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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ε θαηαλόεζε ηνπ πσο κπνξεί κία θνηλόηεηα όπσο ν 

δήκνο Αζπξνπύξγνπ,λα εθκεηαιιεπηεί ηηο ζεξκηθέο θαη ελεξγεηαθέο απνζέζεηο ζην 

πεξηβάιινλ από ηελ βαξηά  βηνκεραλία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή,πξνο 

όθεινο ησλ πνιίησλ ζε πγεηνλνκηθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζηνθαη ην πσο κπνξεί λα 

ππάξμεη πεξηβαιινληηθή αλάπηπμε ρσξίο ελεξγεηαθή ζπαηάιε.! 

Παξαθάησ ζα αλαιύζσ πεξηιεπηηθά ζηα πεξηερόκελα ηεο εξγαζίαο,ηη είλαη ε 

ηειεζέξκαλζε θαη πσο ιεηηνπξγεί. 

Σελ ρξήζε ηεο ηειεζέξκαλζεο ζε δηεζλή επίπεδν,δειαδή πνηεο ρώξεο μεθίλεζαλ 

λα ρξεζηκνπνηνύλ αύηε ηελ κέζνδνθαη πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ηνύο κέρξη 

ηώξα.Θα αλαιύζσ θάπνηα ηερλνινγηθά ζηνηρεία όπσο ε παξαγσγή,κεηαθνξά θαη 

δηαλνκή ζεξκόηεηαο,θαζώο θαη κηα πεξηγξαθή ζην ζύζηεκα κεηαθνξάο θαη 

δηαλνκήο. 

Δπηπιένλ ζα αλαθέξσ ηηο πεξηνρέο όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ηειεζέξκαλζε ζηελ 

Διιάδα ζήκεξα,από πνπ μεθίλεζε,πσο έρεη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία ρξόληαθαη πνηεο 

ηερλνινγίεο αθνινπζνύλ.Καζώο θαη ηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ζην 

Αζπξόππξγν,πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ βαζηθό ζρεδηαζκό,ππνινγηζκό δήηεζεο 

ηζρύνο,εηήζηαο δήηεζεο ελεξγείαο από ηνλ δήκν,ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ηειεζέξκαλζεο ζηνλ γεληθό ζύλνιν αιιά θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ. 

Δπηπξόζζεηα ζα θάλσ θάπνηεο αλαιύζεηο γηα ηελ βησζηκόηεηα ησλ έξγσλ 

απηώλ,ηελ νηθνλνκηθή δσή ηνπο,αληηπιεγκαηηθή πξνζηαζίαθαη ππνινγηζκόCO2 γηα 

ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αηκνζθαηξηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ  επηβαξύλζεσο 

ηεο πεξηνρήο. 

 

 

Abstract  

The aim of the work is to understand how a community like the municipality of 

Aspropyrgos can exploit the thermal and energy deposits in the environment from 

the heavy industry operating in the area, for the benefit of the citizens in a health 

and economic context, there is environmental development without energy waste! 

Below I will briefly analyze the contents of the work, what is district heating and 

how it works. 
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The use of district heating internationally, which countries have started to use this 

method, and what are their results so far. I will analyze some technological 

elements such as the production, transmission and distribution of heat, as well as 

a description of the transmission and distribution system. 

In addition, I will mention the places where district heating is used in Greece today, 

where it started, how it has evolved in recent years, and what technologies follow.  

As well as the case of construction in Aspropyrgos, which will include basic design, 

power demand calculation, annual demand energy from the municipality, the 

advantages of district heating in general but also for the case of the Municipality. 

In addition, I will make some analyzes for the viability of these projects, their 

economic life, anti-shock protection, and CO2 calculation for a better 

understanding of the atmospheric and environmental burden of the area. 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Ζ ηειεζέξκαλζε είλαη έλαο πνιύ απνηειεζκαηηθόο  ηξόπνο ρξήζεο ηεο πεξίζζεηαο 

ελέξγεηαο πνπ κέλεη αλεθκεηάιιεπηε κεηά ην ηέινο δηάθνξσλ παξαγσγηθώλ 

δηαδηθαζηώλ.Σα ηειεπηαία ρξόληα όιν θαη πεξηζζόηεξνη θαηαλννύλ πόζν  

ζεκαληηθό είλαη λα εθκεηαιιεπόκαζηε ηέηνηεο κνξθέο ελέξγεηαο θαη λα κελ 

θαηαιήγνπλζην πεξηβάιινλ κεγαιώλνληαο ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα.Δπηπιένλ 

απνδεδεηγκέλα πιένλ όρη κόλν είλαη εθκεηαιιεύζηκεο νηθνλνκηθά  αιιά θαη 

πγεηνλνκηθά,αθνύ βειηηώλνπλ ηελ πνηόηεηα δσήο ηνλ αλζξώπσλ όπνπ βξίζθνληαη 

θνληά ζε βαξηά βηνκεραληθέο δώλεο. 

Σν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε αλάιπζε βαζηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνύ 

απνηεινύλ ηελ ηειεζέξκαλζε ησλ πόιεσλ,ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ηόζν 

ζην πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηηο θνηλόηεηεο όπνπ πεξηβάιινπλ κνλάδεο παξαγσγήο 

ελεξγείαο ε επεμεξγαζίαο,ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία όπσο ε δηάξθεηα δσήο ησλ έξγσλ 

απηώλ θαη ην αληίθηππν ζηελ θνηλσλία,όπσο ζέζεηο εξγαζίαο. 

Σν δεηνύκελν είλαη βάζε ησλ δεδνκέλσλ πνύ ππάξρνπλ από άιιεο πόιεηο πνπ 

ηελ ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ Διιάδα ε ζην εμσηεξηθό λα αλαιύζσ ηελ πεξίπησζε ηεο 

ρξήζεο ηειεζέξκαλζεο ζηνλ Γήκν Αζπξνπύξγνπ όπνπ είλαη έλαο από ηνύο πην 

επηβαξπκέλνπο δήκνπο ζηελ  Διιάδα ιόγν ηηο πνιύ βαξηάο βηνκεραλίαο όπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή εδώ θαη ρξόληα όπσο ηα ΔΛΠΔ 

Α.Δ,ΥΑΛΤΒΟΤΡΓΗΑ Α.Δ,PETROGAS Α.Δ. 

Βαζηδόκελε ινηπόλ  ζηα ζηνηρεία όπνπ κπόξεζα λα ζπγθεληξώζσ κέζν ησλ 

ΔΛΠΔ θαη ησλ δήκν Αζπξνπύξγνπ,ζα ζαο παξνπζηάζσ έλαλ ηξόπν 

απνκάζηεπζεοηεο πνζόηεηαο ελέξγεηαο όπνπ θαηά ηελ κεηαθνξά πςειώλ 

πξντόλησλ πξνο ηηο δεμακελέο απνζήθεπζεο απνξξίπηεηαη κέζσ ελαιιαθηώλ 

ζεξκόηεηαο αέξα  κηα ζεκαληηθή πνζόηεηα ζεξκόηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ.  

Δηδηθά απηή ε ηειεπηαία δύλαηαη λα θαηαζηεί εθκεηαιιεύζηκε. 
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1 . ΓΔΝΗΚΑ  

ΟΡΗΜΟ – ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ  

 

Ζ ηειεζέξκαλζε είλαη έλα ζύζηεκα δηαλνκήο ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη ζε κηα 

θεληξηθή ηνπνζεζία θαη δηαλέκεηαη κέζσ ελόο ζπζηήκαηνο κνλσκέλσλ ζσιήλσλ 

γηα νηθηαθέο θαη εκπνξηθέο απαηηήζεηο ζέξκαλζεο όπσο ζέξκαλζε ρώξνπ θαη 

ζέξκαλζε λεξνύ. 

 Ζ ζεξκόηεηα ιακβάλεηαη ζπρλά από κηα κνλάδα ζπκπαξαγσγήο πνπ θαίεη νξπθηά 

θαύζηκα ή βηνκάδα,αιιά ρξεζηκνπνηνύλκόλν ιέβεηεο ζεξκόηεηαο, γεσζεξκηθή 

ζέξκαλζε, αληιίεο ζεξκόηεηαο θαη θεληξηθή ειηαθή ζέξκαλζε, θαζώο θαη απόβιεηα 

ζεξκόηεηαο από ππξεληθή ελέξγεηαπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ.  

Οη εγθαηαζηάζεηο ηειεζέξκαλζεο κπνξνύλ λα παξέρνπλ πςειόηεξε απόδνζε θαη 

θαιύηεξν έιεγρν ηεο ξύπαλζεο από ηνπο ηνπηθνύο ιέβεηεο. ύκθσλα κε θάπνηα 

έξεπλα, ε ηειεζέξκαλζε κε ζπλδπαζκέλε ζεξκόηεηα θαη ηζρύ (CHPDH) είλαη ε 

θζελόηεξε κέζνδνο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ άλζξαθα θαη έρεη έλα από ηα 

ρακειόηεξα απνηππώκαηα άλζξαθα από όιεο ηηο κνλάδεο παξαγσγήο νξπθηώλ.  

 Ζ ηειεζέξκαλζε (districtheating) είλαη κηα πνιύ απνδνηηθή θαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ ελεξγεηαθή ηερλνινγία. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα όπσο θαίλεηαη θαη ζην 

απινπνηεκέλν δηάγξακκα ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο πνπ αθνινπζεί παξάγεηαη 

ζε έλα θεληξηθό ζηαζκό κεηαθέξεηαη θαη δηαλέκεηαη ππό κνξθή ζεξκνύ λεξνύ ή 

αηκνύ, κε κνλσκέλνπο ζσιήλεο, ζε θηίξηα (πειάηεο – θαηαλαισηέο) πνπ κπνξεί 

λα είλαη νηθηαθή, εκπνξηθνί, βηνκεραληθή θ.η.ι. κε ζθνπό ηελ ζέξκαλζε νηθνδνκώλ, 

ηελ παξνρή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο θαη ηελ παξνρή αηκνύ γηα βηνκεραληθέο θ.η.ι. 

δηεξγαζίεο. 

Ζ ηειεζέξκαλζε θαηαηάζζεηαη ζηνλ αξηζκό 27 ζηηο 100 ιύζεηο ηνπ Project 

Drawdown γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε. 

 

1.2ΠΧ ΛΔΗΣΟΤΡΓΔΗ Ζ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΠΟΛΔΧΝ  

 



 ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΓΖΜΟΤ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΜΔΧ ΣΟΝ ΓΖΛΤΣΖΡΗΧΝ 

 

 

ΔΛ.ΜΔ.ΠΑ – Σκήκα Μερ. Φπζηθώλ Πόξσλ & Πεξηβάιινληνο 
Γέδε νθία Μαξία   7 

 

(Κηλνύκελε εηθόλα ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο) 

Ζ καύζιμη ύλη μποπεί να είναι: 

• Πεηξέιαην 

• Bηνθαύζηκα 

• Καπζόμπια 

• Pellets 

• Βηνκάδα αγξνηηθήο πξνέιεπζεο 

• θνππίδηα 

 

Έλα δίθηπν ηειεζέξκαλζεο απνηειείηαη από έλα θεληξηθό ζηαζκό (ή θαη 

πεξηζζόηεξνπο ζηαζκνύο) παξαγσγήο ζεξκόηεηαο, ην δίθηπν κεηαθνξάο 

ζεξκόηεηαο θαη ην δίθηπν δηαλνκήο ζεξκόηεηαο.Ο όξνο ηειεζέξκαλζεο εηζάγεηαη 

πεξηζζόηεξν γηα λα δείμεη ηελ κεηαθνξά ελέξγεηαο ζε κηθξέο ή κεγάιεο απνζηάζεηο 

από ηνλ ηόπν παξαγσγήο.  

Ένα ζύζηημα ηηλεθέπμανζηρ 

αποηελείηαι από: 

• Σα ζηαζκό παξαγσγήο ζεξκόηεηαο όπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν θεληξηθόο εμνπιηζκόο(ιέβεηεο, θαπζηήξεο, ζύζηεκα 

ηξνθνδνζίαοθαη απνζήθεπζεο θαπζίκνπ, θαπλνδόρνο,αληιίεο θπθινθνξίαο, 

απνζεθεπηέοζεξκόηεηαο θιπ).  

• Σν δίθηπν δηαλνκήο (θπξίσο λεξό) 

• Σηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεοησλ θηηξίσλ ( δίθηπα 

ζσιελώζεσλ,ζεξκνπνκπνί θιπ) 

 

 Σνπο ζεξκηθνύο ππνζηαζκνύο ζύλδεζεο ησλθαηαλαισηώλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ πεηπραίλνπκε : 

 

• Σν ζεξκό λεξό ηεο ηειεζέξκαλζεο λα ζεξκαίλεηην λεξό ηνπ δηθηύνπ θαινξηθέξ 

ηνπ θηηξίνπ. 

• Να γίλεηαη απηόκαηε ξύζκηζε ηνπ λεξνύ ηνπθαινξηθέξ αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ζεζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. 

• Να γίλεηαη θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ. 

• Σν λεξό ηεο ηειεζέξκαλζεο, αθνύ έρεη ζεξκάλεηην λεξό ηνπ θαινξηθέξ 

επηζηξέθεηκέζσ ησλππόγεησλ ζσιελώζεσλ πίζσ ζηνλ θεληξηθόζηαζκό γηα λα 

αλαζεξκαλζεί. 
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(Πσο ιεηηνπξγεί ε ηειεζέξκαλζε πόιεσλ ) 

 
(ύληνκν βίληεν γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ε ηειεζέξκαλζε πόιεσλ) 

 
1.3 Ζ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΣΟΝ ΓΗΔΘΝΖ ΥΧΡΟ  
 
πζηήκαηα ηειεζεξκάλζεσο πόιεσλ άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνύλ ζε εκπνξηθή 
θιίκαθα ζηηο Ζ.Π.Α. ζην ηέινο ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα θαη αθνινύζσο 
επεθηάζεθαλ θαη άιιεο ρώξεο. Όκσο κεηά ηηο δύν ελεξγεηαθέο θξίζεηο ηηε δεθαεηίαο 
ηνπ 1970, αιιά θαη ηελ απμεκέλε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
1980 ζεκεηώζεθε ζεακαηηθή εμάπισζε ηειεζεξκάλζεσλ πόιεσλ ζε πνιιέο 
ρώξεο πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη νη ηειεζεξκάλζεηο ζπλδπάδνπλ πνιύ κεγάιε 
ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα κε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 
Αληαπνθξίλνληαη δειαδή θαηά ην βέιηηζην ηξόπν ζην δηεζλώο απνδεθηό ζήκεξα 
ππόδεηγκα αλάπηπμεο πνπ επηβάιεη. 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΜΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΑΗΘΖΗΑ ΥΧΡΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ 
ΠΑΣΑΛΖ.  
Ζ ηειεζέξκαλζε έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν ζε νξηζκέλεο ρώξεο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο όπσο είλαη ε Γαλία, ε Φηιαλδία θαη ε Γαλία απνηειεί έλα 
βαζηθό εξγαιείν ηνπ εζληθνύ ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπο. Αύμεζε ηνπ 
ελδηαθέξνληνο γηα ηειεζεξκάλζεηο ηειεπηαία έρεη ζεκεησζεί θαη ζε 
Γπηηθνεπξσπατθέο ρώξεο (Μεγάιε Βξεηαλία, Οιιαλδία, Ηηαιία θιπ ). 
Δπηζεκαίλεηαη όκσο όηη ζεκαληηθόηεξν ξόιν παίδεη ε ηειεζέξκαλζε ζηε Ρσζία θαη 
ζηηο άιιεο ρώξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξώπεο (όκσο ηα ζπζηήκαηα 
ηειεζέξκαλζεο ζηηο ρώξεο απηέο έρνπλ επηηαθηηθή αλάγθε εθζπγρξνληζκνύ).  
Πην θάησ γίλεηαη αλαθνξά ζε ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία από ηε δηείζδπζε ηεο 
ηειεζέξκαλζεο ζε δηάθνξεο ρώξεο ηνπ θόζκνπ:  
Ζ Ρυζία είλαη πξώηε ρώξα ζηνλ θόζκν ζηε ρξήζε ηεο ηειεζέξκαλζεο, κε κεγάιε 
δηαθνξά από ηηο ππόινηπεο ρώξεο. Ζ ζεξκόηεηα πνπ δηαηίζεηαη ζε ζύζηεκα 
ηειεζέξκαλζεο είλαη 11.057 PJ θαη είλαη κεγαιύηεξε από ην άζξνηζκα ηεο 
ζεξκόηεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζε ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο ζε όιεο ηηο ππόινηπεο 
ρώξεο.  
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ηιρ Ζ.Π.Α. ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα πεξηζζόηεξα από 30.000 ζπζηήκαηα 
ηειεζεξκάλζεσο θαη ε ζεξκόηεηα πνπ δηαηίζεηαη ζε απηά είλαη κεγαιύηεξε από 
1100  Σα πεξηζζόηεξα ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο (ηδίσο ηα παιαηόηεξα ) 
ρξεζηκνπνηνύλ αηκό. Αλ θαη ζήκεξα ε δηείζδπζε ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηηο Ζ.Π.Α. 
είλαη κόλν ηεο ηάμεο ηνπ 1% ππάξρεη ζαθήο απμεηηθή ηάζε γηα εγθαηάζηαζε λέσλ 
ηειεζεξκάλζεσο θαη νη ζρεηηθέο πξνβιέςεηο ησλ εηδηθώλ είλαη πνιύ αηζηόδνμεο γηα 
ην κέιινλ ηνπ ηνκέα ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηηο Ζ.Π.Α.  
ηην Πολυνία ε ζεξκόηεηα πνπ δηαηίζεηαη ζε ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο είλαη 
421 PJ. Δπίζεο ππάξρνπλ αμηόινγα δίθηπα ηειεζέξκαλζεο ζηε Ρνπκαλία, Σζερία, 
Βνπιγαξία θιπ.  
Σέινο ζεκεηώλεηαη όηη επεηδή νη ηειεζεξκάλζεηο θαη ηα αζηηθά δίθηπα θπζηθνύ 
αεξίνπ βαζηθά ζθνπεύνπλ ζηελ ππνθαηάζηαζε ησλ ίδησλ ζεξκηθώλ θνξηίσλ ζε 
κία πόιε, ζπλήζσο δελ αλαπηύζζνληαη ηαπηόρξνλα ζηελ ίδηα πόιε (ή ζηελ ίδηα 
γεηηνλία πόιεο). Δίλαη ζέκα εζληθνύ ή πεξηθεξηθνύ ελεξγεηαθνύ πξνγξακκαηηζκνύ 
λα θαζνξηζηνύλ νη γεσγξαθηθέο πεξηνρέο αλάπηπμεο ησλ αζηηθώλ ελεξγεηαθώλ 
δηθηύσλ.   
ηη Γανία 
ηε Γαλία ε ηειεζέξκαλζε θαιύπηεη πεξηζζόηεξν από ην 64% ηεο ζέξκαλζεο 
ρώξνπ θαη ηεο ζέξκαλζεο λεξνύ.  
Σν 2007, ην 80,5% απηήο ηεο ζεξκόηεηαο παξήρζε από ζπλδπαζκέλνπο ζηαζκνύο 
ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζεξκόηεηα πνπ αλαθηήζεθε από ηελ 
απνηέθξσζε απνβιήησλ αληηπξνζώπεπε ην 20,4% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο 
ζεξκόηεηαο ηεο Γαλίαο.  
Σν 2013, ε Γαλία εηζήγαγε 158.000 ηόλνπο απνβιήησλ γηα απνηέθξσζε.  
Οη πεξηζζόηεξεο κεγάιεο πόιεηο ηεο Γαλίαο δηαζέηνπλ κεγάια δίθηπα 
ηειεζέξκαλζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηθηύσλ κεηάδνζεο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε 
πίεζε έσο 125 ° C θαη 25 bar θαη δίθηπα δηαλνκήο πνπ ιεηηνπξγνύλ κε έσο 95 ° C 
θαη κεηαμύ 6 θαη 10 bar πίεζε. Σν κεγαιύηεξν ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο ζηε Γαλία 
είλαη ε Κνπεγράγε πεξηνρή πνπ ιεηηνπξγεί από CTR I / S θαη VEKS I / S. 
 ηελ θεληξηθή Κνπεγράγε, ην δίθηπν CTR εμππεξεηεί 275.000 λνηθνθπξηά (90-95% 
ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πεξηνρήο) κέζσ ελόο δηθηύνπ ζσιήλσλ δηαλνκήο δηπιήο 
ηειεζέξκαλζεο 54 ρικ. Πνπ παξέρεη κέγηζηε ρσξεηηθόηεηα 663 MW, κεξηθά από 
ηα νπνία ζπλδπάδνληαη κε ηειεςύμε.Ζ ηηκή θαηαλαισηή ηεο ζεξκόηεηαο από CTR 
είλαη πεξίπνπ 49 € αλά MWh ζπλ ηνπο θόξνπο (2009). Πνιιέο πόιεηο δηαζέηνπλ 
θεληξηθή ειηαθή ζέξκαλζε κε δηάθνξνπο ηύπνπο απνζήθεπζεο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο. 
Σν λεζί Samsø ηεο Γαλίαο δηαζέηεη ηξία εξγνζηάζηα θαύζηκα κε άρπξν πνπ 
παξάγνπλ ηειεζέξκαλζε. 
ηη Φινλανδία 
ηε Φηλιαλδία ε ηειεζέξκαλζε αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 50% ηεο ζπλνιηθήο 
αγνξάο ζέξκαλζεο, 80% ηεο νπνίαο παξάγεηαη από ζπλδπαζκέλεο κνλάδεο 
ζεξκόηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πάλσ από ην 90% ησλ πνιπθαηνηθηώλ, 
πεξηζζόηεξα από ηα κηζά από όια ηα ζπίηηα κε βεξάληα, θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο 
ησλ δεκόζησλ θηηξίσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθώλ ρώξσλ ζπλδένληαη κε έλα δίθηπν 
ηειεζέξκαλζεο.  
Σν θπζηθό αέξην ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην δίθηπν αγσγώλ λνηηναλαηνιηθνύ 
θπζηθνύ αεξίνπ, ν εηζαγόκελνο άλζξαθαο ρξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηνρέο θνληά ζε 
ιηκάληα θαη ε ηύξθε ρξεζηκνπνηείηαη ζε βόξεηεο πεξηνρέο όπνπ ε ηύξθε είλαη 
θπζηθόο πόξνο. Άιιεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, όπσο ηα ξνθαλίδηα μύινπ θαη 
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άιισλ βηνκεραλία ραξηηνύ εύθιεθηα ππνπξντόληα, ρξεζηκνπνηνύληαη επίζεο, σο 
είλαη ε ελέξγεηα αλαθηάηαη κε ηελ απνηέθξσζε ησλ αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ.  
Οη βηνκεραληθέο κνλάδεο πνπ παξάγνπλ ζεξκόηεηα σο βηνκεραληθό ππνπξντόλ 
ελδέρεηαη λα πσινύλ αιιηώο ζεξκόηεηα ζην δίθηπν αληί λα ηελ απειεπζεξώλνπλ 
ζην πεξηβάιινλ. Ζ ππεξβνιηθή ζεξκόηεηα θαη ηζρύο από ηνπο ιέβεηεο αλάθηεζεο 
ραξηνπνιηνύ είλαη ζεκαληηθή πεγή ζηηο πόιεηο. ε νξηζκέλεο πόιεηο ε 
απνηέθξσζε ησλ απνβιήησλ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη έσο θαη ην 8% ηεο 
απαίηεζεο ζέξκαλζεο γηα ηειεζέξκαλζε. Ζ δηαζεζηκόηεηα είλαη 99,98% θαη νη 
δηαθνπέο, όηαλ ζπκβαίλνπλ, ζπλήζσο κεηώλνπλ ηηο ζεξκνθξαζίεο κόλν θαηά 
κεξηθνύο βαζκνύο. 
 

 
(Ζ παπαπάνυ εικόνα αναθέπεηαι ζηο ποζοζηό επί ηηρ εκαηό ζηην σπήζη ανανεώζιμυν 
πηγών ενέπγειαρ ζε διάθοπερ σώπερ) 

 
 
1.4 ΤΜΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΖ 
 
Ζ ΔΔ έρεη ελζσκαηώζεη ελεξγά ηε ζπκπαξαγσγή ζηελ ελεξγεηαθή ηεο πνιηηηθή 
κέζσ ηεο νδεγίαο CHP. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2008, θαηά ηελ αθξόαζε ηεο Οκάδαο 
Αζηηθώλ Καηαζέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ν Δπίηξνπνο Δλέξγεηαο 
AndrisPiebalgs αλαθέξεηαη όηη «ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ μεθηλά πξαγκαηηθά κε 
ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε». 
 Ζ ελεξγεηαθή απόδνζε θαη ε ζπκπαξαγσγή αλαγλσξίδνληαη ζηηο πξώηεο 
παξαγξάθνπο ηεο νδεγίαο 2004/08 / ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηε 
ζπκπαξαγσγή. Ζ παξνύζα νδεγία ζθνπεύεη λα ππνζηεξίμεη ηε ζπκπαξαγσγή θαη 
λα θαζνξίζεη κηα κέζνδν γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ δπλαηνηήησλ ζπκπαξαγσγήο 
αλά ρώξα. Ζ αλάπηπμε ηεο ζπκπαξαγσγήο ήηαλ πνιύ άληζε κε ηελ πάξνδν ησλ 
εηώλ θαη θπξηαξρνύζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο από ηηο εζληθέο ζπλζήθεο. 
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πλνιηθά, ε Δπξσπατθή Έλσζε παξάγεη επί ηνπ παξόληνο ην 11% ηεο ειεθηξηθήο 
ηεο ελέξγεηαο κέζσ ζπκπαξαγσγήο, εμνηθνλνκώληαο ζηελ Δπξώπε πεξίπνπ 35 
Mtoe εηεζίσο.  
Χζηόζν, ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ θξαηώλ κειώλ, κε ηελ 
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο λα θπκαίλεηαη από 2% έσο 60%. 
 Ζ Δπξώπε δηαζέηεη ηηο ηξεηο ρώξεο κε ηηο πην εληαηηθέο νηθνλνκίεο ζπκπαξαγσγήο 
ζηνλ θόζκν: ηη Γανία, ηιρ Κάηυ Υώπερ και ηη Φινλανδία.  
Άιιεο επξσπατθέο ρώξεο θαηαβάιινπλ επίζεο κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα 
απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. Ζ Γεξκαλία αλαθέξεη όηη πάλσ από ην 
50% ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ρώξαο ζα κπνξνύζε λα 
παξαζρεζεί κέζσ ζπκπαξαγσγήο. Ζ Γεξκαλία έζεζε σο ζηόρν λα δηπιαζηάζεη ηε 
ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 12,5% ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο 
ρώξαο ζε 25% έσο ην 2020 θαη έρεη εγθξίλεη αληίζηνηρα ηε λνκνζεηηθή πξάμε ζην 
"Οκνζπνλδηαθό Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Σερλνινγίαο",. ππνζηεξίδεη ελεξγά ηελ 
ηειεζέξκαλζε. 
Τπό ην πξίζκα ηνπ ζηόρνπ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα επηηύρεη κείσζε θαηά 80% 
ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα έσο ην 2050, ε θπβέξλεζε είρε ζέζεη έλαλ 
ζηόρν λα πξνκεζεύζεη ηνπιάρηζηνλ ην 15% ηεο θξαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από 
ην CHP έσο ην 2010. Άιια κέηξα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ γηα ηελ ελζάξξπλζε 
ηεο αλάπηπμεο ηεο CHP είλαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα, ε ππνζηήξημε 
επηρνξεγήζεσλ, έλα κεγαιύηεξν θαλνληζηηθό πιαίζην θαη ε θπβεξλεηηθή εγεζία θαη 
εηαηξηθή ζρέζε. 
ύκθσλα κε ην κνληέιν ηνπ IEA 2008 γηα επέθηαζε ζπκπαξαγσγήο γηα ηηο ρώξεο 
G8, ε επέθηαζε ηεο ζπκπαξαγσγήο ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην κόλν ζα δηπιαζηάζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ππάξρνπζα 
εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο θαπζίκνπ έσο ην 2030.  
Απηό ζα αύμαλε ηελ εμνηθνλόκεζε ηεο Δπξώπεο από ηα ζεκεξηλά 155 TWh ζε 
465 TWh ην 2030. Θα είρε επίζεο σο απνηέιεζκα αύμεζε θαηά 16% έσο 29% ζηε 
ζπλνιηθή ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θάζε ρώξαο έσο ην 2030. 
Οη θπβεξλήζεηο βνεζνύληηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα CHP από νξγαληζκνύο όπσο ην 
COGEN Europe πνπ ρξεζηκεύνπλ σο θέληξν πιεξνθόξεζεο γηα ηηο πην 
πξόζθαηεο ελεκεξώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξώπεο. 
 Σν COGEN είλαη ν νξγαληζκόο νκπξέιαο ηεο Δπξώπεο πνπ εθπξνζσπεί ηα 
ζπκθέξνληα ηεο βηνκεραλίαο ζπκπαξαγσγήο, ησλ ρξεζηώλ ηεο ηερλνινγίαο θαη 
πξνσζεί ηα νθέιε ηεο ζηελ ΔΔ θαη ζηελ επξύηεξε Δπξώπε.  
Ζ έλσζε ππνζηεξίδεηαη από ηνπο βαζηθνύο παξάγνληεο ηεο βηνκεραλίαο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηαηξεηώλ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 
ESCO, πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνύ, ζπκβνύινπο, εζληθνύο νξγαληζκνύο 
πξνώζεζεο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη άιιεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 

 
2.ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ  
 
2.1. ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 
 
Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα ζε έλα ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο κπνξεί λα παξάγεηαη από 
ζπκπαξαγσγό ζηαζκό (ηδησηηθό ή επηρείξεζεο ειεθηξηζκνύ), γεσζεξκία, 
Απνξξηπηόκελεελέξγεηα, βηνκάδα, ζεξκνπαξαγσγό ζηαζκόο (θεληξηθό 
ιεβεηνζηάζην) πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί εηδηθά γηα λα ηξνθνδνηήζεη ζύζηεκα 
ηειεζέξκαλζεο θιπ.  
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Σα επηθξαηέζηεξα θαύζηκα γηα θεληξηθνύο ζεξκνπαξαγσγνύο ζηαζκνύο είλαη ν 
άλζξαθαο, ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθό αέξην.  
Αιιά ζεξκόηεηα ηξνθνδνηεί δίθηπα ηειεζέξκαλζεο θαη από ππξεληθνύο 
ειεθηξνπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο, ηδηαίηεξα ζηηο πξώελ Αλαηνιηθέο ρώξεο.  
Ζ πεξίπησζε ηεο ηξνθνδόηεζεο κε ζεξκόηεηα δηθηύσλ ηειεζέξκαλζεο από 
ζπκπαξαγσγηθνύοζηαζκνύο (όπσο είλαη ν ΑΖ Ακύληαηνπ) παξνπζηάδεη ηελ 
κεγαιύηεξε ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα. Έηζη ελώ νη θαζαξά ειεθηξνπαξαγσγηθνί 
ζηαζκνί ησλ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνύ έρνπλ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ηεο 
ηάμεο ηνπ 35-40%, ή αθόκε κηθξόηεξε ζηηο παιαηόηεξεο κνλάδεο, έλαο ζύγρξνλνο 
ζπκπαξαγσγηθόο ζηαζκόο έρεη ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ηεο ηάμεο ηνπ 85-90%.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκόηεηα από ΑΖ, ζπλήζσο 
απνκαζηεύεηαηαηκόο από ηηο ηειεπηαίεο βαζκίδεο ηνπ αηκνζηξνβίινπ, έηζη ώζηε λα 
κελ νδεγεζεί ν αηκόο ζηνλ ζπκππθλσηή ηεο κνλάδνο, όπνπ πιένλ δελ ππάξρεη 
δπλαηόηεηα αλάθηεζεο ηεο ζεξκόηεηαο. Μεηά ηελ απνκάζηεπζε ηνπ αηκνύ 
κεηαθέξεηαη ν αηκόο ζηελ ζεξκηθή θαηαλάισζε, ή ζπλεζέζηεξα κε ηελ ρξήζε 
ελαιιάθηνπ ζεξκόηεηαο παξάγεηαη ππέξζεξκν λεξό ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα 
κεηαθέξεηαη ζηελ ζέζε ζεξκηθήο θαηαλάισζεο κε ηελ βνήζεηα αληιηώλ.  
Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη λα παξαρζεί ζεξκόηεηα κε ζπκπαξαγσγή ή όρη.  
Ζ ζπκπαξαγσγή αθνξά εθηόο ηελ πεξίπησζε ησλ ΑΖ, ηελ πεξίπησζε 
ζπκπαξαγσγήο κε Νηηδεινγελλήηξηα, ηελ πεξίπησζε ζπκπαξαγσγήο κε 
αεξηνζηξόβηινπο θιπ. Μηα άιιε ιύζε είλαη ε παξαγσγή κόλνλ ζεξκόηεηαο ζε 
ιέβεηα πιεζίνλ ηνπ θνξηίνπ κε ρξήζε θαπζίκσλ ρακεινύ θόζηνπο(καδνύη, 
ιηγλίηεο θιπ).  
Ζ παξαγσγή ζεξκόηεηαο πιεζίνλ ηνπ θνξηίνπ έρεη ην κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ 
κηθξνύ ζπγθξηηηθνύ θόζηνπο κεηαθνξάο ελέξγεηαο (π.ρ. εγθαηάζηαζε αγσγώλ 
κεηαθνξάο) θαη ηνπ κηθξνύ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο (όζνλ αθνξά ηελ άληιεζε ηνπ 
κέζνπ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζεξκόηεηαο θπξίσο).  
Ο ζπλδπαζκόο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ θαη ηεο 
απόζηαζεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο είλαη απηόο πνπ ζα θαζνξίζεη ηελ βέιηηζηε 
νηθνλνκνηερληθή ιύζε θάζε έξγνπ ηειεζέξκαλζεο. 
 
2.2ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ 
 
Ζ κεηαθνξά ηεο παξαγόκελεο ζεξκόηεηαο από ηνλ ηόπν παξαγσγήο ζηνπο 
πειάηεο θαηαλαισηέο, γίλεηαη κε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν δίθηπν κεηαθνξάο 
ζεξκόηεηαο. Οη εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο πεξηιακβάλνπλ ηνλ αγσγό 
πξνζαγσγήο, ηνλ αγσγό επηζηξνθήο θαη ην αληιηνζηάζην. Πξνβιέπεηαη ζπλήζσο 
ζύζηεκα θάιπςεο ησλ θνξηίσλ αηρκήο, αιιά θαη ηεο πεξίπησζεο βιάβεο, κε 
ιέβεηεο αηρκήο - εθεδξείαο (κε θαύζε πγξώλ θαπζίκσλ ζπλήζσο). Οη αγσγνί 
πξνζαγσγήο κπνξεί λα είλαη ππέξγεηνη ή ππόγεηνη. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα γηα θάζε έλα από ηα αλσηέξσ ζπζηήκαηα. 
 
•νη ππέξγεηνη αγσγνί έρνπλ ζαθώο κηθξόηεξν θόζηνο εγθαηάζηαζεο αλά ηξέρνλ 
κέηξν. Δθηηκάηαη όηη ην θόζηνο ηνπ ππέξγεηνπ αγσγνύ είλαη πεξίπνπ κηζό ηνπ 
αληίζηνηρνπ λόζηνπο ηνπ ππόγεηνπ. Ο ππέξγεηνο αγσγόο θαηαζθεπάδεηαη από 
εγρώξηα πιηθά (π.ρ. ζσιήλεο St37.2), κνλώλεηαη θαηάιιεια κε κνλσηηθό πιηθό θαη 
θαηόπηλ θαιύπηεηαη κε πξνζηαηεπηηθό κεηαιιηθό θέιπθνο  
 
•νη ππόγεηνη αγσγνί είλαη ζπλήζσο πξνκνλσκέλνη αγσγνί (preinsulatedpipes) 
ζηνπο νπνίνπο απαηηείηαη λα γίλεη πξνζεθηηθή ζύλδεζε ησλ ηεκαρίσλ θαη 
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επηδηόξζσζε ηεο κόλσζεο. Χο επί ην πιείζησλ ην κήθνο ησλ ππόγεησλ 
ζσιελώζεσλ είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξν από ην αληίζηνηρν ησλ ππέξγεησλ.  
 
 
 
 
 
 
2.3.ΤΣΖΜΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 
 

 
(Ζ θσηνγξαθία απεηθνλίδεη ηνπο πξνκνκέλνπο ραιύβδηλνπο αγσγνύο όπνπ πεξλάεη ην 
ππέξζεξκν λεξό) 

 
 Φνξέαο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο: Τπέξζεξκν λεξό κε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 120 C  
Σερλνινγία ζπζηήκαηνο: Πξνκνλσκέλνο ραιύβδηλνο αγσγόο εγθαηαζηεκέλνο απ’ 
επζείαο κέζα ζην έδαθνο (ππνγείσο) πξνδηαγξαθήο CENPREN 253 ηεο 
Δπηηξνπήο Δπξσπατθώλ Πξνηύπσλ. 
Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο αγσγνύ κεηαθνξάο : DN=450mm 
 
2.4. ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 
Με ηνλ όξν δηαλνκή λνείηαη ην δίθηπν πνπ εθηείλεηαη κέζα ζηελ πόιε ή ηνλ νηθηζκό, 
θαη είλαη σο επί ην πιείζησλ ππόγεην, θαη ην ζύζηεκα ησλ ζεξκηθώλ ππνζηαζκώλ. 
To δίθηπν δηαλνκήο είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο θαηαζθεπήο κε εθείλε ηνπ ππνγείνπ 
δίθηπν κεηαθνξάο.  
Ο ζεξκηθόο ππνζηαζκόο πεξηιακβάλεη έλα ζύλνιν κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ 
(θπθινθνξεηέο, ελαιιάθηεο, βάλεο, ξπζκηζηηθνί επεμεξγαζηέο ζεκάησλ θιπ) πνπ 
είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ θηηξίσλ κε δεζηό λεξό θαη ηελ ξύζκηζε 
ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο ησλ ππόςε ρώξσλ. 
 Μεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ εμαξηεκάησλ ελόο ππνζηαζκνύ είλαη ν επεμεξγαζηήο ησλ 
ζεξκνθξαζηαθώλ δεδνκέλσλ, ζηνλ νπνίν ππάξρεη απνζεθεπκέλε ειεθηξνληθά κηα 
θακπύιε αληηζηάζκηζεο (κεηαβιεηή). 
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 Ζ θακπύιε απηή είλαη έηζη δηακνξθσκέλε ώζηε λα δηαηεξείηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 
εζσηεξηθνύ ρώξνπ ησλ θηηξίσλ ζε επηζπκεηά επίπεδα. Οπζηαζηηθά ν 
επεμεξγαζηήο δίλεη εληνιή αλνίγκαηνο θαη θιεηζίκαηνο ζηελ ξπζκηζηηθή βάλα ηνπ 
ππνζηαζκνύ. Τπάξρεη αθόκα έλαο ξπζκηζηήο ηεο πηώζεο πίεζεο θαηά κήθνο ηνπ 
θάζε ππνζηαζκνύ.  
Τπάξρνπλ δπν ζπζηήκαηα ζεξκηθώλ ππνζηαζκώλ: 
 
To έλα νλνκάδεηαη έμμεζο θαη ην άιιν άμεζο. Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμύ ησλ δπν 
ζπζηεκάησλ είλαη όηη: 
ην πξώην δηαζέηεη έλαλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηαθέξεηαη 
ζεξκόηεηα από ην δίθηπν κεηαθνξάο - δηαλνκήο (= πξσηεύνλ) ζην ζεξκηθό 
θύθισκα ηνπ θάζε θηηξίνπ (= δεπηεξεύνλ). Έηζη ππάξρεη έλαο θπζηθόο 
δηαρσξηζκόο ηνπ δηθηύνπ κεηαθνξάο - δηαλνκήο θαη ηνπ δηθηύνπ ησλ θηηξίσλ ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ έκκεζνπ ζπζηήκαηνο ζεξκηθώλ ππνζηαζκώλ.  
 
 
 
Μεπικά βαζικά σαπακηηπιζηικά ηυν δςο ζςζηημάηυν είναι: 
 

ΔΜΜΔΟ ΤΣΖΜΑ  ΑΜΔΟ ΤΣΖΜΑ 

Μεγάιν θόζηνο ελαιιάθηε ζε ζρέζε κε 
ην ζπλνιηθό ηνπ ππνζηαζκνύ. 

Μηθξόηεξν θόζηνο ιόγσ 
Έιιεηςεο ελαιιάθηε. 

Απνκόλσζε ηνπ πξσηεύνληνο θαη 
δεπηεξεύνληνο ζπζηήκαηνο 

Σα δπν θπθιώκαηα είλαη δηαζπλδεκέλα 
κεηαμύ  ηνπο 

Σν θόζηνο εμνπιηζκνύ ηνπ 
δεπηεξεύνληνο είλαη ζρεηηθά κηθξό ιόγσ 
ηεο δπλαηόηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ζε 
ρακειή πίεζε. 

Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο  πεξηζζόηεξσλ 
κηθξώλ θαηαλαισηώλ κε έλα κόλν 
ζεξκηθό ππνζηαζκό 

 
 
ΤΣΖΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ 
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(Ζ θσηνγξαθία απεηθνλίδεη ηνπο πξνκνκέλνπο ραιύβδηλνπο αγσγνύο όπνπ πεξλάεη ην 
ππέξζεξκν λεξό) 
 

Μνξθνινγία δηθηύνπ: Αθηηλσηό ζύζηεκα δελδξνεηδνύο ζρήκαηνο ρσξίο βξόγρνπ 
κε δηζσιήλην ππόγεην δίθηπν. 
 
ύζηεκα δεύμεο θαηαλαισηώλ: Έκκεζν ζύζηεκα δεύμεο κε ηελ παξεκβνιή 
ππνζηαζκώλ (ελαιιαθηώλ) αλάκεζα ζην δίθηπν θαη ηνλ θαηαλαισηή.  
 
 
Σερλνινγία θαηαζθεπήο δηθηύνπ : Τπόγεην δίθηπν κε ηνπνζεηεκέλνπο απ’ επζείαο 
ζην έδαθνο πξνκνλσκέλνπο ραιύβδηλνπο ζσιήλεο κε κόλσζε από πνιπνξεζάλε 
θαη εμσηεξηθό καλδύα από πνιπαηζπιέλην.  
 
 

3.Ζ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ TH ΥΧΡΑ ΜΑ  
 
Παξά ην γεγνλόο όηη ζην δηεζλή ρώξν εδώ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο ιεηηνπξγεί 
κεγάινο αξηζκόο ηειεζεξκάλζεσλ κε εληππσζηαθά θαιά απνηειέζκαηα 
(νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θιπ) ζηε ρώξα καο κέρξη ηειεπηαία δελ ππήξρε 
εγθαηάζηαζε ηειεζέξκαλζεο, εθηόο από έλα κηθξό δίθηπν ηειεζέξκαλζεο πνπ 
ηξνθνδνηνύζε κε ζεξκηθή ελέξγεηα ηηο θαηνηθίεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο ΓΔΖ ζηνλ 
ΑΖ Πηνιεκαΐδαο. 
 Όκσο ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα κε ρξεκαηνδόηεζε από Κνηλνηηθά πξνγξάκκαηα, 
έρεη γίλεη πνιύ αμηόινγε πξόνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεζεξκάλζεσλ θαη ζηε ρώξα 
καο θαη ε πξόνδνο απηή αλακέλεηαη λα ζπλερηζζεί. πγθεθξηκέλα ηα ηειεπηαία 
ρξόληα έρεη ζεκεησζεί ε πην θάησ εμέιημε ζηε ρώξα καο ηνπ ηνκέα ησλ 
ηειεζεξκάλζεσλ:  
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Έρνπλ ήδε νινθιεξσζεί θαη ιεηηνπξγνύλ δίθηπα ηειεζέξκαλζεο ζηηο πόιεηο 
Πηνιεκαΐδαο θαη ηεο Κνδάλεο. Οη ηειεζεξκάλζεηο απηέο ηξνθνδνηνύληαη κε 
ζεξκηθή ελέξγεηα από ηνπο θνληηλνύο ιηγληηηθνύο ΑΖ ηεο ΓΔΖ.  
Σα κέρξη ζήκεξα ζεηηθά απνηειέζκαηα από ηελ ιεηηνπξγία ησλ ηειεζεξκάλζεσλ 
ζηηο πόιεηο απηέο είλαη πξάγκαηη εληππσζηαθά (βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ 
πόιεσλ απηώλ ζκίθξπλζε ηνπ θόζηνπο ζέξκαλζεο ησλ νηθνδνκώλ θιπ) θαη ε 
κέγηζηε δήηεζε γηα λέεο ζπλδέζεηο πειαηώλ - θαηαλαισηώλ ζην δίθηπν 
ηειεζέξκαλζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ πξνγξακκαηηζκό έξγσλ επέθηαζεο  
ή αξθεηώλ δηζ.Δπξώ ηόζν ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο ζηηο πόιεηο όζν θαη ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο (δειαδή ησλ εγθαηαζηάζεσλ αηκνιεςίαο από ηνπο 
ΑΖ ηεο ΓΔΖ). 
Έρεη γίλεη κειέηε ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύνπ) ηειεζέξκαλζεο ζηελ 
πόιε ηεο Μεγαιόπνιεο, πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη κε ζεξκηθή ελέξγεηα από ηνλ 
θνληηλό ιηγληηηθό ΑΖ ηεο ΓΔΖ,έρεη εμεηαζζεί ε πεξίπησζε λα δηαηεζεί από ηε ΓΔΖ 
ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηειεζέξκαλζε θαη ηειεςύμε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ 
Κεξαηζηλίνπ, σο αληηζηάζκηζκα γηα ηελ ζπλαίλεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνύ ηεο ΓΔΖ ζην Κεξαηζίλη κε θαύζηκν θπζηθό 
αέξην έρεη πξνβιεθζεί ζηε ζύκβαζε κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ ζα 
θαηαζθεπάζνπλ ηνλ ιηγληηηθό ΑΖ Φιώξηλαο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα 
απνκάζηεπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο πόιεο ηεο Φιώξηλαο 
έρνπλ γίλεη κειέηεο από ηελ ΔΣΒΑ γηα ηελ εγθαηάζηαζε  ζπκπαξαγσγηθώλ 
ζηαζκώλ θαη δηθηύσλ ηειεζέξκαλζεο ζηηο Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο (ΒΗ.ΠΔ.) 
Θεζζαινλίθεο θαη Παηξώλ. 
 Οη ηειεζεξκάλζεηο ζηηο δύν BLUE, ζα ηξνθνδνηνύλ κε ζεξκηθή ελέξγεηα ηηο 
βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζ' απηέο θαη θξίλεηαη όηη ε ύπαξμε δηθηύσλ 
ηειεζέξκαλζεο ζα απνηειέζεη ζεκαληηθό πόιν έιμεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη 
λέσλ βηνκεραληώλ (ηδηαίηεξα ησλ βηνκεραληθώλ θιάδσλ κε ζεκαληηθά ζεξκηθά 
θνξηία). ηελ πεξίπησζε ηεο ΒΗ.ΠΔ. Θεζζαινλίθεο πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
σο θαπζίκνπ ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη ε δηάζεζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα 
ηειεζέξκαλζε θαη ηεο πόιεο ηεο ίλδνπ πνπ επξίζθεηαη πιεζίνλ, θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηεο ΒΗ.ΠΔ. Παηξώλ πξνβιέπεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηε βηνκάδαο (ζα 
γίλεηαη ρξήζε ππξελόμπινπ από ηαππξελειαηνπξγεία πνπ ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα 
ζηε ΒΗ.ΠΔ. Παηξώλ ή ζηελ επξύηεξε ηεο πεξηνρή).   
έρνπλ γίλεη κειέηεο ζθνπηκόηεηαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηθηύσλ ηειεζέξκαλζεο 
ζηελ Παλεπηζηεκηνύπνιε Παηξώλ θαη ζηελ Πνιπηερλεηνύπνιε Εσγξάθνπ θαη ζα 
ηξνθνδνηνύληαη από ζπκπαξαγσγηθνύο ζηαζκνύο. Μάιηζηα ζηηο πεξηπηώζεηο 
απηέο δηεξεπλήζεθε θαη ε ηξνθνδόηεζε ησλ ςπθηηθώλ θνξηίσλ ησλ θηηξίσλ 
ηειεπηαία έρεη δξνκνινγεζεί ζηε ρώξα καο ε εγθαηάζηαζε δηρηύσλ 
ηειεζέξκαλζεο ζε δηάθνξνπο δήκνπο θαη θνηλόηεηεο κε ρξήζε βηνκάδαο   
ηέινο έρνπλ κειεηεζεί ηειεζεξκάλζεηο πόιεσλ ζηε ρώξα κ γεσζεξκηθήο 
ελέξγεηαο, κε θαύζε ιηγλίηε ζε κηθξά ιηγληησξπρεία θαη ζε ζπλδπαζκό κε αλάθηεζε 
απνξξηπηόκελεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κεκνλσκέλσλ βηνκεραληθώλ (θύξηα ηνπ 
θιάδνπ ηξνθίκσλ).  
Κξίλεηαη όηη γεληθόηεξα ζη ρώξα καο είλαη πνιύ θαιέο νη πξννπηηθέο γηα ηελ 
θαηαζθεπή έξγσλ ηειεζέξκαλζεο ηόζν ζηηο πεξηπηώζεσο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα 
αμηνπνίεζε θζελή ζεξκηθή ελέξγεηα (πνπ πξνέξρεηαη είηε από ζπκπαξαγσγηθό 
ζηαζκό είηε από αλάθηεζε απνξξηπηόκελεο ζην πεξηβάιινλ ζεξκηθήο ελέξγεηαο 
θιπ) όζν θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ιόγσ ηνπ θιίκαηνο ηεο ρώξαο καο ηα δίθηπα 
ηειεζέξκαλζεο, κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
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θαη γηα ηξνθνδόηεζε ςπθηηθώλ θνξηίσλ (ηόζν γηα ςύμε νηθνδνκώλ όζν θαη 
εγθαηαζηάζεσλ βηνκεραληθήο ςύμεο). 
 

 
3.1 Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖ ΚΟΕΑΝΖ  
 
Σν έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο πόιεο ηεο Κνδάλεο, πνπ είλαη ην κεγαιύηεξν 
ζήκεξα ζηε ρώξα καο, μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην Γεθέκβξην ηνπ 1993 Φνξέαο 
πινπνίεζεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο είλαη ε εηαηξία Γ.Δ.Τ.Α.Κ. 
(=Γεκόζηα Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κνδάλεο). Ζ ηειεζέξκαλζε ηεο 
Κνδάλεο ιεηηνπξγεί επνρηαθά (δελ ιεηηνπξγεί ηνπο ζεξηλνύο κήλεο).  
Σν δίθηπν ηειεζέξκαλζεο ηξνθνδνηείηαη κε ζεξκηθή ελέξγεηα από ηηο κνλάδεο 3 θαη 
4 ηνπ ΑΖ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ηεο ΓΔΖ, κε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα 
εμππεξεηήζεη κέγηζηε ζεξκηθή δήηεζε κέρξη 60 MW από θάζε κνλάδα. 
 Δπίζεο έρεη εγθαηαζηαζεί θαη ιεβεηνζηάζην αηρκήο – εθεδξείαο ζεξκηθή ηζρύνο 30 
MW. Γίλεηαη εληαηηθή πξνζπάζεηα ζηελ Κνδάλε γηα ηελ αλάπηπμε παξάπιεπξσλ 
επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (ζεξκνθήπηα,βηνκεραλίεο θιπ.) πνπ ζα 
ηξνθνδνηνύληαη κε ζεξκόηεηα από ην δίθηπν ηεο ηειεζέξκαλζεο.  
ήκεξα ε κέγηζηε ζεξκηθή δήηεζε ηνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο ηεο πόιεο ηεο 
Κνδάλεο είλαη 87 MW (θαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζύζηεκα ζε απηό ην ζεξκηθό 
θνξηίν πξνθαλώο ιεηηνπξγεί θαη ην ιεβεηνζηάζην αηρκήο – εθεδξείαο)θαη κέζε 
εηήζηα θαηαλάισζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο 146000 MWΖ. 
 Δπίζεο ζήκεξα είλαη ζπλδεδεκέλνη 5.800 νηθνδνκέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 29.000 
πειάηεο – θαηαλαισηέο. Γειαδή νη νηθνδνκέο πνπ ζπλδένληαη ζήκεξα κε ην δίθηπν 
ηειεζέξκαλζεο έρνπλ κέζε ζεξκηθή δήηεζε 55,6 KW θαη κέζε εηήζηα θαηαλάισζε 
ζεξκηθήο ελέξγεηαο 93,3 MWH. 
 Δπίζεο δελ έρνπλ εμππεξεηεζεί θαη εθθξεκνύλ ζήκεξα 600 αηηήζεηο πειαηώλ – 
θαηαλαισηώλ γηα ζύλδεζε κε ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο.  
Άθξσο εληππσζηαθό είλαη όηη ε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο ηεο 
Κνδάλεο έρεη μεπεξάζεη ζήκεξα ζε κέγηζην πνζνζηό ηηο πξνβιέςεηο δήηεζεο 
ζεξκηθώλ θνξηίσλ ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ ηνπ (θαη νη ίδηεο βαζηθά ζπληεξεηηθέο 
πξνβιέςεηο ζρεδηαζκνύ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηε ζρεδίαζε ζηελ παξνύζα 
κειέηε γηα ηελ ηειεζέξκαλζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο επέθηαζεο ηεο Κνδάλεο) 
αθνύ ζύκθσλα κε ηνλ επόκελν πίλαθα ε ζεκεξηλή κέγηζηε ζεξκηθή δήηεζε ησλ 87 
MW πξνβιέπεηε ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο όηη ζα 
επηηπγράλεηε πεξί ηνλ 30ν ρξόλν ιεηηνπξγίαο θαη αληί γ’ απηό επεηεύρζε ζήκεξα 
ζην 4 έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο.  
Αληίζηνηρα ζηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεζέξκαλζεο πξνζβιέπεηε 
όηη ζα επηηπγράλεηε ζηνλ 3 ρξόλν ιεηηνπξγίαο κέγηζηεο ζεξκηθήο δήηεζεο κόλν 41 
MW. 
 
 

3.1 ΖΜΔΡΗΝΔ ΣΑΔΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ  
 
Οη θύξηεο ηάζεηο πνπ επηθξαηνύλ ζήκεξα ζην δηεζλή ρώξν ζηνλ ηνκέα Γεο 
Σειεζέξκαλζεο είλαη νη εμήο:  
• κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνύ 
θαη ζεξκόηεηαο. 
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• πνιύ θαιέο κνλώζεηο ζηα δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζεξκόηεηαο. 
 
• κεγηζηνπνίεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζηα θηήξηα. 
 
• ε ηηκνιόγεζε ηεο ζεξκόηεηαο ζηνπο πειάηεο - θαηαλαισηέο λα αληαλαθιάεη 
ην πξαγκαηηθό θόζηνο παξαγσγήο - κεηαθνξάο – δηαλνκήο ιεηηνπξγία ησλ 
ζπζηεκάησλ ηειεζέξκαλζεο από ηνπηθνύο θνξείο,ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 
κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζεξκόηεηαο (πνπ πξνθαλώο 
επηηπγράλεη ζκίθξπλζε ηόζν ησλ απσιεηώλ ζεξκόηεηαο όζν θαη ηνπ θόζηνπο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ δηθηύνπ θαη ζκίθξπλζε ηεο κείσζεο ηεο 
ειεθηξνπαξαγσγήο (ηελ πεξίπησζε) ηεο ζεξκνπαξαγσγήο ζε ζπκπαξαγσγηθό 
ζηαζκό) ρξήζε εμνπιηζκνύ κε δπλαηόηεηα γηα ρξήζε πνιιαπιώλ θαπζίκσλ.  
Κξίλεηαη όηη δηεζλώο κέζν- θαη καθξνπξόζεζκα ε δηείζδπζε ηεο ηειεζέξκαλζεο 
ζηνλ παγθόζκην ρώξν ζα δηεπξπλζεί εληππσζηαθά, θαη απηό γηαηί επί πιένλ από 
ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά πιενλεθηήκαηα από ηε ρξήζε ηεο, πξνζθέξεηαη 
ε ηερλνινγία ηεο ηειεζέξκαλζεο, κε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα, σο κία 
από ηηο θύξηεο επηινγέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο 
αιιαγήο ηνπ πιαλήηε (globalclimatechange). Γηαηί απηό είλαη πιένλ ην θύξην 
πξόβιεκα ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα ζήκεξα ζην επίπεδν ηνπ πιαλήηε θαη όρη ν 
πξνβιεκαηηζκόο γηα ηελ εμάληιεζε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ. 
ρεηηθήαλαιπηηθήθαηηεθκεξησκέλεαλαθνξάγίλεηαηζην Journal ENERGY 
ENGINEERING, R. E. McCabe "District heating and cooling systems of the future: 
Strategies for Global Change", Volume 93, 1996. 
 
 
 
 

 
 
 
3.2ΔΗΑΓΩΓΖ – ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ   ΓΗΑ ΣΟΝ ΓΖΜΟ 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
 
ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ θαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 7 ρηιηνκέηξσλ 
από ηνλ θεληξηθό νηθηζκό βξίζθνληαη ηα δηπιηζηήξηα Αζπξνπύξγνπ, ηα νπνία 
αλήθνπλ ζηα ΔΛ.ΠΔ ΑΔ. 
 Σν δηπιηζηήξην έρεη εηήζηα δπλακηθόηεηα δηύιηζεο 7,5 εθαηνκκύξηα ΜΣ,ν Σύπνο 
ηνπ δηπιηζηεξίνπ είλαη CRACKING (FCC) θαη παξάγεη όιε ηε ζεηξά πξντόλησλ 
ελόο ζπγρξόλνπ δηπιηζηεξίνπ. Τθίζηαηαη ήδε εθ κέξνπο ησλ δηπιηζηεξίσλ κηα 
εθηεηακέλε εθκεηάιιεπζε ηεο απνξξηπηόκελεο ζεξκόηεηαο κε ζθνπό ηελ αύμεζε 
ηνπ ζπλνιηθνύ βαζκνύ απόδνζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 
Παξ΄ απηά ζην ζηάδην ηεο κεηαθνξάο ησλ πςειώλ πξντόλησλ πξνο ηηο δεμακελέο 
απνζήθεπζεο  απνξξίπηεηαη κέζσ ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο αέξα  κηα ζεκαληηθή 
πνζόηεηα ζεξκόηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ.  Δηδηθά απηή ε ηειεπηαία δύλαηαη λα 
θαηαζηεί εθκεηαιιεύζηκε θαη λα απνδνζεί κέζσ ηνπνζέηεζεο πιαθνεηδώλ 
ελαιιαθηώλ ζε δεζηό λεξό ηειεζέξκαλζεο, θαη κέζσ ελόο δηθηύνπ λα θαηεπζπλζεί 
πξνο ηνπο απνδέθηεο, δειαδή ζηηο θαηνηθίεο  θαη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ. 
ε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία εληόο ηνπ ρώξνπ ηνπ δηπιηζηεξίνπ ηα νπνία ζα επηιεγνύλ 
ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο ησλ ΔΛΠΔ πξόθεηηαη λα 
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ηνπνζεηεζνύλ πιαθνεηδείο ελαιιάθηεο ζε παξαιιειία κε ηνπο ππάξρνληεο 
ελαιιάθηεο αέξα 
( πνπ ςύρνπλ ηα ηειηθά πξντόληα από ζεξκνθξαζίεο 90-120νC  ζε ζεξκνθξαζία 
πεξηβάιινληνο ) 
 Οηελαιιάθηεο ζα ππνδέρνληαη ηελ απνξξηπηόκελε ζεξκόηεηα θαη κέζσ 
αλεμαξηήηνπ θπθιώκαηνο  ζα κεηαθέξνπλ απηή ζε ζεξκνδνρεία.  
Σαζεξκνδνρείαζα θαηαζθεπαζηνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο ηεο 
ηειεζέξκαλζεο, ηδηνθηεζίαο Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ , ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ζε 
ππάξρνλ νηθόπεδν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 
πνιύ κηθξή απόζηαζε από ηα δηπιηζηήξηα (200-300m) θαη εληόο ηεο βηνκεραληθήο 
πεξηνρήο. 
Ζ αξρηθά ππνινγηδόκελε ηζρύο πνπ ζα απαηηεζεί από ηνλ Γήκν Αζπξνπύξγνπ 
εθηηκάηαη ζε έλα κέγηζην ησλ 40 MW. Θα ππνινγηζηνύλ ηα θνξηία βάζεο , νη κέζεο 
απαηηήζεηο από ηνπο θαηαλαισηέο θαη ηδηαίηεξα ε θαηαλνκή ησλ απαηηήζεσλ θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο (ρεηκεξηλνύο θαη θαινθαηξηλνύο κήλεο) θαζώο θαη ε 
εκεξεζία δηαθύκαλζε ησλ απαηηήζεσλ ζηνπο αλσηέξσ ρξόλνπο.  
Ζ πξναλαθεξζείζα ηζρύο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο, θαηά ηνπο νπνίνπο ε 
δήηεζε ζε δεζηό λεξό ζέξκαλζεο ζρεδόλ  κεδελίδεηαη ζα εμηζνξξνπεζεί από 
θαηαλαιώζεηο γηα ςύμε ε αλάγθεο ζε δεζηό λεξό βηνκεραληθώλ ε βηνηερληθώλ 
κνλάδσλ ηεο πεξηνρήο.  
 

3.3ΠΛEONEKTHMATA ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ  
 
Οη ηειεζεξκάλζεηο πόιεσλ είλαη ηαπηόρξνλα έξγα ππνδνκήο θαη πνιπδηάζηαηα 
αλαπηπμηαθά έξγα κε ζεκαληηθά νθέιε (πεξηβαιινληηθά, νηθνλνκηθά θαη ελεξγεηαθά 
- ππνθαηάζηαζε θαη εμνηθνλόκεζε θαπζίκσλ) ζε πνιιά επίπεδα (γηα ηνπο 
θαηνίθνπο, ηηο πόιεηο, ηηο επηρεηξήζεηο ειεθηξηζκνύ θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία). 
πλνπηηθά ηα νθέιε από ηα έξγα ηειεζέξκαλζεο ζε κηα πόιε, θαη ηδηαίηεξα ζηηο 
πεξηπηώζεηο πνπ ε ζεξκνπαξαγσγή ζα δεζκεύεηε,πξνο ρξήζε θαη δελ ζα 
εθιύεηαη ζην πεξηβάιινλ. 
 
1)Μεγηζηνπνίεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηεο 
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ πεξίπνπ ζην κηζό ιόγσ rax ηεο 
ζπκπαξαγσγήο θαη κείσζε ηεο εηζαγσγήο θαπζίκσλ θαη ηειηθά κείσζε ηεο εθξνήο 
ζπλαιιάγκαηνο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθόηεηαο 
ζεσξείηαη κε ηα ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα, ε πξνζθνξόηεξε κέζνδνο 
κείσζεο ησλ εθπνκπώλ CO2. Δπηπξνζζέησο γίλεηαη ζπλεηζθνξά ζηελ ελεξγεηαθή 
επάξθεηα θαη αλεμαξηεζία ηεο ρώξαο καο.  
 
2) Μείσζε ηεο εθπνκπήο ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ, ζην ηνπηθό θαη ζην 
δηαζπλνξηαθό επίπεδν, πνπ έρνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ 
θαη ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ.  
Ζ κείσζε ηεο εθπνκπήο ξύπσλ πξνθύπηεηην ηνπ ζηαζκνύ θαη από ηελ κεγάιε 
ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαπαξαγσγή  ζεξκόηεηαο 
θαη ειεθηξηζκνύ όθεινο απηό ζην ηνπηθό επίπεδν, από ηελ πιήξε δηαθνπή ηεο 
εθπνκπήο ξύπσλ από ηηο θαπλνδόρνπο ησλ ιεβήησλ ζέξκαλζεο ησλ νηθνδνκώλ, 
είλαη ζεκαληηθό γηα ηα ηδηαίηεξα βεβαξεκέλε αηκόζθαηξα ζηελ πεξηνρή ηνπ 
Θξηαζίνπ 
ιεθαλνπεδίνπ, πνπ ιεηηνπξγεί ην κεγαιύηεξν δηπιηζηήξην ζηελ ρώξα καο. 
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 Ζ πνζόηεηα εθπνκπήο ξύπσλ ζηνλ αέξα πνπ ζα κεησζεί ζεκαληηθά  κε ην έξγν 
ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο,νη ζεκεξηλέο εθπνκπέο, πνπ 
πξνέξρνληαη από ηελ θαύζε 4.100 ηόλσλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη 8.800 ηόλσλ 
μπιηηηθνύ ιηγλίηε κε πςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε ζείν, γηα ζέξκαλζε ησλ νηθνδνκώλ 
ηεο πεξηνρήο. Οη ζεκεξηλέο απηέο εθπνκπέο ξύπσλ ζηνλ (ρέξα είλαη ίζεο εηεζίσο 
κε θαη 7.770.000KgCO2 θαη 8.931.000Kg SO2. 
 
3) Ζ ζπγθέληξσζε ζείνπ θαη ζθόλεο ζηελ αηκόζθαηξα ησλ πόιεσλ, ζε κεγάιν 
πνζνζηό, πξνέξρεηαη από ηελ ιεηηνπξγία ησλ κηθξώλ ιεβήησλ θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο. ε θαηξηθέο ζπλζήθεο άπλνηαο ν αηκνζθαηξηθόο αέξαο θαηαλέκεηαη ζε 
ζηξώζεηο πνπ απνηεινύλ ζρεηηθά νκαιέο ηζνζεξκνθξαζηαθέο επηθάλεηεο. Όηαλ ε 
ζεξκνθξαζία ησλ ζηξσκάησλ ηνπ αέξα απμάλεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο 
πξνο ηα αλώηεξα ζηξώκαηα, ηόηε έρνπκε ην θαηλόκελν ηεο αλαζηξνθήο. Λόγσ ηεο 
αλαζηξνθήο δελ δηαρέεηαη ε εθπνκπή ξύπσλ ζε ρακειό ύςνο από ηηο 
θαηαλεκεκέλεο κέζα ζηηο πόιεηο θαπλνδόρνπο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη έηζη 
εκθαλίδεηαη σο δηάρπηε ξύπαλζε πνπ επηβαξύλεη ηδηαίηεξα ην πεξηβάιινλ ησλ 
πόιεσλ. Αληίζεηα ε ζπγθεληξσκέλε εθπνκπή ξύπσλ από πςειέο θαπλνδόρνπο, 
ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, θζάλεη ηε ζηάζκε αλαζηξνθήο, νπόηε νη ξύπνη δηαρένληαη 
ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα.  
4) ηελ γεληθή θαηεγνξία κείσζεο ηεο εθπνκπήο ξύπσλ ζην πεξηβάιινλ 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε κέζσ ηεο αλάθηεζεο ηεο κεγάιεο πνζόηεηαο ζεξκόηεηαο 
πνπ ζήκεξα απνξξίπηεηαη ζην πεξηβάιινλ από ηα ΔΛ.ΠΔ Α.Δ θαη ην έξγν ηεο 
ηειεζέξκαλζεο ζα κεηώζεη ην πνζνζηό ηεο ζεξκηθήο ξύπαλζεο.  
5)εκαληηθά νθέιε γηα ηνπο πειάηεο - θαηαλαισηέο ηνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο 
αθνύ νη αλάγθεο ηνπο ηα ζέξκαλζε ρώξσλ θαη παξαγσγή ζεξκνύ λεξνύ ρξήζεο 
ζα θαιύπηνληαη ζε κεγαιύηεξε καθξνπξόζεζκε αμηνπηζηία πνπ ζεκαίλεη θαη 
κεγαιύηεξεο πνηόηεηαο άλεζε), νηθνλνκηθόηεηα θαη ζηαζεξόηεηα ηνπ θόζηνπο:  
 
 
 
 Ζ νηθνλνκηθόηεηα ηεο ζέξκαλζεο πξνθύπηεη  
 
(i)από ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ησλ ζεξκηθώλ θνξηίσλ ησλ πειαηώλ – 
θαηαλαισηώλ έλαληη ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηώλ. 
 
(ii) ηελ πνιύ κεγάιε ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα. 
 
(iii) ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ζηνλ πνιύ κεγάιν ζηαζκό ηεο επηρείξεζεο ειεθηξηζκνύ 
θζελώλ θαπζίκσλ πνπ πξαθηηθά είλαη δπζρεξέζηαηε ε ρξήζε ζηνπο 
κεκνλσκέλνπο κηθξνύο θαηαλαισηέο ε ζηαζεξόηεηα ηνπ θόζηνπο ζέξκαλζεο 
νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ελώ ζηελ πεξίπησζε ηνπ θιαζζηθνύ κηθξνύ 
ιεβεηνζηαζίνπ ζε κηα νηθνδνκή ην θόζηνο πξνκήζεηαο ηνπ θαύζηκνπ μεπεξλά 
αθόκε θαη ην 70% ηνπ πιήξνπο θόζηνπο ζέξκαλζεο, ζηελ πεξίπησζε ηεο 
ηειεζέξκαλζε πόιεο ην θόζηνο πξνκήζεηαο θαπζίκνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 15% ηνπ 
πιήξνπο θόζηνπο ζέξκαλζεο. 
 (iv)Δπίζεο ν πειάηεο - θαηαλαισηήο ζεξκόηεηαο ζα έρεη νθέιε κε ηελ 
ηειεζέξκαλζε αθνύ απαιιάζζεηαη από ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηελ ζπληήξεζε 
ιεβεηνζηάζηνπ, θαζώο θαη ηελ κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε θαπζίκνπ.  
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6) Αύμεζε ηεο ηνπηθήο εξγαζίαο (δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο) θαη ηνπ 
ηνπηθνύ εηζνδήκαηνο, βξαρππξόζεζκα κεηελ θαηαζθεπή ηνπ δηθηύνπ 
ηειεζέξκαλζεο θαη καθξνπξόζεζκα κε ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ. 
Δπηπξνζζέησο ε δηαζεζηκόηεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε ινγηθή ηηκή θαη Τςειή 
αμηνπηζηία ελζαξξύλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ (θπξίσο 
αλάπηπμε ζεξκνθεπίσλ, αιιά θαη βηνηερλίεο βηνκεραλίεο πνπ έρνπλ πςειό ζρεηηθά 
θόζηνο γηα παξαγσγή ζεξκόηεηαο ρακειήο ελζαιπίαο όπσο μεξαληήξηα 
αγξνηηθώλ πξντόλησλ,βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, βαθεία - ζθαηξηζηήξηα θιπ) θαη έηζη 
δεκηνπξγείηαη αθόκε κεγαιύηεξε αύμεζε ηεο ηνπηθήο απαζρόιεζεο θαη ηνπ 
ηνπηθνύ εηζνδήκαηνο. 
 Πξέπεη επί πιένλ λα επηζεκαλζεί ην ακνηβαίν όθεινο ζηελ πεξίπησζε ηεο 
ηξνθνδόηεζεο από ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο απηώλ ησλ ζεξκνβόξσλ 
παξαγσγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ αθνύ έηζη αλαβαζκίδεηαη θαη ε νηθνλνκηθόηεηα ηνπ 
ίδηνπ ηνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο αθνύ βειηηώλεηαη ηόζν ε θακπύιε δηαξθείαο ηνπ 
αζηηθνύ ζεξκηθνύ θνξηίνπ όζν θαη ν ξπζκόο πξόζθηεζεο λένπ ζεξκηθνύ θνξηηνύ 
ζην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο.  
Με ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο νη θάηνηθνη ηεο επξύηεξεο 
πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπύξγνπ ζα έρνπλ πιένλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζέξκαλζεο ησλ 
νηθνδνκώλ πνηνηηθέο θαη αμηόπηζηεο ππεξεζίεο δσξεάλ. 
Άιισζηε είλαη πιένλ από όινπο απνδεθηό όηη ηα αζηηθά ελεξγεηαθά δίθηπα (δίθηπα 
ηειεζέξκαλζεο, δηαλνκή θπζηθνύ αεξίνπ θιπ) είλαη ην κέζν - θιεηδί κέζσ ηνπ 
νπνίνπ κπνξεί ν επξσπαίνο πνιίηεο λα σθειεζεί από ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 
εληαίαο επξσπατθήο αγνξάο ελέξγεηαο. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα ιερζεί όηη κε 
ηελ ηειεζέξκαλζε ζα ζηακαηήζεη ε θπγή (θύξηα αηηία ηεο νπνίαο είλαη κεγάιε 
αλεξγία) θαη ζα ζπγθξαηεζεί ν πιεζπζκόο θαη κάιηζηα ζα γίλεη ε πόιε πόινο 
έιμεο λέσλ θαηνίθσλ ιόγσ ησλ νθειώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ γηα ηνπο πειάηεο 
θαηαλαισηέο ηνπ δηθηύνπ ηειεζέξκαλζεο, θαζώο επίζεο θαη ηεο αύμεζεο ηεο 
ηνπηθήο απαζρόιεζεο θαη ηνπ ηνπηθνύ εηζνδήκαηνο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί 
παξάγνληεο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Αζπξνπύξγνπ. 
Με ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπύξγνπ 
δεκηνπξγνύληαη νθέιε ζην ηνπηθό επίπεδν πνπ ιεηηνπξγεί ην δηπιηζηήξην πνπ 
αληηζηαζκίδνπλ ζε έλα πνζνζηό ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηε ιεηηνπξγία ηνπ 
θαη ζπλεπώο κπνξνύλ λα νηθνδνκήζνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνλ ΔΛΠΔ θαη ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο.  
αθώο ηα έξγα ηεο ηειεζέξκαλζεο από π.ριηγληηηθνύο ΑΖ ηεο ΓΔΖ ζηε ρώξα 
καο, μεθηλώληαο από ηα επηηπρεκέλα έξγα ηειεζεξκάλζεσλ ηεο Πηνιεκαΐδαο θαη 
ηεο Κνδάλεο, έρνπλ ζεκαηνδνηήζεη ζηξνθή ζηελ πνιηηηθή ηεο ΓΔΖ ώζηε λα 
αληηιεθζεί ηηο ηδηαίηεξεο ππνρξεώζεηο πνπ έρεη ζηελ πεξηνρή πνπ παξάγεηαη ην 
κέγηζην πνζνζηό ηνπ πξντόληνο ηεο  
Αιιά θαη γεληθόηεξα κπνξεί λα ιερζεί όηη ην έξγν ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αζπξνπύξγνπ είλαη έλα απαξαίηεην έξγν ππνδνκήο. 
To έξγν κπνξεί λα θαιύςεη ην αλαπηπμηαθό έιιεηκκα πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ηεο πόιεο. Άιισζηε είλαη ελ γέλεη γλσζηό όηη νη βαζηθέο 
ππνδνκέο, όπσο ε ηειεζέξκαλζε 
• ζπληεινύλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία κηαο πεξηνρήο. 
• δεκηνπξγείηαη ζετθή αλαπηπμηαθή ζπλέξγεηα κεηαμύ ησλ ππνδνκώλ νη 
ππάξρνπζεο ππνδνκέο ζπκπιεξώλνληαη, επεθηείλνληαη θιπ. 
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3.4 ΚΡΗΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΒΗΧΗΜΟΣΖΣΑ ΔΡΓΧΝ 
ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ  
 
Γηα λα είλαη βηώζηκν έλα έξγν ηειεζέξκαλζεο κηαο πόιεο πξέπεη πξνθαλώο λα 
πιενλεθηεί ζπλνιηθά (δειαδή αλ ιεθζεί ππόςε ε νηθνλνκηθή, πεξηβαιινληηθή θιπ 
δηάζηαζε ηνπ έξγνπ απηνύ) από ηελ αληαγσληζηηθή βαζηθή ελαιιαθηηθή ιύζε πνπ 
πξνθαλώο είλαη ε ζέξκαλζε ησλ νηθνδνκώλ ηεο πόιεο κε αλεμάξηεηα 
ιεβεηνζηάζηα.  
Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ βησζηκόηεηα ελόο έξγνπ 
ηειεζέξκαλζεο ζε κία πόιε είλαη νη εμήο:  
• Ζ ππθλόηεηα δήηεζεο ζεξκηθνύ θνξηίνπ (heatloaddensity) ζηελ πόιε, πνπ ζρέζε 
έρεη πξνθαλώο κε ηα θιηκαηνινγηθά, δεκνγξαθηθά, πνιενδνκηθά θιπ. 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πόιεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηαπηόρξνλα θαη νη 
βαζηθνί πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο ζεξκηθήο δήηεζεο κηαο πόιεο.  
Ζ εηήζηα θακπύιε δηαξθείαο ηεο ζεξκηθήο δήηεζεο (annualthermalloadcurve) θαη 
πξνθαλώο όζν κεγαιύηεξε είλαη ε εηήζηα δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ ηόζν 
είλαη θαιύηεξα.  
• Ζ ρξνληθή εμέιημε ησλ ζπλδέζεσλ θαηαλαισηώλ (penetrationrate) ζην δίθηπν 
ηειεζέξκαλζεο, δειαδή ε δηείζδπζε ηεο ηειεζέξκαλζεο ζηα ζεξκηθά θνξηία ηεο 
πόιεο ή ηζνδύλακα ε ρξνληθή εμέιημε ηεο πξόζθηεζεο ζεξκηθνύ θνξηίνπ ζην 
δίθηπν ηειεζέξκαλζεο.  
Πξνθαλέο είλαη όηη ε ηπρόλ δηαζεζηκόηεηα θζελήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη 
ηδηαίηεξνο επλντθόο παξάγνληαο γηα έλα ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο.  
Μεηά από ηα πην πάλσ πξνθύπηεη όηη ππάξρνπλ πνιιά ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα 
ζηελ πεξίπησζε ηνπ έξγνπ ηεο ηειεζέξκαλζεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πόιεο 
αθνύ:  
Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζπξνπύξγνπ είλαη ήπηεο. 
Oηθιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζηε πεξηνρή είλαη ζαθώο δπζκελέζηεξεο από ηελ 
βαξηά βηνκεραλία πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή θαη ηηο εθπνκπέο ηνπ δηπιηζηεξίνπ. 
Λεηηνπξγνύλ ήδε, ή είλαη ππό θαηαζθεπή ζηνλ Αζπξόππξγν, κεγάιεο κνλάδεο 
ππεξηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο (κεγάιν λνζνθνκείν, κεγάιν βηνκεραληθό ζθαγείν, 
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ θιπ). Σα κεγάια απηά ζεκεηαθά ζεξκηθά θνξηία ζα 
ηξνθνδνηεζνύλ κε ζεκαληηθά πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο από ην δίθηπν 
ηειεζέξκαλζεο. 
 ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ Αζπξνπύξγνπ είλαη ηδηαηηέξσο επλντθέο νη ζπλζήθεο 
δηείζδπζεο ηεο ηειεζέξκαλζεο αθνύ ζην ζύλνιό ηνπο νη θάηνηθνη ηεο πόιεο 
ζθνπεύνπλ λα ζπλδεζνύλ κε ην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο, νπόηε θαη πξνβιέπεηαη όηη 
ε δηείζδπζε ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ ζα είλαη ηαρύηαηε (όπσο άιισζηε έγηλε θαη ζηελ 
πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο όπνπ μεπεξάζηεθαλ ζε εληππσζηαθό βαζκό νη - αλάινγεο 
κε ηελ πεξίπησζε ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Κνδάλεο - πξνβιέςεηο δηείζδπζεο 
ηεο ηειεζέξκαλζεο). 
 Άιισζηε είλαη ινγηθό λα ζπλδεζνύλ ζύληνκα νη θάηνηθνη κε ην δίθηπν 
ηειεζέξκαλζεο αθνύ κε ηνλ ηξόπν απηό ηαπηόρξνλα ζα πεηύρνπλ ηόζν ηελ 
θαιύηεξε θαη νηθνλνκηθόηεξε ζέξκαλζε ησλ νηθνδνκώλ ηνπο όζν θαη ηε ζεακαηηθή 
βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο πνπ επηβαξύλεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό 
ζήκεξα ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο από ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ θεληξηθήο 
ζέξκαλζεο ζηηο νηθνδνκέο ηεο πόιεο. 
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3.5 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΧΖ ΔΡΓΧΝ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ 

 
 
Πην θάησ ηεθκεξηώλεηαη όηη ηα έξγα ηειεζέξκαλζεο πόιεσλ έρνπλ καθξά 
νηθνλνκηθή δσή, πνπ θζάλεη ηα 50 ρξόληα. Ζ εθηίκεζε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 
ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξόβιεςε ηεο δηαρξνληθήο θαηαλνκήο ησλ ρξεκαηηθώλ ξνώλ 
ησλ σθειεηώλ θαη ηνπ θόζηνπο, θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο βησζηκόηεηαο θαη ηεο 
ζθνπηκόηεηαο ηνπ έξγνπ. 
ηνβηβιίν "DISTRICTHEATINGHANDBOOK”Γηεζλνύοπλδέζκνπ Σειεζέξκαλζεο 
IDEA (=InternationalDistrictEnergyAssociation) αλαθέξεηαη όηη ζπλήζσο ζηελ 
δηεξεύλεζε ηεο βησζηκόηεηαο έξγσλ ηειεζέξκαλζεο ιακβάλεηαη σο δεδνκέλν όηη ε 
δηάξθεηα δσήο ηνπο είλαη 30 – 35 ρξόληα, ζεσξεί κάιηζηα όηη ηα έξγα 
ηειεζέξκαλζεο έρνπλ ππνιεηκκαηηθή αμία θαη κεηά ηνv 35ό ρξόλν ιεηηνπξγίαο.  
 ε έξεπλα πνπ έγηλε πξόζθαηα από ην Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ζηηο Ζ.Π.Α. 
δηαπηζηώζεθε ζηα θαλνληθά ζήκεξα ζπζηήκαηα ηειεζέξκαλζεο πόιεσλ ε κέζε 
ειηθία ησλ δηθηύσλ δηαλνκήο ζεξκόηεηαο είλαη 31 ρξόληα θαη ησλ θεληξηθώλ 
ζηαζκώλ ζεξκνπαξαγσγήο 23 ρξόληα (Journal ENERGY ENGINEERING, R. E. 
McCabe "Districtheatingandcoolingsystemsofthefuture: 
StrategiesforGlobalChange". 
Ο Γήκνο Αζπξνπύξγνπ πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζεη ηηο απνζβέζεηο ηνπ Πάγηνπ 
Δλεξγεηηθνύ ηεο, ζεσξεί όηη ε νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο ηνπ βαζηθνύ ελεξγεηαθνύ 
εμνπιηζκνύ ηεο (πνπ πξνθαλώο έρεη αλάινγε δσή κε ηνλ εμνπιηζκό ησλ έξγσλ 
ηειεζέξκαλζεο) είλαη από 25 κέρξη 50 ρξόληα (όπσο θαίλεηαη ζηνλ επόκελν 
Πίλαθα πνπ εθαξκόδνπλ νη ππεξεζίεο ηεο). Μάιηζηα απηέο νη δηάξθεηεο δσήο έρνπλ 
ζηελ πξάμε ζαθώο μεπεξαζζεί (ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ιηγληηηθνί ΑΖ πεξηζζόηεξν 
από 40 ρξόληα, ελώ ζηνλ Πίλαθα αλαθέξεηαη δηάξθεηα δσήο 25 ρξόληα) ρσξίο λα 
παξνπζηαζζνύλ πξνβιήκαηα.  
Δπηζεκαίλεηαη κάιηζηα όηη ε δηεζλήο εκπεηξία έρεη απνδείμεη όηη ην θύξην κέζν 
ζήκεξα γηα ηελ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο δσήο ΑΖ επηρεηξήζεσλ ειεθηξηζκνύ 
είλαη ε κεηαηξνπή ηνπο ώζηε λα γίλνπλ ζπκπαξαγσγηθνί (ηξνθνδνηώληαο 
ζπλήζσο κε ζεξκηθή ελέξγεηα δίθηπα ηειεζέξκαλζεο πόιεσλ) γηαηί θαη' απηό ηνλ 
ηξόπν κεγαιώλεη ζεκαληηθά ε ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνύλ.  
 
 
ΠΗΝΑΚΑ 
 
                     ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΧΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 
 

           ΔΗΓΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ               ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΕΧΖ 

   ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 
 

                    20ΥΡΟΝΗΑ 

    ΠΛΑΚΧΔΗΓΖ ΔΝΑΛΛΑΝΚΣΔ 
 

                    30 ΥΡΟΝΗΑ  

ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΔ ΔΞΟΠΛΗΜΟ             
ΤΠΟΣΑΘΜΧΝ  

25 ΥΡΟΝΗΑ 

ΤΠΟΓΔΗΔ ΚΑΛΧΓΗΑΚΔ ΓΡΑΜΜΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ  

25 ΥΡΟΝΗΑ 
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          ΓΡΑΜΜΔ ΓΗΑΝΟΜΔ  
 

25 ΥΡΟΝΗΑ 

 
 

 
 
4. ΒΑΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΣΖ ΣΖΛΔΘΔΡΜΑΝΖ ΣΟΝ ΓΖΜΟ 
ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ  
 
Καηά ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ έξγνπ ζα ζπλππνινγηζζεί θαη κειεηεζεί, όηη ην 
Δξγνζηάζην Παξαγσγήο ηνπ Γήκνπ ζα πξέπεη λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα: 
 
α) λα ζέζεη ζε ρξήζε ιέβεηεο αεξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη κεγαιύηεξα θνξηία 
, από ηελ ηζρύ πνπ ζα παξέρνπλ ηα δηπιηζηήξηα. 
 
β) λα ζπλδέζεη ειηνζεξκηθή εγθαηάζηαζε κε ηνλ ίδην ζθνπό. 
 
γ) λα ζπλδέζεη γεσζεξκηθή εγθαηάζηαζε ώζηε λα ζηαδηαθά λα ππνδερηεί θνξηία 
κεγαιύηεξνπ αξηζκνί θαηαλαισηώλ από ηελ πξώηε θάζε ιεηηνπξγίαο. 
 
Καηά ηελ ζύληαμε  ησλ κειεηώλ πξέπεη λα εθηηκεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
Σερληθνύο ηνπ Γηπιηζηεξίνπ ε νκαιή, θαη ζηαζεξή απαγσγή ηζρύνο από ηελ 
δηαδηθαζία παξαγσγήο πξνο ην εξγνζηάζην Παξαγσγήο, θαη ηδηαίηεξα ε 
ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ζην δηπιηζηήξην, ώζηε λα κελ επεξεαζηεί, ε ιεηηνπξγία 
ηνπ. πλεπώο ε δπλαηόηεηα ςύμεο ηνπ λεξνύ επηζηξνθήο ζην θύθισκα 
Γηπιηζηήξην – Δξγνζηάζην πξέπεη λα είλαη εθηθηή, ζε εθείλεο ηηο πεξηπηώζεηο, πνπ 
ε απνιαβή ηζρύνο από ην θύθισκα Δξγνζηάζην – Καηαλαιώζεηο δελ 
εμηζνξξνπείηαη. 
Από ην Δξγνζηάζην Παξαγσγήο ζα θαηαζθεπαζηεί ην δίθηπν κεηαθνξάο ηνπ 
δεζηνύ λεξνύ ζέξκαλζεο ε θαη ςύμεο ( επηζπκεηή ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο 
 80ν – 90νC, παξνρήο πνπ ζα ππνινγηζηεί) πξνο ηνπο ηειηθνύο θαηαλαισηέο, ην 
νπνίν ζα ρσξίδεηαη ζε θύξην θαη δεπηεξεύνλ, ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη 
απώιεηεο. 
Σν δίθηπν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ζσιελώζεηο  δηπινύ πκέλα,  
εζσηεξηθά από ράιπβα θαη εμσηεξηθά από πιαζηηθό ζεξκνκνλσηηθό πιηθό, δηπιό 
δίθηπν πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο, κε όδεπζε εληόο ηνπ εδάθνπο. 
θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη λα ηξνθνδνηεζνύλ κε δεζηό λεξό γηα ζέξκαλζε ε θαη ςύμε 
νη θαηαλαισηέο – θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ θαη λα ηεζνύλ εθηόο ιεηηνπξγίαο νη Λέβεηεο 
πεηξειαίνπ. Σν δίθηπν ζα θαηαιήγεη ζηελ πεξηνρή ηεο Γθνξπηζάο, πνπ είλαη ε  
πιένλ απνκαθξπζκέλε πεξηνρή από ην Δξγνζηάζην Παξαγσγήο. ε επηιεγκέλα 
ζεκεία ζα εγθαηαζηαζνύλ ζεξκηθνί ππνζηαζκνί ελδηάκεζνη, γηα ηελ θάιπςε θαη 
κόλν ηεο πηώζεο πίεζεο. 
 
Μηα ζπλνπηηθή ηνπνινγία ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα ζεσξεζεί 
1. Δνηόρ ηος Γιςλιζηηπίος  
•Σν θύθισκα πξνζαγσγήο επηζηξνθήο δεζηνύ λεξνύ πξνο ηα ζεξκνδνρεία 
ηνπ εξγνζηαζίνπ Παξαγσγήο. 
 
2. Δνηόρ ηος Δπγοζηαζίος Παπαγυγήρ Δνέπγειαρ 
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•Σν θύθισκα πξνζαγσγήο-επηζηξνθήο δεζηνύ λεξνύ πξνο ην δηπιηζηήξην 
•Σα ζεξκνδνρεία κε ηνπο ελαιιάθηεο 
•Οη ιέβεηεο αεξίνπ 
•Ζ δηαζύλδεζε – θύθισκα πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο πξνο ην πάξθν  
ειηαθώλ ζπιιεθηώλ 
•Πηζαλνί ζπκπηεζηέο  θαη γελλήηξηεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (ΖΘ) 
•Σν Κύθισκα κεηαθνξάο δεζηνύ λεξνύ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο  
 
3. Δνηόρ ηηρ πόληρ ηος Αζπποπύπγος 
Σν πδξαπιηθό δίθηπν πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο δεζηνύ λεξνύ 
•Θεξκηθνί ππνζηαζκνί κε αληιίεο αλύςσζεο πίεζεο 
 
4. Δνηόρ ηυν σώπυν ηυν αποδεκηών 
•Δλαιιάθηεοζεξκόηεηνο, απηνκαηηζκόο, κεηξεηήο, ηειεκαηηθή. 
 
 
 
 

4.1 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΕΖΣΖΖ ΘΔΡΜΗΚΖ ΗΥΤΟ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  
ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ. 

 
ύκθσλα κε ηελ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ ζηηο Τπεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ γηα ην έηνο 2011 νη ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ θαηνηθηώλ αλέξρεηαη ζε 843.690 
m2 θαη αθνξά 10.638 θαηνηθίεο. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ θαηνηθηώλ αθνξά 
δπώξνθα ή ηξηώξνθα θηίξηα κε ππόγεην, πνπ ζεξκαίλνληαη από ιέβεηα 
πεηξειαίνπ. Σν δεζηό λεξό ρξήζεο παξάγεηαη κε ειεθηξηζκό θαη ειηαθή ελεξγεία 
(ειεθηξηθνί ζεξκνζίθσλεο, ειηαθνί ζεξκνζίθσλεο ).  
πλεπώο δελ πξόθεηηαη λα ιεθζεί ππόςηλ ζηελ εθηίκεζε ε αλάγθε ζε δεζηό λεξό 
ρξήζεο. 
 Ζ θαηαζθεπή ηνπ θπξίνπ όγθνπ ησλ θηηξίσλ πνηθίιιεη από ην έηνο 2000 έσο 
ζήκεξα. 
Απνδερόκελνη έλα κέζν όξν ζεξκηθώλ απσιεηώλ 150 W/m2 (κεξηθή 
ζεξκνκόλσζε, εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 0 νC, εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία 20νC) θαη 
κε ηελ εθηίκεζε όηη ην 40% ησλ θαηαλαισηώλ ζα εθδειώζνπλ ηελ επηζπκία 
ζύλδεζεο ζην δίθηπν ηειεζέξκαλζεο, πξνζεγγίδνπκε κηα ζεξκηθή ηζρύ: 
0,40 ρ 850.000 m2 ρ 150 W/m2 = 51 MW  
 
 σο κεγίζηε πνπ  ζα απαηηεζεί.  
Λακβάλνληαο ππόςηλ ηηο κέζεο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο γηα ηνπο 
κήλεο Οθηώβξην έσο Απξίιην (βιέπε δηάγξακκα 1.) 
 
ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 Η Φ Μ Α Μ Η Η Α  Ο Ν Γ 

ΜΔΓΗΣΖ 13,6 14,2 15,8 19,5 24,2 28,9 31,9 31,9 28,3 23,4 18,8 15,2 
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ΜΔΖ 10,3 10,6 12,3 16 20,7 25,4 28,1 28 24,3 19,6 15,4 12 

ΔΛΑΥΗΣΖ 7 7,2 8,4 11,5 15,8 20,2 22,9 22,9 19,7 15,6 12,1 8,8 

ΑΠΟΛΤΣΧ ΔΛΑΥ 0,6 1,5 2,7 6,7 11,3 15,8 19,2 19,2 15,3 10,4 6 2,9 
 
(Πίλαθαο κε κέγηζηεο θαη απνιύησο ειάρηζηεο ζεξκνθξαζίεο γηα ηνλ δήκν Αζπξνπύξγνπ 
ζε έλαλ ρξόλν) 

 

 
 
 
Γηάγξακκα 1. : Μέγηζηε , κέζε , ειάρηζηε θαη απνιύησο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 
έηνπο γηα ηελ Αζήλα. 
ε απαίηεζε ηζρύνο κεηώλεηαη γηα ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 
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Μέγηζηε , κέζε , ειάρηζηε θαη απνιύησο ειάρηζηε ζεξκνθξαζία έηνπο γηα ηελ 
Αζήλα. 
ε απαίηεζε ηζρύνο κεηώλεηαη γηα ηελ ειάρηζηε ζεξκνθξαζία. 

 
 
 

 

ΙΥΤ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α  Ο Ν Δ 

Ε 

ΜΕΓΙΣΗ 

ΘΕΡΜ. 16,3 14,8 10,7 1,28 -11 -23 -30 -30 -21 -8,7 3,06 12,2 

Ε ΜΕΗ 

ΘΕΡΜ. 24,7 24 19,6 10,2 -1,8 -14 -21 -20 -11 1,02 11,7 20,4 

Ε 

ΕΛΑΥΙΣΗ 

ΘΕΡΜ. 33,2 32,6 29,6 21,7 10,7 -0,5 -7,4 -7,4 0,77 11,2 20,1 28,6 

Ε 

ΑΠΟΛΤΣΩ 

ΕΛΑΥ. 

ΘΕΡΜ.  49,5 47,2 44,1 33,9 22,2 10,7 2,04 2,04 12 24,5 35,7 43,6 
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4.2ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΔΣΖΗΑ ΕΖΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ  
 
  Ζ εθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο εηήζηαο δήηεζεο ελέξγεηαο Δ γίλεηαη κε βάζε ηε 
νλνκαζηηθή ηζρύ ηεο εγθαηάζηαζεο Ρ θαη ηνλ αξηζκό βαζκνεκεξώλ ζέξκαλζεο ηεο 
πεξηνρήο (ΒΖ) κε ηελ αθόινπζε ζρέζε:  
 
                              Δ=Ρ Υ Β.Ζ Υ 24/ ΓΘ  
 
ηελ αλσηέξσ ζρέζε ΓΘ είλαη κέγηζηε ηηκή ηεο δηαθνξάο κεηαμύ εζσηεξηθήο θαη 
εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο πνπ γηα ειάρηζηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο  0 ν C 
ιακβάλεη ηε  ηηκή ΓΘ=20 ν C. 
 
 Δ=51 Υ 2000 Υ 24/20 = 122400 MWH  
 
Λακβάλεηαη γηα ηνπο πεξαηηέξσ ππνινγηζκνύο ε ηηκή:  
Δ=123000 MWH  
 

 
 
4.3 ΓΤΚΣΗΟ ΓΗΑΝΟΜΖ 
 
Σν δίθηπν δηαλνκήο παξαιακβάλεη από ην αληιηνζηάζην ην ππέξζεξκν λεξό, ην 
κεηαθέξεη ζηνπο επί κέξνπο θαηαλαισηέο,ην ζπιιέγεη από ηελ έμνδν θάζε 
θαηαλαισηή θαη ην νδεγεί ζηελ είζνδν ηνπ αληιηνζηαζίνπ κεηαθνξάο γηα λα ην 
επηζηξέςεη ζηνλ ηεο Δξγνζηάζην Παξαγσγήο ηνπ Γήκνπ γηα επαλαζέξκαλζε. 
Ο θάζε θιάδνο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο απνηειείηαη από δύν παξάιιεια 
νδεύνληεοπξνκνλσκέλνπο ραιύβδηλνπο αγσγνύο θαη πξνβιέπνληαη παξνρέο από 
ηνπο θεληξηθνύο αγσγνύο πξνο ηηο εηζόδνπο ησλ νηθνδνκώλ (πεδνδξόκηα) γηα ηελ 
ζύλδεζε ησλ ππνζηαζκώλ δεύμεο ησλ θαηαλαισηώλ. 
Σν δίθηπν δηαλνκήο γεληθά πεξηιακβάλεη απηόκαηεο (ζεξκνζηαηηθέο) δηαηάμεηο 
αλαθπθινθνξίαο θαη δηαηάμεηο εμαεξηζκνύ, απνκνλώζεσο θαη εθθελώζεσο ησλ 
θιάδσλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο. 
Ζ εγθαηάζηαζε ησλ αγσγώλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, ζε ζρέζε θαη κε ηελ 
αληηκεηώπηζε ησλ ζεξκηθώλ ηάζεσλ, πξνηείλεηαη λα εθηειεζζεί κε ζεξκηθή 
πξνέληαζε. 
 
εκεηώλεηαη όηη ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ ηεο πόιεο ειήθζε ππόςε 
ε παξαδνρή όηη ζεσξνύληαη δπλακηθά ζπλδέζηκα θνξηία ηα θηίξηα πνπ δηαζέηνπλ 
(ζήκεξα ή ζην κέιινλ) θεληξηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο.  
Γηα ηελ δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, ε δήηεζε ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ 
αλά θιάδν ειήθζε ίζε κε ηελ αζξνηζηηθή δήηεζε ησλ επί κέξνπο θαηαλαισηώλ γηα 
ηνπο αθξαίνπο θιάδνπο ελώ γηα ηνπο ελδηάκεζνπο θαη θεληξηθνύο θιάδνπο ειήθζε 
ίζε κε ηελ αζξνηζηηθή δήηεζε επί ηνπ ζπληειεζηνύ πξόζθηεζεο θαη επί ηνπ 
ζπληειεζηή εηεξνρξνληζκνύ πνπ απνηειεί ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ησλ 
θαηαλαισηώλ πνπ ζπλδένληαη. 
 
Ζ εζσηεξηθή πξνζηαζία ησλ αγσγώλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο έλαληη ηεο δηάβξσζεο 
όζν θαη έλαληη επηθαζήζεσλ ζα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε λεξνύ θαηάιιειεο 
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πνηόηεηαο θαη κε ρεκηθή θαηεξγαζία ηνπ λεξνύ απηνύ όπσο πξνβιέπεηαη θαη γηα ηα 
αληιηνζηάζηα. 
Ζ εμσηεξηθή πξνζηαζία ησλ αγσγώλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο έλαληη ηεο δηάβξσζεο 
επηηπγράλεηαη κε ην ζύζηεκα ζήκαλζεο γηα εκθάληζε ηεο πγξαζίαο όπσο αλάινγα 
πξνβιέπεηαη θαη γηα ηνλ αγσγό κεηαθνξάο. 
 ην δίθηπν δηαλνκήο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηελ πόιε ηνπ Αζπξνπύξγνπ όινη νη 
πξνκνλσκέλνη αγσγνί θαη όια ηα εμαξηήκαηα (εηδηθά ηεκάρηα) απηνύ νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ 50mm θαη κεγαιύηεξεο ζα έρνπλ ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα ζήκαλζεο 
πγξαζίαο. 
πγθξηηηθή αλάιπζε ησλ δηαθόξσλ ζπζηεκάησλ θαηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ 
κεηαθνξάο. 
Γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο από ηνλ παξαγσγηθό ππνζηαζκό ησλ 
δηπιηζηεξίσλ ζηελ πόιε ηνπ Αζπξνπύξγνπ, κε κέζν κεηαθνξάο ην ππέξζεξκν 
λεξό ζεξκνθξαζίαο 120 C, είλαη δπλαηό λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα ζπζηήκαηα . 
 
Μηα βαζηθή δηάθξηζε ησλ ζπζηεκάησλ απηώλ είλαη: 
 
1.Τπόγεια ζςζηήμαηα. 
 
2.Τπαίθπια ζςζηήμαηα.  
 
Γηα ηηο δπν απηέο θαηεγνξίεο ησλ ζπζηεκάησλ θαηαζθεπήο ππάξρεη έλα πιήζνο 
ππνθαηεγνξηώλ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη ε επηινγή ησλ νπνίσλ 
βαζίδεηαη ζε νηθνλνκνηερληθά θαη εδαθνινγηθά θξηηήξηα . 
 
Τπογεία ζςζηήμαηα 

 
ύζηημα καηαζκεςήρ ζε κανάλι από μπεηόν (μη επιζκέτιμη ζήπαγγα) 
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Μέζυ επιζκέτιμηρ ζήπαγγαρ 
 
 

 
(Δπιζκέτιμη ζήπαγγα) 
 
 
 
To ζύζηεκα απηό, επεηδή είλαη πνιύ δαπαλεξό ρξεζηκνπνηείηαη κόλν όηαλ νη 
κεγάιεο αλσκαιίεο ηνπ εδάθνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πνηόηεηα ηνπ, ην 
θαζηζηνύλ πην νηθνλνκηθό. πλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα μεπέξαζκα ηνπηθώλ 
εκπνδίσλ ζηα δίθηπα κεηαθνξάο όπσο θαη ζε δίθηπα ππθλνθαηνηθεκέλσλ 
πεξηνρώλ ησλ κεγαινππόιεσλ, γηα όδεπζε αγσγώλ ύδξεπζεο, θσηαεξίνπ θαη 
ηειεζέξκαλζεο ηαπηόρξνλα. 
Τπόγεην αγσγνί εγθαηεζηεκέλνη απεπζείαο ζην έδαθνο.To ζύζηεκα ρξεζηκνπνηεί 
αγσγνύο κε πξνθαηαζθεπαζκέλε κόλσζε θαη εθαξκόδεηαη επξύηαηα ηα ηειεπηαία 
ρξόληα ζε δίθηπα κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο, επεηδή είλαη θζελόηεξν από 
νπνηνδήπνηε άιιν ππόγεην ζύζηεκα θαηαζθεπήο. 
 
 
 
 
Τπαίθπια ζςζηήμαηα 
 
Δλαέξηνη αγσγνί ζε ππιώλεο.ην ζύζηεκα απηό νη αγσγνί εγθαζίζηαληαη ζε 
πςεινύο ζηύινπο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηέιεπζε, από θάησ, αηόκσλ, δώσλ ή 
νρεκάησλ, επεηδή ην ζύζηεκα θαηαζθεπήο απηό είλαη δαπαλεξό θαη δεκηνπξγεί 
αξρηηεθηνληθά πξνβιήκαηα, ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα αληηκεηώπηζε ηνπηθώλ 
εκπνδίσλ. 
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Αγυγοί ζε ςπεπςτυμένερ βάζειρ ζηο έδαθορ 
 

 
(αγσγόο ππαίζξηαο όδεπζεο,ππεξπςσκέλνο ζην έδαθνο κε βάζεηο ππνζηήξημεο )  

 
Δίλαη ην πην δηαδεδνκέλν ζύζηεκα ππαίζξηαο όδεπζεο, επεηδή είλαη θζελόηεξν 
από ηα ελαέξηα δίθηπα. Γεκηνπξγνύληαη όκσο θαη πάιη αξρηηεθηνληθά 
(πεξηβαιινληηθά) πξνβιήκαηα. 
 Σα πξνβιήκαηα απηά κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κε θύηεπζε ζακλσδώλ θπηώλ 
θαηά κήθνο ηνπ αγσγνύ. 
 
 

4.4ΑΝΣΗΠΛΖΓΜΑΣΗΚΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ  
 
Ο ηειηθόο ζρεδηαζκόο ησλ αγσγώλ κεηαθνξάο απαξαίηεηα ζα ζπλνδεύεηαη θαη 
από ηελ αλάιπζε ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο πνπ πηζαλώο λα δεκηνπξγεζεί αλ 
ζην ζύζηεκα ζπληξέμνπλ νξηζκέλεο δπζκελείο ζπλζήθεο, όπσο ε δηαθνπή 
ξεύκαηνο πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ 
αληιηώλ. Ζ αζηαζήο ξνή πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο ζε 
έλα ζύζηεκα ζσιελώζεσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απαξάδεθηα πςειέο ή ρακειέο 
πίεζεο.  
Τπεξβνιηθά πςειέο πηέζεηο πξνθαινύλ βιάβεο ζηηο αληιίεο, ζηηο βάλεο θαη ζηα 
εμαξηήκαηα ησλ ζσιελώζεσλ, θαζώο θαη ζπάζηκν ησλ ζσιήλσλ. Από ηελ άιιε 
πιεπξά ππεξβνιηθά ρακειέο πηέζεηο δεκηνπξγνύλ απειεπζέξσζε κεγάισλ 
πνζνηήησλ δηαιπκέλσλ αεξίσλ, ππεξβνιηθή εμάηκηζε ησλ πγξώλ θαζώο θαη 
ζύλζιηςε ησλ ζσιήλσλ.  
Ζ αλάιπζε  απηή ζθνπό έρεη ηελ εύξεζε ηεο πίεζεο θαη ηεο ηαρύηεηαο ζε δηάθνξα 
ζεκεία ησλ αγσγώλ θαηά ηελ δηάξθεηα θαηλνκέλνπ ηνπ πδξαπιηθνύ πιήγκαηνο θαη 
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ηε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ,ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ 
πηζαλέο δπζκελήο επηπηώζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.    

4.5 ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΜΔΗΧΖ CO2 
 
 
Θεξκνγόλνο δύλακε πεηξειαίνπ 11,92 KWH/Kg 
 
1 MWγηα ιεηηνπξγία 1 ώξαο δίλεη 1 MWh δειαδή 1000 KWh 
 
Καη απαηηνύληαη 1000 KWh / 11,92 KWh/Kg = 83,89 Kgπεηξειαίνπ  
 
1 kgπεηξειαίνπ θαηά ηελ θαύζε ηνπ εθιύεη 3,088 kgCO2 
 
83,89 Kg πεηξειαίνπ x 3,088 Kg CO2 = 259 Kg CO2 / H / MW 
 
ΤΝΔΠΧ 
 
Γηα ειάρηζην: 
Mε ζπλνιηθή ηζρύ ζπζηήκαηνο 50 MW,γηα ιεηηνπξγία 90 εκεξώλ κε 4 ώξεο αλά 
εκέξα, 
 
259 KgCO2 x 90 εκέξεο x 4 h/εκέξα x 50 MW= 4.662.000KgCO2 αλά πεξίνδν. 
 
Γηα κέγηζην: 
Mε ζπλνιηθή ηζρύ ζπζηήκαηνο 50 MW, γηα ιεηηνπξγία 150 εκεξώλ κε 6 ώξεο αλά 
εκέξα, 
 
259 KgCO2 x 120 εκέξεο x 5h/εκέξα x 50 MW= 7.770.000KgCO2 αλά πεξίνδν. 
Δάλ ιάβνπκε ππ' όςε θαη ηνλ ζπληειεζηή απόδνζε ηνπ  ιέβεηα ν νπνίνο είλαη  
0.87, νη αλσηέξσ ηηκέο δηνξζώλνληαη ζε 5.358.620 kg CO2 θαη 8.931.000Kg SO2 
αλά πεξίνδν (ρεηκώλα) 
Με δεδνκέλν όηη έλα κεηξίνπ κεγέζνπο δέληξν απνξξνθά πεξίπνπ 6 θηιά 
CO2/έηνο, ε αληηζηνηρία είλαη 890.000-1.480.000 δέλδξαWh. 
 
 

 
4.6 ΜΔΛΔΣΔ  
 
1.Ζ Μειέηε θαηαζθεπήο ηνπ θπθιώκαηνο απνιαβήο ελέξγεηαο εληόο ηνπ 
Γηπιηζηεξίνπ Πεξηιακβάλεη (ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρεδία ηνπ θπθιώκαηνο κε 
ππνινγηζκνύο,θαζώο θαη ζσιελώζεηο,ζεξκνδνρεία,πιαθνεηδείο ελαιιάθηεο, 
αληιίεο,θίιηξα,ειεθηξνινγηθά,απηνκαηηζκνύο, θαηαζθεπέο,ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
2. Μειέηε Καηαζθεπήο ηνπ Δξγνζηαζίνπ Παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηα 
θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ηνπο ππνινγηζκνύο,θαζώο θαη 
ζσιελώζεηο,ζεξκνδνρεία,αληιίεο,θίιηξα,ιεβεηνζηάζηα,ειεθηξνινγηθά,νηθνδνκηθά, 
απηνκαηηζκνύο,θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
3. Μειέηε Καηαζθεπήο ηνπ δηθηύνπ Γηαλνκήο Πεξηιακβάλεη ην δίθηπν αγσγώλ 
Αληιηνζηάζηαπλδέζεηο κε θαηαλαισηέο. 
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Δκηίμηζη κόζηοςρ έπγος: 40.000.000 € 
 
 

 
5. ΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
 
Δθόζνλ ζπκθσλεζεί θαη θπζηθά θαηαζηεί ηερληθά εθηθηό κηα απνκάζηεπζε ηζρύνο 
50 MW από ην δηπιηζηήξην ην Δξγνζηάζην Παξαγσγήο Δλέξγεηαο ηνπ Γήκνπ ζα 
θιεζεί λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα δηαρείξηζεο ησλ ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ησλ 
αλσηέξσ θαηαλαισηώλ,ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηζρύ ησλ 50 MW σο εμήο:  
 
Α. Όηαλ νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ππεξβαίλνπλ απηήλ,ζπκπιεξώλνληαο 
ηελ ηζρύ ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα (κήλεο,εκέξεο,ώξεο) κε ίδηα κέζαδειαδή κε 
ιέβεηεο αέξηνπ,ειηαθνύο ζπιιέθηεο θαη γεσζεξκία. 
 
Β . όηαλ νη απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ ππεξβαίλνπλ ηελ ηζρύ ησλ 50 MW,ην 
εξγνζηάζην Παξαγσγήο ελεξγείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζζέζεη 
εθηάθηνπο θαηαλαισηέοε λα ςύμεη ηελ κε αμηνπνηεζεί ελέξγεηα,ώζηε λα κελ 
δεκηνπξγήζεη δπζιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη 
απηήλ ηελ ελέξγεηα γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. 
 
Σν ζπκπέξαζκα ηεο ζπλνιηθήο έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 
ζπζηήκαηνοηειεζέξκαλζεο ζηνλ δήκν Αζπξνπύξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηα 
ΔΛ.ΠΔ. ΑΔ  έδεημαλ όηη ε ρξήζε ηεο ηειεζέξκαλζεο κπνξεί λα βειηηώζεη πνιύ ηελ 
πνηόηεηα ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο  ηεο πεξηνρήο ρξεζηκνπνηώληαο, ηηο 
ζεξκηθέο απώιεηεο από ηελ δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνλ δηάθνξσλ πξντόλησληνπ 
δηπιηζηεξίνπ, θαζώο θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ πνιηηώλ, δηόηη εθηόο από ηα 
νθέιε γηα ηελ πγεία ηνπο καθξνπξόζεζκα, ην έξγν απηό ζα έρεη νηθνλνκηθέο 
επηπηώζεηο, θαζώο ζα ζηακαηήζεη λα είλαη κηα ππνβαζκηζκέλε πεξηνρή ιόγν ηηο 
βαξηάο βηνκεραλίαο θαη ζα εμειηρζεί γξήγνξα ζε κηα αλαπηπζζόκελε πόιε,κε 
επθαηξίεο γηα ηνπο λένπο, θαηλνύξηεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη θίλεηξα ιόγν ηνπ ρακεινύ 
θόζηνποδσήο ιόγν ηεο δσξεάλ παξνρήο ζε ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξόπνπ ζα 
πξνζειθύζεη αλζξώπνπο από άιιεο πεξηνρέο.Σν έξγν όκσο δελ είλαη βηώζηκν 
από νηθνλνκηθήο πιεπξάο,δηόηη ν δήκνο Αζπξνπύξγνπ ζην ζύλνιν ηνπ απνηειείηε 
από κεκνλσκέλα θηίξηα ζηελ πιεηνςεθία δηώξνθα ηξηώξνθαθαη ην δίθηπν 
δηαζύλδεζή ηνπο είλαη πνιύ πην δαπαλεξό,ιόγν ησλ κεκνλσκέλσλ ζπζηεκάησλ 
πνύ ζα ρξεηαζηνύλ μερσξηζηά γηα ηελ θάζε θαηνηθία θαη επηρείξεζε. 
ην ζύλνιό ηεο ε εξγαζία απηή καο δείρλεη πώο ε 
ηειεζέξκαλζεκπνξείλααπνηειέζεηέλαλ ηξόπν βειηίσζεο πνηόηεηαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο,ηαπηόρξνλα κε ηελ βειηίσζε ηεο αλζξώπηλεο δσήο θαη 
θαζεκεξηλόηεηαο. 
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