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Ειδικοί στόχοι σεμιναρίου
Οι συμμετέχοντες:

• Να κατανοούν το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που μπορεί να επηρεάσει την οικονομική 
βιωσιμότητα και αειφορία των επιχειρήσεων.

• Να γνωρίζουν τις Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος 
που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

• Να γνωρίζουν τι είναι ενεργειακή απόδοση και ενεργειακή διαχείριση και τα πλεονεκτήματα τους.

• Να διαμορφώνουν εσωτερικές διοικητικές δομές στην επιχείρηση τους για την ενεργειακή διαχείριση.

• Να γνωρίζουν λύσεις για αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογιστική χρήση ενέργειας και πόρων στα 
κτίρια επιχειρήσεων.

• Να αναπτύσσουν περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική στην επιχείρηση τους.

• Να υιοθετούν καλές πρακτικές ενεργειακής απόδοσης/διαχείρισης.

• Να αναπτύσσουν ένα Σχέδιο Δράσης για την ενεργειακή διαχείριση της εταιρείας τους.
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Thank you!
ΟΡΑΜΑ
«Μια Κύπρος δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή, η
οποία θα διέπεται από τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης»

ΣΤΟΧΟΙ

«Προώθηση των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και 
συνεισφορά στην αντιμετώπιση και την 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»
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Ας γνωριστούμε!
• Οργανισμός και ρόλος
• Σε τι στάδιο βρίσκεται ο οργανισμός σας σχετικά με την εξοικονόμηση 

ενέργειας; 



Ενότητα 1: Εισαγωγή
στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις



Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου
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Ενότητα 1: Εισαγωγή
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RESIDENTIAL SECTOR

Agriculture, Forestry and Fishing [A]

Mining and Quarrying [B]

Manufacturing [C]

Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning Supply [D]

Water Supply; Sewerage, Waste Management and Remediation…

Construction [F]

Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and…

Transportation and Storage [H]

Accommodation and Food Service Activities [I]

Information and Communication [J]

Financial and Insurance Activities [K]

Real Estate Activities [L]

Professional, Scientific and Technical Activities [M]

Administrative and Support Service Activities [N]

Public Administration and Defence; Compulsory Social Security [O]

Education [P]

Human Health and Social Work Activities [Q]

Arts, Entertainment and Recreation [R]

Other Service Activities [S]

Activities of Households As Employers [T]

Activities of Extraterritorial Organisations and Bodies [U]

PUBLIC LIGHTING

0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (KWH)

2019

2009



Ενότητα 1: Εισαγωγή

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών 
Καταναλωτή σημείωσε αύξηση κατά 
8,1% για την περίοδο Ιανουαρίου –
Δεκεμβρίου 2022, σε σχέση με την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Οι μεγαλύτερες μεταβολές 
παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες:

Στέγαση, Ύδρευση, 
Ηλεκτρισμός και Υγραέριο 
+21,5% 

Μεταφορές +14,2%



Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Αύξηση 17,21% για 
την περίοδο Ιανουαρίου 
– Δεκεμβρίου 2022, σε 

σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. 
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~ 62% αύξηση στις
τιμές ηλεκτρισμού σε
σχέση με το πρώτο
εξάμηνο του 2021.



Απειλές
• Ανταγωνισμός
• Κόστος ενέργειας και 

πόρων
• Κλιματική αλλαγή
• Αποπροσανατολισμός 

από πρόσκαιρες 
επενδυτικές ευκαιρίες.

• Διαφθορά και απώλεια 
εμπιστοσύνης.

• Οικονομική κρίση
• Πράσινη φορολογία
• Πανδημία, πόλεμος

Δυνάμεις
• Επιχειρηματική 

κουλτούρα
• Ανθρώπινο Δυναμικό
• Εμπειρία και τεχνογνωσία
• Εξωτερική επικοινωνία
• Δίκτυο συνεργατών
• Συμμετοχή σε 

Επιμελητήρια

Αδυναμίες
• Αδυναμίες προσαρμογής
• Εξάρτηση από 

συγκεκριμένες πηγές 
εσόδων

• Κατάρτιση σε 
εξειδικευμένους τομείς

• Πεπαλαιωμένα 
επιχειρηματικά μοντέλα

• Γεωγραφικοί περιορισμοί
• Μεγέθη και κλίμακες 

επενδύσεων

Ευκαιρίες
• Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας
• Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία
• Ταμείο Δίκαιης 

Μετάβασης
• Ελκυστικό επενδυτικό 

περιβάλλον
• Αειφόρες πρακτικές και 

νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα.

• Πράσινη φορολογία
• Πανδημία, πόλεμος
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Ενότητα 1: Εισαγωγή

Έρευνα για την παρούσα κατάσταση της
ενεργειακής απόδοσης στις κυπριακές
επιχειρήσεις και τις προσδοκίες τους για το
μέλλον (από ΕΓΚ εκ μέρους του ΥΕΒΕΤ, 2018).

Κύρια μέτρα που είχαν ήδη ληφθεί:

>45% αλλαγή φωτισμού

>40% συστήματα διαχείρισης ενέργειας

>30% εκπαίδευση του προσωπικού



0% 20% 40% 60%

ΑΠΕ

Βελτιστοποίηση δρομολογίων

Συστήματα θερμανσης,
ψύξης, κλιματισμού και
αερισμού (HVAC)

Φωτισμός

Συστήματα παραγωγικής
διαδικασίας

Θερμομόνωση

Ηλεκτρικές συσκευές

Ποια από τα πιο κάτω μέτρα σας ενδιαφέρουν 
για εφαρμογή στην επιχείρησή σας;

0% 20% 40% 60%

Φωτισμός

Εκπαίδευση

Σύστημα διαχείρισης

Μεταφορές

Συστήματα θέρμανσης, ψύξης,
κλιματισμού και αερισμού

Απόβλητα/πρώτες ύλες

ΑΠΕ

Κέλυφος

Εξοπλισμός/συσκευές

Ποια μέτρα λαμβάνετε ήδη για να εξοικονομήσετε
ενέργεια στην επιχείρησή σας;

Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου



Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

0% 20% 40% 60%

Ενδιαφέρον για να μοιραστούν τις γνώσεις τους στο θέμα με το κοινό

Διαχείριση αποβλήτων

Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια και στις διεργασίες της επιχείρησης 

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης 

Ενεργειακοί ελέγχοι

Εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές

Ευκαιρίες χρηματοδότησης 

Εφαρμογή προτύπου ενεργειακής διαχείρισης ISO50001

Συνεργασία  με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs)

Συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις με στόχο την μείωση του κόστους ενέργειας

ΑΠΕ

Τομείς ενδιαφέροντος για λήψη μέτρων Ενεργειακής Απόδοσης



Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου

0% 10% 20% 30% 40%

ΔΕ με ενδιαφέρει η οποιαδήποτε
συνεργασία

Αξιοποίηση αποβλήτων -
απορριπτόμενων πρώτων υλών

Αξιοποίηση απορριπτόμενης ενέργειας
από διεργασίες

Κοινή προμήθεια προϊόντων ή
υπηρεσιών ώστε να δημιουργούνται
οικονομίες κλίμακας

Προμήθεια και διακίνηση αγαθών και
προϊόντων

Υλοποίηση κοινών επενδύσεων (π.χ.
παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ,
διαχείριση αποβλήτων)

Τομείς ενδιαφέροντος για συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις

0% 25% 50% 75% 100%

Για λόγους ανταγωνισμού

Δεν υπάρχουν προοπτικές
εξοικονομήσεων από τη
συνεργασία με άλλες
επιχειρήσεις

Θα αυξηθεί το διαχειριστικό
κόστος της επιχείρησης

Θα προκύψουν διαφωνίες

Γιατί οχι;



Ενότητα 2: Νομικό πλαίσιο
για θέματα ενέργειας στις επιχειρήσεις 





Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Ανάδειξή μας στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρο

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ο 
χάρτης πορείας μας για να επιτύχουμε τη 

βιωσιμότητα της οικονομίας της ΕΕ. Αυτό θα 
συμβεί αν μετατρέψουμε τις κλιματικές και 

περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε 
όλους τους τομείς πολιτικής και αν επιτύχουμε 

μια μετάβαση δίκαιη για όλους και χωρίς 
αποκλεισμούς.

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en


Νομοθετική κατοχύρωση του στόχου 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
— να καταστούν η οικονομία και η 
κοινωνία της Ευρώπης κλιματικά 
ουδέτερες έως το 2050.

Ο νόμος έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει 
ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ θα 
συμβάλλουν στην επίτευξη του εν 
λόγω στόχου και ότι όλοι οι τομείς της 
οικονομίας και της κοινωνίας θα 
διαδραματίσουν τον ρόλο που τους 
αναλογεί.

Βάσει μιας ολοκληρωμένης εκτίμησης 
επιπτώσεων, η Επιτροπή έχει ορίσει
ως νέο στόχο της ΕΕ για το 2030 τη 
μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.



Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού 
συστήματος της Ευρώπης επείγει για:
• Τερματισμό της εξάρτησης της ΕΕ από τα 

ρωσικά ορυκτά καύσιμα, και
• Αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.



Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για 
την Ενέργεια και το Κλίμα ενώνει χιλιάδες 

φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που δεσμεύονται 
οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της 

ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.

Πλέον, η πρωτοβουλία συγκεντρώνει 
περισσότερες από 10,564 τοπικές και 

περιφερειακές αρχές σε 61 χώρες, οι οποίες 
αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα ενός παγκόσμιου, 

πολυμερούς κινήματος και βασίζονται στην 
τεχνική και μεθοδολογική υποστήριξη που 

παρέχουν τα ειδικά γραφεία.

Εκπροσωπούν 334,637,007 πολίτες.

Μία παγκόσμια πρωτοβουλία

-55% CO2

μέχρι το 
2030
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40% της 

ενέργειας 
καταναλώνεται 
στα κτίρια

36% των αερίων 

του θερμοκηπίου 
οφείλεται στα 
κτίρια

50% των 

πρώτων υλών 
καταναλώνεται  
στα κτίρια

40% των 

στερεών 
αποβλήτων 
οφείλεται στα 
κτίρια

75% των 

υφιστάμενων 
κτιρίων δεν είναι 
ενεργειακά 
αποδοτικά



Τα  κτίρια 
μπορούν να 
βελτιώσουν την 
υγεία και την 
ποιότητα ζωής

Τα κτίρια 
μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν 
ΑΠΕ για  καθαρή 
και προσιτή 
ενέργεια

Κτίζοντας 
δημιουργούνται 
θέσεις εργασίας 
και ενισχύεται η 
οικονομία

Ο σχεδιασμός 
κτιρίων 
συμβάλει στην 
καινοτομία και 
στη δημιουργία 
ανθεκτικότερων 
υποδομών

Τα κτίρια είναι 
σημαντικό 
συστατικό των 
αειφόρων 
κοινωνιών και 
πόλεων

Στα κτίρια όπου 
υιοθετούνται 
αρχές της 
κυκλικής 
οικονομίας, τα 
απόβλητα 
θεωρούνται 
πρώτες ύλες

Τα κτίρια 
μπορούν να 
δημιουργούν 
χαμηλότερα 
επίπεδα 
εκπομπών και 
έτσι συμβάλουν 
στην 
αντιμετώπιση της 
κλιματικής 
αλλαγής

Τα κτίρια 
μπορούν να 
συμβάλουν στην 
αύξηση της 
βιοποικιλότητας, 
στην 
εξοικονόμηση 
νερού και πόρων 
και στην 
προστασία των 
δασών

Κτίζοντας κτίρια, 
αναπτύσσονται 
ισχυρότερες και 
διεθνείς 
συνεργασίες
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο

Στόχοι ΕΕ για το 2030:

Μείωση εκπομπών GHG κατά 55%

32% ΑΠΕ

Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 32.5%

12% ΑΠΕ στις μεταφορές

Διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
ποσοστό 15% (δυνατότητα μεταφοράς και προς 
άλλες χώρες της ΕΕ).



Πληροφορίες που παρέχονται από το 
πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 
σύγκρισης:

▪ Ενεργειακή κλάση

▪ Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας 
ανά τετραγωνικό

▪ Λόγος σε σχέση με το κτίριο 
αναφοράς

▪ Εκπομπές CO2

▪ Μερίδιο ΑΠΕ

▪ Ενέργεια από ΑΠΕ

28

Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο



Εσύ τι θα διάλεγες;Υψηλή ενεργειακή 
απόδοση

Υψηλότερο αρχικό 
κόστος

Χαμηλότερο 
λειτουργικό κόστος

Βελτιωμένες 
εσωτερικές συνθήκες

Χαμηλή ενεργειακή 
απόδοση

Χαμηλότερο αρχικό 
κόστος

Υψηλό λειτουργικό 
κόστος

Πιθανά προβλήματα 
με υγρασίες 

π.χ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ενεργειακή κλάση Β

Εμβαδό 100 τ.μ.

Επιπλωμένο

Κατασκευή 2008

ΕΝΟΙΚΙΟ 550€/ΜΗΝΑ

π.χ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ενεργειακή κλάση Ε

Εμβαδό 100 τ.μ.

Επιπλωμένο

Κατασκευή 2006

ΕΝΟΙΚΙΟ 
490€/ΜΗΝΑ
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο

Περί ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων νόμος Ν.155(Ι) 2020

» Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ και την Οδηγία 2018/844/ΕΕ

» Τροποποιητικοί Ν.142 (Ι)/2006, Ν.30(Ι)/2009, Ν.210 (Ι) 2012 και Ν.15(Ι) 2017

Ο ιδιοκτήτης του κτηρίου μεριμνά για την έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για:

» Νέα κτίρια

» Νέα / υφιστάμενα κτίρια που πωλούνται

» Νέα / υφιστάμενα κτίρια που ενοικιάζονται

» Κτίρια με επιφάνεια > 250 τ.μ. που 

χρησιμοποιούνται από δημόσια αρχή και είναι 

επισκέψιμα από το κοινό
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο

Κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση 
ενέργειας:

» Όλα τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες 
αρχές ή είναι ιδιοκτησία τους από 1/1/2019.

» Όλα τα νέα κτίρια από 1/1/2021.

» Κάθε νέο κτίριο

» Κτίριο που υφίσταται ανακαίνιση μεγάλης 
κλίμακας (>25% κελύφους)

» Σε περίπτωση αντικατάστασης / 
τοποθέτησης ενός στοιχείου του κτιρίου 
που συνιστά μέρος του κελύφους

Θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις ελάχιστης 
ενεργειακής απόδοσης.
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Κ.Δ.Π 121-122/2020 – Απαιτήσεις ελάχιστης 

ενεργειακής απόδοσης

Κάθε νέο κτίριο ή κτιριακή μονάδα: Κατηγορία: Α

» Μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε 

κατοικίες: 100 KWh/m2 το χρόνο

» Μέγιστη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε μη

κατοικίες: 125 KWh/m2 το χρόνο

» Μέγιστο u-value μέσο τοιχοποιίας: 0.4 W/m2.Κ

» Μέγιστο u-value μέσο οριζόντιων δομικών στοιχείων: 

0.4 W/m2.Κ

» Μέγιστο u-value μέσο κουφωμάτων (εξαιρούνται οι 

προθήκες): 2.25 W/m2.Κ

Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο
Επιτρέπεται να υπερκαλυφθούν τα u-value 
νοουμένου ότι ο μέσος συντελεστής του συνόλου 
του κελύφους δεν ξεπερνά το  0.65 W/m2.Κ
» Μέγιστος μέσος συντελεστής σκίασης στα 

κουφώματα (εξαιρούνται οι προθήκες): 0.63

» Μέγιστη ζήτηση ενέργειας για θέρμανση σε οικίες: 

15 KWh/m2 το χρόνο

» Μέγιστη μέση εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού σε 

γραφεία: 10 W/m2

Επιτρέπεται να υπερκαλυφθεί η μέγιστη μέση 
εγκατεστημένη ισχύς σε γραφεία νοουμένου ότι το 
κτίριο εξοπλίζεται με αυτοματισμό ελέγχου που 
επιτρέπει: 

(α) την καταγραφή, παρακολούθηση, ανάλυση και 
προσαρμογή φωτισμού και ενέργειας
(β) τη συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής 
απόδοσης του κτιρίου, εντοπίζοντας απώλειες 
στην απόδοση του φωτισμού και ενημερώνοντας 
για πιθανές βελτιώσεις

» Ελάχιστο ποσοστό ΑΠΕ επί της συνολικής 

κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας: 25%
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Κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα που υφίσταται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας:

Κατηγορία για κατοικίες: Α

Κατηγορία για μη κατοικίες: Β+

» Μέγιστο u-value τοιχοποιίας όταν αυτά 

αντικαθίστανται ή είναι προσθήκη: 0.4 W/m2.Κ

» Μέγιστο u-value οριζόντιων δομικών 

στοιχείων όταν αυτά αντικαθίστανται ή είναι 

προσθήκη : 0.4 W/m2.Κ

» Μέγιστο u-value κουφωμάτων (εξαιρούνται οι 

προθήκες) όταν αυτά αντικαθίστανται ή είναι 

προσθήκη : 2.25 W/m2.Κ

Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο
Κάθε στοιχείο του κελύφους που τοποθετείται 
εκ των υστέρων ή αντικαθίσταται ή είναι 
μέρος προσθήκης:
» Μέγιστο u-value τοιχοποιίας όταν αυτά 

αντικαθίστανται ή είναι προσθήκη: 0.4 W/m2.Κ

» Μέγιστο u-value οριζόντιων δομικών στοιχείων 

όταν αυτά αντικαθίστανται ή είναι προσθήκη : 0.4 

W/m2.Κ

» Μέγιστο u-value κουφωμάτων (εξαιρούνται οι 

προθήκες) όταν αυτά αντικαθίστανται ή είναι 

προσθήκη : 2.25 W/m2.Κ
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο
Ο περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμος Ν.155(Ι)/2020, «Ηλεκτροκίνηση» – άρθρο 9.Δ 

Σε νέα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια, καθώς και στα μη προοριζόμενα για κατοικία κτίρια που υφίστανται 
ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας με περισσότερους από δέκα χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, πρέπει να γίνεται 
εγκατάσταση τουλάχιστον ενός σημείου επαναφόρτισης,… καθώς και υποδομή καλωδίωσης… για τουλάχιστον ένα 
χώρο στάθμευσης ανά πέντε, προκειμένου να καταστεί δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείων 
επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα όταν:

(α) ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται εντός του κτιρίου και, σε περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, τα μέτρα 

ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση των χώρων στάθμευσης ή την ηλεκτρική υποδομή του κτιρίου ή

(β) ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε παρακείμενο χώρο και, σε περίπτωση ανακαινίσεων μεγάλης κλίμακας, τα 

μέτρα ανακαίνισης περιλαμβάνουν την ανακαίνιση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ή την ηλεκτρική υποδομή 

του χώρου στάθμευσης.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2025 όλα τα κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες και διαθέτουν περισσότερες από 
20 θέσεις στάθμευσης πρέπει να εγκαταστήσουν τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης.
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο

Ο περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμος Ν.155(Ι)/2020, «Συντήρηση και επιθεώρηση 
λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης» – άρθρο 10

» Τα προσβάσιμα τμήματα των συστημάτων θέρμανσης χώρου ή των συστημάτων συνδυασμού θέρμανσης 

και εξαερισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 7O KW τυγχάνουν ρύθμισης, ελέγχου και 

επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

» Συστήματα θέρμανσης με λέβητα ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 20 KW έως 70 KW δύναται να τύχουν 

προαιρετικά ρύθμισης ελέγχου και επιθεώρησης.

» Κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με συστήματα θέρμανσης ή συστήματα συνδυασμού 

θέρμανσης και εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 290 KW πρέπει, έως 

το έτος 2025, να εξοπλιστούν με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο

Ο περί ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων νόμος Ν.155(Ι)/2020, «Συντήρηση και επιθεώρηση 
συστημάτων κλιματισμού» – άρθρο 11

» Τα προσβάσιμα τμήματα των συστημάτων κλιματισμού ή των συστημάτων συνδυασμού κλιματισμού και 

εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 7O KW τυγχάνουν ρύθμισης, 

ελέγχου και επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

» Συστήματα κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12 KW ή που αθροιστικά σε 

κτίριο η ωφέλιμη ονομαστική ισχύς υπερβαίνει τα 50 KW προαιρετικά δύναται να τύχουν ρύθμισης 

ελέγχου και επιθεώρησης.

» Κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες με συστήματα κλιματισμού ή συστήματα συνδυασμού 

κλιματισμού και εξαερισμού χώρου ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 290 KW πρέπει, 

έως το έτος 2025, να εξοπλιστούν με συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου.
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Ενότητα 2. Νομικό πλαίσιο
Ο περί ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες νόμος 
Ν.31(Ι)/2009 και τροποποιητικοί , «Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων και παροχή ενεργειακών 
υπηρεσιών»

» (6) (α) Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), υποβάλλονται έως τις 5 

Δεκεμβρίου 2015 σε ενεργειακό έλεγχο διεξαγόμενο με ανεξάρτητο και οικονομικώς αποδοτικό τρόπο από 

ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια αρχή και ακολούθως κάθε τέσσερα 

χρόνια τουλάχιστον, από την ημερομηνία διεξαγωγής του προηγούμενου ενεργειακού ελέγχου.

» …(γ)  Οι επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες εφαρμόζουν 

σύστημα ενεργειακής ή περιβαλλοντικής διαχείρισης πιστοποιημένο από ανεξάρτητο φορέα, σύμφωνα με τα 

σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, μπορούν να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου (α) 

της παραγράφου (6), νοουμένου ότι το εφαρμοζόμενο σύστημα περιλαμβάνει ενεργειακό έλεγχο που 

διενεργείται από ενεργειακούς ελεγκτές που έχουν εξασφαλίσει άδεια από την αρμόδια  αρχή.



Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες

https://www.eeef.eu/home.html
https://interreg-med.eu/
https://www.interregeurope.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.enpicbcmed.eu/en
https://eeagrants.org/
https://eit.europa.eu/
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/
http://www.research.org.cy/el/restart-2016-2020
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
http://greece-cyprus.eu/
http://www.structuralfunds.org.cy/
https://m-era.net/
http://www.cost.eu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
https://mava-foundation.org/
https://www.euki.de/en/
http://www.cyprus-tomorrow.gov.cy/cypresidency/kyprostoavrio.nsf/kyprostoavrio_el/kyprostoavrio_el?OpenDocument
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Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
Σχέδιο Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις και άλλους Φορείς
(Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέχρι 31/03/2023 )

» Επιλέξιμες δαπάνες:

» Οικοδομικές Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων

» Τεχνικά Συστήματα για επίτευξη καλύτερης ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων

» Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας ψηλής 
ενεργειακής απόδοσης

» Μέτρα ενεργειακής απόδοσης που σχετίζονται με τις διαδικασίες 
παραγωγής/ λειτουργίας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

» Επενδύσεις για παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ), για κάλυψη ενεργειακών αναγκών σε κτίρια.

» Δαπάνες Υπηρεσιών (όπως ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση ΠΕΑ)

» Ποσοστό χρηματοδότησης για ΜμΕ: 40% επί των επιλέξιμων δαπανών 
(το Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).
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Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
Σχέδιο χορηγιών για την εγκατάσταση 1000 σημείων επαναφόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων «Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» (Υπουργείο 
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, μέχρι 30/04/2023)

» Επιλέξιμες δαπάνες: 

» Την αγορά του σταθμού επαναφόρτισης 

» Την εκπόνηση ηλεκτρολογικής μελέτης για την εγκατάσταση του 
σταθμού επαναφόρτισης

» Την εγκατάσταση του σταθμού επαναφόρτισης

» Τη σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού

» Απαραίτητες οικοδομικές εργασίες για την εγκατάσταση του σταθμού

» Βοηθητικό εξοπλισμό απαραίτητο για την λειτουργία του σταθμού

» Την σήμανση του σημείου επαναφόρτισης και τοποθέτηση πινακίδας

» Ποσοστό χρηματοδότησης: 50% με μέγιστο ποσό τις €30,000 ανά σταθμό 
επαναφόρτισης ανάλογα με τον τύπο φορτιστή.
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Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
Σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων (Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, μέχρι 31/03/2023) 

» Επιλέξιμες δαπάνες:

» Εξοπλισμός που απαιτείται για τη Ψηφιακή Αναβάθμιση

» Λογισμικά “Off the shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά

» Εξειδικευμένα Λογισμικά, Συστήματα, Προγράμματα και 
Υπηρεσίες πληροφορικής

» Άλλες δαπάνες Ψηφιακής Αναβάθμισης που δεν σχετίζονται 
άμεσα με Σύστημα Πληροφορικής

» Ποσοστό χρηματοδότησης: 50% με μέγιστο ποσό τις €50,000
Ορεινές περιοχές: 60% με μέγιστο ποσό τις €60,000



www.cea.org.cy

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες

Σχέδιο παροχής κρατικών χορηγιών για την εισαγωγή συστήματος 
περιβαλλοντικής διαχείρισης με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου – EMAS (Τμήμα Περιβάλλοντος, μέχρι 31/10/2023)

» Επιλέξιμες δαπάνες:

» Δαπάνες παροχής υπηρεσιών για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και 
εφαρμογή του Σ.Π.Δ – μέχρι €2,000

» Δαπάνες επαλήθευσης του Σ.Π.Δ. και επικύρωσης της 
Περιβαλλοντικής Δήλωσης κατά EMAS – μέχρι €500

» Δαπάνες μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS 
(συμπεριλαμβάνεται και η επαλήθευση και επικύρωση του 
συστήματος) – μέχρι €500

» Ποσοστό χρηματοδότησης: 30% με μέγιστο ποσό τις €2,000.
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Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες
Σχέδιο χορηγιών για προώθηση των ενεργειακών ελέγχων σε 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού)

» Επιλέξιμες δαπάνες: Κόστος διεξαγωγής Ενεργειακού Ελέγχου (το 
Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη).

» Ποσοστό χρηματοδότησης: 30% με μέγιστο ποσό τις €2,000.



Πως το εξωτερικό περιβάλλον
και το νομικό πλαίσιο επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει τη δική σας 
επιχείρηση και ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να αναληφθούν;



Ενότητα 3. Ανάπτυξη διοικητικής δομής
για την ενεργειακή διαχείριση σε επιχειρήσεις 
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Ενότητα 3: Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Σε έναν οργανισμό
που απασχολεί 100
άτομα, υπολογίζεται
ότι το κόστος για την
ενέργεια ισοδυναμεί
με τους μισθούς 5
ατόμων.

Μια εξοικονόμηση
ενέργειας της τάξης
του 20% αντιστοιχεί
στο μισθό ενός
εργαζομένου.

Τα θέματα ενέργειας 
στον οργανισμό δεν 

είναι κύρια εργασία για 
κανέναν

Η ενέργεια έχει 
σχετικά μικρό μερίδιο 
στα συνολικά κόστη

Απαιτεί κατανόηση 
σχετικών θεμάτων

Εξασφάλιση 
υποστήριξης από 

επιχείρηση –
διαχειριστικές δομές

Προκλήσεις της Ενεργειακή Διαχείρισης



Ενότητα 3: Ανάπτυξη διοικητικής δομής

1. Προσαρμογή και η 
βελτιστοποίηση των 
εσωτερικών διοικητικών 
δομών

2. Κατάλληλες αρμοδιότητες 
σε συγκεκριμένα τμήματα

3. Επαρκείς οικονομικοί και 
ανθρώπινοι πόροι

Επιτυχημένη 
εφαρμογή των 
δεσμεύσεων που 
απορρέουν από την 
Ενεργειακή πολιτική.

Ενέργειες:

» Χάραξη πολιτικής ενεργειακής διαχείρισης - συστηματικός 
σχεδιασμός και συνεχής διαχείριση.

» Συνεργασία και συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμημάτων 
της επιχείρησης (π.χ. λογιστήριο, τμήμα προμηθειών,..)

» Ενσωμάτωση της ενεργειακής διαχείρισης στις επιμέρους 
δράσεις και πρωτοβουλίες της επιχείρησης 

» Μέρος του συνολικού σχεδιασμού της επιχείρησης
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Ενότητα 3: Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Ομάδα Διαχείρισης Θέση στην επιχείρηση Καθήκοντα

Επικεφαλής Προϊστάμενος, Διευθυντής, CEO Επίβλεψη και Λήψη Αποφάσεων

Υπεύθυνος Λειτουργός, Επικεφαλής 
μηχανικός, Ενεργειακός 
Διαχειριστής

Συντονισμό, εφαρμογή, παρακολούθηση και 
επικοινωνία

Μέλος 1 Λειτουργός, Επικεφαλής 
τμήματος

Υποστήριξη

Μέλος 2 Τεχνικός Υποστήριξη σε τεχνικά θέματα

Μέλος 3 Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου. 
Συμμετοχή σε συναντήσεις.

Μέλος 4 Εξωτερικός συνεργάτης Συμμετοχή σε συναντήσεις και παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης



Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής
Επικεφαλής (Προϊστάμενος / Διευθυντής / CEO)

» Στελέχωση της Ομάδας Διαχείρισης (ΟΔ)

» Ανάθεση καθηκόντων στα κατάλληλα άτομα

» Επίβλεψη της προόδου εργασιών 

» Ανάθεση νέων καθηκόντων στα μέλη της ΟΔ

» Συμμετοχή στις συναντήσεις της ΟΔ και σε 
συναντήσεις με τρίτα πρόσωπα

» Καθοδήγηση εργασιών ανάλογα με τους διαθέσιμους 
οικονομικούς πόρους και τις δυνατότητες της 
επιχείρησης

» Έγκριση εισηγήσεων και προώθηση τους στο ΔΣ προς 
τελική έγκριση



Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Απαιτούμενα προσόντα:
Συντονιστικές ικανότητες

Δραστήριος/α
Συνεπής

Υπεύθυνος (Υπεύθυνος Λειτουργός, Επικεφαλής μηχανικός, 
Ενεργειακός Διαχειριστής)

» Εκτέλεση των εντολών της Διοίκησης

» Ανάθεση επιμέρους εργασιών στα μέλη της ΟΔ

» Συντονισμός των εργασιών της ΟΔ

» Συλλογή των επιμέρους πληροφοριών και εργασιών 
της ΟΔ

» Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συμβούλους

» Συμμετοχή και οργάνωση των συναντήσεων της ΟΔ

» Ενημέρωση Διοίκησης

» Παρακολούθηση προόδου εργασιών



Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Απαιτούμενα προσόντα:
Επιστημονικές γνώσεις σε 

ενέργεια & περιβάλλον
Δραστήριος/α

Συνεπής

Μέλος 1 (Λειτουργός, Επικεφαλής Τμήματος)

» Εκτέλεση εργασιών που του ανατίθενται από τη 
Διοίκηση και τον Υπεύθυνο Λειτουργό

» Υποστήριξη του έργου της ΟΔ παρέχοντας 
εξειδικευμένη γνώση

» Ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με τις ικανότητες 
του/της

» Συμμετοχή στις συναντήσεις της ΟΔ

» Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συμβούλους (όπου 
απαιτείται)

» Συμμετοχή στην ετοιμασία εκθέσεων, έντυπα 
προσφορών κλπ.



Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Απαιτούμενα προσόντα:
Τεχνικές γνώσεις

Δραστήριος/α
Συνεπής

Επίλυση προβλημάτων

Μέλος 2 (Τεχνικός)

» Εκτέλεση εργασιών που του/ης ανατίθενται από τη 
Διοίκηση και τον Υπεύθυνο Λειτουργό

» Υποστήριξη του έργου της ΟΔ παρέχοντας γνώση σε 
τεχνικά θέματα 

» Ενημέρωση της ΟΔ για την υφιστάμενη κατάσταση των 
τεχνικών έργων της επιχείρησης 

» Εντοπισμός αδυναμιών και δυνατοτήτων τεχνικών 
λύσεων

» Συλλογή τεχνικών πληροφοριών που αφορούν την 
επιχείρηση

» Συμμετοχή στις συναντήσεις της ΟΔ

» Επικοινωνία με τους εξωτερικούς συμβούλους (όπου 
απαιτείται)



Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Απαιτούμενα προσόντα:
Συμμετοχή στο ΔΣ

Θετικός/ή σε νέες ιδέες
Επιχειρηματική αντίληψη

Μέλος 3 (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου)

» Εκπροσώπηση Διοικητικού Συμβουλίου στην ΟΔ

» Συμμετοχή στις συναντήσεις της ΟΔ

» Μεταφορά των απόψεων του στην ΟΔ

» Προετοιμασία Διοικητικού Συμβουλίου για τη λήψη 
αποφάσεων

» Υποστήριξη των εισηγήσεων της ΟΔ στο Διοικητικό 
Συμβούλιο

» Συμμετοχή στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΟΔ



Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής

Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώσεις σχετικές με 

την ενέργεια
Δραστήριος/α

Συνεπής

Μέλος 4 (Εξωτερικός συνεργάτης)

» Ανάληψη εργασιών που του ανατίθενται από τη 
Διοίκηση και τον Υπεύθυνο Λειτουργό

» Υποστήριξη του έργου της ΟΔ παρέχοντας 
εξειδικευμένη γνώση

» Ανάληψη εργασιών που σχετίζονται με εξειδικευμένα 
αντικείμενα για τα οποία η ΟΔ δεν διαθέτει τη γνώση ή 
τον χρόνο για να τις αναλάβει

» Συμμετοχή στις συναντήσεις της ΟΔ

» Προσφορά απόψεων και εισηγήσεων στην ΟΔ από 
διαφορετική οπτική γωνία
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Ενότητα 3: Ανάπτυξη διοικητικής δομής
Η ΟΔ θα πρέπει να:

» Τυγχάνει διοικητικής στήριξης μέσα στην 
επιχείρηση ώστε να είναι διακριτός ο ρόλος 
της περιορίζοντας τα εμπόδια που είναι 
δυνατόν να προκύψουν.

» Συναντάται σε τακτική βάση, τουλάχιστον μία 
φορά το τρίμηνο

» Προγραμματίζει επιπρόσθετες συναντήσεις 
όταν είναι απαραίτητο (διεκπεραίωση 
δράσεων, λήψη διορθωτικών ενεργειών κλπ.)

Η εσωτερική οδηγία για το διορισμό της ΟΔ:

» Γνωστοποιείται σε όλο το προσωπικό και τους 
συνεργάτες.

» Ο ορισμός της να επισημοποιείται σε ανώτερο 
επίπεδο από τη Διοίκηση και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της επιχείρησης.
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Εάν μια επιχείρηση δεν έχει την τεχνική
δυνατότητα ή τους πόρους για να ετοιμάσει την
πολιτική και το σχέδιο δράσης της επιχείρησης
πρέπει να λάβει υποστήριξη από συμβούλους
που έχουν τέτοιες δυνατότητας και μπορούν να
καθοδηγήσουν μία επιχείρηση προς την σωστή
κατεύθυνση.

Ενότητα 3: 
Ανάπτυξη διοικητικής δομής



Ποια θα μπορούσε να είναι
η σύνθεση της Ομάδας Διαχείρισης στη δική σας επιχείρηση και τι ενέργειες 
θα προτείνατε στη Διοίκηση για να υιοθετηθούν;



Ενότητα 4. Στρατηγικός σχεδιασμός
για καθορισμό και υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων 
ενεργειακής διαχείρισης στις επιχειρήσεις
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Ένα σύστημα διαχείρισης 
προσφέρει ένα πλαίσιο 
λειτουργίας και διαδικασιών το 
οποίο με συστηματικό τρόπο μπορεί 
να συνεισφέρει στον καθορισμό και 
την επίτευξη στόχων.

Εντοπισμός και 
κατανόηση των πιο 

ενεργοβόρων 
διεργασιών

Εντοπισμός 
περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων

Ανάπτυξη πολιτικής 
και τρόπων 

επικοινωνίας της 
πολιτικής αυτής

Καθορισμός 
στόχων και τρόπου 
παρακολούθησης 

τους

Αξιολόγηση 
επιδόσεων της 

επιχείρησης

Καθορισμός 
υπευθυνοτήτων

Σύστημα περιβαλλοντικής/ενεργειακής διαχείρισης:



Ενέργεια
Ηλεκτρισμός και καύσιμα για 
εξοπλισμό, θέρμανση, κλιματισμό και 
μετακινήσεις εμπορευμάτων και 
προσωπικού

Εκπομπές
Αέρια του θερμοκηπίου και αέριοι 
ρύποι με επιβλαβής επιπτώσεις για 
τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Νερό
Για πόσιμο νερό, για καθαρισμό, για 
παραγωγικές διεργασίες, για πότισμα, 
για κολυμβητικές δεξαμενές, για 
λουτρά/wc

Υγρά απόβλητα
Υγρά απόβλητα αστικού τύπου, ή υγρά 
απόβλητα τα οποία μπορούν να 
τύχουν άμεσης χρήσης ή υγρά 
απόβλητα με επιβλαβής 
συγκεντρώσεις ουσιών

Αναλώσιμα & 
εξοπλισμός
Χαρτί, συσκευασίες, καθαριστικά, 
πλαστικά, δοχεία, μελάνια, χημικά, 
τρόφιμα, ηλεκτρικές συσκευές, 
έπιπλα, υφάσματα κ.α.

Εκπομπές & 
απόβλητα
Εκπομπές, υγρά και στερεά απόβλητα, 
οργανικά απόβλητα, ανακυκλώσιμα, 
έπιπλα, μπογιές, μπάζα, ξύλο, 
ηλεκτρικές συσκευές, γυαλί , 
μέταλλο, επικίνδυνα απόβλητα



Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Η Πολιτική της επιχείρησης θα πρέπει να:

» Δηλώνει τη δέσμευση για υψηλές 
περιβαλλοντικές/ενεργειακές επιδόσεις

» Περιγράφει συνοπτικά τους τρόπους με τους οποίους θα 
επιτευχθούν αυτές οι δεσμεύσεις

» Διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση σε βάθος χρόνου

» Υποστηρίζεται από ένα σχέδιο δράσης

» Ορίζει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους

» Υποδεικνύει πως αυτοί θα επιτευχθούν

» Καθορίζει υπευθυνότητες

» Τυγχάνει της πλήρους δέσμευσης της διοίκησης
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«Αναγνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας έχει ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία του 
περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές και στο να συνεισφέρει στην μακροπρόθεσμη 
αειφορία της τουριστικής βιομηχανίας»

Ως εκ τούτου, το ξενοδοχείο μας δεσμεύεται:

✓Να υιοθετεί αειφόρες πρακτικές σε όλες τις 
διεργασίες του.

✓Να συμμορφώνεται με όλες τις περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες.

✓Να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ενέργειας, νερού και 
πόρων.

✓Να περιορίσει τα απόβλητα που δημιουργεί μέσω 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

✓Να περιορίσει την ρύπανση και μόλυνση στο 
ελάχιστο και να διαχειρίζεται ορθολογιστικά τα 
απόβλητα του.

✓Να καλέσει τους πελάτες, προμηθευτές και 
συνεργάτες να συνεισφέρουν στις προσπάθειες του 
ξενοδοχείου για την προστασία του περιβάλλοντος.

✓Να συνεργαστεί όπου είναι εφικτό με άλλους φορείς 
στη βιομηχανία του τουρισμού για να επιτευχθεί ένας 
διευρυμένος κοινός περιβαλλοντικός στόχος.

✓Να προσφέρει στους εργαζόμενους την απαραίτητη 
εκπαίδευση και πόρους για να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικές στοχεύσεις.

✓Να επικοινωνεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές και 
πρακτικές που υιοθετούνται από το ξενοδοχείο προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους.

✓Να παρακολουθεί και να καταγράφει σε τακτική 
βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
λειτουργίας του ξενοδοχείου.

✓Να αξιολογεί τις επιδόσεις του σε σχέση με τις 
πολιτικές και στοχεύσεις που έχουν αναληφθεί με 
σκοπό τη συνεχή βελτίωση.
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«Αναγνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας έχει ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία του 
περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές και στο να συνεισφέρει στην μακροπρόθεσμη 
αειφορία της τουριστικής βιομηχανίας»

Ως εκ τούτου, το ξενοδοχείο μας δεσμεύεται:

✓Να υιοθετεί αειφόρες πρακτικές σε όλες τις 
διεργασίες του.

✓Να συμμορφώνεται με όλες τις περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες.

✓Να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ενέργειας, νερού και 
πόρων.

✓Να περιορίσει τα απόβλητα που δημιουργεί μέσω 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

✓Να περιορίσει την ρύπανση και μόλυνση στο 
ελάχιστο και να διαχειρίζεται ορθολογιστικά τα 
απόβλητα του.

✓Να καλέσει τους πελάτες, προμηθευτές και 
συνεργάτες να συνεισφέρουν στις προσπάθειες του 
ξενοδοχείου για την προστασία του περιβάλλοντος.

✓Να συνεργαστεί όπου είναι εφικτό με άλλους φορείς 
στη βιομηχανία του τουρισμού για να επιτευχθεί ένας 
διευρυμένος κοινός περιβαλλοντικός στόχος.

✓Να προσφέρει στους εργαζόμενους την απαραίτητη 
εκπαίδευση και πόρους για να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικές στοχεύσεις.

✓Να επικοινωνεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές και 
πρακτικές που υιοθετούνται από το ξενοδοχείο προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους.

✓Να παρακολουθεί και να καταγράφει σε τακτική 
βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
λειτουργίας του ξενοδοχείου.

✓Να αξιολογεί τις επιδόσεις του σε σχέση με τις 
πολιτικές και στοχεύσεις που έχουν αναληφθεί με 
σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Δηλώνει τη δέσμευση για υψηλές 
περιβαλλοντικές/ενεργειακές επιδόσεις

Ορίζει βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
στόχους

Υποδεικνύει πως αυτοί θα επιτευχθούν

Καθορίζει υπευθυνότητες
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«Αναγνωρίζουμε ότι η επιχείρηση μας έχει ένα σημαντικό ρόλο στην προστασία του 
περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές και στο να συνεισφέρει στην μακροπρόθεσμη 
αειφορία της τουριστικής βιομηχανίας»

Ως εκ τούτου, το ξενοδοχείο μας δεσμεύεται:

✓Να υιοθετεί αειφόρες πρακτικές σε όλες τις 
διεργασίες του.

✓Να συμμορφώνεται με όλες τις περιβαλλοντικές 
νομοθεσίες.

✓Να ελαχιστοποιήσει τη χρήση ενέργειας, νερού και 
πόρων.

✓Να περιορίσει τα απόβλητα που δημιουργεί μέσω 
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

✓Να περιορίσει την ρύπανση και μόλυνση στο 
ελάχιστο και να διαχειρίζεται ορθολογιστικά τα 
απόβλητα του.

✓Να καλέσει τους πελάτες, προμηθευτές και 
συνεργάτες να συνεισφέρουν στις προσπάθειες του 
ξενοδοχείου για την προστασία του περιβάλλοντος.

✓Να συνεργαστεί όπου είναι εφικτό με άλλους φορείς 
στη βιομηχανία του τουρισμού για να επιτευχθεί ένας 
διευρυμένος κοινός περιβαλλοντικός στόχος.

✓Να προσφέρει στους εργαζόμενους την απαραίτητη 
εκπαίδευση και πόρους για να επιτευχθούν οι 
περιβαλλοντικές στοχεύσεις.

✓Να επικοινωνεί τις περιβαλλοντικές πολιτικές και 
πρακτικές που υιοθετούνται από το ξενοδοχείο προς 
όλους τους ενδιαφερόμενους.

✓Να παρακολουθεί και να καταγράφει σε τακτική 
βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
λειτουργίας του ξενοδοχείου.

✓Να αξιολογεί τις επιδόσεις του σε σχέση με τις 
πολιτικές και στοχεύσεις που έχουν αναληφθεί με 
σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Περιγράφει συνοπτικά τους τρόπους με τους 
οποίους θα επιτευχθούν αυτές οι δεσμεύσεις

Διασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση σε βάθος 
χρόνου
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Μελέτη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά
» Η περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση 

αποτελεί ένα ακόμα τμήμα της γενικότερης 
διαχείρισης κόστους ενός οργανισμού. 

» Το κόστος ενέργειας και πόρων μπορούν να 
περιοριστούν χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις

» Απαραίτητη η ενημέρωση της διοίκησης για 
το κόστος και τα δυνητικά οφέλη που θα 
προκύψουν από την εφαρμογή του 
προγράμματος ενεργειακής διαχείρισης

Πόσο θα κοστίσει; 
» Κόστος για ένα πρόγραμμα ενεργειακής 

διαχείρισης:~10% του συνολικού κόστους 
ενέργειας. 

» Υψηλότερο αρχικό κόστος εάν απαιτούνται 
πολλές ενέργειες

» Χαμηλότερο κόστος εάν ήδη εφαρμόζονται 
κάποιες σωστές πρακτικές διαχείρισης.

» Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει το κόστος 
εγκατάστασης κάθε μέτρου που 
λαμβάνεται.
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Συνεχής βελτίωση 

• Η περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση απαιτεί μακροχρόνια δέσμευση, δεν είναι 
κάτι που γίνεται μια φορά και μετά ξεχνιέται. 

• Εάν έχει προβλεφθεί σωστό στάδιο αξιολόγησης του σχεδίου δράσης, τότε ήδη 
λειτουργεί σχέδιο διαρκούς βελτίωσης.

• Επαναπροσδιορισμός στόχων

• Άμεση δραστηριοποίηση όταν υπάρχει ένδειξη απόκλισης από τους στόχους και τους 
περιβαλλοντικούς/ενεργειακούς δείκτες. 
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή διαχείριση στις επιχειρήσεις;

Μελλοντικές νομικές υποχρεώσεις

• Περιβαλλοντική νομοθεσία

• Χωροθετικοί και άλλοι περιορισμοί

• Πολεοδομικές ρυθμίσεις και διαδικασίες αδειοδότησης

• Απαιτήσεις για συμμόρφωση

• Ενεργειακή απόδοση

• Θέματα ποιότητας

• Διασφάλιση ασφάλειας και υγείας

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εναλλακτικά καύσιμα
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή διαχείριση στις επιχειρήσεις;

Μελλοντικά και Υφιστάμενα Χρηματοδοτικά κίνητρα

• Για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

• Για βελτίωση παραγωγικών διαδικασιών

• Για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

• Πολεοδομικά κίνητρα

• Για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

• Για ψηφιακή μετάβαση

• Για εκπαίδευση

• Για συμμετοχή σε αποστολές
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή διαχείριση στις επιχειρήσεις;

Ανταγωνιστικότητα

• Ενίσχυση υστεροφημίας

• Προώθηση περιβαλλοντικών επιδόσεων

• Στοχευμένες συνεργασίες

• Στόχευση σε ειδικές ομάδες πελατών

• Βραβεύσεις

• Μείωση λειτουργικών δαπανών και ανταγωνιστικότητα

• Ανταπόκριση στις νέες απαιτήσεις πελατών/καταναλωτών
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός
Γιατί είναι σημαντική η ενεργειακή διαχείριση στις επιχειρήσεις;

Προσέλκυση και διατήρηση προσωπικού

• Το προσωπικό είναι ευαισθητοποιημένο με τις σύγχρονες περιβαλλοντικές 
προκλήσεις.

• Είναι πιθανόν να προτιμήσουν να εργαστούν σε ένα εργοδότη ο οποίος υιοθετεί 
περιβαλλοντικές αρχές στις διεργασίες του.

• Είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις προσωπικό όταν υπάρχει σύγκρουση των 
προσωπικών προσδοκιών με αυτές του εργοδότη.

• Η εκπαίδευση σε θέματα περιβάλλοντος ενισχύει την κουλτούρα του οργανισμού και 
κινητοποιεί το προσωπικό για διαρκή βελτίωση.

• Προσφέροντας καθαρότερο και ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον, μειώνονται οι 
κίνδυνοι στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων.
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Ευθύνες έναντι των τοπικών κοινωνιών

• Ενίσχυση σχέσεων με τις τοπικές κοινωνίες.

• Παρακίνηση κατοίκων, επισκεπτών και ενδιαφερόμενων φορέων των τοπικών 
κοινωνιών σε θέματα περιβάλλοντος αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο.

• Ενίσχυση τοπικής κοινωνίας με συμμετοχή ή στήριξη κοινωφελών έργων.

• Εργοδότηση ανθρώπινου δυναμικού από τις τοπικές κοινωνίες.

• Εξασφάλισή πόρων και υπηρεσιών από την κοινότητα

• Λαμβάνονται υπόψη οι εισηγήσεις και οι προβληματισμοί της κοινότητας και των 
κατοίκων.
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Ενότητα 4: Στρατηγικός σχεδιασμός

Εξωτερικές συνεργασίες
Συμμετοχή σε σχήματα διεθνών συνεργασιών με αντικείμενο την εξοικονόμηση ενέργειας και το 
περιβάλλον γενικότερα:

» Άντληση σημαντικών πληροφοριών και παροχή βοήθειας στους ενδιαφερόμενους

» Τίθενται απαιτήσεις για συγκεκριμένες ενέργειες και τακτικές αναφορές

» Απαιτούν δήλωση ενδιαφέροντος από την διοίκηση της επιχείρησης

» Καθορίζουν την μορφή των αναφορών που πρέπει να ενσωματωθούν στο σχεδιασμό κάθε 
προγράμματος ενεργειακής διαχείρισης

» Global Sustainable Tourism Council

» Race2Zero

» Business Ambition for 1.5°C

» Business4Climate, κλπ.

https://www.gstcouncil.org/certification/accreditation-certification-recognition/
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign#How-to-join-Race-to-Zero
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c/
https://www.oeb.org.cy/drasis/business4climate/


Πως θα διατυπώνατε
τη Δήλωση Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής Πολιτικής 
για τη δική σας επιχείρηση;



Ενότητα 5. Καθορισμός και εφαρμογή 
συστήματος παρακολούθησης δεικτών απόδοσης για την αποτελεσματικότερη 
ενεργειακή διαχείριση
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

Η περιβαλλοντική και ενεργειακή απογραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει τον εντοπισμό 
των κύριων περιβαλλοντικών επιπτώσεων οι οποίες θα πρέπει να διατυπώνονται 
διακριτά και να υπάρχουν καθορισμένες στοχεύσεις για μετριασμό των επιπτώσεων 
αυτών.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να αξιολογεί θέματα:
• Ενέργειας (πηγές και χρήσεις)
• Νερό (κατανάλωση, ποιότητα, διαχείριση, απόβλητα)
• Απόβλητα (αποφυγή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, διαχείριση, απόρριψη)
• Αέρας (ποιότητα εσωτερικού αέρα, εκπομπές, θόρυβος)
• Τρόφιμα (ασφάλεια, ποιότητα, προέλευση, απόβλητα)
• Προμήθειες (πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες)
• Χημικά και επικίνδυνα (χρήση, αποθήκευση, απόρριψη)
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Ενότητα 5: Καθορισμός 
και εφαρμογή 
συστημάτων

Για κάθε επιμέρους τομέα 
στόχευσης θα πρέπει να 
καθορίζεται:

• η βαρύτητα (σημαντικότητα)

• ποσοτικά / ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και

• ο τρόπος παρακολούθησης του 
στόχου 
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

Παράδειγμα πίνακα ανασκόπησης και αξιολόγησης [Πηγή: International Tourism Partnership]

Επιμέρους τομείς:

1. Πολιτική και σύστημα (10 βαθμοί)

2. Ενέργεια (24 βαθμοί)

3. Νερό (18 βαθμοί)

4. Απόβλητα (8 βαθμοί)

5. Αέρας (11 βαθμοί)

6. Ασφάλεια τροφίμων (6 βαθμοί)

7. Αλυσίδες αγορών και εφοδιασμού (10 βαθμοί)

8. Επικίνδυνα υλικά (13 βαθμοί)
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ (10 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

1 Πολιτική διαθέσιμη και κοινοποιημένη

2 Σύσταση ομάδας εργασίας και διορισμός συντονιστή

3 Διενέργεια αρχικής ανασκόπησης

4 Εφαρμογή συστήματός παρακολούθησης της 
νομοθεσίας

5 Σχέδιο δράσης που ποσοτικοποιεί τους 
βραχυπρόθεσμους στόχους

6 Καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων

Παράδειγμα πίνακα ανασκόπησης και αξιολόγησης [Πηγή: International Tourism Partnership]
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ (10 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

7 Υλοποίηση εκστρατειών με κίνητρα και εκπαίδευσης 
του προσωπικού

8 Ενημέρωση επισκεπτών για το περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα

9 Συμμετοχή/ εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας σε 
περιβαλλοντικές δράσεις

10 Περιβαλλοντικός έλεγχος για μέτρηση της προόδου 
προς τους στόχους

ΣΥΝΟΛΑ
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (24 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

11 Καθορισμός ενεργειακού συντονιστή/διαχειριστή 
και/ή επιτροπή ενεργειακής αποδοτικότητας

12 Προετοιμασία ενεργειακής πολιτικής και 
κατευθυντήριων πρακτικών διαχείρισης

13 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

14 Ανασκόπηση χρήσης ενέργειας και εντοπισμός 
τρόπων εξοικονόμησης

15 Ευκαιρίες για σταδιακή κατάργηση της χρήσης
ορυκτών καυσίμων εντοπίστηκαν και βρίσκεται σε 
εφαρμογή πρόγραμμα υλοποίησης
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (24 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

16 Αξιολόγηση υφιστάμενων επιδόσεων με βάση τα 
στοιχεία αναφοράς του κλάδου

17 Εκπαίδευση του προσωπικού σε όλα τα τμήματα σε 
ενεργειακά αποδοτικές πρακτικές και σωστή χρήση 
των συσκευών

18 Πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων για εντοπισμό 
τρόπων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

19 Αξιολόγηση επενδύσεων με καλές οικονομικές 
επιδόσεις και σύντομο χρόνο αποπληρωμής

20 Μεθοδολογία και συστήματα παρακολούθηση της 
κατανάλωσης ενέργειας



www.cea.org.cy

Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (24 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

21 Υιοθέτηση στόχων για μειωμένη κατανάλωση

22 Σύγκριση κατανάλωσης με προηγούμενους στόχους

23 Λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν οι στόχοι δεν 
επιτυγχάνονται

24 Τοποθέτηση τοπικών μετρητών σε όλα τα τμήματα

25 Χρέωση δαπανών ηλεκτρικής ενέργειας ανά τμήμα

26 Τακτικοί έλεγχοι απόδοσης κυριότερων συσκευών 
με υψηλή κατανάλωση ενέργειας
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (24 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

27 Καθορισμός χρονοδιαγράμματος αντικατάστασης 
εξοπλισμού με υψηλή κατανάλωση ενέργειας

28 Τακτική συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης-
αερισμού και κλιματισμού και άλλου εξοπλισμού

29 Λειτουργία εγκαταστάσεων θέρμανσης-αερισμού και 
κλιματισμού σύμφωνα με τα πραγματικά φορτία

30 Εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού φωτισμού σε 
όλους τους χώρους

31 Εγκατάσταση χρονοδιακοπτών, ανιχνευτών κίνησης 
για επιλεγμένα κυκλώματα φωτισμού
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (24 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

32 Εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στην 
κουζίνα

33 Συντήρηση και ορθή λειτουργία εξοπλισμού 
πλυντηρίου, λειτουργία με πλήρες φορτίο και 
κλείσιμο όταν είναι σε αδράνεια

34 Αξιολόγηση της βελτίωσής της απόδοσης του 
πλυντηρίου ρούχων και λήψη μέτρων επιτόπου (π.χ. 
τεχνικές ανάκτησης θερμότητας)

ΣΥΝΟΛΑ
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΝΕΡΟ (18 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

35 Πραγματοποίηση τακτικών εκπαιδεύσεων 
προσωπικού για την ελαχιστοποίηση της σπατάλης 
νερού από το προσωπικό καθαριότητας, εστίασης κα. 

36 Τοποθέτηση τοπικών μετρητών ανά τμήμα

37 Παρακολούθηση ανά τμήμα του κόστους νερού που 
χρεώνεται και της κατανάλωσης

38 Σύγκριση χρήσης νερού με βάση στοιχεία αναφοράς

39 Υιοθέτηση στόχων για μειωμένη κατανάλωση
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΝΕΡΟ (18 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

40 Σύγκριση κατανάλωσης με προηγούμενους στόχους

41 Λήψη διορθωτικών ενεργειών όταν οι στόχοι δεν 
επιτυγχάνονται

42 Εγκατάσταση εξαρτημάτων χαμηλής ροής (βρύσες 
και ντους) και αισθητήρες και χρονόμετρα για τη 
μείωση της σπατάλης νερού

43 Εγκατάσταση συσκευών χαμηλής ροής στους 
χώρους υγιεινής για μείωση του αριθμού των 
λίτρων ανά έκπλυση

44 Αξιολόγηση τρόπων εξοικονόμησης νερού στο 
πλυντήριο (π.χ. ανακύκλωση γκριζων νερών)
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΝΕΡΟ (18 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

45 Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης πετσετών (οι 
επισκέπτες επιλέγουν να μην αλλάζουν καθημερινά 
τις πετσέτες). 

46 Πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης 
κλινοσκεπασμάτων (οι επισκέπτες επιλέγουν να μην 
αλλάζουν τα σεντόνια καθημερινά)

47 Πλυντήρια ρούχων και πιάτων λειτουργούν μόνο 
όταν είναι πλήρη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

48 Προσδιορισμός και πλήρωση σχετικών πρότυπων 
και κώδικα ποιότητας πόσιμου νερού
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΝΕΡΟ (18 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

49 Τα σχετικά πρότυπα και οι κώδικες ποιότητας των 
υγρών αποβλήτων που προσδιορίστηκαν και 
πληρούνται (π.χ. απόρριψης, δοκιμές νερού κ.λπ.)

50 Λήψη προληπτικών μέτρων για διασφάλιση 
αποφυγής μόλυνσης από Legionella

51 Πραγματοποίηση έξι μηνιαίων εξετάσεων για 
βακτίρια Legionella

52 Λιποπαγίδες στους νεροχύτες της κουζίνας

ΣΥΝΟΛΑ
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΑΠΟΒΛΗΤΑ (8 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

53 Σύσταση επιτροπής μείωσης απορριμμάτων

54 Ολοκληρωμένη ανασκόπηση του τύπου και της 
ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων

55 Σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων με στόχους για 
μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

56 Ανακύκλωση αλουμινίου και άλλων μετάλλων

57 Ανακύκλωση γυαλιού (ή επαναχρησιμοποιηση)

58 Ανακύκλωση πλαστικών ανακυκλωμένα (ή 
επαναχρησιμοποίηση)

59 Χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού και χαρτονιού

60 Κομποστοποίηση οργανικών απόβλητων

ΣΥΝΟΛΑ
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΑΕΡΑΣ (11 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ 

61 Εντοπίστηκαν υφιστάμενες και πιθανές πηγές
εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης

62 Εφαρμόζονται μέτρα για τον περιορισμό της 
εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πηγή

63 Εντοπίστηκαν υφιστάμενες και πιθανές πηγές 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε εσωτερικούς χώρους

64 Εφαρμόζονται μέτρα για τον περιορισμό της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης των εσωτερικών χώρων 
στην πηγή

65 Ορίστηκε προϊστάμενος ψύξης και/ή ομάδα και για 
εκπόνηση σχεδίου περιορισμού, μετατροπής ή 
αντικατάστασης
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (6 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

72 Ορίστηκε προϊστάμενος διασφάλισης ποιότητας

73 Εκπαίδευση προσωπικού στις αρχές της ασφάλειας 
και της υγιεινής των τροφίμων (π.χ. πλύσιμο χεριών, 
σωστή αποθήκευση και χειρισμός των τροφίμων) 

74 Ορθή αποθήκευση τροφίμων σε ψυκτικό εξοπλισμό 

75 Σωστές διαδικασίες που ακολουθούνται για το 
μαγείρεμα και την ψύξη

76 Ορθές πρακτικές που ακολουθήθηκαν για την 
απόψυξη 

77 Τακτική απολύμανση όλων των χώρων παρασκευής 
τροφίμων

ΣΥΝΟΛΑ
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (10 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

78 Εισήχθη η πολιτική αγορών και το πρόγραμμα 
διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας

79 Χρησιμοποιείται η κοστολόγηση του κύκλου ζωής 
κατά προτίμηση στη λήψη αποφάσεων βάσει τιμών 

80 Αξιολογήθηκε η διαθεσιμότητα σε περιβαλλοντικά 
προτιμώμενων και κοινωνικά υπεύθυνων 
εναλλακτικών λύσεων

81 Παρουσιάστηκε ερωτηματολόγιο προμηθευτών

82 Προτίμηση σε προϊόντα με οικολογικές ή/και 
ετικέτες δίκαιου εμπορίου 
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (10 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

83 Προτίμηση σε είδη που παράγονται τοπικά

84 Προτίμηση σε προϊόντα με ελάχιστη συσκευασία 

85 Προτίμηση δίνεται σε προϊόντα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν

86 Προτίμηση σε βιολογικά τρόφιμα 

87 Προϊόντα που αγοράζονται χύμα όπου είναι δυνατόν 
για μείωση της μεταφοράς και της συσκευασίας

ΣΥΝΟΛΑ



www.cea.org.cy

Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ (13 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

88 Απογραφή και αποτύπωση της υφιστάμενης 
κατάστασης των συστημάτων αποθήκευσης 
καυσίμων

89 Προσδιορισμός κανονιστικών απαιτήσεων και 
προτύπων τυποποίησης

90 Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΗΜΙΚΑ

91 Τήρηση αρχείων χημικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται και υλοποίηση πολιτικής για τη 
σταδιακή κατάργηση των επικίνδυνων ουσιών
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ (13 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

92 Προτείνονται περιβαλλοντικά εναλλακτικές που 
αξιολογήθηκαν και αντικαταστάθηκαν. 
Χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στη «μαύρη 
λίστα» απορρίπτονται κατάλληλα

93 Ακολουθούνται κατάλληλες διαδικασίες 
αποθήκευσης, χειρισμού, χρήσης και απόρριψης

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

94 Τήρηση αρχείων για το είδος και την ποσότητα των 
φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων που 
χρησιμοποιούνται

95 Εντοπίστηκαν και αντικαταστάθηκαν με 
εναλλακτικές φιλικές στο περιβάλλον 
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Ενότητα 5: Καθορισμός και εφαρμογή συστημάτων

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ (13 βαθμοί) Δεν εφαρμόζεται Ολοκληρώθηκε Σε εξέλιξη

96 Ακολουθήθηκαν κατάλληλες διαδικασίες 
αποθήκευσης, χειρισμού, χρήσης και απόρριψης

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

97 Πραγματοποίηση επιθεώρησης για την εξέταση 
παρουσίας αμιάντου και της κατάστασής του

98 Εφαρμογή σχεδίου διαχείρισης 

ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ

99 Εξέταση εξοπλισμού για την παρουσία 
πολυχλωριωμένων διφαινυλίων

100 Αφαίρεση και απόρριψη από κατάλληλο 
εξειδικευμένο προσωπικό

ΣΥΝΟΛΑ



Σκεφτείτε δείκτες απόδοσης
για τις δικές σας επιχειρήσεις με βάση το είδος δραστηριοτήτων και την 
εμπειρία σας στην εφαρμογή εσωτερικών μηχανισμών παρακολούθησης



Ενότητα 6. Εφαρμογές 
για αποτελεσματικότερη και πιο ορθολογιστική χρήση ενέργειας και πόρων 
στα κτίρια και τις διεργασίες των επιχειρήσεων
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

• Άνεση: ορίζεται ως η κατάσταση του εγκεφάλου που εκφράζει ικανοποίηση με το 
περιβάλλον.

• Θερμική άνεση: η κατάσταση σε ένα χώρο όπου ο άνθρωπος δεν επιθυμεί ούτε 
θερμότερο ούτε ψυχρότερο περιβάλλον, ορίζεται ως θερμική ουδετερότητα και 
προσφέρει την μέγιστη θερμική άνεση



Με τη θερμομόνωση…

[Source: Saint-Gobain / Illustration by Elisa Gehin]



… με ορθό προσανατολισμό, ανοίγματα, σκιάσεις, χρώματα &
δομικά υλικά για τη μεγιστοποίηση των ηλιακών κερδών

… με αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές, έξυπνα συστήματα & 
αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

… μπορεί να διασφαλιστεί η 
θερμική άνεση στα κτίρια με 
αειφόρο τρόπο

[Source: Saint-Gobain / Illustration by Elisa Gehin]



… κτίρια προσαρμοσμένα και ανθεκτικά στην κλιματική αλλαγή 

[Source: Saint-Gobain / Illustration by Elisa Gehin]
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Αλλαγή Συμπεριφοράς

« Μπορείτε να χτίσετε δύο πανομοιότυπα κτίρια ακριβώς 
δίπλα το ένα στο άλλο με τα ίδια επίπεδα μόνωσης, τα ίδια 
παράθυρα, τις ίδιες συσκευές και τον ίδιο φωτισμό και η 
κατανάλωση ενέργειας τους να διαφέρει σημαντικά, 
επειδή λειτουργούν διαφορετικά.»

Changing Behavior and Saving Energy  (December 20, 2012) – The building 
green blog post
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Αναγκαιότητα αλλαγής συμπεριφοράς

» Μικρές ατομικές αλλαγές συμπεριφοράς 
καθορίζουν το συνολικό αποτέλεσμα

» Η αλλαγή συμπεριφοράς αποτελεί τη βάση 
για εξοικονόμηση ενέργειας

» Δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές σε υποδομές 
και εξοπλισμό 

» Σημαντική δαπάνη

Η αλλαγή της συμπεριφοράς μπορεί να 
μειώσει  έως 19% (±5%) τη συνολική 
ενεργειακή κατανάλωση. 
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Προκλήσεις:
» Έλλειψη κινήτρου για ορθολογική χρήση της ενέργειας από τους χρήστες

» Δεν υπάρχουν άμεσα οικονομικά κίνητρα ή επιπτώσεις στον οργανισμό

» Η ατομική προσπάθεια είναι λιγότερο εμφανής για μεγάλους αριθμούς 
χρηστών.

» Δεν υπάρχει πλήρης ή άμεσος έλεγχος λειτουργίας / συντήρησης των 
συστημάτων.

Κίνητρα:

» Νομοθεσία (νόμοι και κανόνες, συμβάσεις)

» Επικοινωνία & δέσμευση (καθορισμός στόχων, προτροπές, ανατροφοδότηση)

» Οικονομικά κίνητρα (άτοκα δάνεια, επιδοτήσεις, επιστροφές φόρων)
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Κατανόηση του 
προβλήματος

» Ενεργειακοί 
έλεγχοι

» Έρευνες

» Μετρήσεις κλπ.

Εκπαίδευση & 
Ευαισθητοποίηση

» Τι και πως;

» Γιατί;

Πειραματισμός & 
Δράση

» Διαγωνισμοί 
/Gamification

» Ενεργειακή ομάδα

» Παρακολούθηση 
και 
ανατροφοδότηση

» Επιβράβευση, 
ανταμοιβές, 
κίνητρα

Διατήρηση

» Ρουτινοποίηση

» Εταιρική ταυτότητα

» Ατομικές αρχές και 
αξίες

» Κοινωνικές νόρμες
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Χρήση ΑΠΕ στα κτίρια

» Ηλιακή Ενέργεια

» Αιολική Ενέργεια

» Γεωθερμία

» Βιομάζα
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Ηλιακή Ενέργεια
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Ηλιακή Ενέργεια

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκμεταλλεύεται 
την ηλιακή ακτινοβολία για να ζεστάνει νερό. 

Για ανάγκες σε ΖΝΧ 4 ατόμων
απαιτούνται:

» 3-4m2 επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών

» 150 lt δεξαμενή αποθήκευσης
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Ηλιακή Ενέργεια

Φωτοβολταϊκό σύστημα: άμεση παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από την ηλιακή 
ακτινοβολία.

Η απόδοση εξαρτάται από:

» Την κλίση (30 μοίρες)

» Τον προσανατολισμό (νότιος)

» Την σκίαση (επιθυμητή μηδενική σκίαση)

Ενδεικτικό κόστος: 1,000 – 1,500 € /KWp
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Αιολική Ενέργεια
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Ανεμογεννήτριες

Αιολική ενέργεια: η χρήση της ροής του αέρα 
μέσω ανεμογεννητριών για την παροχή της 
μηχανικής ενέργειας σε μετατροπή ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Οι ανεμογεννήτριες απαιτούν περιορισμένο 
χώρο εγκατάστασης.

Ενδεικτικό κόστος: 3,000 € για μία μικρή 
ανεμογεννήτρια 2 ΚWp.
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Βιομάζα
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Βιομάζα

Πιστοποιημένη προέλευση και 
ρύθμισης συντήρησης των δασών.

Ενεργειακά τζάκια, λέβητες βιομάζας 
και σόμπες: υψηλή απόδοση (>80%). 

Παραδοσιακά τζάκια: πολύ 
χαμηλότερες αποδόσεις (15-25%)
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Γεωθερμική ενέργεια
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Γεωθερμική Ενέργεια

Θέρμανση/κλιματισμός των κτιρίων και παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε βάθος 2-100m, η θερμοκρασία είναι ~18-20 ºC.

Ένα γεωθερμικό σύστημα αντλίας θερμότητας 
μπορεί να επωφεληθεί από τη σταθερή 
θερμοκρασία του εδάφους.

Πολύ υψηλή απόδοση (>650%).

Διαθέσιμη όλο το χρόνο.

Δεν εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες.



Σκίαση
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Βιώσιμες μεταφορές
» Ηλεκτρικά οχήματα

» Συνεργασία για μείωση των 
μετακινήσεων με άδεια φορτία 

» Συνεπιβατισμός (Carpooling)

» Μέσα μαζικής μεταφοράς

» Ποδήλατα



Ενότητα 6: Εφαρμογές

Ενεργειακή Σήμανση (Ετικέτα): τυποποιημένη σήμανση της Ε.Ε. για τα 
διάφορα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.

Περιεχόμενα:
» Εταιρία και μοντέλο

» Ενεργειακή κλάση

» Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση

» Άλλα σημαντικά στοιχεία

» QR code με πληροφορίες

» Ενεργειακή κλάση (A-G)

» Απλοποιημένα σημαντικά στοιχεία

Χρήσιμη για:

» Προώθηση ενεργειακής 
απόδοσης

» Διαφάνεια 

» Πληροφόρηση στο σημείο 
πώλησης

» Μείωση της κατανάλωσης και 
των λογαριασμών

» Ελκυστικά προϊόντα

» Πρόσβαση σε διαγωνισμούς 
για δημόσιες συμβάσεις
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

EU Ecolabel (Οικολογικό σήμα)

Κριτήρια σχετικά με:
» Κατανάλωση ενέργειας / εκπομπές CO₂

» Χρήση χημικών

» Παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων

» Κατανάλωση νερού

» Εκπομπές αερίων από μεταφορές

» Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR)

» Αποδοτική χρήση πόρων
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Blue Angel (Οικολογικό σήμα)

Κριτήρια σχετικά με:
» Κατανάλωση ενέργειας και νερού

» Βλαβερές ουσίες (έδαφος, νερό, αέρας)

» Αποδοτική χρήση πόρων 

» Ηχορύπανση και ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία

» Συστήματα επιστροφής κατάθεσης

» Κοινή χρήση προϊόντων / υπηρεσιών
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Ενότητα 6: Εφαρμογές
Nordic (Οικολογικό σήμα)

55 κατηγορίες προϊόντων.

Κριτήρια σχετικά με:
» Κατανάλωση ενέργειας και νερού

» Βλαβερές ουσίες (έδαφος, νερό, αέρας)

» Χρήση ανακυκλωμένων υλικών

» Χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών

» Χρήση χημικών

» Παραγωγή και επεξεργασία αποβλήτων 
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Ενότητα 6: Εφαρμογές

Energy Star (Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης)

Κατηγορίες:
» Συστήματα θέρμανσης / ψύξης

» Οικιακές συσκευές

» Συστήματα ζεστού νερού

» Φωτισμός

» Κατασκευαστικά προϊόντα (μονωτικά, κουφώματα, κλπ.)

» Εξοπλισμός γραφείου

» Ηλεκτρονικά 

» Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων

» Αντλίες πισίνας



Ποιες συστάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής απόδοσης, ΑΠΕ και βελτίωσης των περιβαλλοντικών 
επιδόσεων θα προτείνατε;



Ενότητα 7. Πρότυπο ενεργειακής
διαχείρισης ISO 50001
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Ενότητα 7: Πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης

ISO 50001:2018
» Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) 

» Πιστοποίηση από τον διεθνή Οργανισμό 
ISO (International Organisation for 
Standardisation)

» Εφαρμογή απαιτούμενων διαδικασιών 
για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

» Για όλους τους τύπους και τα μεγέθη 
οργανισμών 

» Εύκολη ενσωμάτωση σε ήδη 
εφαρμοζόμενα και πιστοποιημένα από 
τον οργανισμό συστήματα 
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Plan

Do

Check

Act

Σχεδίασε:
Ανάλυση υφιστάμενων 
συστημάτων και 
καθορισμός συνολικών και 
ενδιάμεσων στόχων. 
Ανάπτυξη σχεδίων.

Κάνε:
Εφαρμογή σχεδίων σε ένα 

δομημένο πλαίσιο. 
Επικοινωνία, εκπαίδευση. 
Έλεγχος διεργασιών

Δράσε:
Διορθώσεις και βελτιωτικές 
κινήσεις.

Έλεγξε:
Μετρήσεις και 
παρακολούθηση 
αποτελεσμάτων. Αξιολόγηση. 
Εσωτερικοί έλεγχοι.
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1. Εκκίνηση

» Καθορισμός της 
ωριμότητας του 
οργανισμού για 
ΣΔΕ

» Καθορισμός 
ευθυνών και 
ομάδας εργασίας

» Καθορισμός 
χρονοδιαγραμμάτ
ων

» Ετοιμασία 
ενεργειακής 
ανασκόπησης

2. Δομή του ΣΔΕ

» Δημιουργία 
σχεδίου δράσης

» Ανάλυση της 
συνοχής του 
σχεδίου δράσης

» Καθορισμός του 
σκοπού, του 
στόχου και των 
δεικτών
απόδοσης

» Επισημοποίηση
του ΣΔΕ

3. Εφαρμογή

» Εφαρμογή
πρωτοβουλιών 
για ενεργειακή 
απόδοση

» Ανάλυση 
δεικτών

» Αναγνώριση 
εμποδίων

» Ολοκλήρωση
εργασιών

4. Έλεγχος

» Αξιολόγηση του 
ΣΔΕ

» Έλεγχος της 
εφαρμογής του 
σχεδίου

» Προετοιμασία για 
πιστοποίηση
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Έλεγχος από τον φορέα 
πιστοποίησης για αξιολόγηση:

» Συμμόρφωσης ΣΔΕ με τη δομή που 
απαιτεί το πρότυπο

» Λειτουργικότητα ΣΔΕ

» Ορθότητας τρόπου καταγραφής ΣΔΕ

Ενότητα 7: Πρότυπο ενεργειακής 
διαχείρισης
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Εσωτερικά οφέλη

» Εξοικονομήσεις ενέργειας και πόρων

» Μείωση εξόδων

» Βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων

» Εκσυγχρονισμός της διαχείρισης, καλύτερη επικοινωνία

» Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία

» Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Εξωτερικά οφέλη
» Καλύτερη εκτίμηση από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες

» Πλεονεκτήματα σε μελλοντικές δημόσιες συμβάσεις

» Επηρεασμός και βελτίωση συνεργατών και προμηθευτών

» Βελτίωση της δημόσιας εικόνας

Ενότητα 7: Πρότυπο ενεργειακής 
διαχείρισης



Ενότητα 8. Καλές πρακτικές
και επιτυχημένα παραδείγματα από Κύπρο και εξωτερικό



Κάτοψη ισογείου



Κάτοψη ορόφου
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Πριν
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Μετά
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Πριν
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Πριν
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Μετά



Μετά



www.cea.org.cy

Πριν
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Μετά
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Πριν
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Μετά
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Go_Green 

Προώθηση της πράσινης-ψηφιακής μετάβασης

• e - invoicing για ηλεκτρονικές συναλλαγές 

• real time μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας 

ψηφιακά

• αισθητήρες ποιότητας αέρα

• φωτοβολταϊκά

• φορτιστής ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

• πράσινη οροφή

• Μετερεωλογικός σταθμός
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Κίνητρα για αειφόρο κινητικότητα

• Για την πλειοψηφία μετακινήσεων από 
και προς το Γραφείο με λεωφορείο, με 
το ποδήλατο ή με τα πόδια (χωρίς 
χρήση ΙΧ)

• 2 ημέρες πληρωμένο time off εάν 
εφαρμόζεται ως πρακτική για 6 μήνες.

• 5 ημέρες πληρωμένο time off εάν 
εφαρμόζεται ως πρακτική για ένα 
χρόνο.

• 7 ημέρες πληρωμένο time off εάν 
υιοθετηθεί ως πρακτική από όλο το 
προσωπικό για ένα χρόνο.
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Αξιοποίηση τεχνολογίας

• Χρήση διαδικτυακού server cloud

• Υπολογιστές υψηλών επιδόσεων και 
ενεργειακής απόδοσης

• Χρήση διαδικτυακών εργαλείων για 
συντονισμό, επικοινωνία, για την 
ανάθεση, καταγραφή και 
παρακολούθηση εργασιών

• Ευέλικτη εξ αποστάσεως εργασία 
(μείωση μετακινήσεων)

• Χρήση πιστοποιημένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής σε όλη την εσωτερική και 
εξωτερική αλληλογραφία από όλο το 
προσωπικό. 

• Ηλεκτρονική υπογραφή συμβάσεων.

• Περιορισμένη χρήση εκτυπώσεων
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Εξοικονομούμε ενέργεια, νερό και χαρτί

• Δεν αφήνουμε φώτα αναμμένα χωρίς λόγο

• Δεν αφήνουμε το κλιματιστικό αναμμένο

• Σβήνουμε τον υπολογιστή όταν αποχωρούμε από 
την εργασία

• Σβήνουμε ηλεκτρικές συσκευές όπως ψυγεία 
νερού και εκτυπωτές

• Δεν ξεχνάμε τις βρύσες ανοικτές

• Ενημερώνουμε για τυχών διαρροές ή πρόβλημα 
στα υδραυλικά

• Δεν κάνουμε αχρείαστες εκτυπώσεις

• Τυπώνουμε και στις δύο όψεις

• Χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο χαρτί

• Χρησιμοποιούμε πρόχειρο χαρτί για πρόχειρες 
εκτυπώσεις

• Αποφεύγουμε τη χρήση πλαστικού μιας χρήσης

• Ανακυκλώνουμε PMD, γυαλί, χαρτί, μελάνια και 
οργανικά



www.cea.org.cy



www.cea.org.cy

Ενεργειακοί 
Διαγωνισμοί

✓ Καλλιέργεια ενεργειακής 
συνείδησης στους 
εργαζομένους

✓ Εκπαίδευση και ενημέρωση για 
πιο αποδοτική και ορθολογική 
χρήση ενέργειας

✓ Κώδικας ορθής πρακτικής

✓ Συμμόρφωση με οδηγίες για 
εξοικονόμηση ενέργειας

✓ Αξιολόγηση, Βελτίωση

✓ Επιβράβευση
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Ενεργειακοί διαγωνισμοί

Εβδομαδιαίες Προκλήσεις:

• Σωστή χρήση του υπολογιστή και του εκτυπωτή

• Σωστή χρήση ενέργειας φωτισμού

• Σωστή χρήση των ηλεκτρονικών συσκευών όταν βρίσκονται σε αναμονή

• Σωστή ρύθμιση της θερμοκρασίας των κλιματιστικών και των ψυγείων

• Σωστή χρήση νερού

• Εξοικονόμηση και ανακύκλωση χαρτιού

• Κατανάλωση φρούτων, λαχανικών και οσπρίων κάθε Παρασκευή ( Veggie Day)
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Συνεδριακό Κέντρο Javits Center – Νέα Υόρκη



www.cea.org.cy

2009 
Σύσταση ομάδας αειφορίας

2009-2014 
Εγκατάσταση καινούριας πρόσοψης και 
παραθύρων

2009-2012
Αναβάθμιση υφιστάμενου εξοπλισμού

2014-2017 
Αντικατάσταση φωτισμού με LED

2015 Ενεργειακός Έλεγχος 
16 μετρά εξοικονόμησης ενέργειας για 
ρύθμιση, συντήρηση, αντικατάσταση 
εξοπλισμού θέρμανσης, ψύξης, εξαερισμού



www.cea.org.cy

2014 Εγκατάσταση Πράσινης Οροφής

2017 ολοκλήρωση 8/16 μέτρων με χαμηλό 
αρχικό κόστος και άμεση απόσβεση

2017 Σύστημα αυτοματισμού 
παρακολούθησης  και διαχείρισης κτηρίου

2021 Αστική Φάρμα Οροφής

2022+ Σύστημα Φωτοβολταϊκών και 
Μπαταρίας 

2023 2ος Ενεργειακός Έλεγχος για 
παρακολούθηση προόδου και σχεδιασμό 
εκτέλεσης μέτρων υψηλότερου κόστους
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Προώθηση
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Προώθηση
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Whole Foods Market 2013

Υπεραγορά - 5,000 m2

6.3 χρόνια
Απόσβεση

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού 
και Θερμότητας 
Cogeneration

157kW

LEED Platinum

Φωτοβολταϊκά
στέγαστρα

324kW

2,000 m2

υδροπονικός
λαχανόκηπος 

οροφής

Αποκατάσταση υγροβιότοπου  

Demand Control 
Ventilation
αερισμός 
ανταποκρινόμενος 
στη ζήτηση

Self generating
Οδικός φωτισμός
+ φορτιστές 
αυτοκινήτων
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Βιβλιογραφία - Πηγές

• International Tourism Partnership – Environmental Management for Hotels – The 
industry guide to sustainable operation

• European Energy Manager

• Level(s) – A common EU framework of core sustainability indicators for office and 
residential buildings – JRC – European Commission

• How to design for optimal thermal comfort (and why it matters) Saint-Gobain / 
Illustration by Elisa Gehin

• Energy efficiency in Cypriot Businesses – Status Quo and expectations – Cyprus 
Energy Agency 2018

• Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

• Εκπαιδευτικό υλικό έργου YENESIS – yenesis.eu



Thank you!

Χριστίνα Ανδρέου
Πολιτικός Μηχανικός

christina.andreou@cea.org.cy
22667749

Στέφανη Δημητρίου
Μηχανικός Περιβάλλοντος

stefani.demetriou@cea.org.cy
22 667750

mailto:christina.andreou@cea.org.cy
mailto:stefani.Demetriou@cea.org.cy
mailto:Stefani.Demetriou@cea.org.cy
mailto:stefani.Demetriou@cea.org.cy
mailto:Stefani.Demetriou@cea.org.cy
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