπο αντίληψης των εργαζομένων 

του περιβάλλοντος εργασίας τους, σε συνθήκες ακραίες, οι οποίες παράλληλα 

χαρακτηρίζονται από μεταβατικά φαινόμενα, όπως στην περίπτωση μετάβασης από το 

χώρο των ψυγείων στο χώρο εργασίας. Τέλος πρέπει να τονιστεί πως η μελέτη αφορά 

αποκλειστικά τους χειμερινούς μήνες (και γενικά τους πιο ψυχρούς μήνες), καθώς 

σύμφωνα και με τις ομολογίες των εργαζομένων κατά τους θερινούς μήνες τα προβλήματα 

που αφορούν τις συνθήκες θερμικής άνεσης είναι ελάχιστα. 

 

4.1. Πειραματική Διάταξη 

 

Όπως αναφέρθηκε, στα πλαίσια της  ανάλυσης πραγματοποιήθηκε μετρητική καμπάνια, με 

στόχο τον προσδιορισμό των τιμών των βασικών παραμέτρων θερμικής άνεσης και 

εσωκλίματος. 

Οι τιμές των παραμέτρων που μετρήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

 Θερμοκρασία 
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 Σχετική Υγρασία 

 Συγκέντρωση CO2 

Οι απαιτούμενες μετρήσεις διενεργήθηκαν συστηματικά κατά τη χρονική περίοδο 

29/01/2019 έως 13/02/2019. 

Για τη συστηματική διενέργεια των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 7 μετρητικά 

όργανα, δύο διαφορετικών τύπων. Χρησιμοποιήθηκαν 3 όργανα Telaire 7001, Hobo 

ONSET U12-012 με δυνατότητα μέτρησης τιμών θερμοκρασίας, υγρασίας και CO2  και  4  

όργανα τύπου  Hobo ONSET Η08-003-02, τα οποία έχουν ικανότητα μέτρησης τιμών 

θερμοκρασίας και υγρασίας. Ως χρόνος δειγματοληψίας ορίστηκαν τα 10 min, ενώ ειδικά 

στους ψυκτικούς θαλάμους όπου οι μετρήσεις λαμβάνονταν ανά 2 min ώστε να γίνει 

κατανοητή η θερμική λειτουργία των ψυγείων. Στον πίνακα 4.1 παρουσιάζονται συνοπτικά 

τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οργάνων, καθώς και κωδικοποίηση τους σύμφωνα με τη 

θέση τους στο χώρο υπό μελέτη. 

 
Πίνακας 4.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά μετρητικών οργάνων 

 

 

 

Τα μετρητικά όργανα έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, ώστε να μπορούν να τοποθετούνται σε 

κάθε χώρο και παράλληλα να μη δημιουργούν με την παρουσία τους οποιοδήποτε 

πρόβλημα στη λειτουργία των εγκαταστάσεων ή άλλου είδους όχληση. Οι φωτογραφίες 

που ακολουθούν (εικόνα 2.1) απεικονίζουν τους 2 τύπους οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν 

για τη διενέργεια των μετρήσεων, του Α (Telaire 7001, Hobo ONSET U12-012) και του Β 

(Hobo ONSET Η08-003-02) αντίστοιχα. 

Encoded 

Letter 

Position 

Indication 
Measuring 

Quantity 
Instrument type Measuring characteristics 

A A1, A2, A3 T-RH- CCO2 
Telaire 7001, Hobo 

ONSET U12-012 

Ορθότητα: ±0.5oC (T), ±5% (RH) , ±5% ή ±50 ppm 

(CCO2) 

Εύρος: -20 – 70oC (T), 5-95% (RH), 0-10000 ppm  

(CCO2) 

B 
B1, B2, B3, 

B4 
T-RH 

Hobo ONSET Η08-003-

02 

Ορθότητα: ±0.5oC (Τ), ± 5% (RH) 

Εύρος: -20 – 70oC (T), 25-95% (RH) 
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Θεωρήθηκε ορθότερο τα μετρητικά όργανα που έχουν τη δυνατότητα μέτρησης τιμών 

συγκέντρωσης CO2 να τοποθετηθούν σε χώρους όπου υπάρχει έντονη η ανθρώπινη 

παρουσία. Έτσι τα όργανα αυτά μοιράστηκαν στους χώρους των γραφείων, στο χώρο 

διαλογής φρούτων και στο διάδρομο μεταξύ των ψυκτικών θαλάμων. Αντίθετα τα 

υπόλοιπα μετρητικά όργανα τοποθετήθηκαν στον εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων, σε 

έναν από τους ψυκτικούς θαλάμους, στο χώρο εργασίας και στο χώρο λειτουργίας της 

γραμμής διαλογής. Στον πίνακα 4.2 αναγράφονται τα χρησιμοποιούμενα όργανα 

μέτρησης, οι αντίστοιχοι χώροι τοποθέτησης τους, ο ακριβής χρόνος καταγραφής και 

τέλος ο αριθμός των μετρήσεων. Επίσης στο παράρτημα ǀ παρουσιάζεται η θέση τους στην 

κάτοψη του χώρου. 

Πίνακας 4.2. Στοιχεία μετρήσεων 

Ονομασία Τύπος Οργάνου 
Χώρος 

Καταγραφής 

Χρόνος 

Καταγραφής 

Αριθμός 

Μετρήσεων 

Α1 
Telaire 7001, Hobo 

ONSET U12-012 
Γραφεία 

12:00, 29/01/2019 

12:30, 13/02/2019 
2166 

Α2 
Telaire 7001, Hobo 

ONSET U12-012 
Διάδρομος Ψυγείων 

10:00, 29/01/2019 

12:40, 13/02/2019 
2177 

Α3 
Telaire 7001, Hobo 

ONSET U12-012 
Χώρος Διαλογής 

10:00, 29/01/2019 

12:20, 13/02/2019 
2175 

Β1 
Hobo ONSET Η08-

003-02 

Χώρος Λειτουργίας 

Γραμμής Διαλογής 

10:00, 29/01/2019 

13:00, 13/02/2019 
2180 

Β2 
Hobo ONSET Η08-

003-02 
Εξωτερικός Χώρος 

10:00, 29/01/2019 

13:20, 13/02/2019 
2182 

Β3 
Hobo ONSET Η08-

003-02 
Χώρος Εργασίας 

10:00, 29/01/2019 

13:10, 13/02/2019 
2181 

Β4 
Hobo ONSET Η08-

003-02 
Ψυκτικός Θάλαμος 

10:00, 29/01/2019 
12:50, 13/02/2019 

2179 

 

 

 

Εικόνα 4.1.  Όργανα μέτρησης 
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4.2. Αποτελέσματα Μετρήσεων Παραμέτρων Θερμικής Άνεσης 
 

Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Για τις 

ανάγκες της παρουσίασης, πέραν από την παρουσίαση των μέσων, ελαχίστων και 

μεγίστων τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων, επιλέχθηκε η παρουσίαση της 

συμπεριφοράς των παραμέτρων για μια συγκεκριμένη ημέρα. Η ημέρα αυτή (4/2/2019), 

μπορεί να χαρακτηριστεί και ως τυπική σε σχέση με τις κλιματικές συνθήκες αλλά και τις 

συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης. 

4.2.1. Χώροι Γραφείων 

Στους χώρους των γραφείων τοποθετήθηκε η συσκευή Α1 με στόχο να μετρήσει 

συστηματικά τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και τη συγκέντρωση του CO2. Η 

θερμοκρασία κινείται γύρω από μια μέση τιμή κοντά στους 19 oC, ενώ η σχετική υγρασία 

παραμένει σε ικανοποιητικά ποσοστά, περίπου 43,5 %. Τέλος η συγκέντρωση του CO2 δεν 

βρίσκεται σε επικίνδυνα επίπεδα καθώς η μέση τιμή είναι στα 642 ppm. Ενδιαφέρον στο 

χώρο των γραφείων παρουσιάζει και η διακύμανση των παραμέτρων τις ώρες λειτουργίας 

της επιχείρησης και η παράλληλη σύγκριση των τιμών σε αντιδιαστολή με τις αντίστοιχες 

ημερήσιες τιμές. Στον πίνακα 4.3 παρουσιάζονται η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη τιμή 

για κάθε παράμετρο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και οι αντίστοιχες τιμές κατά 

τις ώρες λειτουργίας τις επιχείρησης. 

Πίνακας 4.3. Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στους χώρους των γραφείων 

Χώροι Γραφείων 

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

 
Σύνολο 

Ημέρας 

Ωράριο 

Εργασίας 

Σύνολο 

Ημέρας 

Ωράριο 

Εργασίας 

Σύνολο 

Ημέρας 

Ωράριο 

Εργασίας 

Θερμοκρασία (oC) 16,7 17,4 18,8 18,5 21,9 19,9 

Σχετική Υγρασία (%) 34,2 35 43,4 37,1 54,6 39,4 
Συγκέντρωση CO2 

(ppm) 
371 103 642 720 1422 1422 

 

Όπως είναι λογικό η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας εμφανίζει αυξητικές 

τάσεις κατά τις μεσημεριανές ώρες και τις ώρες γραφείου, όταν και βρίσκονται σε 

λειτουργία οι συσκευές θέρμανσης των χώρων, διατηρώντας μια σχεδόν σταθερή τιμή 

στους 19 oC. Ανάλογα η θερμοκρασία μειώνεται με το τέλος του ωραρίου εργασίας (4:00 

μμ) και παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στους 18 oC. Παρόμοια 

διακύμανση παρουσιάζουν και οι τιμές της σχετικής υγρασίας, οι οποίες εμφανίζουν 

ωστόσο 2 μέγιστα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το πρώτο περίπου στις 9:00 πμ, η οποί 



[79] 
 

και αποτελεί την ώρα προσέλευσης του προσωπικού και το δεύτερο την ώρα αναχώρησης 

(4:00 μμ). Το διάγραμμα 4.1 απεικονίζει πλήρως την ημερήσια διακύμανση των τιμών της 

θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας κατά την τυπική ημέρα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τιμές της συγκέντρωσης του CO2 διακρίνονται από μια σταθερή διακύμανση, γύρω από 

τη μέση τιμή των 640 ppm, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εξαίρεση τις ώρες 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων όπου οι τιμές παρουσιάζουν μια γενικότερη αύξηση 

φτάνοντας μέχρι και τα 1300 ppm. Στο διάγραμμα 4.2 παρουσιάζεται πιο αναλυτικά η 

ημερήσια διακύμανση των τιμών του CO2. 
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4.2.2.  Διάδρομος Ψυγείων 

Στο διάδρομο των ψυκτικών θαλάμων τοποθετήθηκε η συσκευή Α2 και διενεργήθηκαν 

μετρήσεις για τη θερμοκρασία, τη σχετική υγρασία και τη συγκέντρωση του CO2. Όπως 

γίνεται κατανοητό η θερμοκρασία είναι σε χαμηλά επίπεδα, κοντά στη θερμοκρασία των 

ψυγείων, με μέση τιμή τους 5,2 oC. Παράλληλα πολύ υψηλές είναι οι τιμές της υγρασίας 

(79,2 % μέση τιμή), ενώ οι συγκεντρώσεις του CO2 είναι σχεδόν μηδενικές αφού η μέση 

τιμή ισούται με 135 ppm. Στον πίνακα 4.4 αναγράφονται η ελάχιστη, η μέση και η μέγιστη 

τιμή για κάθε παράμετρο. 

Πίνακας 4.4. Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στο διάδρομο των ψυγείων 

Διάδρομος Ψυγείων 

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Θερμοκρασία (oC) 3,9 5,2 9,3 
Σχετική Υγρασία (%) 53,9 79,2 90,9 

Συγκέντρωση CO2 

(ppm) 
117 135 146 

 

Στο διάγραμμα 4.3 παρουσιάζονται οι ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της 

υγρασίας. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας παραμένει σταθερή κοντά στους 

4,5 oC και αρχίζει να αυξάνει κατά διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεγάλη κάμψη των τιμών της θερμοκρασίας μεταξύ 02:00 μμ 

και 06:00 μμ περίπου. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την απομόνωση των θαλάμων ψύξης 

(ερμητικό κλείσιμο των θυρών του διαδρόμου-πτώση της θερμοκρασίας) και την 

αντίστροφη πορεία (άνοιγμα των πόρτων-αύξηση θερμοκρασίας). Αντίστοιχη είναι και η 

διακύμανση των τιμών της σχετικής υγρασίας με σαφώς αρκετά υψηλές τιμές, κοντά στο 

80% τις νυχτερινές ώρες και στο 85% την ημέρα. 
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Οι τιμές συγκέντρωσης του CO2  δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα στοιχεία 

μεταβλητότητας καθ’ όλη την ημέρα. Η διακύμανση των τιμών είναι αρκετά μικρή από 

125 ppm εως 145 ppm. Ουσιαστικά η τιμή συγκέντρωσης θα μπορούσε να θεωρηθεί και 

σταθερή, όπως αναπαριστά και το διάγραμμα 4.4 πιο κάτω. 

 

4.2.3.  Χώρος Διαλογής 

Στο χώρο όπου συντελείται το μεγαλύτερο κομμάτι του ποιοτικού ελέγχου και της 

διαλογής των νωπών φρούτων τοποθετήθηκε η συσκευή Α3 με σκοπό να μετρηθούν η 

θερμοκρασία, η σχετική υγρασία και η συγκέντρωση του CO2. Ο συγκεκριμένος χώρος, 

όπως και ο χώρος εργασίας που θα δούμε πιο κάτω είναι μαζί με τα γραφεία οι 3 χώροι με 
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το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τις συνθήκες θερμικής άνεσης, καθώς σε αυτούς 

βρίσκεται σε καθημερινή βάση το 90-95% του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. 

Παρατηρείται ότι η θερμοκρασία βρίσκεται γενικά σε χαμηλά επίπεδα με μέση τιμή 

περίπου 7,5 oC, ενώ ταυτόχρονα και το ποσοστό της σχετικής υγρασίας είναι υψηλό  (74% 

μέση τιμή). Τέλος το CO2 φαίνεται να μην επηρεάζει ιδιαίτερα τις συνθήκες του χώρου 

καθώς είναι σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα με μέση τιμή τα 589 ppm και μέγιστη μόλις στα 

980 ppm. Ο πίνακας 4.5 καταγράφει τις ελάχιστες τις μέσες και τις μέγιστες τιμές πιο 

αναλυτικά. 

Πίνακας 4.5. Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στο χώρο διαλογής 

Χώρος Διαλογής 

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Θερμοκρασία (oC) 4,92 7,58 10,54 
Σχετική Υγρασία (%) 46,71 74,13 85,50 

Συγκέντρωση CO2 

(ppm) 
23 589 980 

Είναι δεδομένο πως οι τιμές της θερμοκρασίας στο χώρο είναι αρκετά χαμηλές και όπως 

αποδεικνύεται και από το ακόλουθο διάγραμμα 4.5 η διακύμανση των τιμών είναι μικρή. 

Ουσιαστικά οι τιμές τις θερμοκρασίας κινούνται μεταξύ 8 oC και 10 oC. Παρόμοια 

διακύμανση εμφανίζουν και οι τιμές της σχετικής υγρασίας καθώς δεν υπερβαίνουν το 

85% και δεν πέφτουν κάτω από το 82%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αντίθετα η ημερήσια διακύμανση των συγκεντρώσεων του CO2 παρουσιάζει ξεκάθαρα 

αυξημένες τιμές κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας (περίπου 8:00 πμ έως 1:00 μμ). 
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Το διάγραμμα 4.6 σκιαγραφεί τη διακύμανση των τιμών συγκέντρωσης του CO2  καθ’ όλη 

τη διάρκεια της ημέρας. 

 

4.2.4.  Χώρος Λειτουργίας Γραμμής Παραγωγής 

 

Για το χώρο όπου λειτουργεί η γραμμή παραγωγής επιλέχθηκε να μετρηθούν μόνο οι τιμές 

τις θερμοκρασίας και εκείνες της σχετικής υγρασίας. Στο χώρο τοποθετήθηκε η συσκευή 

Β1 και τα αποτελέσματα δεν έχουν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις με τα αντίστοιχα του 

χώρου διαλογής αφού η θερμοκρασία βρίσκεται περίπου στους 7,5 oC ενώ η σχετική 

υγρασία κοντά στο 70%.   Στον πίνακα 4.6 αναγράφονται οι απαραίτητες τιμές για κάθε 

παράμετρο. 

 
Πίνακας 4.6.  Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στο χώρο λειτουργίας της γραμμής παραγωγής 

Χώρος Λειτουργίας Γραμμής Παραγωγής 

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Θερμοκρασία (oC) 5,40 7,58 10,99 
Σχετική Υγρασία (%) 39,9 69,14 91,7 

 

Είναι ξεκάθαρο πως η θερμοκρασία μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας με το 

συνηθισμένο τρόπο, αυξανόμενη δηλαδή τις μεσημεριανές ώρες (9,5 oC ) και 

παρουσιάζοντας τις χαμηλότερες τιμές αργά το βράδυ (8 oC). Η διακύμανση των τιμών της 
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σχετικής υγρασίας παρουσιάζει περισσότερα σκαμπανεβάσματα, ωστόσο οι αποκλίσεις 

των τιμών είναι μικρές (80%-90%). Το διάγραμμα 4.7 περιγράφει πιο καθαρά τις 

ημερήσιες διακυμάνσεις των τιμών της θερμοκρασίας και της υγρασίας. 

 

4.2.5.  Εξωτερικός Χώρος 

Η αποτύπωση της θερμοκρασιακή συμπεριφοράς του παρουσιάζει δυσκολίες, καθώς 

εμφανίζονται μεγάλες διακυμάνσεις ειδικά κατά τη χρονική διάρκεια που διενεργήθηκαν 

οι μετρήσεις. Όπως διαπιστώνεται και από τον πίνακα 4.7 η θερμοκρασία μπορεί να 

κυμαίνεται από τιμές ελάχιστα άνω των 0 oC έως και τους 27 oC. Ωστόσο μια μέση τιμή 

μπορεί να θεωρηθεί μια θερμοκρασία κοντά στους 7 oC. Αντίστοιχα είναι τα 

συμπεράσματα και για τη σχετική υγρασία καθώς παρουσιάζει τιμές από 20% έως και 

σχεδόν 100% με μέση τιμή το 76%. 

Πίνακας 4.7.  Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στον εξωτερικό χώρο 

Εξωτερικός Χώρος  

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Θερμοκρασία (oC) 0,73 6,82 26,73 
Σχετική Υγρασία (%) 23,40 76,12 100 

Η εικόνα της ημερήσιας διακύμανσης των τιμών της θερμοκρασίας (διάγραμμα 4.8), 

αποδεικνύει τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές αφού παρουσιάζει υψηλότερες τιμές κατά 

τη διάρκεια της νύχτας σε αντίθεση με τις μεσημεριανές ώρες. Αυτό φυσικά οφείλεται στη 

διαφοροποίηση των καιρικών συνθηκών. Εδώ πρέπει να τονιστεί πως ένας λόγος επιλογής 

της συγκεκριμένης ημέρας (04/02/2019) ως ημέρα αναφοράς, είναι και οι συνθήκες 
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βροχόπτωσης που επικράτησαν τις μεσημεριανές ώρες (100 % ποσοστό σχετικής 

υγρασίας), καθώς θεωρήθηκε μια αντιπροσωπευτική κατάσταση για τους χειμερινούς 

μήνες. 

 

4.2.6. Χώρος Εργασίας 

Έχει τονιστεί και προηγουμένως πως η ανάλυση των συνθηκών στο χώρο εργασίας έχει 

ιδιαίτερη σημασία. Ο πίνακας 4.8 παρουσιάζει τις βασικές τιμές των παραμέτρων. Είναι 

εμφανές ότι οι θερμοκρασίες κινούνται σε χαμηλά επίπεδα (από 5 oC έως 10 oC), ενώ οι 

τιμές της σχετικής υγρασίας παρουσιάζουν μεγαλύτερη διασπορά (33,7% έως 89,5%) 

σαφώς επηρεασμένες και από τις συνθήκες που επικρατούν στον εξωτερικό χώρο των 

εγκαταστάσεων. 

Πίνακας 4.8.  Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στο χώρο εργασίας 

 

Οι ημερήσιες διακυμάνσεις των τιμών της θερμοκρασίας δεν είναι μεγάλες, από 7 oC τις 

νυχτερινές ώρες έως και 9 oC τις μεσημεριανές. Μικρές αποκλίσεις παρουσιάζουν και οι 

τιμές της σχετική υγρασίας αφού κινούνται από 75 % τις απογευματινές ώρες μέχρι και 90 

Χώρος Εργασίας 

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Θερμοκρασία (oC) 5 7,3 9,8 
Σχετική Υγρασία (%) 33,7 68,8 89,5 
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% τις πρώτες πρωινές ώρες. Το διάγραμμα 4.9 απεικονίζει την ημερήσια διακύμανση των 

τιμών της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας στο χώρο εργασίας. 

 

4.2.7.  Ψυκτικός Θάλαμος 

Η ανάλυση της θερμικής κατάστασης εντός ενός θαλάμου ψύξης αποτελεί μια ευχερή 

διαδικασία, στο βαθμό που υιοθετείται και ένα χρονικό βήμα το οποίο να καταγράψει με 

ακρίβεια τη λειτουργία της ψυκτικής μηχανής. Η διακύμανση των τιμών είναι λίγο πολύ 

συγκεκριμένη καθώς πρέπει να τηρούνται οι βασικές συνθήκες για τη σωστή λειτουργία 

των εγκαταστάσεων. Έτσι η θερμοκρασία κινείται μεταξύ -0,1 oC και 2 oC με μέση τιμή 

τον 1,3 oC, δηλαδή  τη θερμοκρασία συντήρησης των φρούτων. Αντίστοιχα οι τιμές 

σχετικής υγρασίας παρουσιάζονται μεταξύ 80% και 95% με μέση τιμή το 92%, κάτι 

αναμενόμενο λόγω των χαμηλών τιμών θερμοκρασίας. Ο πίνακας 4.9 καταγράφει 

αναλυτικά τις συνθήκες εντός του ψυκτικού θαλάμου. 

Πίνακας 4.9. Χαρακτηριστικές τιμές παραμέτρων στον ψυκτικό θάλαμο 

Ψυκτικός Θάλαμος 

Παράμετρος Ελάχιστη Τιμή Μέση Τιμή Μέγιστη Τιμή 

Θερμοκρασία (oC) -0,16 1,37 2,03 
Σχετική Υγρασία (%) 78 80 92 
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Όπως έχει τονιστεί και στην αρχή του κεφαλαίου εντός των ψυκτικών θαλάμων 

διενεργήθηκαν συμπληρωματικές μετρήσεις με χρονικό διάστημα μεταξύ των μετρήσεων 

τα 2 min. Στο διάγραμμα 4.10 παρουσιάζεται η ημερήσια διακύμανση των τιμών 

θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας μιας εκ των συμπληρωματικών μετρήσεων ώστε να 

κατανοηθεί καλύτερα η θερμική συμπεριφορά των ψυγείων. Η ημερήσια διακύμανση των 

τιμών θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας είναι η αναμενόμενη. Μια σταθερή τιμή, η 

τιμή λειτουργίας (1,3 oC και 92 % αντίστοιχα) συντηρείται στη μεγαλύτερη διάρκεια της 

ημέρας. Η αύξηση των τιμών της θερμοκρασίας σε μη επιτρεπτά όρια (θερμοκρασία >2,2 

oC) συνεπάγεται την αυτόματη έναρξη λειτουργίας του συστήματος ψύξης ώστε να 

επανέλθει η θερμική κατάσταση στο απαιτούμενο επίπεδο.  

 

4.2.8.  Συνολική Κατάσταση 

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν 

προηγουμένως στο σύνολό τους, για όλους δηλαδή τους χώρους και κατά την ημέρα 

αναφοράς. Στο διάγραμμα 4.11 εικονίζεται η θερμοκρασία. Το δεδομένο που χρήζει 

ιδιαίτερης προσοχής εδώ, είναι πως οι χώροι εργασίας, διαλογής και ο χώρος λειτουργίας 

της γραμμής παραγωγής παρουσιάζουν την ίδια διακύμανση και οι αντίστοιχες τιμές είναι 
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σχεδόν ίσες. Παράλληλα είναι εμφανές ότι οι συγκεκριμένες τιμές είναι πολύ κοντά και 

στις θερμοκρασίες που εμφανίζονται στις μετρήσεις για τον εξωτερικό χώρο.  

 

Το διάγραμμα 4.12 αναπαριστά την ημερήσια διακύμανση των τιμών της σχετικής  

υγρασίας στους χώρους μελέτης. Σε αυτό το γράφημα παρατηρείται πως οι τιμές τις 

υγρασίας στους χώρους πλην των ψυγείων και των γραφείων, επηρεάζονται άμεσα από τις 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον των εγκαταστάσεων.  
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Τέλος, το διάγραμμα 4.13 εικονίζει την ημερήσια διακύμανση των συγκεντρώσεων CO2 

στους χώρους όπου διενεργήθηκαν οι αντίστοιχες μετρήσεις. Στο διάγραμμα 

αποδεικνύεται πως η συγκέντρωση του CO2 δεν υπερβαίνει σε κανένα χώρο των 

εγκαταστάσεων τα όρια που θεωρούνται από τη βιβλιογραφία ως μέγιστα (Συγκέντρωση 

CO2<1200 ppm) (CEN, 2007; ANSI/ASHRAE, 2001) και δύνανται να καταστήσουν τον 

αέρα επιβλαβή για την ανθρώπινη παρουσία. Oι όποιες διακυμάνσεις προκύπτουν 

οφείλονται αποκλειστικά στην παρουσία του ανθρώπινου εργατικού δυναμικού. Οι 

μέγιστες τιμές που παρουσιάζονται στους χώρους γραφείων (> 1200 ppm), όπως 

αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη ενότητα, είναι αποτέλεσμα κακού αερισμού των 

γραφείων και του καπνού που αποβάλλεται από τα τσιγάρα των παραβρισκόμενων στο 

χώρο.  

 

4.3. Ανάλυση Ερωτηματολογίων 

 

Η διενέργεια των μετρήσεων βασικών παραμέτρων και η ανάλυση των αποτελεσμάτων 

τους δίνουν μια εικόνα για τη θερμική συμπεριφορά των εγκαταστάσεων που μελετώνται. 

Ωστόσο σε μια πιο εμπεριστατωμένη και ορθολογική μελέτη που αφορά τους όρους 

θερμικής άνεσης σε ένα κτήριο πρέπει να προστεθεί και ο ανθρώπινος παράγοντας. Η 

αίσθηση θερμικής άνεσης είναι μια υποκειμενική κατάσταση και παράλληλα εξαρτάται 
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από διάφορους παράγοντες, όπως το φύλλο, η ηλικία κ.α. Ο πιο άμεσος και 

αποτελεσματικός τρόπος για να διερευνηθεί η κατάσταση θερμικής άνεσης σε ένα κτήριο 

είναι η επικοινωνία με τους εργαζομένους και η καταγραφή των χαρακτηριστικών που οι 

ίδιοι καταδεικνύουν σε ένα ερωτηματολόγιο το όποιο στη συνέχεια μπορεί να αξιολογηθεί. 

Η παραπάνω πρακτική είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε αντίστοιχες μελέτες, οι οποίες 

επιχειρούν να διαπιστώσουν τον βαθμό σύμπτωσης μεταξύ των εκτιμήσεων θερμικής 

άνεσης (βάσει κάποιου μοντέλου, με πιο διαδεδομένο του Fanger), και της πραγματικής 

αίσθηση των χρηστών του χώρου.  

Το μοντέλο Fanger είναι το πιο διαδεδομένο μοντέλο για τον υπολογισμό της θερμικής 

άνεσης, το οποίο εισάγει δύο βασικούς δείκτες, τον PMV και τον PPD. Συγκεκριμένα, ο 

δείκτη της μέσης προβλεπόμενης τιμής ψηφοφορίας PMV (Predicted Mean Vote), και ο 

δείκτη δυσαρέσκειας των ανθρώπων ή αλλιώς δείκτη PPD (Predicted Percent of 

Dissatisfied people) ως συνέχεια της θεωρίας του Fanger, κάνουν εύκολη την εξαγωγή 

συμπερασμάτων για την αίσθηση του θερμικού περιβάλλοντος που επικρατεί σε έναν 

χώρο. Οι δύο αυτοί δείκτες είναι σύνθετες μαθηματικές σχέσεις που λαμβάνουν υπόψη ένα 

πλήθος παραμέτρων (Fanger, 1970). 

Ο δείκτης PMV είναι μια κλίμακα 7 σημείων και αποτελεί τη μέση τιμή εκτίμησης της 

θερμικής άνεσης από τα άτομα που βρίσκονται μέσα σε ένα χώρο με δεδομένες συνθήκες. 

Η μηδενική τιμή είναι η τιμή στην οποία το άτομο αισθάνεται άνετα με τις θερμικές 

συνθήκες. 

Κλίμακα τιμών PMV που οι τιμές αναφέρονται στο θερμικό περιβάλλον είναι (Κοτσίρης, 

2007): 

 -3: Ψυχρό 

 -2: Δροσερό 

 -1: Ελαφρώς δροσερό  

   0: Ουδέτερο 

 +1: Ελαφρώς ζεστό 

 +2: Ζεστό 

 +3: Καυτό 
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Τα δύο βασικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διενέργεια της επικοινωνίας με 

τους εργαζομένους είναι αρχικά η δημιουργία ενός ερωτηματολογίου με απλές, σαφείς και 

περιεκτικές ερωτήσεις οι οποίες θα απαντώνται σύντομα και ουσιαστικά. Η δεύτερη 

δυσκολία του όλου εγχειρήματος έχει να κάνει με τον πληθυσμό των εργαζομένων που θα 

κληθούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Το πλήθος των ερωτώμενων ασφαλώς 

δεν μπορεί να είναι όλο το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης, ωστόσο πρέπει να 

αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα. Επίσης προτιμάται οι ερωτώμενοι να εργάζονται σε 

διαφορετικούς χώρους της επιχείρησης, να έχουν διαφορετικά προσωπικά χαρακτηριστικά 

(π.χ. φύλλο, ηλικία, κ.α.) ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο αξιόπιστο. 

 

4.3.1. Στοιχεία Ερωτηματολογίων 

 

Το ερωτηματολόγιο, λοιπόν, πρέπει να είναι περιεκτικό και  οι ερωτήσεις απλές, 

κατανοητές και ουσιώδεις. Με τα ανωτέρω ως πρότυπο, το ερωτηματολόγιο 

ολοκληρώθηκε με 15 συνολικά ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των 

απαιτούμενων στοιχείων για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την κατάσταση 

θερμικής άνεσης στους χώρους των εγκαταστάσεων του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού. 

Οι πρώτες 2 ερωτήσεις ουσιαστικά αναλύουν το ρόλο του ερωτώμενου στην επιχείρηση, 

την ασχολία του και το χώρο στον οποίο κινείται. Οι επόμενες 5 αφορούν κάποια 

προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλλο, η ηλικία, το βάρος, το ύψος και εάν πάσχει ο 

ερωτώμενος από κάποια ασθένεια που ενδέχεται να επηρεάζεται από τη θερμική 

κατάσταση του χώρου. Η 8η ερώτηση είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές αφού 

αντικατοπτρίζει εμμέσως τη θερμική κατάσταση του εργαζομένου ρωτώντας τον για το 

ενδυματολογικό του προφίλ. Στη συνέχεια υπάρχουν 2 ερωτήσεις οι οποίες αναφέρονται 

στο θερμικό περιβάλλον του χώρου (ερωτήσεις 9 και 10), μια η οποία εστιάζει στο θέμα 

της υγρασίας (11η ερώτηση) και δύο οι οποίες διερευνούν το ζήτημα του φωτισμού (12η 

και 13η). Οι δύο τελευταίες ερωτήσεις στοχεύουν αρχικά στη σύγκριση της θερμικής 

κατάστασης του κτηρίου με την αντίστοιχη της οικίας του ερωτώμενου (14η ερώτηση) και 

εν τέλει στην επιρροή της εργασιακής αποτελεσματικότητας από τις θερμικές συνθήκες 

που επικρατούν στο χώρο εργασίας (15η ερώτηση). Το πρότυπο του ερωτηματολογίου 

παρουσιάζεται ολοκληρωμένο στο Παράρτημα ǀǀ. 
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4.3.2.  Χαρακτηριστικά Ερωτώμενων 

 

Ένα δείγμα ερωτώμενων για να θεωρηθεί αντικειμενικό και αξιόπιστο, πρέπει να 

αποτελείται από ένα σύνολο το οποίο να καλύπτει ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού 

πληθυσμού. Παράλληλα πρέπει οι ερωτώμενοι να έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και 

να εργάζονται σε διαφορετικούς χώρους των εγκαταστάσεων, ώστε να αντληθούν πλήρη 

στοιχεία για το σύνολο των χώρων της επιχείρησης. Με αυτά ως βάση ερωτήθηκαν στο 

σύνολο 7 εργαζόμενοι διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικής θέσεως εργασίας. 

Οι δύο πρώτοι ερωτώμενοι είναι ο γενικός διευθυντής της επιχείρησης και ένας υπάλληλος 

του λογιστηρίου με στόχο τη διερεύνηση της θερμικής κατάστασης στους χώρους 

γραφείου. Στη συνέχεια ερωτήθηκαν 2 γυναίκες οι οποίες εργάζονται στον ποιοτικό 

έλεγχο και στη διαλογή των φρούτων αντίστοιχα. Οι 3 τελευταίοι ερωτώμενοι είναι 

εργαζόμενοι οι οποίοι κινούνται σε όλο το χώρο των εγκαταστάσεων και για αυτό έχουν 

ιδιαίτερη σημασία οι απαντήσεις τους. Το 5ο ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από έναν 

εργάτη γενικών καθηκόντων και το  6ο από έναν χειριστή περονοφόρου οχήματος, ο 

οποίος μάλιστα κινείται και στους εξωτερικούς χώρους πέριξ των εγκαταστάσεων αλλά 

και εντός του διαδρόμου μεταξύ των ψυκτικών θαλάμων. Το τελευταίο ερωτηματολόγιο 

κλήθηκε να συμπληρώσει ο υπεύθυνος για τη φορτοεκφόρτωση των εμπορεύσιμων 

προϊόντων και οι απαντήσεις του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ουσιαστικά ο χώρος 

εργασίας του είναι το εσωτερικό των ψυκτικών θαλάμων και ο διάδρομος μεταξύ των 

ψυγείων. 

 

4.3.3.  Αποτελέσματα Απαντήσεων 

 

Ο πληθυσμός του δείγματος δεν είναι μεγάλος, ωστόσο είναι αξιόπιστος και μπορεί να 

δώσει ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη θερμική ανάλυση των εγκαταστάσεων. Αρχικά 

πρέπει να τονιστεί πως στο σύνολο των ερωτηθέντων οι 5 ήταν άνδρες και οι 2 γυναίκες 

και οι ηλικίες των ερωτηθέντων βρίσκονται μεταξύ 30 και 60 χρονών. 

Ξεκινώντας με την ανάλυση των απαντήσεων το πρώτο κομμάτι που κάνει εντύπωση είναι 

εκείνο της ενδυμασίας. Οι εργαζόμενοι που κινούνται στους χώρους εκτός των γραφείων 

φοράνε ισοθερμικά εσώρουχα, ζεστά ρούχα και μπουφάν. Μάλιστα κάποιοι εξ αυτών 

χρησιμοποιούν γάντια και σκούφο. Αντίθετα η ενδυμασία των εργαζομένων εντός των 

γραφείων είναι πιο απλή και ελαφριά. 
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Στα διάγραμμα 4.14 και 4.15  παρουσιάζεται η θερμική αίσθηση των εργαζομένων για το 

περιβάλλον. Το ανθρώπινο προσωπικό που εργάζεται στους χώρους παραγωγής θεωρεί το 

περιβάλλον ψυχρό, ενώ οι εργαζόμενοι στα γραφεία θεωρούν το περιβάλλον ελαφρώς 

ζεστό ο ένας εξ αυτών και ελαφρός κρύο ο έτερος. Αυτό συνίσταται και στο γεγονός του 

τρόπου χρήσης των κλιματιστικών συσκευών που θερμαίνουν τους χώρους. Αντίστοιχα 

είναι τα αποτελέσματα και για τη διαφοροποίηση του θερμικού περιβάλλοντος που ίσως 

χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι στους χώρους παραγωγής θέλουν ένα πολύ 

θερμότερο περιβάλλον, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους στα γραφεία οι οποίοι είναι 

ικανοποιημένοι από το θερμικό προφίλ του περιβάλλοντος. 

 

Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που αφορούν τη θερμική κατάσταση των 

εγκαταστάσεων είναι τα ποσοστά της υγρασίας, που λόγω των κλιματολογικών δεδομένων 

της περιοχής αλλά και της απαιτήσεις για μεγάλες ποσότητες ψυκτικών φορτίων στους 

ψυκτικούς θαλάμους, είναι αρκετά μεγάλα. Οι εργαζόμενοι, όπως παρουσιάζει και το 

διάγραμμα 4.16,  συμφωνούν σε μεγάλο ποσοστό πως ο αέρας στους χώρους παραγωγής 

είναι υγρός, ενώ υπάρχει και η άποψη, από τον υπεύθυνο διακίνησης των φρούτων ο 

οποίος συνήθως βρίσκεται και στο εσωτερικό των ψυκτικών θαλάμων, πως ο αέρας έχει 

πολύ μεγάλο ποσοστό υγρασίας. 

 

Θα προτιμούσατε το θερμικό περιβάλλον να 
είναι διαφορετικό

Πολύ Θερμότερο    

Ελαφρώς Θερμότερο

Καμία Αλλαγή

Ελαφρώς 

Δροσερότερο

Πολύ Δροσερότερο

Πως νιώθεται το περιβάλλον του χώρου 
εργασίας

Ψυχρό (-3)

Δροσερό (-2)

Ελαφρώς Δροσερό (-

1)
Ούδετερο (0)

Ελαφρώς Ζεστό (+1)

Ζεστό (+2)

Διάγραμμα 4.14.  Θερμική αίσθηση περιβάλλοντος χώρου Διάγραμμα4.15.  Απαίτηση για διαφορετικό θερμικό περιβάλλον 
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Τα επόμενα 2 διαγράμματα (4.17 και 4.18) παρουσιάζουν την κατάσταση των 

εγκαταστάσεων φωτισμού. Στο σύνολό τους οι εργαζόμενοι που ερωτήθηκαν απάντησαν 

πως ο φυσικός φωτισμός του χώρου όπου βρίσκονται είναι πολύ ανεπαρκείς, ενώ για τον 

τεχνητό φωτισμό επισημαίνουν πως είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Η μοναδική 

περίπτωση όπου ο φυσικός φωτισμός θεωρείτε απλά ανεπαρκείς, αφορά το ισόγειο των 

γραφείων όπου μάλιστα γίνεται και ρύθμιση του φυσικού φωτισμού με σκιάστρα, κυρίως 

κατά τους θερινούς μήνες.   

 

 

 

 

 

 

 

Πως αξιολογείτε τον τεχνητό φωτισμό 
στο χώρο

Πολύ Ανερπακής  

Ανερπακής

Ικανοποιητικός

'Εντονος

Πολύ Έντονος 

Πως αξιολογείτε το φυσικό φωτισμό στο 
χώρο

Πολύ Ανεπαρκής 

Ανεπαρκής

Ικανοποιητικός

'Εντονος

Πολύ έντονος

Ποιά είναι η αίσθησή σας για την υγρασία του χώρου

Πολύ Ξηρός Αέρας  

Ξηρός Αέρας

Ικανοποιητικός

Υγρός Αέρας

Πολύ Υγρός Αέρας

Διάγραμμα 4.16.  Αξιολόγηση  υγρασίας στο χώρο 

Διάγραμμα 4.17.  Αξιολόγηση φυσικού φωτισμού Διάγραμμα 4.18.  Αξιολόγηση τεχνητού φωτισμού 
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Το επόμενο κομμάτι του ερωτηματολογίου εστιάζει στην κατάσταση θερμικής άνεσης στο 

χώρο όπου βρισκόταν ο ερωτώμενος πρώτου εισέλθει στους χώρους των εγκαταστάσεων. 

Ουσιαστικά αναφέρεται στη κατάσταση της θερμικής άνεσης της οικίας κάθε 

ερωτώμενου. Είναι κατανοητό πως η θερμική κατάσταση των σπιτιών των εργαζομένων 

είναι ανάλογη με τις οικιακές απαιτήσεις και το περιβάλλον του χώρου τους 

χαρακτηρίζεται είτε ως ελαφρώς ζεστό είτε ως ζεστό. Το διάγραμμα 4.19  αναπαριστά τις 

απαντήσεις των εργαζομένων για τη θερμική άνεση στο περιβάλλον που βρισκόταν πριν 

την έλευσή τους στις εγκαταστάσεις. 

 

 

Στην τελευταία ερώτηση βρίσκετε και η ουσία της μελέτης. Οι ερωτώμενοι κλίθηκαν να 

απαντήσουν εάν η θερμική άνεση του χώρου στον οποίο βρίσκονται επηρεάζει την 

αποδοτικότητά τους στην εργασία. Το αποτέλεσμα, όπως παρουσιάζεται και στο 

διάγραμμα 4.20  είναι απόλυτο, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι θεωρούν πως η κατάσταση 

θερμικής άνεσης, είτε αυτή έχει επιτευχθεί είτε όχι, έχει επιδρά καθοριστικά στην 

αποτελεσματικότητά τους. 

 

 

Πως νιώθατε τη θερμική άνεση στο πειβάλλον που 
βρισκόσασταν πριν έρθετε στις εγκαταστάσεις

Ψυχρό (-3)

Δροσερό (-2)

Ελαφρώς Δροσερό (-1)

Ούδετερο (0)

Ελαφρώς Ζεστό (+1)

Ζεστό (+2)

Πολύ Θερμό (+3)

Διάγραμμα 4.19. Επίπεδο θερμικής άνεσης στον προηγούμενο χώρο 
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Συμπερασματικά, γίνεται κατανοητό πως οι συνθήκες θερμικής άνεσης βρίσκονται σε 

ικανοποιητικό επίπεδο μόνο στους χώρους των γραφείων, ενώ στους χώρους παραγωγής, 

τόσο οι θερμικές συνθήκες, όσο και τα ποσοστά υγρασίας στον αέρα χρήζουν βελτίωσης, 

όπως άλλωστε αναμενόταν και από τις μετρήσεις εσωκλίματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιστεύετε ότι η θερμική άνεση του χώρου επηρεάζει την 
αποδοτικότητά σας

Πολύ 

Λίγο

Καθόλου

Διάγραμμα 4.20.  Επιρροή θερμικής άνεσης στην αποδοτικότητα των εργαζομένων 
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5. Ενεργειακή Αναβάθμιση 

 

Ο υπολογισμός και η ανάλυση των απαιτούμενων ηλεκτρικών φορτίων καθώς και η 

μελέτη των συνθηκών θερμικής άνεσης στους χώρους των εγκαταστάσεων απέδειξαν πως 

η επιχείρηση του ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, ενώ παρά τη δαπάνη 

μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις, κυρίως 

τους χειμερινούς μήνες, δε βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα θερμικής άνεσης. Με 

δεδομένη την απαίτηση για εξοικονόμηση ενέργειας, απαραίτητη τη στροφή προς το 

περιβάλλον και προσμετρώντας τα οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει, 

προτείνεται στην επιχείρηση μια σειρά από παρεμβάσεις οι οποίες είτε θα μειώσουν την 

κατανάλωση ενέργειας, είτε θα εισάγουν στο ενεργειακό της σύστημα ενέργεια 

προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές. 

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί η χρησιμότητα του μοντέλου που αναπτύχθηκε για 

το σχεδιασμό και αξιολόγηση των σχετικών παρεμβάσεων. Το μοντέλο δίνει τη 

δυνατότητα παραμετροποίησης και ποσοτικοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς της 

εγκατάστασης στο σύνολο της, επιτρέποντας τον υπολογισμό της ενεργειακής 

εξοικονόμησης από τις διάφορες παρεμβάσεις. 

 

5.1. Εξοικονόμηση στην ήδη Υπάρχουσα Εγκατάσταση 

 

Μελετώντας διεξοδικά κάθε πτυχή των κτηρίων και αναλύοντας κάθε κομμάτι της 

παραγωγικής διαδικασίας που συντελείται στις εγκαταστάσεις του αγροτικού συνετισμού, 

καταγράφεται μια σειρά από πιθανές παρεμβάσεις που δίνουν τη δυνατότητα μείωσης των 

ενεργειακών καταναλώσεων. Αυτές οι παρεμβάσεις βασίζονται στις θεμελιώσεις αρχές της 

εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια και σε βασικές δομές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, 

ωστόσο δεν πρέπει να αμεληθεί πως αποτελούν απλά προτεινόμενες λύσεις και όχι 

ακριβείς και μελετημένες προτάσεις έτοιμες προς εφαρμογή. Επίσης πρέπει να τονιστεί 

πως κάποιες από τις προτεινόμενες ενέργειες είτε είναι πρακτικά δύσκολα εφαρμόσιμες 

είτε έχουν ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζονται από την επιχείρηση κάτι βέβαια που θα 

αναφερθεί και στο κομμάτι που θα παρουσιάζει την αντίστοιχη πρόταση. 

Οι προτεινόμενες λύσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας στην υπάρχουσα εγκατάσταση 

βασίζονται σε 5 πυλώνες: 
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 Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος 

 Μετατροπές στους ψυκτικούς θαλάμους  

 Ανανέωση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 

 Βελτίωση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού 

 Μετατροπή του τεχνητού φωτισμού 

 

Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος 

Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού απαιτούν την πλήρη ενεργειακή θωράκιση ενός 

κτιρίου και μια καλή θερμομόνωση αποτελεί το βασικό μέτρο. Σε παλαιότερα κτίρια, όπως 

είναι και τα κτίρια των εγκαταστάσεων που μελετώνται, δεν υπήρχε απαίτηση από την 

νομοθεσία να υπάρχει κάποιας μορφής μόνωση, και αυτός είναι ο λόγος που δεν 

κατασκευάστηκαν εξ’ αρχής χρησιμοποιώντας τα αναγκαία μονωτικά υλικά. Με δεδομένο 

ότι τα δομικά στοιχεία των κτιρίων των εγκαταστάσεων αποδεδειγμένα δεν έχουν την 

απαραίτητη μόνωση οι ενέργειες που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτό το κομμάτι 

εστιάζονται στις επεμβάσεις για την εξωτερική θερμομόνωση του κελύφους και την 

αντικατάσταση των κουφωμάτων. 

Η θερμομόνωση του κελύφους μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατανάλωση ενέργειας 

και ως εκ τούτου αποτελεί βαρόμετρο για τον περιορισμό των εξόδων για τη θέρμανση και 

την ψύξη των χώρων. Επιπλέον, μια τέτοια παρέμβαση θα οδηγήσει και στην ανακαίνιση 

του κτιρίου, θα αυξήσει το προσδόκιμο ζωής του, ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει το κόστος 

συντήρησής του. Παράλληλα δε, η ορθή θερμομόνωση έχει ως αποτέλεσμα και τη 

σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος», γεγονός που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για την επίτευξη του στόχου για ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον κτίριο. 

Όταν αναφερόμαστε στη θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου, εννοούμε τη μόνωση 

της οροφής και των περιμετρικών τοίχων. Η μόνωση τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά 

του κελύφους, ώστε να προστατεύονται και τα δομικά στοιχεία του κελύφους και το ίδιο 

το κέλυφος από τις καιρικές συνθήκες. Η πιο συνηθισμένη τεχνική για τη μόνωση ενός 

υπάρχοντος κτιρίου είναι το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης το οποίο εφαρμόζεται 

στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων και προστατεύει τις δομικές επιφάνειες από 

καταστάσεις υγρασίας. Έτσι, ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες του κτιρίου από 

τους εξωτερικούς τοίχους και παρέχεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως τους 

θερινούς μήνες. Παράλληλα μειώνεται το κόστος συντήρησης του κτιρίου προστατεύοντας 
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τα στοιχεία του σκυροδέρματος από ρηγματώσεις. Μια πιο αναλυτική μελέτη εφαρμογής 

ενός συστήματος θερμοπρόσοψης ακολουθεί σε επόμενη ενότητα.  

Μεγάλα ποσά ενέργειας μπορούν επίσης να εξοικονομηθούν και με την αντικατάσταση 

των κουφωμάτων των κτιριακών εγκαταστάσεων. Ουσιαστικά αυτές οι παρεμβάσεις 

αφορούν αποκλειστικά τους χώρους των γραφείων, καθώς οι χώροι παραγωγής, όπως και 

οι ψυκτικοί θάλαμοι δεν  διαθέτουν ανοίγματα στο κτιριακό τους κέλυφος. Τα ήδη 

υπάρχοντα κουφώματα αλουμινίου είναι παλιάς κατασκευής και η συντήρησή τους 

κρίνετε ανεπαρκής, με αποτέλεσμα η θερμομονωτική τους ικανότητα να έχει φθείρει. Η 

τοποθέτηση σύγχρονων, πιστοποιημένων και ενεργειακά αποδοτικών κουφωμάτων 

προσφέρει μεγαλύτερη θερμική ασφάλεια και ανθεκτικότητα σε καιρικές συνθήκες. 

Μια συνολική παρέμβαση στο κτιριακό κέλυφος, αν και δαπανηρή, θα είχε μεγάλα οφέλη 

στην εξοικονόμηση ενέργειας, τη θερμική άνεση, στην ποιότητα ζωής μέσα στο κτίριο, 

αλλά και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού «αποτυπώματος» της επιχείρησης. Τέλος μια 

εναλλακτική πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει ο χρωματισμός των εξωτερικών 

δομικών στοιχείων με ενεργειακά χρώματα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην 

τόνωση της θερμικής μόνωσης των κτιρίων. 

 

Μετατροπές στους ψυκτικούς θαλάμους  

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στο 3ο κεφάλαιο το πιο ενεργοβόρο τμήμα των 

εγκαταστάσεων είναι οι ψυκτικοί θάλαμοι. Υπενθυμίζεται πως περίπου το 60% των 

ενεργειακών καταναλώσεων δαπανάτε για την ψύξη και τη συντήρηση των φρούτων. 

Παράλληλα παρουσιάστηκε ως δεδομένο πως οι ψυκτικές μονάδες των ψυγείων (fan colis) 

είναι παλαιάς τεχνολογίας και λειτουργούν με μικρές τιμές αποδοτικότητας  (1,5 ≤ COP ≥ 

2,5), έχοντας ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση αδικαιολογήτως μεγάλων ποσών 

ενέργειας. Η ιδιαιτερότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι η 

επιχείρηση έδρασε αποτελεσματικά και προέβη σε απαραίτητες ενέργειες πριν τη σύνταξη 

της παρούσας εργασίας. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η εργασία έχει ως έτος αναφοράς το 

2017, το οποίο αποτέλεσε και ένα ενδεικτικό έτος σε ότι αφορά τις καιρικές συνθήκες 

αλλά και τη χρονική λειτουργία των εγκαταστάσεων κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Ο 

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού ήδη από τα τέλη του 2017 ξεκίνησε μια σειρά παρεμβάσεων με 

στόχο να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των ψυκτικών θαλάμων. Στο πλαίσιο 

αυτών των επεμβάσεων η επιχείρηση προχώρησε στην απομάκρυνση των μη 

αποτελεσματικών ψυκτικών μονάδων και την αντικατάστασή τους με μονάδες νέας 
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τεχνολογίας (2,5 ≤ COP ≥ 4). Παράλληλα  προέβη στον πλήρη εκσυγχρονισμό του 

συστήματος ψύξης, στην αντικατάσταση του κυκλώματος freon με κύκλωμα γλυκόλης, τη 

δημιουργία νέου μηχανοστασίου με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την 

κατασκευή υποσταθμού 1.250 kVA που θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των 

ψυκτικών θαλάμων. Το έργο ολοκληρώθηκε πλήρως στις αρχές του 2019 και ως εκ τούτου 

δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα στοιχεία.  

 

Ανανέωση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων 

Το τρίτο σύνολο ενεργειών που μπορεί να ωφελήσει σε διάφορα επίπεδα, και φυσικά να 

συμβάλει στην ελάττωση της ενεργειακής κατανάλωσης, είναι η ανανέωση του 

εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. Αναλύθηκε προηγουμένως ο τρόπος με τον οποίο 

εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία στον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού και παράλληλα 

παρουσιάστηκαν τα μηχανήματα και οι συσκευές οι οποίες επιτρέπουν την ορθή 

λειτουργία της μονάδας. Τα περιθώρια παρεμβάσεων στο κομμάτι αυτό δεν είναι ιδιαίτερα 

μεγάλα, και οι δυο κύριοι λόγοι είναι πως η οποιαδήποτε αγορά νέου εξοπλισμού είναι μια 

αρκετά δαπανηρή ενέργεια και παράλληλα οι ενεργειακές καταναλώσεις των 

μηχανημάτων κρίνονται ικανοποιητικές σε σύγκριση με τις ολικές καταναλώσεις της 

εγκατάστασης. Υπάρχουν ωστόσο δύο τομείς οι οποίοι επιδέχονται αναβάθμισης και 

πρέπει να τεθούν ως στόχοι σε μια προσπάθεια ανανέωσης των μηχανημάτων εξοπλισμού.  

Ως πρώτος και κυριότερος στόχος, πρέπει να τεθεί ο εκσυγχρονισμός της γραμμής 

διαλογής. Η γραμμή διαλογής αποτελείται από 7 επιμέρους στοιχεία, έχει συνολική 

ονομαστική ισχύ 35 kW και είναι το πιο ενεργειακά δαπανηρό κομμάτι της παραγωγικής 

διαδικασίας. Σε όλα αυτά προστίθεται και το γεγονός πως στο σύνολό τους τα επιμέρους 

μηχανήματα έχουν κατασκευαστεί και εγκατασταθεί στην επιχείρηση τη δεκαετία του 

1990. Όλα αυτά καθιστούν σχεδόν απαραίτητη την ανανέωση της γραμμής διαλογής με 

νέας τεχνολογίας μηχανήματα και νέου τύπου κινητήρες, κάτι το οποίο μπορεί θεωρητικά 

να ελαττώσει τη συνολική ονομαστική της ισχύ και κατά συνέπεια την απαίτηση για 

μεγαλύτερα ποσά ενέργειας. Ο αντίλογος στην πρόταση αυτή είναι το μεγάλο κόστος για 

τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων, αρκεί όμως να τονιστεί πως πέραν της 

εξοικονόμησης ενέργειας που θα επιτευχθεί μια τέτοια παρέμβαση θα μεγαλώσει και τη 

δυναμική της παραγωγικής διαδικασίας, αφού με μια εκσυγχρονισμένη γραμμή διαλογής 

αυξάνεται ο όγκος των φρούτων που μπορούν να επεξεργαστούν και μειώνεται ο χρόνος 

που απαιτείτε για την όλη διαδικασία. 
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Το δεύτερο κομμάτι στο οποίο μπορεί να στραφεί η προσοχή για τη βελτίωση των 

ενεργειακών συνθηκών στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας είναι η αντικατάσταση 

των φορτιστών των περονοφόρων οχημάτων. Υπενθυμίζεται πως για τις ανάγκες της 

ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων υπάρχουν 2 φορτιστές περονοφόρων οχημάτων με 

ονομαστική ισχύ στα 30 kW έκαστος. Γίνεται κατανοητό πως οι συγκεκριμένες συσκευές 

είναι πεπαλαιωμένες, αρκετά δαπανηρές σε ότι αφορά την ενεργειακή τους κατανάλωση 

και σίγουρα λιγότερο αποτελεσματικές σε σύγκριση με συσκευές νεότερης τεχνολογίας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως πωλούνται στο εμπόριο συσκευές με ονομαστική ισχύ κοντά στα 

2/3 των αντίστοιχων συσκευών που λειτουργούν στην εγκατάσταση και απαιτούν το μισό 

χρόνο για να φορτίσουν πλήρως ένα περονοφόρο όχημα. 

   

Βελτίωση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού 

Όπως έχει ήδη αποδειχτεί για τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης, αρκετά ενεργοβόρο 

θεωρείται το σύστημα θέρμανσης και ψύξης των γραφείων. Τα θερμικά/ ψυκτικά φορτία 

που απαιτούνται για τους χώρους των γραφείων καλύπτονται από 5 μονάδες κλιματισμού 

(τεχνολογίας inverter) και μια επιδαπέδια μονάδα (ντουλάπα θερμότητας). Τα συστήματα 

είναι ξεπερασμένης τεχνολογίας, υπερδιαστασιολογημένα και λειτουργούν υπό συνθήκες 

μερικού φορτίου, έχουν δηλαδή μειωμένη απόδοση και υψηλό κόστος λειτουργίας. Η 

αποδοτικότητα των συστημάτων υπολογίστηκε με βάση το συντελεστή απόδοσης COP και 

η τιμή τους ισούται με 2 για τους θερινούς μήνες και με 2,5 για τους χειμερινούς. Η 

αντικατάσταση τους με νέα, πιο εξελιγμένα συστήματα τα οποία μπορεί να αγγίζουν και 

τιμές COP > 5 κρίνεται επιβεβλημένη. Θεωρητικά θα μπορούσαν να προταθούν και άλλες 

λύσεις με μικρότερο κόστος, όπως μετασκευή του υφιστάμενου συστήματος, περιοδική 

συντήρηση του συμπιεστή ή χρήση καλών συστημάτων ελέγχου, ωστόσο πρακτικά το 

υπάρχον σύστημα δεν επιδέχεται βελτιώσεις και συνίσταται η αντικατάστασή του. 

Πρέπει βέβαια να τονιστεί πως η αντικατάσταση των συστημάτων δεν σημαίνει αυτόματα 

και την προσδοκώμενη ενεργειακή αναβάθμιση και την αντίστοιχη μείωση της 

κατανάλωσης. Τα σύγχρονα συστήματα έχουν μεγάλες δυνατότητες, ωστόσο πρέπει να 

λειτουργούνται σωστά και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι 

σημαντικότερες ενέργειες που συντελούν στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι οι εξής: 

 Λειτουργία του συστήματος μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο 

 Σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας 
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 Τακτική συντήρηση συστήματος 

 

Μετατροπή του τεχνητού φωτισμού 

Το σύστημα φωτισμού των εγκαταστάσεων κατέχει το μικρότερο μερίδιο της ενεργειακής 

κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις. Ωστόσο αποτελεί ένα απαρχαιωμένο και 

αναποτελεσματικό πλέον σύστημα με πολλά περιθώρια βελτίωσης.  

Αρχικά επιβεβλημένη κρίνεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων με άλλους υψηλότερης 

ενεργειακής κατηγορίας, όπως οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ή οι λαμπτήρες LED. Κάτι 

τέτοιο θα επιφέρει σημαντική μείωση στα ποσά της απαιτούμενης ενέργειας, ανανέωση 

του χώρου και θα θεωρηθεί μια κίνηση που στοχεύει στην καλύτερη περιβαλλοντική 

συμπεριφορά της επιχείρησης. Το κόστος που απαιτείται για μια τέτοια παρέμβαση είναι 

μικρό, και σίγουρα είναι μια δράση με πολλαπλά οφέλη. 

Παράλληλα σημαντικές επεμβάσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 

ενέργειας από τις εγκαταστάσεις φωτισμού είναι οι ακόλουθες: 

 Τακτικός καθαρισμός λαμπτήρων  

 Αφαίρεση λαμπτήρων από υπερδιαστασιολογημένες φωτιστικές συσκευές 

 Διατήρηση χαμηλών επιπέδων φωτισμού 

 Χρήση τοπικού φωτισμού ανάλογα με το είδος δραστηριότητας στο χώρο 

 Χρήση συστημάτων ελέγχου τεχνητού φωτισμού 

Σίγουρα η ορθότερη, η πιο αξιόπιστη, η πιο αποτελεσματική και ταυτόχρονα η πιο φιλική 

προς το περιβάλλον λύση είναι η βέλτιστη χρήση του φυσικού φωτισμού, ωστόσο όπως 

αναλύθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο ο τρόπος κατασκευής του κτιρίου και τα 

λιγοστά ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα) δεν επιτρέπουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

του φυσικού φωτισμού. 
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5.2. Διερεύνηση Αξιοποίησης ΑΠΕ 

 

Η διείσδυση στο χώρο των ΑΠΕ και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους μπορούν 

απλά να περιοριστούν στην εγκατάσταση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών, ωστόσο είναι 

απαραίτητο να διερευνηθούν και οι προοπτικές αξιοποίησης και άλλων μορφών ΑΠΕ για 

τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Οι μορφές ΑΠΕ που ίσως μπορούν να βοηθήσουν 

ποσοτικά το ενεργειακό δυναμικό των εγκαταστάσεων και θα εξεταστούν πιο κάτω είναι 

οι εξής: 

i. Φωτοβολταϊκά  

ii. Γεωθερμία-Υδροθερμία 

iii. Βιομάζα 

iv. Αιολική Ενέργεια 

Φωτοβολταϊκά 

Η πιο δοκιμασμένη και αποτελεσματική για τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής 

παρέμβαση, είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων (Φ/Β) στη στέγη των 

κτιρίων. Μια τέτοια επένδυση απαιτεί μια πιο προσεγμένη και ορθά δομημένη μελέτη που 

θα εξετάζει αρχικά, το ενεργειακό δυναμικό που είναι δυνατό να προσφέρει, 

δευτερευόντως το μέγεθος του συστήματος που προτείνεται να εγκατασταθεί και εν τέλει 

το οικονομικό σκέλος του όλου εγχειρήματος. Η αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση 

για την εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων στην παρουσιάζεται ακολουθεί στην 

επόμενη ενότητα   

Γεωθερμία-Υδροθερμία 

Είναι δεδομένο πως η περιοχή στην οποία είναι εγκατεστημένα τα κτίρια του ΑΣΕΠΟΠ 

Βελβεντού δεν διακρίνεται για κάποιο γεωθερμικό πεδίο ή κάποια γεωθερμική πηγή. Το 

ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση έγκειται στο γεγονός ότι σε μικρή απόσταση από 

τις εγκαταστάσεις βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου. 

Η απόσταση μεταξύ των εγκαταστάσεων και τη λίμνης είναι μικρότερη από 1 km και 

ουσιαστικά ο τρόπος αξιοποίησης του ενεργειακού της δυναμικού αφορά στην κατασκευή 

ενός συστήματος ανοικτού βρόγχου που θα συνδέει στις εγκαταστάσεις με τη λίμνη. Η 

ιδέα εστιάζεται στη χρήση αντλιών θερμότητας οι οποίες θα εκμεταλλεύονται το νερό της 

λίμνης για τη λειτουργία του εναλλάκτη νερού-ψυκτικού μέσου αλλά και τη 
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θερμοκρασιακή διαφορά του νερού για τη μεταφορά θερμικής ενέργειας. Οι αντλίες θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη θέρμανση των γραφείων αλλά και να προστεθούν 

επιπλέον μονάδες στους χώρους παραγωγής. Παράλληλα η αντιστροφή της λειτουργίας 

τους μπορεί να συμβάλει δραστικά και στις απαιτήσεις ψύξης των χώρων.  

Μολονότι το εγχείρημα μπορεί να θεωρηθεί καινοτόμο και να χαρακτηριστεί ως μια 

δράση ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον, εγείρονται αρκετά πρακτικά θέματα κυρίως 

με την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η θερμοκρασία του νερού της λίμνης δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα υψηλή ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μια τέτοια εφαρμογή. 

Παράλληλα, η απόδοση του συστήματος μπορεί πρακτικά να αποφέρει θετικά 

αποτελέσματα κατά τους χειμερινούς μήνες, ωστόσο τους θερινούς οι αντλίες θερμότητας, 

ακόμη και αν χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες ψύξης των χώρων, θα λειτουργούν σε 

ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς. Τέλος το κόστος για μια τέτοια επένδυση είναι αρκετά 

μεγάλο και σίγουρα τα οφέλη δεν μπορούν να το αντισταθμίσουν.   

Βιομάζα 

Ο αγροτικός τομέας είναι συνδεδεμένος σε μεγάλο βαθμό με την παραγωγή ή και τη 

χρήση των διάφορών μορφών βιομάζας. Στην καλλιέργεια του ροδάκινου και του μήλου, 

των δυο φρούτων που καλύπτουν μαζί πάνω από το 95% της παραγωγικής δύναμης του 

ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, η μορφές βιομάζας μπορούν να παραχθούν σε τρία διαφορετικά 

στάδια. Το πρώτο αφορά τα κλαδέματα των δέντρων, το δεύτερο τα κουκούτσια των 

φρούτων και τέλος ως βιομάζα συγκαταλέγεται και η αποικοδόμηση των μη 

εμπορευόμενων προϊόντων.  

Οι τρόποι που μπορεί να αξιοποιηθεί ο όγκος της παραγόμενης βιομάζας χωρίζονται στην 

άμεση καύση της βιομάζας και στην επεξεργασία (αναερόβια χώνευση) με στόχο την 

παραγωγή βιοαερίου. Η ιδέα της άμεσης καύσης στοχεύει ουσιαστικά στη χρήση ενός 

ειδικού θαλάμου με δυνατότητα καύσης των κλαδεμάτων και των κουκουτσιών, ώστε η 

παραγόμενη θερμότητα να αξιοποιείται στη θέρμανση των χώρων των εγκαταστάσεων.  

Από τη άλλη πλευρά γίνεται αναφορά για μια δεξαμενή στην οποία θα επικρατούν 

αναερόβιες συνθήκες, όπου και θα επεξεργάζεται ο όγκος της  αποικοδομήσιμης βιομάζας 

(κλαδιά, σάπια φρούτα κ.α.). Η επεξεργασία θα παράγει βιοαέριο με ικανοποιητικό 

ποσοστό περιεκτικότητας μεθανίου διαθέσιμο για χρήση. 

Δυστυχώς, τα εμπόδια που προκύπτουν για την αξιοποίηση της βιομάζας από το 

συνεταιρισμό είναι αρκετά και ανυπέρβλητα. Αρχικά τα κλαδέματα βρίσκονται διάσπαρτα 
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στα κτήματα πολλά εκ των οποίων είναι αρκετά μακριά από τις εγκαταστάσεις του 

συνεταιρισμού. Η μεταφορά τους στο χώρο για περαιτέρω επεξεργασία δεν κρίνεται 

συμφέρουσα. Το παραγόμενο βιοαέριο  απαιτεί επιπλέον διεργασίες καθαρισμού και 

εξευγενισμού με ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Σε μια γενικότερη εικόνα 

το κόστος για τις διαδικασίες αξιοποίησης της βιομάζας είναι κατά πολύ υψηλότερο από 

το κέρδος που θα παραχθεί με αποτέλεσμα μια τέτοια προσπάθεια να είναι μη 

υλοποιήσιμη.   

Αιολική Ενέργεια 

Η τελευταία μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς όφελος 

της επιχείρησης είναι η αιολική ενέργεια. 

Η έκταση των εγκαταστάσεων δίνει τη δυνατότητα για την τοποθέτηση στη στέγη των 

κτιρίων μικρές ανεμογεννήτριες. Ουσιαστικά τοποθετούνται ηλεκτρικοί κινητήρες οι 

οποίοι λειτουργούν αντίστροφα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Τα συστήματα 

που διατίθενται για τέτοιου είδους εφαρμογές κυμαίνονται από 400 W έως 1,5 kW. Η 

παραγωγή ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στο ισοζύγιο ενός συμψηφισμού 

ενέργειας, αφού υπάρχει η δυνατότητα συνδυασμού με Φ/Β συστήματα, είτε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί άμεσα για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες καθώς τα συστήματα αυτά 

είναι σχεδιασμένα «για να μπαίνουν στην πρίζα και να λειτουργούν» (Sue Roaf et al, 

2005). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι ότι το κόστος ανά 

μονάδα παραγόμενου ηλεκτρισμού επί τη διάρκεια ζωής του συστήματος είναι ανάλογο με 

την παραγωγή των Φ/Β, δηλαδή αποτελεί μια συμφέρουσα επένδυση. 

Το μειονέκτημα του όλου εγχειρήματος και παράλληλα ο λόγος που η επένδυση κρίνεται 

μη υλοποιήσιμη για τα υπάρχοντα δεδομένα, είναι το αιολικό δυναμικό της περιοχής. Οι 

ανεμογεννήτριες θεωρούνται ως μια επικερδής επένδυση με την προϋπόθεση ότι η 

ταχύτητα του ανέμου θα κυμαίνεται σε τιμές άνω των 4 m/s. Μάλιστα τα συστήματα που 

διερευνήθηκαν πιο πάνω απαιτούν ακόμη υψηλότερες τιμές ταχύτητας ανέμου (>5 m/s). 

Σύμφωνα με τα κλιματολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής η μέση ταχύτητα ανέμου 

είναι μικρότερη από 2,5 m/s με μέγιστε τιμές μόλις στα 3,8 m/s.   
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5.3. Αξιολόγηση Παρεμβάσεων 

 

5.3.1. Εφαρμογή Θερμοπρόσοψης 

 

Στις εγκαταστάσεις που μελετώνται η πιο εφαρμόσιμη πρακτική βελτίωσης της μόνωσης 

είναι η τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία. Η συνολική 

επιφάνεια των δομικών στοιχείων που μπορούν να καλυφθούν ισούται περίπου με  180 m2. 

Εφαρμόζοντας το μοντέλο ενεργειακών υπολογισμών που χρησιμοποιήθηκε και στο 3ο 

κεφάλαιο είναι δυνατή η εκτίμηση των ποσών ενέργειας που θα μπορούσαν να 

εξοικονομηθούν από μια τέτοια παρέμβαση. Στον ακόλουθο πίνακα 5.1 παρουσιάζονται 

αναλυτικά οι μηνιαίες καταναλώσεις ενέργειας στους χώρους των γραφείων και 

παράλληλα οι αντίστοιχες καταναλώσεις μετά την εφαρμογή του συστήματος 

θερμοπρόσοψης, τα ποσά ενέργειας που εξοικονομούνται κάθε μήνα και τέλος το ποσοστό 

ενέργειας που εξοικονομείται.  

Πίνακας 5.1. Ανάλυση ενεργειακών δεδομένων για την εφαρμογή θερμοπρόσοψης στου χώρους των γραφείων 

Ανάλυση ενεργειακών δεδομένων για την εφαρμογή θερμοπρόσοψης στους χώρους των γραφείων 

 ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

Ενεργειακές 

Καταναλώσεις 

Γραφείων με την 

υπάρχουσα 

Μόνωση (kWh) 

9.831,85 7.661,81 1.064,04 0,00 0,00 7.609,34 12.990,51 11.321,38 4.449,92 964,38 5.109,80 9.071,16 

Ενεργειακές 

Καταναλώσεις 

Γραφείων με την 

Εφαρμογή 

Θερμοπρόσοψης 

(kWh) 

8.498,46 6.601,98 824,02 0,00 0,00 6.802,85 11.490,44 10.021,32 3.998,29 751,03 4.387,18 7.844,43 

Ποσά Ενέργειας 
που 

Εξοικονομούνται 

(kWh) 

1.333,40 1.059,84 240,01 0,00 0,00 806,49 1.500,07 1.300,06 451,63 213,34 722,62 1.226,73 

Ποσοστό 

Ενέργειας που 

Εξοικονομείται 

(%) 

13,56 13,83 22,56 0,00 0,00 10,60 11,55 11,48 10,15 22,12 14,14 13,52 

Παρατηρείται ότι τα ποσά ενέργειας που εξοικονομούνται δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα, 

αφού οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 213 (Οκτώβριος) και 1.500 (Ιούλιος) kWh ανά μήνα. 

Ωστόσο η σύγκρισή τους με τις καταναλώσεις της υπάρχουσας κατάστασης αποδεικνύουν 

πως  ένα σημαντικό ποσοστό ενέργειας εξοικονομείται. Πάνω από 10% των 

καταναλώσεων που απαιτούνται για τη θέρμανση ή την ψύξη των γραφείων θα μπορούσαν 

να εξοικονομηθούν μηνιαίως, ενώ τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο το ποσοστό 
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υπερβαίνει και το 20%. Συνολικά μπορεί να υπολογιστεί πως περίπου το 15% των 

ενεργειακών αναγκών για τους χώρους των γραφείων δύναται να εξοικονομηθεί με την 

εφαρμογή ενός συστήματος θερμοπρόσοψης. Η επιλογή μια τέτοια παρέμβασης έχει 

ασφαλώς αρκετά πλεονεκτήματα τα οποία αναφέρθηκαν, ωστόσο από οικονομικής 

πλευράς δε θεωρείται μια επωφελής επένδυση καθώς το κόστος εφαρμογής της ανέρχεται 

στα 5.400€, ενώ το ετήσιο οικονομικό όφελος για την επιχείρηση είναι μόλις 530€. Είναι 

χαρακτηριστικό πως η επένδυση απαιτεί πάνω από 10 χρόνια για την απόσβεσή της. Στον 

πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία της εφαρμογής ενός 

συστήματος θερμοπρόσοψης στους χώρους των γραφείων. 

Πίνακας 5.2. Οικονομικά στοιχεία εφαρμογής θερμοπρόσοψης 

Οικονομικά Στοιχεία Εφαρμογής Θερμοπρόσοψης 

 

Κόστος Εγκατάστασης Θερμοπρόσοψης 

Απαιτούμενη Έκταση (m2) Τιμή Εγκατάστασης (€/m2) Συνολικό Κόστος (€) 

180,00 30,00 5.400,00 

 

Ετήσιο Οικονομικό Όφελος 

Ετήσια Εξοικονόμηση 

Ενέργειας (kWh/year) 
Τιμή Κιλοβατώρας (€/kWh) 

Ετήσιο Οικονομικό Κέρδος 

(€/year) 

8.854,18 0.06 531,25 

 

Χρόνος Απόσβεσης (year) 

10,12 

 

 

5.3.2. Εφαρμογή Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

 

Η μελέτη για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων απαιτεί την εφαρμογή μιας 

διαδικασίας με διάφορα στάδια για την ορθή συσχέτιση των ενεργειακών αναγκών της 

εγκατάστασης και του μεγέθους του έργου κατασκευής. Αρχικά για τον υπολογισμό της 

ηλιακής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί μια εμπειρική μέθοδος, η μέθοδος Liu Jordan, η 

οποία βασίζεται στο ποσό της ολικής ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει σε οριζόντιο 

επίπεδο (Η), στο δείκτη αιθριότητας (ΚΤ) και σε κάποιους συντελεστές διόρθωσης. Ο 

γενικός τύπος υπολογισμού της ηλιακής ενέργειας στο επίπεδο του συλλέκτη με βάση τη 

μέθοδο Liu Jordan είναι: 
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       (5.1) 

 

Στον γενικό τύπο της μεθόδου παρατηρούνται οι συντελεστές H και ΚΤ οι οποίες 

συμβολίζουν, την ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στο οριζόντιο επίπεδο και το δείκτη 

αιθριότητας, αντίστοιχα. Οι τιμές και για τις δυο μεταβλητές λαμβάνονται από πίνακες 

στην τεχνική οδηγία 20701-1/2010 του Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.. Δύο ακόμη συντελεστές που 

συναντώνται στον τύπο είναι η κλίση της επιφάνειας εγκατάστασης, που συμβολίζεται με 

β και είναι ίση με 40,3ο, και ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους που συμβολίζεται με ρ 

και ισούται με 0,2.  Ο τελευταίος συντελεστής του γενικού τύπου υπολογισμού της 

ηλιακής ενέργειας στο επίπεδο του συλλέκτη είναι ο συντελεστής διόρθωσης Rb, ο οποίος 

συμβολίζει το πηλίκο της άμεσης ηλιακής ενέργειας σε κεκλιμένο επίπεδο ως προς την 

άμεση ηλιακή ενέργεια σε οριζόντιο επίπεδο και υπολογίζεται από τον τύπο: 

  

              (5.2) 

 

Για να υπολογιστεί ο συντελεστής Rb πρέπει πρώτα να προσδιοριστούν οι επιμέρους 

μεταβλητές 

 ως : η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου για οριζόντια επιφάνεια εκφρασμένη σε 

μοίρες  (ο) 

Ο τύπος υπολογισμού για το ως  είναι: ως = cos-1(-tanφ*tanδn) 

 ως
΄: η ωριαία γωνία δύσης του ήλιου για κεκλιμένη επιφάνεια εκφρασμένη σε 

μοίρες  (ο) 

Ο τύπος υπολογισμού για το ως
΄ είναι: ως

΄= min{cos-1(-tanφ*tanδn), cos-1[-tan(φ-

β)*tanδn]} 

 δn: η γωνία απόκλισης του ηλίου εκφρασμένη σε μοίρες  (ο) 

Ο τύπος υπολογισμού για το δn είναι: δn=23,45*sin{360*[(284+Dn)/365]} 

Ως Dn ορίζεται η μέση ημέρα κάθε μήνα με τις τιμές για τους μήνες μεταξύ Μαΐου και 

Νοεμβρίου    

 φ : το γεωγραφικό πλάτος  του τόπου εκφρασμένο σε μοίρες  (ο) 
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φ = 38ο 

 β : η γωνία κλίσης της επιφάνειας εγκατάστασης των συλλεκτών εκφρασμένη σε 

μοίρες  (ο) 

β = 40,3ο 

Η εφαρμογή αυτής της μεθόδου υπολογισμών έχει ως τελικό αποτέλεσμα την ενέργεια που 

παράγει ένα τετραγωνικό μέτρο εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος κάθε μήνα 

του έτους. Γίνεται εύκολα κατανοητό πως εφόσον η παραγόμενη ενέργεια είναι ανάλογη 

της προσπίπτουσας ηλιακής ενέργειας οι θερινοί μήνες είναι εκείνοι κατά τους οποίους 

παράγονται τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής 177 kWh για κάθε τετραγωνικό μέτρο 

φωτοβολταϊκού που τοποθετείται. Από την αντίθετη πλευρά οι χειμερινοί μήνες δεν 

παρουσιάζονται τόσο παραγωγικοί καθώς οι αντίστοιχες τιμές για το Δεκέμβριο είναι οι 75 

kWh/m2*mo, για τον Ιανουάριο 91 kWh/m2*mo και για το Φεβρουάριο 97 kWh/m2*mo. 

Το διάγραμμα 5.1. παρουσιάζει αναλυτικά τη μηνιαία παραγωγή ενέργειας ανά 

τετραγωνικό μέτρο εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Μια προτεινόμενη επένδυση που θα μπορούσε να καλύψει ένα ικανοποιητικό μέρος των 

ενεργειακών αναγκών της εγκατάστασης είναι η τοποθέτηση 250 m2  φωτοβολταϊκών 

συστημάτων. Η επιλογή της εν λόγω έκτασης έγινε με βάση ενεργειακά, αλλά και 

οικονομικά κριτήρια όπως αυτά θα αναλυθούν στη συνέχεια. Τα ποσά ενέργειας που 

παράγονται λοιπόν, με την ολοκλήρωση της επένδυσης είναι σημαντικά. Κατά τους 

Διάγραμμα 5.1.  Μηνιαία παραγωγή ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο εγκατεστημένου Φ/Β 
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θερινούς μήνες παράγονται περισσότερες από 40.000 kWh/mo, ενώ και τους χειμερινούς 

μήνες τα ποσά δεν είναι αμελητέα, καθώς με εξαίρεση το Δεκέμβριο (19.105  kWh), η 

μηνιαία παραγωγή ενέργειας έχει τιμές μεγαλύτερες των 20.000 kWh/mo. Στο διάγραμμα 

5.2 εικονίζονται αναλυτικά τα ποσά παραγόμενης ενέργειας με τη εγκατάσταση 250  m2 

φωτοβολταϊκών για κάθε μήνα του χρόνου. 

Ωστόσο, το πιο σημαντικό κομμάτι στην ανάλυση των ενεργειακών δεδομένων είναι η 

σύγκριση της ενέργειας που μπορεί να παραχθεί, με τα ποσά ενέργειας που απαιτούνται 

από τη επιχείρηση για την εύρυθμη λειτουργία της. Το ενδιαφέρον στατιστικό είναι πως 

τους μήνες όπου οι καταναλώσεις βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα τα ποσά της 

παραγόμενης ενέργειας μπορούν να τις καλύψουν πλήρως. Χαρακτηριστικοί μήνες είναι ο 

Μάρτιος, ο Απρίλιος και ο Μάιος όπου η παραγόμενη ενέργεια υπερκαλύπτει τις 

ενεργειακές ανάγκες. Αντίθετα παρά το γεγονός πως τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας 

παράγονται τους θερινούς μήνες, οι ενεργειακές καταναλώσεις είναι υπερδιπλάσιες με 

αποτέλεσμα να καλύπτεται ένα μικρό ποσοστό. Στο διάγραμμα 5.3. δίνεται η σύγκριση 

αναλυτικά η σύγκριση μεταξύ των μηνιαίων ποσών ενέργειας που μπορούν να παραχθούν 

με τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και των αντίστοιχων ενεργειακών 

καταναλώσεων της εγκατάστασης.  
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Από το άνω διάγραμμα συμπεραίνεται πως με τη λειτουργία των φωτοβολταϊκών 

συστημάτων θα υπάρχουν μήνες όπου τα ποσά της παραγόμενης ενέργειας θα 

υπερκαλύπτουν τις ανάγκες με αποτέλεσμα να χάνονται σημαντικά ποσά ενέργειας 

(Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος). Η χρήση μιας μονάδας αποθήκευσης ενέργειας 

(μπαταρία μεγάλου μεγέθους) θα μπορούσε να αποτελέσει τη λύση του προβλήματος. Η 

πιο ορθολογική διαχείριση όμως των παραγόμενων ποσών ενέργειας είναι η ένταξη της 

επιχείρησης σε ένα πρόγραμμα Net Metering ή αλλιώς σε ένα πρόγραμμα ενεργειακού 

συμψηφισμού για αυτοπαραγωγούς. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός 

της παραγόμενης από το Φ/Β σύστημα ενέργειας με την καταναλισκόμενη στις 

εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση. Επειδή ο 

ενεργειακός συμψηφισμός πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και τυχόν πλεόνασμα 

παραγόμενης ενέργειας μετά τον ετήσιο συμψηφισμό δεν αποζημιώνεται, η ετήσια 

παραγόμενη από το Φ/Β σύστημα ενέργεια δεν ενδείκνυται να υπερβαίνει τη συνολική 

ετήσια κατανάλωση, κατά την έννοια ότι δεν προκύπτει κάποιο όφελος για τον 

αυτοπαραγωγό (dei.gr). Στον πίνακα 5.3 καταγράφονται τα μηνιαία ποσά της παραγόμενης 

ενέργειας και των αντίστοιχων καταναλώσεων, αλλά τονίζονται επίσης και οι ετήσιες 

τιμές των ποσοτήτων. Παράλληλα υπολογίζεται η διαφορά των ενεργειακών ποσοτήτων. 

Το σημαντικό κομμάτι του πίνακα, σε συνάρτηση με το πρόγραμμα του ενεργειακού 

συμψηφισμού είναι οι συνολικές τιμές που παρουσιάζονται. Η εύρυθμη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων απαιτεί περίπου 815.000 kWh  ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση, ενώ 

Διάγραμμα 5.3.  Σύγκριση παραγόμενης και απαιτούμενης ενέργειας 
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η εγκατάσταση του συστήματος Φ/Β σχεδόν 400.000 kWh ανά έτος. Πιο απλά η 

ολοκλήρωση του έργου δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να παράγει κάθε χρόνο το 

48% της ενέργειας που χρειάζεται.   

Πίνακας 5.3. Συνοπτική ενεργειακή ανάλυση για την εγκατάσταση Φ/Β 

Μήνας 
Παραγωγή 

Ενέργειας  (kWh) 

Κατανάλωση 

Εγκαταστάσεων 

(kWh) 

Διαφορά (kWh) 

ΙΑΝ 22.821,56 24.993,96 2.172,40 
ΦΕΒ 24.198,53 23.614,44 -584,09 
ΜΑΡ 32.368,58 16.073,64 -16.294,94 
ΑΠΡ 35.150,87 9.634,44 -25.516,43 
ΜΑΪ 38.557,71 14.099,04 -24.458,67 

ΙΟΥΝ 42.186,65 76.427,52 34.240,87 
ΙΟΥΛ 44.216,52 147.929,04 103.712,52 
ΑΥΓ 44.302,16 225.467,76 181.165,60 
ΣΕΠ 38.928,32 171.173,40 132.245,08 
ΟΚΤ 32.461,40 47.540,76 15.079,36 
ΝΟΕ 22.781,89 28.257,72 5.475,83 
ΔΕΚ 19.104,81 29.507,16 10.402,35 

ΣΥΝΟΛΟ 397.078,99 814.718,88 417.639,89 

   

Από ενεργειακής άποψης είναι δεδομένο πως το εγχείρημα των Φ/Β είναι κάτι παραπάνω 

από ελκυστικό. Στη συνέχεια αναλύονται και τα οικονομικά δεδομένα ώστε είναι δυνατή η 

πλήρης κριτική μιας τέτοιας επένδυσης. 

Θεωρείται πως η τιμή αγορά της κιλοβατώρας παραμένει στα επίπεδα του 2019 δηλαδή η 

επιχείρηση θα πληρώνει 0,06 €/kWh. Με βάση τον ενεργειακό συμψηφισμό η ετήσια 

κατανάλωση ενέργειας θα ισούται με 417.639,89 kWh. Συνεπώς το ετήσιο κόστος η 

επιχείρηση θα εξοικονομεί σε ετήσια βάση 397.078,99 kWh ή αντίστοιχα θα εξοικονομεί 

23.824,74€. Από την άλλη πλευρά η τιμή εγκατάστασης  Φ/Β συστήματος εκτιμάται στα 

400,00 €/m2, με το συνολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται στα 100.000,00€. 

Υπολογίζεται λοιπόν πως μια επένδυση που αφορά στην εγκατάσταση ενός Φ/Β 

συστήματος με έκταση 250 m2 μπορεί να αποσβεσθεί από τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού σε 

κάτι περισσότερο από 4 χρόνια. Στον ακόλουθο πίνακα 5.2 παρουσιάζονται συνοπτικά όλα 

τα οικονομικά δεδομένα μιας τέτοιας επένδυσης. 
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Πίνακας 5.4. Οικονομικά στοιχεία εγκατάστασης Φ/Β 

Οικονομικά Στοιχεία Εγκατάστασης Φ/Β 

 

Κόστος Εγκατάστασης Φ/Β 

Απαιτούμενη Έκταση (m2) Τιμή Εγκατάστασης (€/m2) Συνολικό Κόστος (€) 

250,00 400,00 100.000,00 

 

Ετήσιο Οικονομικό Όφελος 

Ετήσια Εξοικονόμηση 

Ενέργειας (kWh/year) 
Τιμή Κιλοβατώρας (€/kWh) 

Ετήσιο Οικονομικό Κέρδος 

(€/year) 

397.078,99 0.06 23.824,74 

 

Χρόνος Απόσβεσης (year) 

4,2 

Καταλήγοντας μια επένδυση με αρχικό κόστος 100.000,00 €, η οποία θα εξοικονομήσει 

μεγάλα ποσά ενέργειας για το συνεταιρισμό, θα συμβάλει στη διείσδυση των ΑΠΕ στην 

αγροτική οικονομία, θα μειώσει κατά πολύ το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης 

και ως χρόνος απόσβεσής της εκτιμώνται τα 4,2 έτη αποτελεί μια αρκετά ελκυστική 

πρόταση.  
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6. Συμπεράσματα 

 

Βασικός στόχος της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η διερεύνηση της ενεργειακής 

συμπεριφοράς και η διατύπωση προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας 

αποθήκευσης, διαλογής και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, ΑΕΠΟΠ Βελβεντού. Τα 

βασικότερα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτή την εργασία είναι τα 

παρακάτω: 

 Η καταγραφή και η εκτίμηση των ενεργειακών καταναλώσεων μιας μονάδας η 

οποία βρίσκεται ήδη σε λειτουργία είναι μια δύσκολη προσπάθεια και απαιτεί 

ορισμένες προσεγγίσεις ώστε τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατό πιο 

ρεαλιστικά 

 Η ανάπτυξη ενός ενεργειακού μοντέλου με παραμέτρους εισόδου βασικά 

χαρακτηριστικά της εγκατάστασης δίνει τη δυνατότητα για την βαθύτατη 

κατανόηση των ενεργειακών αναγκών μιας μονάδας παραγωγής και παράλληλα 

προσδιορίζει τις ανάγκες για περεταίρω ενεργειακή αναβάθμιση της μονάδας 

 Η επιχείρηση που μελετήθηκε αποτελεί μια ιδιαίτερα ενεργοβόρα παραγωγική 

μονάδα, καταναλώνοντας σε ετήσια βάση 814.719,00 kWh ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής κατανάλωσης, αφορά τους ψυκτικούς 

θαλάμους συντήρησης των νωπών φρούτων (περίπου 67%) 

 Οι εκτιμήσεις και τα υπολογιστικά μεγέθη που έχει ως αποτελέσματα η εφαρμογή 

του ενεργειακού μοντέλου, αντικατοπτρίζουν με σχετική ακρίβεια την  

πραγματικότητα, κάτι που μπορεί να κρίνει και το ενεργειακό μοντέλο ως 

αποτελεσματικό και ικανοποιητικά προσαρμοσμένο στις πραγματικές απαιτήσεις 

της μονάδας 

 Παρά τις αυξημένες ενεργειακές καταναλώσεις οι συνθήκες θερμικής άνεσης στους 

χώρους των εγκαταστάσεων δεν είναι σύμφωνες με τις προτεινόμενες από τα 

πρότυπα θερμικής άνεσης της βιβλιογραφίας, κάτι που επηρεάζει την 

αποδοτικότητα των εργαζομένων 

 Η ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και η παράλληλη μείωση του 

περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, όσο αυτό είναι δυνατό, πρέπει να θεωρηθεί 

πρωταρχικός στόχος για την επόμενη ημέρα της παραγωγικής μονάδας 
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 Ασφαλείς παρεμβάσεις όπως η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων, ο 

εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού και η εφαρμογή θερμοπρόσοψης σε 

δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους, είναι δράσεις που θα μειώσουν τις 

ενεργειακές καταναλώσεις και σε βάθος χρόνου (όχι περισσότερο από 10 χρόνια) 

θα προσφέρουν καθαρό κέρδος στην επιχείρηση 

 Παρεμβάσεις με μεγαλύτερο οικονομικό ρίσκο, όπως η εκμετάλλευση του 

υδροθερμικού δυναμικού της λίμνης Πολυφύτου ή η κατασκευή μιας μονάδας 

καύσης της υπολειμματικής βιομάζας, είναι δράσεις που σίγουρα θα μειώσουν το 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα της επιχείρησης, είναι αμφίβολο ωστόσο, αν είναι 

δυνατό, να είναι εξίσου κερδοφόρα και στον οικονομικό τομέα   

Παράλληλα με τα συμπεράσματα, η εργασία προτείνει τομείς για περεταίρω έρευνα και 

μελέτη, όπως: 

 Συνέχεια των μετρήσεων των παραμέτρων θερμικής άνεσης και κατά τη διάρκεια 

των θερινών μηνών, ώστε να διερευνηθεί η ποιότητα θερμικής άνεσης στις 

εγκαταστάσεις σε βάθος χρόνου ενός ολόκληρου έτους  

 Επεξεργασία και ανάπτυξη δεικτών υπολογισμού των ενεργειακών καταναλώσεων 

ανά μονάδα αποθηκευμένων ή επεξεργασμένων φρούτων. Κάτι τέτοιο θα έδινε τη 

δυνατότητα για την ακριβέστερη αποτύπωση των ενεργειακών αναγκών αλλά  και 

το περιθώριο για ορθότερη στόχευση στις παραμέτρους που μπορούν να 

αναβαθμίσουν ενεργειακά την επιχείρηση     

 Γενίκευση του μοντέλου και εφαρμογή του σε διαφορετικού τύπου εγκαταστάσεις, 

ώστε να κατασκευαστεί στην ουσία, ένα ενεργειακό μοντέλο που θα υπολογίζει τις 

αναγκαίες ποσότητες ενέργειας για κάθε εγκατάσταση αποθήκευσης, επεξεργασίας 

και συντήρησης τροφίμων, ανεξαρτήτως του μεγέθους των εγκαταστάσεων και του 

είδους του προϊόντος  
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Ερωτηματολόγιο Θερμικής Άνεσης και Ποιότητας Αέρα 
Ερωτηματολόγιο για την διερεύνηση της θερμικής άνεσης στις εγκαταστάσεις του αγροτικού 

συνεταιρισμού ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 

 

Εκπονητές: 

Ευαγγέλου Χρήστος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

Πανάρας Γιώργος, Λέκτορας 

 

 

 
1. Χώρος πραγματοποίησης της μέτρησης 

 
                

 
2. Τύπος Εργασίας 
 

      

 
3. Φύλο 

Check all that apply. 

 

Άνδρας 

Γυναίκα 

 
4. Ηλικία 

 
   

 
5. Ύψος(m) 

 
   

 
6. Βάρος(Kg) 

 
   

 
7. Αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα υγείας που θεωρείτε ότι μπορεί να επηρεάζει την 

αίσθηση της άνεσης που έχετε στο χώρο; 

Check all that apply. 

 

Ναι 

Όχι 

Δεν Ξέρω 

 

8. Ποια είναι η ενδυμασία σας αυτή τη  στιγμή; 

 

   



9. Πως νιώθετε το περιβάλλον του χώρου εργασίας 

Check all that apply. 

 

Ψυχρό (-3) 

Δροσερό (-2) 

Ελαφρώς Δροσερό (-1) 

Ούδετερο (0) 

Ελαφρώς Ζεστό (+1) 

Ζεστό (+2) 

Καυτό (+3) 

 

10. Θα προτιμούσατε το θερμικό περιβάλλον να ήταν διαφορετικό; 

Check all that apply. 

 

Πολύ Θερμότερο 

Ελαφρώς Θερμότερο 

Καμία Αλλαγή 

Ελαφρώς Δροσερότερο 

Πολύ Δροσερότερο 

 
11. Ποια είναι η αίσθηση σας για την υγρασία του χώρου 

Check all that apply. 

 

Πολύ Ξηρός Αέρας 

Ξηρός Αέρας 

Ικανοποιητικός 

Υγρός Αέρας 

Πολύ Υγρός Αέρας 

 

12. Πως αξιολογείτε το φυσικό φωτισμό στο χώρο 

Check all that apply. 

 

Πολύ Ανεπαρκής 

Ανεπαρκής 

Ικανοποιητικός 

'Εντονος 

Πολύ έντονος 

Άλλο,............................................................................................... 

Παρακαλώ σημειώστε αν γίνεται ρύθμιση με σκίαστρα του φυσικού φωτισμού  

 

13. Πως αξιολογείτε τον τεχνητό φωτισμό στο χώρο 

Check all that apply. 

 

Πολύ Ανερπακής 

Ανερπακής 

Ικανοποιητικός 

'Εντονος 

Πολύ Έντονος 

Άλλο,........................................................................................... 



 
14. Πως νιώθατε τη θερμική άνεση στο περιβάλλον που βρισκόσασταν πριν  έρθετε στις 

εγκαταστάσεις; 

Check all that apply. 

 

Ψυχρό (-3) 

Δροσερό (-2) 

Ελαφρώς Δροσερό (-1) 

Ουδέτερο (0) 

Ελαφρώς Ζεστό (+1) 

Ζεστό (+2) 

Πολύ Θερμό (+3) 

 
 

15. Πιστεύετε ότι η θερμική άνεση του χώρου επηρεάζει την αποδοτικότητα σας; 

Check all that apply. 

 

Πολύ 

Λίγο 

Καθόλου 

Δεν ξέρω 

 
 
 

 

 


