
Εφαρμοσμένες δράσεις
βιώσιμης ανάπτυξης & λειτουργίας

Πασχάλης Αβραμίδης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ

Αναπληρωτής Διευθυντής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Εγκαταστάσεων

Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ





ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

➢ Βελτιστοποίηση Ενεργειακού Προφίλ και 

συνεπακόλουθα με τη μείωση του Ανθρακικού Αποτυπώματος

➢ Κανονιστική Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

➢ Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

➢ Εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης

πιστοποιημένου με το πρότυπο ISO 50001:18000



ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

➢ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

➢ ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

➢ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

➢ ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

➢ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - IoT



ΦΩΤΙΣΜΟΣ

➢ Εγκατάσταση φωτιστικών τεχνολογίας LED σε όλα τα 

καταστήματα του δικτύου και τα κέντρα διανομής

➢ Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης φωτισμού 

(χρονοδιακόπτες, ανιχνευτές κίνησης, φωτοκύτταρα, 

συστήματα  DALI, απομακρυσμένη διαχείριση 

λειτουργίας φωτισμού)

➢ 70% εξοικονόμηση ενέργειας συγκριτικά με συμβατικούς 

λαμπτήρες

➢ 15% εξοικονόμηση ενέργειας στη συνολική κατανάλωση 

ενός καταστήματος 



➢ Δημιουργία οικοσυστήματος METRO με θέση innovator (ακαδημαϊκούς φορείς και 

κορυφαίους κατασκευαστικούς οίκους στην Ελλάδα και το εξωτερικό)

➢ Αλλαγή ψυκτικού μέσου από R404A σε R448A (Retrofit) σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, σε όσες ψυκτικές εγκαταστάσεις δεν θα αντικατασταθούν άμεσα

➢ Εγκατάσταση υπερσύγχρονων συστημάτων με ψυκτικό μέσο CO₂ (GWP = 1), με 

ενσωμάτωση βέλτιστου εξοπλισμού ενεργειακής εξοικονόμησης σε νέα και 

ανακαινιζόμενα καταστήματα

➢ Έως 32% μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης στο μηχανοστάσιο συντήρησης και κατάψυξης

➢ Έως 71% μείωση άμεσων και έμμεσων εκπομπών CO₂ 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
«ΜΕΤΡΩ» Energy Management Platform – Κέντρο Λήψης Σημάτων



ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ενεργειακή υπογραφή - Βελτιστοποίηση



ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ  

➢ Εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων VRF που 
χρησιμοποιούν το περιβαλλοντικά φιλικό ψυκτικό 
μέσο R32

➢ Εγκατάσταση υπερσύγχρονης ψυκτικής 
εγκατάστασης CO₂ για ταυτόχρονη παραγωγή ψύξης 
και κλιματισμού με σκοπό την κάλυψη αναγκών 
καταστήματος



ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

➢ Τοποθέτηση ειδικών ενεργειακών υαλοπινάκων 
και κουφωμάτων

➢ Θερμομονωτικές διατάξεις στο κέλυφος του 
κτιρίου

➢ Βιοκλιματικός σχεδιασμός των νέων κτηρίων



ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

➢ Απομακρυσμένος έλεγχος Η/Μ εγκαταστάσεων

➢ Καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων κάθε 

συστήματος ξεχωριστά

➢ Πλατφόρμα απομακρυσμένης παρακολούθησης 

Ενεργειακών Δεδομένων  

➢ Έγκαιρη διάγνωση σφαλμάτων

➢ Εξαγωγή ενεργειακών αναφορών, αποστολή alarm,

παρακολούθηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

➢ Ενεργειακό προφίλ καταστημάτων



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

Επενδύσεις ≈62.000.000€ 

σε εξοπλισμό Ψύξης, Φωτισμού και Κλιματισμού

εκ των οποίων τα ≈22.500.000€ αφορούν σε δράσεις εξοικονόμησης

Μείωση 48% (κατά μέσο όρο) της κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κατάστημα μετά την 

εφαρμογή δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εγκατάσταση Φ/Β σταθμών

➢ 97 σταθμοί αυτοπαραγωγής

➢ Επένδυση 18.000.000€

➢ Ισχύς 25 MW Net Metering

➢ Παραγωγή ≈36.000.000 kWh / έτος

➢ Αποφυγή έκλυσης ≈18.337 t CO2

➢ 35% των ενεργειακών αναγκών του Ομίλου 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας



ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

Η ΜΕΤRΟ από το 2018 υλοποιεί Project εγκατάστασης σταθμών 
φόρτισης

➢ Στρατηγική συνεργασία με nrg

➢ Κόστος έργου ≈2.000.000€

➢ Οι πρώτοι φορτιστές έχουν εγκατασταθεί σε καταστήματα που 

βρίσκονται στις κεντρικές αρτηρίες του εθνικού οδικού δικτύου 

➢ Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση σε 183 θέσεις φόρτισης

➢ Φεβρουάριος 2023: Πανελλαδική κάλυψη με 320 θέσεις φόρτισης



Επέκταση Κέντρου Αποθήκευσης & Διανομής

Η σημαντική επένδυση ολοκληρώνεται στην παρούσα φάση και
περιλαμβάνει:

➢ Κτιριακή επέκταση και λειτουργική αναβάθμιση των
υφιστάμενων κτιρίων (συνολική επιφάνεια αποθήκευσης
40.000 m2)

➢ Φωτισμό LED

➢ Καινοτόμο υβριδικό σύστημα ψύξης

➢ Σύγχρονο σύστημα ελέγχου λειτουργίας ΗΜ εγκαταστάσεων

➢ Μετρητικά συστήματα καταγραφής κατανάλωσης ενέργειας

➢ Φωτοβολταϊκό σταθμό

Όλα τα παραπάνω καθιστούν το ΚΑΔ «υπερσύγχρονο» και
«πράσινο». Με την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων,
εξοικονομούνται 4.481 MWh, σε σχέση με ένα ΚΑΔ αντίστοιχου
μεγέθους με συμβατικό εξοπλισμό και αποφεύγεται η έκλυση 2.294
τόνων CO2 ετησίως.



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ετήσια κατανάλωση
25.377 αυτοκινήτων

1.947.439 10ετή δένδρα

643.692 στρέμματα δάσους

525.094.230 χιλιόμετρα 
επιβατηγού αυτοκινήτου

40.753 τόνοι ανακυκλώσιμων 
προϊόντων

37% μεσοσταθμική μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας 

Μη επιβάρυνση από
129.826 τόνων CO₂

50.166.677 λίτρα βενζίνης


