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Η μεθοδολογία 50/50 είναι μια συμφωνία μεταξύ των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και των χρηστών/εργαζομένων στα 

δημόσια κτίρια για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας κατά την καθημερινή χρήση και διαχείριση των 

εγκαταστάσεών τους. Οι δαπάνες που εξοικονομούνται αποδίδονται ισομερώς στο δημοτικό συμβούλιο και στις 

εγκαταστάσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

 

Με τη μεθοδολογία 50/50 όλοι κερδίζουν: οι χρήστες των δημόσιων κτιρίων ενθαρρύνονται να εξοικονομήσουν ενέργεια 

και να κερδίσουν χρήματα, τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν για τη χρηματοδότηση των δικών τους δράσεων ή να τα 

επενδύσουν για τη βελτίωση των εγκαταστάσεών τους, οι δημόσιες αρχές μπορούν να μειώσουν τις δαπάνες ενέργειας 

με τις οποίες βαρύνονται, ενώ το ευρύτερο κοινό κερδίζει με τη μείωση της εκπομπής αερίων διοξειδίου του άνθρακα 

(CO₂) στην ατμόσφαιρα.

 

Το πρόγραμμα Euronet 50/50max ενσωματώνει μια κοινή μεθοδολογία η οποία έχει εφαρμοστεί σε περισσότερα από 500 

σχολεία και άλλα 50 δημόσια κτίρια σε 13 ευρωπαϊκές χώρες, και έχει αποφέρει πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του προγράμματος, το 71% των συμμετεχόντων σχολείων και το 60% των 

άλλων 50 δημόσιων κτιρίων κατόρθωσαν να επιτύχουν εξοικονόμηση ενέργειας και δαπανών που μεταφράζεται 

αντιστοίχως σε περισσότερες από 6.000.000 kWh και περισσότερα από 500.000 ευρώ.

Κατά συνέπεια, η υλοποίηση ενός προγράμματος 50/50 μπορεί να συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην εκπλήρωση τοπικών 

στόχων στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας, και αξίζει να ενσωματώνεται στην πολιτική και στις στρατηγικές 

βιώσιμης ενέργειας των δημοτικών αρχών.

Εάν έχετε προσχωρήσει στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, μπορείτε να συμπεριλάβετε το πρόγραμμα 

50/50 στο οικείο Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) ή σε άλλες τοπικές ή περιφερειακές στρατηγικές. 

Μπορείτε να κατεβάσετε υπόδειγμα ενημερωτικού δελτίου για τη συμπερίληψη ορισμένων μέτρων 50/50 στο οικείο 

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (SEAP) από τον ακόλουθο σύνδεσμο: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 50/50
παροχή κινήτρων για τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.

http://www.diba.cat/documents/471041/0/Euronet+PAES+englsh.pdf/b68aa9b2-2d92-43d9-a4c0-1e69de02c78e
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ΓΙΑΤΙ;
Τα δημόσια κτίρια διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, και η μεθοδολογία 50/50 αποτελεί 

εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την ενθάρρυνση όλων των χρηστών και των εργαζομένων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 

ώστε να χρησιμοποιούν την ενέργεια με υπεύθυνο τρόπο.

Η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια των δήμων καταδεικνύει τη δέσμευση των φορέων 

τοπικής αυτοδιοίκησης για ένα πιο βιώσιμο μέλλον και αποτελεί πηγή έμπνευσης για το ευρύτερο κοινό και τις τοπικές 

ομάδες ώστε να μιμηθούν το παράδειγμά τους και να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση της 

ενέργειας.

Το πρόγραμμα 50/50 παρέχει στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης τη δυνατότητα να μειώσουν τις ενεργειακές τους 

δαπάνες και τις εκπομπές CO₂, εξοικονομώντας παράλληλα για τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια συμπληρωματικούς 

χρηματοδοτικούς πόρους για την υλοποίηση επενδύσεων σε περαιτέρω μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ή άλλες 

απαιτήσεις.

Το πρόγραμμα 50/50 αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τις δημοτικές αρχές που έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο των 

Δημάρχων όσον αφορά τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων για την προστασία του κλίματος και τη μείωση των 

εκπομπών CO₂.

Συνιστάται ιδιαιτέρως να συμπεριλάβετε την υλοποίηση ενός προγράμματος 50/50 στο οικείο Σχέδιο Δράσης για τη 

Βιώσιμη Ενέργεια (ή σε οποιαδήποτε άλλη στρατηγική για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης), διότι δεν 

συνεπάγεται μόνο την άμεση μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO₂ στα δημόσια κτίρια που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα, αλλά συμβάλλει επίσης σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών των 

δημόσιων κτιρίων και των οικογενειών τους. Επιπλέον, απλώς και μόνο η εξασφάλιση της συμμετοχής του ευρύτερου 

κοινού και των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών μπορεί να μας βοηθήσει να επιτύχουμε τους υψηλούς στόχους που 

θέσαμε κατά την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 50/50
παροχή κινήτρων για τη βιώσιμη χρήση της ενέργειας.



EURONET 50/50MAX
εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία και σε άλλα δημόσια κτίρια.

Το Euronet 50/50max είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία και στα δημόσια 

κτίρια, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος «Ευφυής ενέργεια για την 

Ευρώπη» (ΕΕΕ), και υλοποιείται υπό τον συντονισμό του Επαρχιακού Συμβουλίου της Βαρκελώνης (DIBA).

 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενθαρρύνει την εξοικονόμηση ενέργειας σε 500 σχολεία και σε άλλα 48 δημόσια 

κτίρια σε 13 χώρες της ΕΕ, μέσω της εφαρμογής της μεθοδολογίας 50/50. 

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος για τη χρονική περίοδο 2013-2016, έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:

Εδραίωση ενός ευρέος δικτύου συνεργασίας, μέλη του οποίου είναι σχολεία και δημόσια κτίρια που 
εφαρμόζουν τη μεθοδολογία 50/50 σε 120 δήμους 13 ευρωπαϊκών χωρών.

Τεκμηρίωση της μεθοδολογίας 50/50 για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας και δαπανών χωρίς να 
απαιτείται σημαντική οικονομική επένδυση.

Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σε θέματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την 
ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης ενέργειας στα δημόσια κτίρια.
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Η ΕΝΝΟΙΑ 50/50:
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Η έννοια 50/50 συνίσταται στην εξασφάλιση της συμμετοχής των χρηστών και των διαχειριστών των δημόσιων κτιρίων σε 

δραστηριότητες εξοικονόμησης ενέργειας με τη δημιουργία οικονομικών κινήτρων. Μεταξύ του κτιρίου δημόσιας χρήσης 

και του δημοτικού συμβουλίου, ως αρμόδιου φορέα που βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας, συνάπτεται 

συμφωνία με την οποία προβλέπονται τα εξής:

Το 50% των δαπανών που εξοικονομούνται χάρη στα μέτρα ενεργειακής απόδοσης που λαμβάνουν οι 
χρήστες των εγκαταστάσεων αποδίδεται στις δημόσιες εγκαταστάσεις με την καταβολή μετρητών.

Το 50% των δαπανών που εξοικονομούνται αποτελεί καθαρή αποταμίευση για την αρχή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που βαρύνεται με τις δαπάνες κατανάλωσης ενέργειας.
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
της μεθοδολογίας 50/50 στα δημόσια κτίρια.

Μείωση της κατανάλωσης και των δαπανών ενέργειας: 
Εφαρμογή της μεθοδολογίας 50/50 σημαίνει επίτευξη 
εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων χωρίς να απαιτείται 
σημαντική οικονομική επένδυση. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η 
δημιουργία ενεργειακών ομάδων, στις οποίες παρέχονται κίνητρα 
για την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

Βελτίωση της ενεργειακής νοοτροπίας στα δημόσια κτίρια: 
Στο πλαίσιο των προγραμμάτων 50/50, οι χρήστες και οι 
εργαζόμενοι στα δημόσια κτίρια διδάσκονται τρόπους για την 
καλύτερη χρήση των εγκαταστάσεων, ενώ τους παρέχονται 
παράλληλα η τεχνογνωσία και τα εργαλεία που απαιτούνται για την 
υπεύθυνη και αποδοτική χρήση της ενέργειας.

Ανάληψη έμπρακτης δέσμευσης υπέρ της βιωσιμότητας: Οι 
αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης μπορούν να αποδείξουν έμπρακτα 
τη δέσμευσή τους υπέρ της βιωσιμότητας με την προώθηση και την 
καθοδήγηση προγραμμάτων τα οποία αποσκοπούν στον 
προσδιορισμό των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται σπατάλη 
ενέργειας στα δημόσια κτίρια.

Δημιουργία πηγών έμπνευσης για το ευρύ κοινό με στόχο 
την ανάληψη δράσης για την προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης: Οι διαχειριστές δημόσιων κτιρίων μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν τη μεθοδολογία 50/50 για να καλέσουν τους 
πολίτες να επανεξετάσουν τη σχέση τους με τους κοινόχρηστους 
χώρους και να τους προσφέρουν πηγές έμπνευσης για την 
υιοθέτηση καλών συνηθειών όσον αφορά τη διαχείριση ενέργειας.

Συμμετοχή στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής: Η 
μεθοδολογία 50/50 παρουσιάζει μείζονες δυνατότητες για την 
αύξηση του αριθμού των ευαισθητοποιημένων ατόμων που είναι 
πρόθυμα να συμμετάσχουν στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ
στα σχολεία και σε άλλα δημόσια κτίρια.

9

Χάρη στην εφαρμογή της μεθοδολογίας εργασίας 50/50, τα 500 σχολεία και τα 48 άλλα δημόσια κτίρια που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα Euronet 50/50max κατά τα έτη 2013-2016 κατόρθωσαν να επιτύχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα και 

ποσοστά εξοικονόμησης.

Εξοικονόμηση δαπανών ύψους περίπου 500.000 ευρώ

Κατά μέσο όρο 2500 ευρώ ετησίως σε κάθε κτίριο

Εξοικονόμηση 6.000.000 kWh

Μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 12%

Μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 1744 τόνους
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Τρόπος σχεδιασμού των δράσεων 50/50

Το δημοτικό συμβούλιο διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην εξασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων μέσω της 

υλοποίησης προγράμματος 50/50 σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Η τεχνική υποστήριξη και η πολιτική καθοδήγηση εκ 

μέρους του δημοτικού συμβουλίου αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των χρηστών 

των δημόσιων εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο πλαίσιο προγραμμάτων 50/50.

Ο φορέας της τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να εδραιώσει την παρουσία του ως εμβληματικού φορέα μιας νέας 

ενεργειακής νοοτροπίας!

Για την υλοποίηση ενός προγράμματος 50/50, το δημοτικό συμβούλιο πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: 

ΠΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 50/50,
τι χρειάζεται ένα δημοτικό συμβούλιο;

υπογραφή συμφωνίας με το σχολείο ή άλλο δημόσιο κτίριο,

συγκέντρωση των τιμολογίων κατανάλωσης ενέργειας που εκδίδονται για το 

συγκεκριμένο κτίριο,

συμμετοχή στην ενεργειακή ομάδα και στην ενεργειακή περιήγηση,

προώθηση και διευκόλυνση της εφαρμογής της έννοιας 50/50,

παροχή συνδρομής για τον υπολογισμό της αντίστοιχης εξοικονόμησης ενέργειας στο 

τέλος του έτους,

απόδοση του 50% των δαπανών που εξοικονομήθηκαν στο σχολείο ή στο δημόσιο 

κτίριο,

ενημέρωση σχετικά με τη μεθοδολογία 50/50 και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που 

επιτυγχάνονται.
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ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ 
για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.

Η μεθοδολογία 50/50 βασίζεται στην εκτέλεση εννέα βημάτων, τα οποία επικεντρώνονται στην επίτευξη εξοικονόμησης 

ενέργειας και δαπανών σε ένα κτίριο. Η μεθοδολογία 50/50 προϋποθέτει τη συμμετοχή των χρηστών του κτιρίου στη 

διαδικασία διαχείρισης της ενέργειας και υποδεικνύει φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους συμπεριφοράς μέσω 

πρακτικών δράσεων.

Δημιουργία άρτιας ενεργειακής ομάδας: το κλειδί της επιτυχίας.
Η μεθοδολογία 50/50 καθιστά τους χρήστες και τους διαχειριστές των δημόσιων 
εγκαταστάσεων συνυπεύθυνους για τη διαχείριση της ενέργειας.

Στην ενεργειακή ομάδα ανατίθεται το καθήκον να ενσωματώσει τη μεθοδολογία 50/50 στην 
ενεργειακή διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Η ομάδα πρέπει να αποτελείται από άτομα που διαθέτουν τα κίνητρα για την επίτευξη 
ικανοποιητικών ποσοστών εξοικονόμησης, και πρέπει να συμπεριλαμβάνει εκπροσώπους των 
ατόμων που επηρεάζουν τις ενεργειακές δαπάνες του κτιρίου.

2

1

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου: πόση ενέργεια 
χρησιμοποιούμε;
Για την εφαρμογή ενός προγράμματος 50/50, είναι σημαντικό να γνωρίζετε πόση ενέργεια 
χρησιμοποιείται στο κτίριο.

Η κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου πρέπει να παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος, και για τον λόγο αυτό, συνιστάται να ορίσετε κάποιο άτομο του κέντρου,
το οποίο θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της ενέργειας.

Τα μηνιαία τιμολόγια κατανάλωσης ενέργειας παρακολουθούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
προγράμματος 50/50, τοποθετούνται όργανα μέτρησης και οι ενδείξεις των οργάνων μέτρησης 
ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της κατανάλωσης ενέργειας παρέχει πληροφορίες που 
μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε την αποδοτικότητα των δράσεών μας.

3

Σύμβαση συνεργασίας.
Οι δημοτικές αρχές και οι χρήστες του εξοπλισμού συνεργάζονται για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και χρημάτων.

Είναι σημαντικό να συναφθεί σαφής σύμβαση συνεργασίας, με την οποία καθορίζονται τα 
καθήκοντα που αναλαμβάνουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τα άτομα που είναι 
αρμόδια για τη διαχείριση των κτιρίων.

Το 50% των δαπανών που εξοικονομούνται επιστρέφεται στις εγκαταστάσεις, ενώ το 
υπόλοιπο 50% αποβαίνει προς όφελος του δημοτικού συμβουλίου.
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ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ
για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.

Ενεργειακή περιήγηση των εγκαταστάσεων.
Σκοπός της ενεργειακής περιήγησης είναι η εξοικείωση των μελών της ενεργειακής ομάδα
και άλλων χρηστών των εγκαταστάσεων με τις ζώνες του κτιρίου που είναι σημαντικές για
το πρόγραμμα, ούτως ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων σε 
σχέση με τη χρήση της ενέργειας.

Η περιήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα, το 
λεβητοστάσιο, μια αντιπροσωπευτική αίθουσα των εγκαταστάσεων, τους κοινόχρηστους 
χώρους κ.λπ.

Η εν λόγω περιήγηση θα πρέπει να παρέχει στα μέλη της ενεργειακής ομάδας μια γενική 
εικόνα των κυριότερων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των εγκαταστάσεων, ούτως 
ώστε να είναι σε θέση να προτείνουν βελτιωτικές δράσεις.

Η περιήγηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου, 
με ταυτόχρονη εφαρμογή των βημάτων 4 και 5.

5

4

Ενεργειακός έλεγχος: πώς χρησιμοποιούμε την ενέργεια.
Ο ενεργειακός έλεγχος στο πλαίσιο του προγράμματος 50/50 αποσκοπεί στην παροχή των 
απαιτούμενων πληροφοριών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις.

Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί ως πηγή έμπνευσης για την ενεργειακή ομάδα κατά την 
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της όσον αφορά τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Πρέπει να προσδιοριστούν τα κυριότερα ζητήματα ενεργειακής διαχείρισης που αφορούν
το κτίριο.

Το πρόγραμμα πρέπει να επικεντρώνεται σε δράσεις που απαιτούν μικρή επένδυση, και 
ειδικότερα σε δράσεις σχετικές με την υιοθέτηση καλών συνηθειών.

6
Πληροφόρηση των χρηστών του κτιρίου.
Στη συνέχεια προγραμματίζονται ενημερωτικές δράσεις για όλους τους χρήστες με βάση
τα αποτελέσματα του ελέγχου και της ενεργειακής περιήγησης.

Στο στάδιο αυτό, η ενεργειακή ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει ιδέες, παρατηρήσεις,
απόψεις κ.λπ., που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη σύνταξη προτάσεων για το σχέδιο 
δράσης (βήμα 7).
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ΕΝΝΕΑ ΒΗΜΑΤΑ
για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας.

Σχέδιο δράσης.
Αφού ολοκληρωθούν όλα τα προηγούμενα βήματα, σχεδιάζονται οι δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν και ορίζονται τα άτομα που θα είναι αρμόδια για την υλοποίησή τους, καθώς
και οι αντίστοιχες προθεσμίες.

Οι δράσεις μπορούν να καθοριστούν απευθείας από την ενεργειακή ομάδα ή μπορεί να 
κινηθεί διαδικασία για τη συμμετοχή επίσης χρηστών των εγκαταστάσεων.

Μετά την υλοποίηση των δράσεων, απαιτείται η παρακολούθηση της κατανάλωσης
ενέργειας με τη βοήθεια των τιμολογίων κατανάλωσης ενέργειας και την παρακολούθηση
της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Κατά τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
αξιολόγησης της αποδοτικότητας των διαφόρων μέτρων που εφαρμόζονται.

7

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται και ο τρόπος με τον οποίο θα επενδυθούν οι 
οικονομικοί πόροι που εξοικονομήθηκαν πρέπει να ανακοινώνονται.

Χρησιμοποιήστε δημοτικούς διαύλους επικοινωνίας.

Διοργανώστε δημόσια παρουσίαση του προγράμματος με την ενεργειακή ομάδα και 
τους εκπροσώπους της δημοτικής αρχής.

9

8

Υπολογισμός της εξοικονόμησης
Η ετήσια εξοικονόμηση πρέπει να υπολογίζεται σε kWh, τόνους και ευρώ.

Εξοικονόμηση ενέργειας = εξοικονόμηση δαπανών.

Η χρηματική αξία προκύπτει από την εφαρμογή των τιμών ενέργειας στις τιμές εξοικονόμησης 
ενέργειας που έχει επιτευχθεί, δηλαδή από τον υπολογισμό του αριθμού των kWh που 
εξοικονομήθηκαν για κάθε παροχή κοινής ωφελείας (ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο) και 
τον πολλαπλασιασμό του κατόπιν επί την τρέχουσα μέση ετήσια τιμή που αναγράφεται στο 
αντίστοιχο τιμολόγιο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία εξοικονόμησης ενέργειας παρέχονται 
στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
http://euronet50-50max.eu/gr/energy-savings-calculation-tool



14

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
για την επιτυχία του προγράμματος 50/50.

Κίνητρο, ζήλος και δυναμισμός
Αναζήτηση ατόμων που επιδεικνύουν ζήλο και επιθυμούν να ηγηθούν του 
προγράμματος, και εξασφάλιση της απαιτούμενης στήριξης.

Η εξασφάλιση της στήριξης, της δέσμευσης και της συμμετοχής των 
τοπικών πολιτικών αρχών αποτελεί το σημείο αφετηρίας για την 
υλοποίηση ενός προγράμματος διαχείρισης της ενέργειας.

Το ανθρώπινο δυναμικό και οι καλές συνήθειες στο επίκεντρο 
των δράσεων
Στόχος της μεθοδολογίας 50/50 είναι η υλοποίηση δράσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας και η άσκηση επιρροής στο ανθρώπινο 
δυναμικό και στις συνήθειές του, και όχι η πραγματοποίηση σημαντικών 
επενδύσεων σε μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής 
απόδοσης.

Μολαταύτα, ενδέχεται να προσδιοριστούν δράσεις που απαιτούν μικρή 
επένδυση και να υλοποιηθούν με τη χρήση των εξοικονομούμενων 
πόρων.

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου
Συνιστάται ιδιαιτέρως η τοποθέτηση συσκευής παρακολούθησης της 
συνολικής κατανάλωσης στον κεντρικό ηλεκτρολογικό πίνακα. Η 
παρακολούθηση επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό της 
εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται με τις πραγματοποιούμενες 
παρεμβάσεις και παρέχει ορατές ενδείξεις, οι οποίες αποβαίνουν 
ιδιαίτερα χρήσιμες κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 
επιτυγχάνονται σε ολόκληρη την τοπική κοινότητα.

Εάν δεν διαθέτετε όργανο στιγμιαίας μέτρησης, υπάρχουν και άλλες, 
χειροκίνητες εναλλακτικές λύσεις για την παρακολούθηση της 
κατανάλωσης.
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Εξασφάλιση της συμμετοχής των χρηστών των δημόσιων 
κτιρίων στην αξιοποίηση των εξοικονομούμενων πόρων
Η διαχείριση της ενέργειας χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό. Είναι 
σημαντικό να αξιολογούνται οι δυνατότητες όλων των χρηστών, να τους 
ανατίθενται ευθύνες και να επιβραβεύονται με ορθό τρόπο στο πλαίσιο 
των θετικών αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Η μέριμνα για την 
εκτέλεση των εργασιών που έχουν αναλάβει πρόσωπα καίριας σημασίας 
θα διασφαλίσει και την επιτυχή τους ολοκλήρωση.
 
Η συμμετοχή των χρηστών στη διαδικασία επένδυσης των πόρων που 
έχουν εξοικονομηθεί αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο για την 
εξασφάλιση της συμμετοχής τους σε ολόκληρο το πρόγραμμα 50/50.

Ενημέρωση
Η ενημέρωση ολόκληρης της κοινότητας σχετικά με το πρόγραμμα, τις 
συναφείς οδηγίες που εφαρμόζονται και την εξοικονόμηση που 
επιτυγχάνεται αποτελεί ένα μέσο ενθάρρυνσης για τη συμβολή όλων των 
ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμενοι δίαυλοι επικοινωνίας στις 
εγκαταστάσεις.

Επανεπένδυση
Η χρήση των πόρων που εξοικονομούνται χάρη στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας για τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης μάς 
επιτρέπει να προχωρήσουμε πέραν της εξοικονόμησης που έχει 
επιτευχθεί μόνο με τη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
για την επιτυχία του προγράμματος 50/50.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EURONET 50/50MAX -
τύποι κτιρίων..

Οι διαδικασίες 50/50 έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 
συνδράμουν στη βελτίωση της στάσης και στη 
δέσμευση των πολιτών έναντι της υπεύθυνης 
διαχείρισης των δημόσιων χώρων.

Με τη μεθοδολογία 50/50 επιδιώκεται η εξασφάλιση 
της μέγιστης δυνατής άνεσης με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος ενέργειας.

Ο αριθμός των πολιτών που χρησιμοποιούν σε 
καθημερινή βάση έναν χώρο δημόσιων 
εγκαταστάσεων επηρεάζει τη δυνητική 
εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί στις εν λόγω 
εγκαταστάσεις: όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός 
των χρηστών τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό της 
πιθανής εξοικονόμησης.

Τα προγράμματα 50/50 συμβάλλουν στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη 
ορθολογικής χρήσης της ενέργειας ως πρώτου 
βήματος για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής

Δ
ιοικητικές υπηρεσίες 

και γραφ
εία

Α
θλητικές εγκαταστάσεις

Κτίρια εκπαιδευτικώ
ν

ιδρυμάτω
ν 

Κοινω
νικά-πολιτιστικά 

και κοινοτικά κέντρα

Μ
ουσεία

Ά
λλοι τύποι κτιρίω

ν

Βιβλιοθήκες

32% 29% 14% 7% 7% 7% 4%
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 50/50 
σε δημόσια κτίρια.

Τα δημόσια κτίρια παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας• σε ορισμένους δήμους, ποσοστό 

άνω του 60% των εκπομπών που παράγονται από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης προέρχονται από τις υποδομές και 

τις εγκαταστάσεις τους. Στην πλειονότητά τους, οι δράσεις 50/50 είναι απλές δράσεις οι οποίες απορρέουν από τη 

συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι οι πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εγκαταστάσεις αποτελούν 

ένα περιουσιακό στοιχείο που μας ανήκει και ότι δεν πρέπει να τις σπαταλούμε. 

Παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας. Μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους ενός 
προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας είναι η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας των 
οικείων κτιρίων. Η παρακολούθηση αυτή διευκολύνει τη διαπίστωση των επιπτώσεων των μέτρων 
που λαμβάνονται και των στόχων που επιτυγχάνονται. Επιπλέον, ο έλεγχος των αριθμητικών 
στοιχείων κατανάλωσης σε μηνιαία βάση μάς διευκολύνει να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα δυνητικά 
προβλήματα στο κτίριο, όπως βλάβες του εξοπλισμού ή διαρροές. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την 
κατάλληλη αντίδραση σε αιφνίδιες κατακόρυφες αυξήσεις. Ένα άλλο σημαντικό όφελος αποτελεί το 
γεγονός ότι οι χρήστες του κτιρίου μπορούν να κινητοποιηθούν πιο εύκολα για την εξοικονόμηση 
ενέργειας εάν μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των δράσεων που αναλαμβάνουν.

Εκπαίδευση σε θέματα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση για τους επιστάτες, το 
προσωπικό καθαριότητας και τους χρήστες των εγκαταστάσεων, με σκοπό την ενίσχυση των δράσεων 
50/50 και την αύξηση της ευαισθητοποίησης στον τομέα της ενέργειας. Η εκπαίδευση μπορεί να 
περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος, και ενδείκνυται η ευαισθητοποίηση των 
συμμετεχόντων σε θέματα όπως η ενέργεια, οι μονάδες ενέργειας, οι πηγές ενέργειας, η μετατροπή 
της ενέργειας, η ορθολογική χρήση της ενέργειας και άλλων πηγών. Εξίσου χρήσιμος είναι 
ενδεχομένως και ο καθορισμός κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση, τη συντήρηση και την 
καθαριότητα των χώρων στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 50/50 
σε δημόσια κτίρια.

Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο κτίριο, 
με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών για τις δράσεις που αναλαμβάνονται, την παροχή συστάσεων, 
την υιοθέτηση καλών συνηθειών κ.λπ. Η επικοινωνία είναι σκόπιμη για την εξασφάλιση της 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων μερών των εγκαταστάσεων στις δράσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί και η επεξήγηση του τρόπου με 
τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εξοικονόμηση θα χρησιμοποιηθούν για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής σε δράσεις 50/50.

Η αξιοποίηση του φωτισμού και της θερμότητας που παρέχει η ηλιακή ακτινοβολία κατά 
τη διάρκεια της ημέρας είναι καίριας σημασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας, και 
μπορούν να διδαχθούν διάφορες απλές συνήθειες για την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πηγών 
ενέργειας, καθώς και για την αποφυγή της αδικαιολόγητης χρήσης φωτισμού και θέρμανσης. Από 
πλευράς θερμοκρασίας, αξίζει να επισημανθεί ότι, κατά τη χειμερινή περίοδο, η θερμοκρασία των 
20°C είναι αρκετά υψηλή για να αισθανόμαστε άνετα. Κατά τη θερινή περίοδο, η βέλτιστη 
θερμοκρασία ανέρχεται στους 26°C.

Ανάπτυξη αισθήματος ευαισθησίας και ευθύνης κατά το άναμμα και το σβήσιμο των 
φώτων, των υπολογιστών και των υπόλοιπων ηλεκτρικών συσκευών των 
εγκαταστάσεων. Ο ενεργειακός έλεγχος των εγκαταστάσεων παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πηγές ενέργειας στο κτίριο. Η υλοποίηση απλών δράσεων, 
όπως το άναμμα και το σβήσιμο των φώτων ανά τομέα, το σβήσιμο των λαμπτήρων φθορισμού που 
δεν χρησιμοποιούνται και η τήρηση κανόνων για τον τερματισμό της λειτουργίας των υπολογιστών 
και του εξοπλισμού γραφείου κατά την αποχώρηση από το κτίριο, μπορεί να μας βοηθήσει να 
επιτύχουμε μεγαλύτερα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας από τα αναμενόμενα.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα προγράμματα 50/50 βασίζονται σε μια μεθοδολογία που παρέχει τη δυνατότητα επίτευξης σημαντικών 

αποτελεσμάτων, με την ενίσχυση παράλληλα της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανάγκη αποδοτικότερης διαχείρισης 

της ενέργειας στα δημόσια κτίρια, ως μέσου συμβολής στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε τοπικό 

επίπεδο.

http://euronet50-50max.eu/en/

https://www.facebook.com/EURONETMAX/

https://www.youtube.com/user/Euronet5050project

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Euronet 50/50max ή να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα 

50/50 στον δήμο σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διάφορους εταίρους μας που υλοποίησαν το πρόγραμμα στην 

περιοχή τους κατά την περίοδο 2013-2016. Στην Ελλάδα: Περιφέρεια Κρήτης

ΕΤΑΙΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ιστότοπος: www.crete.gov.gr

Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  elhatziyanni@crete.gov.gr,  mkandil@crete.gov.gr
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ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 50/50




