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Ο κτιριακός τομέας……. 

 

είναι υπεύθυνος για σχεδόν 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Στη χώρα μας η τελική κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τομέα κυμαίνεται 

στο 34% της συνολικής ζήτησης ενέργειας. 

 

Ο κτιριακός τομέας είναι αδιαμφισβήτητα μεγάλος καταναλωτής ενέργειας. 

 

Υπάρχει ισχυρό νομοθετικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προώθηση των ΑΠΕ 

και τη μείωση των εκπομπών CO2. 

 

Οικονομική κρίση. 

 

Κοινωνικοί παράμετροι. 

 

Συνεπώς το κτίριο αποτελεί μία «ευαίσθητη» επένδυση. 
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Ελληνική Νομοθεσία 

•Π.Δ. 1.6/4.7/1979 
(Κ.Θ.Κ.) 

•Κ.Υ.Α. 21475/1998 
(Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.) 

Οδηγία 2002/91/ΕΚ 

•Νόμος 3661/2008 

•Κ.Υ.Α. 5825/2010 
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.) 

•Υ.Α. 17178/2010 
(Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 

•Ε.Τ.Ε.Π. 

Οδηγία 2010/31/ΕΚ 

•Νόμος 4122/2013 

 

Οδηγία 2010/31/ΕΚ  

• Όλα τα δημόσια κτίρια θα πρέπει να είναι αθροιστικά μηδενικής 

κατανάλωσης ενέργειας (Net zero energy buildings) μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019  

• Όλες οι χώρες μέλη πρέπει να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για το 

ποσοστό των κτιρίων που θα είναι μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας το 

2015 και το 2020  

• Κατάργηση εξαίρεσης για παραθεριστικές κατοικίες 

• Επιπρόσθετη χρηματοδότηση σε επίπεδο ΕΕ 

• Μείωση ή απαλλαγή από ΦΠΑ για σχετικά υλικά και συστήματα 

• Υποχρεωτική εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών σε όλα τα κτίρια 
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Χρειαζόμαστε νέα κτίρια που ανά πενταετία να βελτιώνουν κατά 25% την ενεργειακή 

απόδοσή τους. 

Αλλά αυτό δεν φτάνει 

Ο ετήσιος ρυθμός κατασκευής κτιρίων κατοικιών αντιστοιχεί στο 1,0% του κτιριακού 

αποθέματος [Eurostat, 2012] 

Ο ετήσιος ρυθμός κατασκευής κτιρίων γραφείων αντιστοιχεί στο 1,6% του κτιριακού 

αποθέματος [Eurostat, 2012] 

Πρέπει να μειωθεί κατά 20% η κατανάλωση ενέργειας του κτιριακού αποθέματος άμεσα - 

δηλαδή ως το 2020. 
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- Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης Κτιρίων (LEED, BREEAM). 

 

- Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001. 

 

- Οικολογικό Σήμα. 

 

- Επιμέρους εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που δεν οδηγούν σε 

λήψη πιστοποιητικού όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής, ο υπολογισμός του 

Ανθρακικού Αποτυπώματος (για κτίρια, υλικά και υπηρεσίες). 

 

Έχει σημασία να μελετηθεί το είδος και η χρήση του κτιρίου πριν την επιλογή 

του εργαλείου που θα εφαρμοστεί.  

 

 
 

 
 

 

Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης 
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Οφέλη από την Πιστοποίηση στα Κτίρια 

 

• Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης των κτιρίων στον κύκλο ζωής 

τους. 

• Αναγνωσιμότητα στην ελεύθερη αγορά των κτιρίων. 

• Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα  

πιστοποίησης. 

• Μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

• Bελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής των χρηστών. 

• Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών οικονομικά αποδοτικών.  

• Ποσοτικοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης κτιρίων και σύνδεσή της 

με οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 

• Βιωσιμότητα και καινοτομία.  
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (1/15) 

 
 

 
 

Γιατί το BREEAM; 

 

• Είναι ευρωπαϊκό 

 

•  Είναι το παλαιότερο, στη δομή του οποίου στηρίχθηκαν όλα τα 

μεταγενέστερα (LEED, ΗQE, Green Star, DGNB, κ.α.) 

 

• Παγκόσμια αναγνωρισιμότητα – 300.000 πιστοποιημένα κτίρια (BRE, 

2013) 

 

• Συμβατότητα με εθνική νομοθεσία, διεθνή πρότυπα ISO (ISO 14001, 

ISO 14040- 14043, ISO 21931-1:2010) και ευρωπαϊκά CEN / TC 350 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (2/15) 

 
 

 
 



9 

 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (3/15) 

 
 

 
 

Γιατί το LEED; 

 

Έχει παγκόσμια αναγνωρισιμότητα και σημαντικό μητρώο πιστοποιημένων 

κτιρίων 

 

Είναι συμβατό με εθνική νομοθεσία και διεθνή πρότυπα ISO (ISO 14001, ISO 

14040- 14043, ISO 21931-1:2010)  

 

Έχει εύχρηστες διαδικτυακές πλατφόρμες και διευκολύνει την επικοινωνία με 

χώρες εκτός Αμερικής. 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (4/15) 

 
 

 
 

Κριτήρια LEED 

Ωριμότητα Συστήματος 2000 

Κατηγορίες κτιρίων 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Ανακαινισμένα 

Κατοικίες 

Εμπορικά 

Σχολεία 

Νοσοκομεία κ.α. 

Περιβαλλοντική Επίδοση 

Certified 

Sliver 

Gold 

Platinum 

Κύκλος Ζωής Κτιρίου 

Σχεδιασμός 

Κατασκευή 

Ανακαίνιση 

Λειτουργία 

Συντήρηση 

Επισκευή 

Φάσεις Κτιρίου 

Σχεδιασμός 

Κατασκευή 

Διαχείριση 

Λειτουργία 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (5/15) 

 
 

 
 

Περιβαλλοντικές πτυχές και κριτήρια αξιολόγησης 

 

• Χρήση ενεργείας 

• Διαχείριση αποβλήτων 

• Μεταφορές 

• Χρήση γης και οικολογία 

• Υγεία και ποιότητα ζωής χρηστών 

• Χρήση υλικών 

• Ρύπανση 

• Διαχείριση 

• Καινοτομία 
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Κριτήρια BREEAM LEED HQE GREEN STAR DGNB GBTool CASBEE 

Ωριμότητα Συστήματος 1990 1998 1994 2002 2007 2000 2001 

Είδη Κτιρίων  

Νέα/ Υφιστάμενα 

Γειτονιές 

Ανακαινισμένα 

Κατοικίες 

Γραφεία 

Εμπορικά 

Σχολεία 

Νοσοκομεία 

Κτίρια σε πώληση 

(Retail) 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Ανακαινισμένα 

Γειτονιές 

Κατοικίες 

Γραφεία 

Εμπορικά 

Σχολεία 

Νοσοκομεία 

Κτίρια σε πώληση 

(Retail) 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Γραφεία 

Αποθήκες 

Σχολεία 

Νοσοκομεία 

Εμπορικά 

Ξενοδοχεία 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Γραφεία (τρεις 

διαφορετικές τεχνικές 

οδηγίες) 

Κτίρια σε πώληση 

(Retail) 

Σχολεία 

Βιομηχανικά  

Κατοικίες 

Μικτής χρήσης 

Νοσοκομεία 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Γειτονιές 

Γραφεία Κτίρια σε 

πώληση (Retail) 

Εμπορικά κέντρα 

Σχολεία 

Εργαστήρια 

Μικτής χρήσης 

Βιομηχανικά 

Κατοικίες 

Νοσοκομεία 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Ανακαινισμένα 

Κατοικίες 

Μικτής χρήσης 

Γραφεία 

Σχολεία 

Νέα/ Υφιστάμενα 

Ανακαινισμένα 

Γειτονιές 

Κατοικίες 

Ιδιοκτησίες 

Κατηγοριοποίηση 

Πιστοποίησης 

  

Μέτριο (Pass) 

Καλά 

(Good) 

Πολύ καλά 

(Very Good) 

Άριστα 

(Excellent) 

Εξαιρετικά 

(Outstanding) 

Πιστοποιείται 

(Certified) 

Ασημένιο (Silver) 

Χρυσό (Gold) 

Πλατινένιο 

(Platinum) 

Καλά (Good) (1- 4 

αστέρια) 

Πολύ καλά (Very 

Good) (5-8 

αστέρια) 

Άριστα (Excellent) 

(9-11 αστέρια) 

Εξαιρετικό 

(Exceptional) (12 

αστέρια και πάνω) 

Μπρούτζινο (Bronze) 

(35%) 

Ασημένιο (Sliver) 

(50%) 

Χρυσό (Gold) (από 

65% και πάνω) 

Μπρούτζινο 

(Bronze) (35%) 

Ασημένιο (Sliver) 

(50%) 

Χρυσό (Gold) (από 

65% και πάνω) 

Σκορ απο -2 μέχρι 

+5 

5 αστέρια 

κατηγοριοποίηση 

Φάσεις Κύκλου Ζωής 

Κτιρίου που εξετάζονται 

Σχεδιασμός 

Κατασκευή ή Ανακαίνιση  

Διαχείριση  

Λειτουργία  

Κόστη 

Εγγραφής Μέλους 

Εγγραφή κτιρίου 

Δύο κύκλοι 

επιθεωρήσεων 

Πιστοποίηση 

  

Εγγραφής 

Επιθεώρησης  

Πιστοποίησης 

  

Τρεις κύκλοι 

επιθεωρήσεων πριν 

την πιστοποίηση 

Δύο κύκλοι επιθεωρήσεων 

πριν την πιστοποίηση 

  

Επιθεώρησης 

Πιστοποίησης 

Επιθεώρησης 

Πιστοποίησης 
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Πιστοποιήσεις BREEAM LEED HQE DGNB 

Ηνωμένο Βασίλειο 4179 (4000) 17 (8) 

Πορτογαλία 1 1 (1) 

Ισπανία 9 (3) 21 (12) 

Ιταλία 5 (5) 14 (5) 1 

Γαλλία 39 (15) 3 (1) 988 (579) 

Ελβετία 3 2 (2)   1 

Τουρκία 13 (3) 19 (5) 

Ουγγαρία 9 (3) 3 (2) 2 

Τσεχία 

Ιρλανδία 4 1 

Δανία 
6 (6) 27 (9) 268 (171) 

Ολλανδία 25 (8) 4 

Βέλγιο 18 (9) 2 (1) 

Πολωνία 12 (3) 5 (4) 

Φιλανδία 9 (9) 

Ρωσία 1 (1) 3 (1) 

Σύνολο πιστοποιήσεων 
4326 (4046) 131 (60) 988 (579) 271 (171) 

Αριθμός πιστοποιήσεων ανά περιβαλλοντικό σύστημα και χώρα για νέες 

κατασκευές στην Ευρώπη (Μάιος 2012). 
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Πιστοποιήσεις BREEAM LEED HQE DGNB 

Ηνωμένο Βασίλειο 36 2 

Ισπανία 2 5 

Ιταλία 2 4 

Γαλλία 10 68 

Ελβετία 7     1 

Τουρκία 1 4 

Ουγγαρία 5       

Ιρλανδία 1 

Δανία 5 14 12 

Ολλανδία 11 1 

Βέλγιο 68  

Πολωνία 10 1 

Φιλανδία 5 6 

Ρωσία 3   

Σύνολο πιστοποιήσεων 
166 37 68 13 

Αριθμός πιστοποιήσεων ανά περιβαλλοντικό σύστημα και χώρα 

για υφιστάμενες κατασκευές στην Ευρώπη μέχρι (Μάιος 2012). 



ΒREEAM  
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31% 

13% 

19% 

4% 

3% 

14% 

16% 

Ποσοστό πιστοποιήσεων με βάση την ηλικία των κτιρίων 

2006+ 2002-2005 1995-2001 1990-1994 1985-1989 1965-1984 1965-



ΒREEAM  
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Χρήση ενεργείας 

 

 Διαχείριση αποβλήτων 

 

 Μεταφορές 

 

 Χρήση γης και οικολογία 

 

 Υγεία και ποιότητα ζωής 

 

 Χρήση υλικών 

 

 Καινοτομία 

61% 

31% 

3% 

2% 

1% 

1% 
1% 

Ποσοστά πιστοποιημένων κτιρίων ανά είδος κτιρίου 

Κτίρια γραφείων Κατοικίες Βιομηχανικά κτίρια Ξενοδοχεία 

Εκπαιδευσης Δημόσια κτίρια Κτίρια διασκέδασης 

[VALUE] 

[VALUE] 

 [VALUE] 

[VALUE] 

[VALUE] 

[VALUE] 

[VALUE] 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Ενέργεια 

Χρήση νερού 

Χρήση Υλικών 

Ρύπανση 

Χρήση γης και οικολογία 

Υγιεινή και ασφάλεια χρηστών 

Διαχείριση 

Ποσοστό βαθμολογίας ανα περιβαλλοντική πτυχή για τα 
κτίρια γραφείων 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (6/15) 

 
 

 
 

Χρήση ενέργειας – Διαθέσιμοι Βαθμοί 31 

 

• Μείωση εκπομπών CO2  / υιοθέτηση τεχνολογιών χαμηλών ή 

μηδενικών εκπομπών 

• Παρακολούθηση καταναλώσεων ενέργειας 

• Αποδοτικός εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός 

• Αποδοτικά ενεργειακά συστήματα στο σύνολο του κτιρίου 

• Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός   
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Μεταφορές – Διαθέσιμοι Βαθμοί 10 

• Προσβασιμότητα σε δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς 

• Διευκόλυνση στη χρήση ποδηλάτων 

• Χώρος parking αυτοκινήτων 

 

Διαχείριση αποβλήτων – Διαθέσιμοι Βαθμοί 7 

• Διαχείριση αποβλήτων από τη φάση κατασκευής 

• Ανακύκλωση αδρανών 

• Σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων κατά τη λειτουργία 

του κτιρίου 

• Προσδιορισμός, από τη φάση σχεδιασμού, των 

επικαλύψεων δαπέδων και οροφής ώστε να μην 

προκύπτουν στη συνέχεια επιπρόσθετα απόβλητα από 

τυχόν αλλαγές από τους χρήστες 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (7/15) 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (8/15) 

Χρήση γης και Οικολογία – Διαθέσιμοι Βαθμοί 10 

• Χρήση γης 

• Επιλογή οικοπέδου 

• Υπολογισμός και προστασία οικολογικού αποτυπώματος 

• Υπολογισμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο οικολογικό 

αποτύπωμα 

 

Υγεία και ποιότητα ζωής χρηστών – Διαθέσιμοι Βαθμοί 16 

• Οπτική άνεση 

• Εσωτερική ποιότητα αέρα 

• Ακουστική 

• Θερμική άνεση 

• Υγεία και ασφάλεια χρηστών 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (9/15) 

Χρήση νερού – Διαθέσιμοι Βαθμοί 9 

• Ποιότητα νερού 

• Παρακολούθηση καταναλώσεων  

• Μείωση καταναλώσεων 

• Υιοθέτηση δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση διαρροών 

• Χρήση κατάλληλου εξοπλισμού 

 

Χρήση υλικών – Διαθέσιμοι Βαθμοί 12 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση υλικών 

• Προσδιορισμός των υλικών και επιλογή αυτών με τις μικρότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον κύκλο ζωής τους 

• Υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών 

• Μόνωση 

• Βιώσιμος σχεδιασμός 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (10/15) 

Διαχείριση – Διαθέσιμοι Βαθμοί 22 

• Ορθολογική διαχείριση κατά τη φάση του σχεδιασμού, της κατασκευής 

αλλά και της αποκατάστασης (μετά την κατασκευή) του κτιρίου 

• Υιοθέτηση ορθολογικών πρακτικών κατασκευής 

• Έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την κατασκευή  

• Συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών π.χ. χρήστες στη λήψη 

αποφάσεων 

• Σχεδιασμός και υπολογισμός κύκλου κόστους ζωής του κτιρίου 

 
Καινοτομία – Διαθέσιμοι Βαθμοί 10 

• Επιβραβεύεται το διαφορετικό αυτό που αποτελεί δείκτη καινοτομίας, 

βιωσιμότητας, αισθητικής. 
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Υπάρχει

νομοθετική 

Απαίτηση;

Τηρείται η νομοθεσία;ΝΑΙ

Το κτίριο 

κερδίζει 

βαθμό

Το κτίριο δεν 

κερδίζει 

βαθμό

ΟΧΙΝΑΙ

Απαιτούνται 

μετρήσεις;
ΟΧΙ

Αποτελέσματα 

μετρήσεων
ΝΑΙ

Το υποκριτήριο 

εφαρμόζεται;
ΟΧΙ

Το κτίριο 

κερδίζει 

βαθμό

Το κτίριο δεν 

κερδίζει 

βαθμό

100% 

εφαρμογή 

υποκριτηρίου

>50% 

εφαρμογή 

υποκριτηρίου

<50% 

εφαρμογή 

υποκριτηρίου

ΝΑΙ ΟΧΙ

1

2

3

0

1

1 0

Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (12/15) 

 

Μοριοδότηση κριτηρίων 
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Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (13/15) 

 
Συντελεστές βαρύτητας περιβαλλοντικών πτυχών 
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Η διαθέσιμη βαθμολογία ανά κριτήριο αξιολόγησης σε συνδυασμό με το 

συντελεστή βαρύτητας ανά περιβαλλοντική πτυχή καθορίζουν την 

περιβαλλοντική επίδοση του κτιρίου. 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (14/15) 
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Πιστοποίηση – Αναγνωρισιμότητα της Περιβαλλοντικής Επίδοσης 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης (15/15) 
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To παράδειγμα των βιομηχανικών κτιρίων  

Εάν εξαιρέσουμε τη διαδικασία παραγωγής (που δεν είναι αντικείμενο του 
ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου) η ενέργεια που καταναλώνεται στα κτίρια 
αφορά κυρίως τους ακόλουθους τομείς: 

  Φωτισμός 

  Εξαερισμός, γενικός και τοπικός 

  Θέρμανση και ψύξη σε χώρους γραφείων 

  Θέρμανση και ψύξη των χώρων παραγωγής (ψυγεία, αποθήκες χάρτου, ευπαθή 
προϊόντα)  

  Θέρμανση και ψύξη θέσεων εργασίας (τοπικά)Clean rooms 
(φαρμοκοβιομηχανία, χημική βιομηχανία) 

    Ζεστό νερό χρήσης 
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Βιομηχανικά κτίρια και κατανάλωση ενέργειας 

Εξαερισμός, τοπικός 
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Βιομηχανικά κτίρια και κατανάλωση ενέργειας 

Εξαερισμός, γενικός 
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Επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας  

σε βιομηχανικά κτίρια 

Ο φωτισμός αποτελεί σημαντική συνιστώσα 

Λύση: Αξιοποίηση φυσικού φωτισμού 
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Επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας  

σε βιομηχανικά κτίρια 

Ο φωτισμός αποτελεί σημαντική συνιστώσα 

Λύση: Συνδυασμός φυσικού και τεχνητού φωτισμού 
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Επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας στο φωτισμό 

 

  Αντικατάσταση λαμπτήρων με σύγχρονους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης 

  Χρονοδιακόπτες  

  Αισθητήρες κίνησης 

  Αυτοματισμοί ρύθμισης στάθμης τεχνητού φωτισμού ανάλογα με το διαθέσιμο 
φυσικό φως 
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Επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας  

σε βιομηχανικά κτίρια 

Θέρμανση χώρων (κυρίως γραφείων) με αξιοποίηση απορριπτόμενης 
θερμότητας από την παραγωγική διαδικασία 
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Άλλοι τομείς κατανάλωσης θερμικής ενέργειας / 
συμβατικών καυσίμων 

 

  Λέβητες 

  Φούρνοι - κλίβανοι 

  Δίκτυα θερμού νερού – ατμού 

  Δεξαμενές, δοχεία 

  Θέρμανση χώρων 
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Επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας στην κατανάλωση 
συμβατικών καυσίμων  

 

  Τακτική συντήρηση και ρυθμίσεις των λεβήτων για βέλτιστο βαθμό 
απόδοσης (καθαρισμός φλογοθαλάμου και αυλών, ρύθμιση καύσης κλπ.) 

  Καλή θερμομόνωση λεβήτων, φούρνων 

  Καλή θερμομόνωση δικτύων θερμού νερού και ατμού, δεξαμενών, δοχείων 
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Επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας στην 
κατανάλωση συμβατικών καυσίμων  

 

  Αντικατάσταση παλαιών καυστήρων και λεβήτων με σύγχρονους υψηλής 
απόδοσης 

  Ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας (από καυσαέρια, απόνερα, 
απορριπτόμενο αέρα, ψύξη εξοπλισμού) 
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Τεχνολογίες βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας 
 

  Ενεργειακή ολοκλήρωση διεργασιών (energy process integration) 

  Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 

  Εφαρμογή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
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Βασικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε βιομηχανικά κτίρια  

 Ενεργειακές επιθεωρήσεις 

 

 Μετρήσεις και καταγραφή καταναλώσεων 

 

 Διακοπή λειτουργία κινητήρων όταν λειτουργούν χωρίς φορτίο 

 

 Σβήσιμο λαμπτήρων όπου δε χρησιμοποιούνται 

 

 Έλεγχος λειτουργία κλιματιστικών 

 

 Έλεγχος για τη σειρά φόρτισης των ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών σε 

περιπτώσεις υπερδιαστασιολόγησης 

 

 Οικονομική λειτουργία ηλεκτρικών συστημάτων μέσω διαχείρισης των 

φορτίων 

 

 Προγραμματισμένη συντήρηση για την ομαλή λειτουργία μιας 

βιομηχανικής μονάδας 
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Βιομηχανικά κτίρια 

 
 

Κτίρια  με…  

- σημαντική κατανάλωση ενέργειας  

- σύνθετες Η/Μ εγκαταστάσεις  

- ανάγκες για ποιότητα αέρα και συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό 

που διαφέρουν από χώρο σε χώρο και από παραγωγική διαδικασία. 

 

Συμπέρασμα για τα βιομηχανικά κτίρια απαιτείται ένας βέλτιστος ενεργειακός 

σχεδιασμός που να λαμβάνει υπόψη: 

- Τις ενεργειακές απαιτήσεις, το είδος καυσίμου 

- Την παραγωγική διαδικασία 

- Τη λειτουργία του εξοπλισμού παραγωγής 

- Την παρουσία των ανθρώπων 
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Ταυτότητα Προτύπου EN ISO 50001 

  

Στόχος:  Συνεχής Βελτίωση Ενεργειακής Επίδοσης.  

 

Εφαρμογή: Οποιαδήποτε δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που εφαρμόζει 

διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας και στόχο έχει τη βελτίωση της 

ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων, αλλά και του συνόλου της λειτουργίας 

της. 

 

Έμφαση θα πρέπει να δοθεί από τις «βαριές» βιομηχανίες, οι οποίες 

εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Αερίων Θερμοκηπίου βάσει της 

2003/87/ΕΚ. 

 

Συμβατότητα με άλλα Συστήματα: Πλήρως συμβατό με άλλα πρότυπα 

διαχείρισης ISΟ 9001, 14001 ή 18001. 
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Δομή Προτύπου 

 
Το πρότυπο ακολουθεί τη βασική αρχή Plan-Do-Check-Act.  

 

Η πιστοποίηση ενεργειακής διαχείρισης είναι η συμμόρφωση του 

συστήματος διαχείρισης της ενέργειας των επιχειρήσεων προς τις 

απαιτήσεις του προτύπου  ISO 50001. 

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=GuEljY558ahBvM&tbnid=AfWE3CIwOn6cZM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.iso50001-consultant.com/&ei=Vkt5Ur3SFYHnswaTv4HAAQ&bvm=bv.55980276,d.Yms&psig=AFQjCNFSeS-DdS5_6zPsbNhke8UoYhM7SQ&ust=1383767247907285
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 § 4.1 Γενικές απαιτήσεις 

 § 4.2 Δέσμευση Διοίκησης 

Προσδιορίζονται το αντικείμενο και τα όρια του συστήματος ενεργειακής 

διαχείρισης. 

Διασφαλίζονται οι σκοποί και στόχοι της ενεργειακής επίδοσης που έχουν τεθεί. 

Ορίζονται δείκτες ενεργειακής επίδοσης είναι κατάλληλοι για τον οργανισμό. 

Διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα μετρώνται και καταγράφονται. 

 

 § 4.3 Ενεργειακή πολιτική 

Περιλαμβάνει δέσμευση για συνεχή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, για 

διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των αναγκαίων πόρων προς 

επίτευξη σκοπών και στόχων, για συμμόρφωση με τη νομοθεσία,  

Παρέχει ένα πλαίσιο για τον ορισμό και την ανασκόπηση ενεργειακών σκοπών και 

στόχων 

Υποστηρίζει την προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών 

 

Βασικές Απαιτήσεις (1/4) 
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 § 4.4 Ενεργειακός Σχεδιασμός 

Ο οργανισμός θα διενεργήσει και τεκμηριώσει διαδικασία ενεργειακού 

σχεδιασμού. Ο ενεργειακός σχεδιασμός θα είναι συνεπής με την ενεργειακή 

πολιτική και θα οδηγεί σε δραστηριότητες συνεχούς βελτίωσης της ενεργειακής 

επίδοσης. Καταγράφεται και παρακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο. 

 

 § 4.4.3 Ενεργειακή Ανασκόπηση 

Αναλύει την χρήση ενεργείας με βάση μετρήσεις και άλλα δεδομένα 

προσδιορίζει τους υφιστάμενους ενεργειακούς πόρους αξιολογεί την 

παρελθούσα και παρούσα χρήση και κατανάλωση ενεργείας.  

 

 § 4.4.4 Energy baseline (Ενεργειακή Βάση) 

    Η γραμμή ενεργειακής βάσης θα διαμορφωθεί με χρήση πληροφοριών κατά 

την αρχική ανασκόπηση ενεργείας, επιλέγοντας μία περίοδο δεδομένων 

κατάλληλη για τη χρήση ενεργείας του οργανισμού. Αλλαγές στην 

ενεργειακή επίδοση θα μετρώνται έναντι της γραμμής ενεργειακής βάσεως. 

Βασικές Απαιτήσεις (2/4) 
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 § 4.4.5 Δείκτες Ενεργειακής Επίδοσης 

Ο οργανισμός θα προσδιορίσει δείκτες κατάλληλους προς επιτήρηση και μέτρηση 

της ενεργειακής επίδοσης. Η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό και 

επικαιροποίηση των δεικτών θα αρχειοθετείται και επανεξετάζεται τακτικά. Οι 

δείκτες θα αναθεωρούνται και θα συγκρίνονται τακτικά με την γραμμή ενεργειακής 

βάσεως. 

 

 § 4.4.6 Ενεργειακοί σκοποί, ενεργειακοί στόχοι και σχέδια δράσης ενεργειακής 

διαχείρισης 

Τυπικοί σκοποί: Μείωση ενεργειακών δαπανών κατά 25% π.χ., εισαγωγή 

ανανεώσιμων πηγών (π.χ. βιομάζα) 

Τυπικοί στόχοι: Εξοικονόμηση ενεργείας στην θέρμανση κατά 5.000 kWh π.χ., 

εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας κατά 8%  

Τυπικά σχέδια δράσεως: Αντικατάσταση καυστήρων πετρελαίου με φυσικού 

αερίου, εκπαίδευση θερμαστών και ψυκτικών, εισαγωγή αερίου προς 

αντικατάσταση πετρελαίου. 

Βασικές Απαιτήσεις (3/4) 
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 § 4.5 Υλοποίηση και Λειτουργία 

Ο οργανισμός θα πρέπει να χρησιμοποιεί σχέδια δράσης και άλλα εξαγόμενα  

αποτελέσματα από τη σχεδιασμένη διεργασία για την υλοποίηση και 

λειτουργία. Διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές των προτύπων Ποιότητας (ISO 

9001:2008) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΙSO 14001). 

 

 § 4.6 Έλεγχος – Επιθεωρήσεις 

Εντοπισμός και παρακολούθηση των παραμέτρων-κλειδιών της λειτουργίας 

που καθορίζουν την ενεργειακή επίδοση. Μετρήσεις και επιτήρηση των 

παραμέτρων αυτών. Διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές των προτύπων 

Ποιότητας (ISO 9001:2008) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΙSO 14001). 

 

 § 4.7 Ανασκόπηση από τη Διοίκηση 

Η ανώτατη διοίκηση επανεξετάζει το σύστημα διαχείρισης ενέργειας του 

οργανισμού σε προκαθορισμένα διαστήματα ώστε να διασφαλίζει συνεχιζόμενη 

καταλληλότητα, επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Θα πρέπει να τηρούνται 

αρχεία των ανασκοπήσεων της διαχείρισης. Διαδικασίες αντίστοιχες με αυτές 

των προτύπων Ποιότητας (ISO 9001:2008) και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(ΙSO 14001). 
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Έτος 2011 2012 2013 

Χώρα 364 1919 3957 

Αλβανία     1 

Αυστρία 4 24 67 

Βέλγιο   16 21 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη     1 

Βουλγαρία   1 6 

Κροατία   3 6 

Τσεχία 1 10 16 

Δανία 26 85 45 

Εσθονία     1 

Φιλανδία 1 6 9 

Γαλλία 3 37 86 

Γεωργία     7 

Γερμανία 42 1133 2477 

Ελλάδα 2 9 16 

Ουγγαρία   3 13 

Ιρλανδία   36 64 

Ιταλία 30 74 258 

Λετονία     2 

Λουξεμβούργο   1 3 

Μαυροβούνιο     1 

Ολλανδία   15 21 

Νορβηγία 9 9 14 

Πολωνία 2 12 22 

Πορτογαλία 1 3 11 

Ρουμανία 66 55 60 

Ρωσία 1 8 25 

Σερβία   2 3 

Σλοβακία   1 12 

Σλοβενία 3 8 14 

Ισπανία 95 127 196 

Σουηδία 62 72 94 

Ελβετία 3 14 3 

Τουρκία 2 16 42 

Ουκρανία   2 10 

Ηνωμένο Βασίλειο 11 136 330 

Αριθμός πιστοποιήσεων κατά ISO 50001 στην Ευρώπη (2011-2013) 
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Πιστοποιημένα κτίρια στην Ελλάδα 

 

AB Bασιλόπουλος Green Store 

BREEAM rating: Very Good 

Συνολική βαθμολογία: 57.32% 

Νέα κατασκευή 

Εμπορικό κτίριο 

BREEAM Europe Commercial 2009 

KARELA OFFICE PARK 

LEED rating: Gold 

Νέα κατασκευή 

Κτίριο Γραφείο 

LEED New Construction 2011 



Συμπερασματικά  
 
Η πιστοποίηση κτιρίων είναι το αποτέλεσμα ενός 
 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού βιώσιμων επενδύσεων στα κτίρια. 
 
 
Eυχαριστώ 
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