
 

 

Eργαστήριο Θερμοδυναμικής & Θερμικών Mηχανών 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Λ. Αθηνών, Π. Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74013   http://www.mie.uth.gr/n_labs_main.asp?id=1 
 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & Κ. ΕΛΛΑΔΟΣ  
Ελ. Βενιζέλου 4, 38221 ΒΟΛΟΣ 
Τηλ. 2421029407-8, Φαξ 2421026394 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟY ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
 

Οι πληροφορίες που συμπληρώνετε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξαγωγή στατιστικών 
συμπερασμάτων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των Θεσσαλικών Βιομηχανιών και τις δυνατότητες 
εξοικονόμησης ενέργειας που υφίστανται με βελτιώσεις στις γραμμές παραγωγής και στο ενεργειακό 
μίγμα/ χρήση του. Τα στοιχεία για τα παραγόμενα προϊόντα και παραπροϊόντα ζητούνται για την 
κανονικοποίηση/ αναγωγή των ενεργειακών δεδομένων προκειμένου να καταγραφεί με αντιπροσωπευτικό 
τρόπο η κατάσταση του τομέα στην Θεσσαλία. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε, ή αδυνατείτε να δώσετε 
κάποιο στοιχείο απλά παραλείπετε να συμπληρώσετε το συγκεκριμένο πλαίσιο. 

Τηρείται το απόρρητο των στοιχείων σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής στατιστικής πρακτικής και 
σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται από κρατική αρχή για την άντληση οικονομικών στοιχείων της 
επιχείρησης. Οποιαδήποτε πληροφορία παρέχουν οι ερωτώμενοι, αποσκοπεί αποκλειστικά και µόνο στην 
εξυπηρέτηση της συγκεκριμένης έρευνας. 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου προτάθηκε από το Σύνδεσμο ως ένα σημαντικό πρώτο βήμα 
ανίχνευσης και ποσοτικής τεκμηρίωσης των τομέων και δράσεων στην παραγωγή και χρήση ενέργειας που 
θα ενισχυθούν οικονομικά από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στον κλάδο της Ενέργειας, (RIS3), με βάση ευρεία 
διαβούλευση. Καθώς το μοναδιαίο κόστος παραγωγής πλήττεται μεταξύ άλλων και από το ενεργειακό κόσ-
τος, είναι σημαντική η μείωση του ενεργειακού κόστους με παρεμβάσεις στην ορθολογική χρήση ενέργειας. 

Το ερωτηματολόγιο έχει αναρτηθεί σε μορφή PDF και έντυπη. Παρακαλείσθε  να συμπληρώσετε  κατά 
προτεραιότητα τη μορφή PDF. 

Εισάγετε τον κέρσορα μέσα στο χρωματισμένο (μωβ) πλαίσιο και συμπληρώνεται τα στοιχεία σας. 

 

Στο ΚΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:   Επιλέγετε πατώντας το βελάκι στα αριστερά του 
πλαισίου επιλέγετε την κατηγορία στην οποία ανήκει η επιχείρηση σας. 

 

Όσον αφορά το ενεργειακό μείγμα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να συμπληρώσετε στοιχεία έως και 
για 3 διαφορετικά καύσιμα στους οικείους πίνακες. 
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