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• Ενεργειακός έλεγχος (Καλοκαίρι 2017) 
• Καταγραφή υφιστάμενου εξοπλισμού 
• Μετρήσεις καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας (ημερήσιο προφίλ) 
• Προσδιορισμός ετήσιων καταναλώσεων Η/Ε στον φωτισμό, κλιματισμό κ.α 

• Προτάσεις εφαρμογής μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (Σεπτέμβριος 2017) 

• Υπογραφή ΣΕΑ (Οκτώβριος 2017) 

• Υλοποίηση έργου (Νοέμβριος 2017) 
• Χρηματοδότηση Έργου από την ΕΕΥ 
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού 
• Τεκμηρίωση και επαλήθευση των αποτελεσμάτων  
• Συντήρηση του νέου εξοπλισμού 
• Αποπληρωμή της χρηματοδότησης και της προσφερόμενης υπηρεσίας σταδιακά με βάση την 

εξοικονόμηση ενέργειας 

Το πιλοτικό έργο της 
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• Το έργο ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων φωτισμού δεν βασίστηκε στη συνήθη 
αντικατάσταση εξοπλισμού παλαιάς τεχνολογίας, αλλά κυρίως σε επιλεγμένες επεμβάσεις 
βελτιστοποίησης της οπτικής άνεσης.  

 

• Η ιδιαίτερη σημασία του έργου έγκειται στο γεγονός, ότι προ τριετίας ήδη, το κατάστημα 
είχε υποστεί τεχνολογική αναβάθμιση του φωτισμού του με την χρήση φωτεινών πηγών LED. 
Αυτό στη συνείδηση της πλειονότητας των ανθρώπων σήμερα, σηματοδοτεί και την 
εξάντληση των δυνατοτήτων μιας θεαματικής εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία συχνά 
δικαιολογεί και κάποια ανοχή ακόμη και στο ενδεχόμενο υποβάθμισης της ποιότητας του 
φωτισμού στον χώρο παρέμβασης. 
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• Μείωση της απορροφούμενης ισχύος 

• Μείωση της θερμοκρασίας στις ψύκτρες 

• Αύξηση της φωτεινής απόδοσης των LED 

• Αύξηση των ωφέλιμων ωρών λειτουργίας  

• Μείωση του κόστους συντήρησης 

   ΠΡΙΝ Τψύκτρας = 49,7°C                                           ΜΕΤΑ Τψύκτρας = 39,5°C 

Επέμβαση στους Προβολείς LED 
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Ετήσια εξοικονόμηση στον 
Φωτισμό 

Τριτη/Πεμπτη/Παρασκευη 48.3% 
Δευτέρα/Τετάρτη/Σαββατο 51.1% 
Κυριακές 56.9% 
Αργίες 93.6% 
Σύνολο Καταστήματος 52.3% 
Ισχύς 41.8% 

ΠΡΙΝ 6.676 kWh/a                                            ΜΕΤΑ 3.068 kWh/a 
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Γιατί πάρθηκε η απόφαση υλοποίησης; 
 
…….κατά σειρά προτεραιότητας 

• Αύξηση πωλήσεων 
 

• Βελτίωση οπτικής άνεσης των υπαλλήλων και πελατών 
 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 
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Το πιλοτικό έργο της Φυσικό Αέριο Αττικής 
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• Ενεργειακός έλεγχος (ολοκληρώθηκε Δεκέμβριος 2018) 

• Άμεση εγκατάσταση θερμιδομετρητή στην παροχή θερμού νερού των 
εγκαταστάσεων (Ιανουαρίος 2019) 

• Βελτιστοποίηση κατανομής δαπανών 

• Προτάσεις εφαρμογής καινοτόμων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 
στον φωτισμό (αναμένεται να υποβληθούν μέσα Φεβρουαρίου 2019)  

• Κεντρικός αυτόματος έλεγχος λειτουργίας των FCU για την επίτευξη συνθηκών θερμικής 
άνεσης 

• Πιλοτική εφαρμογή αναβάθμισης ποιότητας φωτισμού σε επιλεγμένο χώρο 

• Υπογραφή ΣΕΑ και υλοποίηση έργου (μέχρι τέλος Μάιου 2019) 
• Χρηματοδότηση Έργου από την Φυσικό Αέριο Αττικής 
• Αποπληρωμή της προσφερόμενης υπηρεσίας σταδιακά με βάση την εξοικονόμηση 

ενέργειας 
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Γιατί πάρθηκε η απόφαση υλοποίησης; 
 
…….κατά σειρά προτεραιότητας 

• Πιλοτική εφαρμογή ενεργειακής υπηρεσίας προκειμένου να 
εξεταστεί η δυνατότητα να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία 
μελλοντικά και στους πελάτες της. 
 

• Πιλοτική εφαρμογή επεμβάσεων βελτίωσης της οπτικής άνεσης 
και εκτίμηση του μη-ενεργειακού οφέλους (π.χ. αύξηση της 
εργατικότητας των υπαλλήλων). 
 

• Εξορθολογισμός και διαφάνεια κατανομής δαπανών. 
 

• Εξοικονόμηση ενέργειας 
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