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1. κοπόσ του παρόντοσ οδηγού  
 

Η τρϋχουςα οικονομικό κρύςη ϋφερε ςτο προςκόνιο τη ςημαςύα τησ ςωςτόσ διαχεύριςησ 

τησ ενϋργειασ των δημόςιων εγκαταςτϊςεων. Η αδυναμύα υλοπούηςησ επενδύςεων ςε 

ςυνδυαςμό με τη μεύωςη των προώπολογιςμών των Τοπικών Αρχών, ανϋδειξε την ανϊγκη 

υιοθϋτηςησ μϋτρων υπϋρ τησ εξοικονόμηςησ, ούτωσ ώςτε να καλυφθεύ το δυναμικό 

εξοικονόμηςησ ενϋργειασ των εν λόγω κτιρύων. 

Οι δημόςιεσ εγκαταςτϊςεισ κατϋχουν μεγϊλο ποςοςτό κατανϊλωςησ ενϋργειασ, η οπούα 

αντιςτοιχεύ ςτο 60% τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ τησ Τοπικόσ Αρχόσ. 

Η μεύωςη αυτού του ποςοςτού κατανϊλωςησ ενϋργειασ προώποθϋτει τη μεύωςη ςτη 

ζότηςη τησ ενϋργειασ. Μύα από τισ διαθϋςιμεσ δυνατότητεσ επιλογόσ, εύναι η βελτύωςη τησ 

ενεργειακόσ απόδοςησ του εξοπλιςμού, ωςτόςο η επιλογό αυτό απαιτεύ επενδύςεισ για τη 

βελτύωςη των υφιςτϊμενων τεχνολογιών. Μια ϊλλη επιλογό ςυνύςταται ςτην ϊςκηςη 

επιρροόσ ςτη ζότηςη, μϋςω τησ αλλαγόσ τησ διαχεύριςησ και τησ ςυμπεριφορϊσ των 

χρηςτών τησ. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώσ η τελευταύα επιλογό αναπτύςςεται και 

ςτον παρόντα οδηγό. Η ενεργειακό διαχεύριςη των δημόςιων εγκαταςτϊςεων 

εμπερικλεύει τη μεταβολό τησ ςυμπεριφορϊσ μασ, τη βελτιςτοπούηςη τησ κατανϊλωςησ 

ενϋργειασ χωρύσ να περιορύζονται οι ανϋςεισ μασ και πϊνω από όλα, τη χρόςη τησ κοινόσ 

λογικόσ μασ.   

Η ανϊληψη δρϊςησ ςτον τομϋα τησ ενεργειακόσ διαχεύριςησ των δημόςιων 

εγκαταςτϊςεων δεν πρϋπει να ςυνεπϊγεται επιπρόςθετο οικονομικό κόςτοσ. Το 

μοναδικό κόςτοσ που θα πρϋπει να ληφθεύ ουςιαςτικϊ υπόψη εύναι το κόςτοσ του χρόνου. 

Η ανϊληψη δρϊςησ ςτον τομϋα τησ ενεργειακόσ διαχεύριςησ προώποθϋτει τη ςυνεργαςύα 

με τουσ χρόςτεσ των αντύςτοιχων εγκαταςτϊςεων. Αυτό το εύδοσ αλλαγών ςτη 

ςυμπεριφορϊ μπορεύ να εύναι ςυνόθωσ περιςςότερο απαιτητικϋσ, όςον αφορϊ τισ 

προςπϊθειεσ που πρϋπει να καταβληθούν ςε ςύγκριςη με τισ επενδύςεισ ςτην τεχνολογύα, 

αλλϊ η εξοικονόμηςη ενϋργειασ και χρημϊτων που επιτυγχϊνουν, εύναι κατϊ κανόνα πιο 

ςταθερό και βιώςιμη ςε βϊθοσ χρόνου. 

Η μεθοδολογύα 50/50 καθιερώνει την παροχό οικονομικού κινότρου για την ενεργειακό 

διαχεύριςη και μεταμορφώνει τουσ χρόςτεσ ςτο πλαύςιο τησ επιτυχούσ προςϋγγιςη τησ 

εξοικονόμηςησ ενϋργειασ. Ο παρών οδηγόσ ςυντϊχθηκε ςτο πλαύςιο του ευρωπαώκού 

προγρϊμματοσ EURONET 50/50 max και περιλαμβϊνει τη μεθοδολογύα και τη ςκοπιμότητα 

τησ εφαρμογόσ τησ δρϊςησ 50/50 ςτισ εγκαταςτϊςεισ των Τοπικών Αρχών. 
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Η υλοπούηςη τησ δρϊςησ 50/50 ςυγχρηματοδοτεύται από το πρόγραμμα «Ευφυόσ Ενϋργεια 

για την Ευρώπη» τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ. 
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1.1. Σο πρόγραμμα EURONET 50/50 max 
 

Το πρόγραμμα EURONET 50/50 max διαμορφώθηκε με βϊςη την προηγούμενη εμπειρύα 

που αποκτόθηκε ςε ςχολεύα τησ Γερμανύασ και την πιλοτικό δοκιμό που 

πραγματοποιόθηκε κατϊ την περύοδο 2009-2012 ςε 50 ςχολεύα ςε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Στην παρούςα φϊςη, το νϋο πρόγραμμα μεταφϋρει πλϋον την αποδεδειγμϋνα επιτυχό 

μεθοδολογύα 50/50 ςε 500 ςχολεύα (πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ) και 

ςε 48 δημόςιεσ εγκαταςτϊςεισ ςε διϊφορεσ περιφϋρειεσ τησ Ευρώπησ. Με τον τρόπο αυτό, 

διευρύνεται το δύκτυο ςχολικών ιδρυμϊτων και ϊλλων δημόςιων εγκαταςτϊςεων, για την 

καταπολϋμηςη τησ κλιματικόσ αλλαγόσ.     

Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ του προγρϊμματοσ ςυνύςταται ςτη μεύωςη τησ κατανϊλωςησ 

ενϋργειασ ςτισ δημόςιεσ εγκαταςτϊςεισ και η απόδοςη τησ αντύςτοιχησ εξοικονόμηςησ 

πόρων ςτουσ χρόςτεσ των εγκαταςτϊςεων.  

Πρόκειται για πρόγραμμα τριετούσ διϊρκειασ (2013-2016) και προτεύνεται να υλοποιηθούν 

οι ακόλουθοι ςτόχοι: 

 Επιτυχόσ μεύωςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ μϋςω τησ αλλαγόσ ςυμπεριφορϊσ 

των χρηςτών των εγκαταςτϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με την εφαρμογό μϋτρων 

μικρόσ κλύμακασ ςτισ ςυνόθεισ εργαςύεσ ςυντόρηςησ των εγκαταςτϊςεων.  

 Ανϊθεςη κεντρικού ρόλου ςτα διοικητικϊ ςτελϋχη και τουσ χρόςτεσ των 

εγκαταςτϊςεων κατϊ τον ςχεδιαςμό των μϋτρων για την εξοικονόμηςη ενϋργειασ 

ςτισ αντύςτοιχεσ εγκαταςτϊςεισ. 

 Διαμόρφωςη ενεργειακόσ ςυνεύδηςησ, η οπούα θα βαύνει πϋραν από τα πλαύςια του 

προγρϊμματοσ EURONET 50/50 max.  

 Εξοικονόμηςη των χρημϊτων που θα δαπανούνταν ςε ενϋργεια και αξιοπούηςό 

τουσ για τη χρηματοδότηςη ϊλλων προγραμμϊτων, δραςτηριοτότων ό 

βελτιώςεων των αντύςτοιχων εγκαταςτϊςεων. 

Κατϊ ςυνϋπεια, με το πρόγραμμα EURONET 50/50 max επιδιώκουμε να ςασ διδϊξουμε τον 

τρόπο εφαρμογόσ τησ μεθοδολογύασ αυτόσ ςε ευρύ φϊςμα δημόςιων εγκαταςτϊςεων και 

το παρόν ϋγγραφο χρηςιμεύει ωσ οδηγόσ εκκύνηςησ του ςυγκεκριμϋνου προγρϊμματοσ.  
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1.2. Πώσ λειτουργεύ ο παρών οδηγόσ;  
 

κοπόσ του παρόντοσ οδηγού εύναι να παρϊςχει ϋναν εύκολο τρόπο εφαρμογόσ τησ 

μεθοδολογύασ 50/50 ςτισ δημόςιεσ εγκαταςτϊςεισ με ςτόχο την εξοικονόμηςη ενϋργειασ, 

χωρύσ να απαιτεύται η υλοπούηςη ςημαντικών οικονομικών επενδύςεων, με την 

εξοικονόμηςη αυτό, να επιτυγχϊνεται αποκλειςτικϊ και μόνο χϊρη ςτην αλλαγό 

ςυμπεριφορϊσ των χρηςτών.  

 

Οι δημόςιεσ εγκαταςτϊςεισ μπορούν να ταξινομηθούν ςτισ ακόλουθεσ κατηγορύεσ: 

- αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ 

- γραφεύα τησ Τοπικόσ Αρχόσ 

- πολιτιςτικϋσ εγκαταςτϊςεισ (βιβλιοθόκεσ, κοινοτικϊ και κοινωνικϊ 

κϋντρα, μουςεύα κλπ) 

- ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ (αγορϋσ, κϋντρα υγειονομικόσ περύθαλψησ κλπ). 

Κϊθε κατηγορύα ϋχει τα δικϊ τησ χαρακτηριςτικϊ και ωσ εκ τούτου, οριςμϋνα βόματα τησ 

μεθοδολογύασ θα παρουςιϊζουν ειδικϋσ διαφοροποιόςεισ για καθεμύα από αυτϋσ, αλλϊ το 

κοινό ςτοιχεύο όλων των βημϊτων ςτο τϋλοσ εύναι οι δυνατότητεσ δημόςιασ διαχεύριςησ 

και ϋνα ςημαντικό δυναμικό εξοικονόμηςησ ενϋργειασ.  

Σο EURONET 50/50 max προτεύνει διϊφορουσ τρόπουσ εργαςύασ, ανϊλογα με την 

ποικιλομορφύα των εγκαταςτϊςεων που ςυμμετϋχουν ςτο πρόγραμμα. Παρϋχεται η 

δυνατότητα ϊμεςησ ςυνεργαςύασ με τον αρμόδιο κϊθε εγκατϊςταςησ· μια ϊλλη 

εναλλακτικό επιλογό εύναι η δημιουργύα Ενεργειακών Ομϊδων, οι οπούεσ ςυγκροτούνται 

από το προςωπικό διαχεύριςησ των εγκαταςτϊςεων και από εκπροςώπουσ των φορϋων 

που χρηςιμοποιούν τισ αντύςτοιχεσ εγκαταςτϊςεισ.  

Σο EURONET 50/50 max προςδύδει ιδιαύτερη βαρύτητα ςτη ςυςτρϊτευςη των τελικών 

χρηςτών των εγκαταςτϊςεων καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ. Περιλαμβϊνει τη 

ςυμμετοχό διοικητικών ςτελεχών, πολιτών χρηςτών (μεμονωμϋνα ό ςτο πλαύςιο φορϋων 

χρηςτών). Οι χρόςτεσ των εγκαταςτϊςεων αποτελούν τουσ πραγματικούσ παρϊγοντεσ 

του προγρϊμματοσ, δεδομϋνου ότι διαδραματύζουν κεντρικό ρόλο ςε όλα τα βόματα τησ 

μεθοδολογύασ για την επύτευξη του επιδιωκόμενου ςτόχου: την εξοικονόμηςη ενϋργειασ 

με τη βελτύωςη του τρόπου χρόςησ των εγκαταςτϊςεων. 
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υνιςτϊται εντόνωσ η διαςφϊλιςη τησ προβολόσ τησ ςυμμετοχόσ των εγκαταςτϊςεων ςτο 

πρόγραμμα με την ϋναρξη του. Με τον τρόπο αυτό, οι τελικού χρόςτεσ και οι επιςκϋπτεσ 

των εγκαταςτϊςεων θα ςυνειδητοποιόςουν ότι οι ςυγκεκριμϋνεσ εγκαταςτϊςεισ 

δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ και θα γνωρύζουν τισ 

δρϊςεισ που αναλαμβϊνονται και τα αποτελϋςματα που επιτυγχϊνονται.  

τον παρόντα οδηγό προτεύνεται η εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ 50/50 ςε διϊφορα 

βόματα. Πρόκειται για πρόγραμμα εργαςιών ετόςιασ διϊρκειασ. Επεξηγεύται ο τρόποσ 

οργϊνωςησ του προγρϊμματοσ με βϊςη το υφιςτϊμενο δυναμικό των εγκαταςτϊςεων. 

το ϋγγραφο παρϋχονται οδηγύεσ, ιδϋεσ και πόροι που μπορούν να αξιοποιηθούν από την 

Ενεργειακό Ομϊδα κϊθε εγκατϊςταςησ για την εφαρμογό τησ δρϊςησ 50/50.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Στον οδηγό e-pack για τα δημόςια κτύρια παρουςιϊζονται παραρτόματα, τα οπούα 

περιλαμβϊνουν πρακτικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την εκτϋλεςη καθενόσ από τα πιο 

πϊνω βόματα.  

 Βόμα 1 – Δημιουργύα τησ Ενεργειακόσ Ομϊδασ  
 

 Βόμα 2 – Υπογραφό τησ ςυμφωνύασ δϋςμευςησ  
 

 Βόμα 3 – Παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ 
 

 Βόμα 4 – Ενεργειακό Επιθεώρηςη 
 

 Βόμα 5 – Ενεργειακό περιόγηςη του κτιρύου 
 

 Βόμα 6 – Ενημϋρωςη των χρηςτών του κτιρύου  
 

 Βόμα 7 – Δημιουργύα ςχεδύου δρϊςησ  
 

 Βόμα 8 – Υπολογιςμόσ τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ  
 

 Βόμα 9 – Διϊδοςη των αποτελεςμϊτων 
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2. Προπαραςκευαςτικϋσ εργαςύεσ πριν από την 
ϋναρξη του προγρϊμματοσ 

Όταν μια Τοπικό Αρχό εξετϊζει το ενδεχόμενο προώθηςησ τησ δρϊςησ 50/50 ςτισ 

εγκαταςτϊςεισ τησ, πρϋπει να προβεύ πριν ξεκινόςει την εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ 

50/50, ςτην εκτϋλεςη των ακόλουθων εργαςιών: 

2.1 Επιτροπό παρακολούθηςησ του προγρϊμματοσ 

Συνιςτϊται η δημιουργύα εςωτερικόσ επιτροπόσ του ςυμβουλύου τησ Τοπικόσ Αρχόσ για 

την προώθηςη και την παρακολούθηςη του προγρϊμματοσ. Εϊν ςτο πρόγραμμα 

εντϊςςονται περιςςότερεσ από μύα περιοχϋσ τησ πόλησ ό εϊν υπϊρχουν διϊφορεσ 

κατηγορύεσ εγκαταςτϊςεων, ενδεύκνυται να ςυμπεριληφθούν όλεσ ςτην επιτροπό 

παρακολούθηςησ. 

Η επιτροπό παρακολούθηςησ του προγρϊμματοσ μπορεύ να απαρτύζεται από τα 

ακόλουθα μϋλη: 

 εκπρόςωποι από τον τομϋα του περιβϊλλοντοσ 

 εκπρόςωποι από τον τομϋα ........... (ανϊλογα με την κατηγορύα τησ εγκατϊςταςησ) 

 ϊλλα μϋλη των οπούων η ςυμμετοχό κρύνεται ςκόπιμη. 

Τα καθόκοντα τησ εν λόγω επιτροπόσ εύναι τα εξόσ: 

 Επιλογό των προτεινόμενων κτιρύων.  

 Από κοινού καθοριςμόσ και ςχεδιαςμόσ των γενικών ςταδύων του προγρϊμματοσ. 

Πρόβλεψη τησ διϊρκειασ του προγρϊμματοσ. Εύναι προτιμότερη η χρόςη 

ημερολογιακών ετών. 

 Κατϊρτιςη τησ ςυμφωνύασ που πρϋπει να υπογραφεύ μεταξύ τησ Τοπικόσ Αρχόσ και 

των εκπροςώπων τησ εγκατϊςταςησ (υπόδειγμα ςυμφωνύασ περιλαμβϊνεται ςτον 

οδηγό εφαρμογόσ τησ μεθοδολογύασ 50/50). 

 Παροχό των απαραύτητων πληροφοριών για τον ορθό ςχεδιαςμό του 

προγρϊμματοσ. 

 Παρακολούθηςη του προγρϊμματοσ. 

 Υποβολό προτϊςεων ςχετικϊ με τον τρόπο απόδοςησ των εξοικονομούμενων 

πόρων. 
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Τρόποσ επιλογήσ των κτιρίων ςτα οποία πρόκειται να εφαρμοςτεί η 

μεθοδολογία 50/50 

Κϊθε πρόγραμμα 50/50 ξεκινϊ με την επιλογό του κτιρύου ό τησ ομϊδασ των κτιρύων όπου 

πρόκειται να εφαρμοςτεύ το πρόγραμμα. Για την επιλογό αυτό πρϋπει να τηρεύται κατϊ 

νου ότι η κατανϊλωςη ενϋργειασ ενόσ κτιρύου καθορύζεται από τρεισ βαςικούσ 

παρϊγοντεσ: 

- Πρώτον: η καταςκευαςτικό δομό του κτιρύου, δηλαδό το κϋλυφοσ, ο 

προςανατολιςμόσ, τα δομικϊ υλικϊ, οι ηλεκτρικϋσ εγκαταςτϊςεισ και η θερμικό 

κατανομό. 

- Δεύτερον: οι ϊνθρωποι που το χρηςιμοποιούν, δηλαδό οι εργαζόμενοι, οι χρόςτεσ 

του εξοπλιςμού κλπ. 

- Τρύτον: η ςχϋςη μεταξύ τησ καταςκευαςτικόσ δομόσ και των ανθρώπων, δηλαδό η 

χρόςη του κτιρύου. 

Όςο μεγαλύτερο αριθμό πληροφοριών ϋχετε ςτη διϊθεςό ςασ ςχετικϊ με την 

καταςκευαςτικό δομό, τουσ ανθρώπουσ και τη χρόςη του κτιρύου τόςο καλύτερα 

μπορεύτε να ςχεδιϊςετε το πρόγραμμα. 

Η επιλογό ενόσ ό περιςςότερων κτιρύων από το ςύνολο των δημόςιων δημοτικών 

εγκαταςτϊςεων μπορεύ να πραγματοποιηθεύ με βϊςη τα ακόλουθα κριτόρια: 

2.2 Κριτόρια που πρϋπει να εξετϊζονται κατϊ την επιλογό 
των κτιρύων 
 

1. Κινητοποίηςη των διοικητικών ςτελεχών και των μελών του 

προςωπικού που εργάζονται ςτην εγκατάςταςη 

Δεδομϋνου ότι η επιτυχόσ ϋκβαςη του προγρϊμματοσ βαςύζεται ςτην επιτυχό 

κινητοπούηςη των ανθρώπων, η επιβεβαύωςη του γεγονότοσ ότι οι εργαζόμενοι και τα 

διοικητικϊ ςτελϋχη του κτιρύου ςτο οπούο εφαρμόζεται η μεθοδολογύα 50/50 δεςμεύονται 

να ςυμμετϊςχουν ενεργϊ ςτο πρόγραμμα αποτελεύ αδιαμφιςβότητα το πρωταρχικό 

κριτόριο που πρϋπει να ληφθεύ υπόψη κατϊ την επιλογό ενόσ ό περιςςότερων κτιρύων. Τα 

υπόλοιπα κριτόρια εύναι μεν εξύςου ςημαντικϊ, αλλϊ αποκτούν επικουρικό χαρακτόρα. 

Λόγω του γεγονότοσ ότι ϋνα ϊτομο που δεςμεύεται να ςυμμετϊςχει ενεργϊ ςτο 

πρόγραμμα αποτελεύ την πλϋον αξιόπιςτη εγγύηςη για την επιτυχό υλοπούηςη του 

προγρϊμματοσ, καλεύςτε να αναζητόςετε ϊτομα τα οπούα επιτρϋπουν την ανϊπτυξη νϋων 
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ςυνηθειών που αποκτούν οι υπόλοιποι χρόςτεσ. Πρϋπει επύςησ να διαςφαλύςετε τη 

ςυμμετοχό των ατόμων αυτών ςτην Ενεργειακό Ομϊδα. 

2.  Στήριξη και ενεργόσ ςυμμετοχή τησ διεύθυνςησ του κτιρίου 

Εύναι απαραύτητο ο επικεφαλόσ του προγρϊμματοσ ςε κϊθε κτύριο να ϋχει τη ςαφό και 

ανεπιφύλακτη ςτόριξη τησ διεύθυνςησ του κτιρύου. Εϊν η ςτόριξη αυτό γύνεται αντιληπτό 

από όλουσ τουσ εργαζόμενουσ του κτιρύου, προςδύδει μεγαλύτερο κύροσ ςτα καθόκοντα 

διαχεύριςησ που προωθούνται από την Ενεργειακό Ομϊδα. Σασ προςφϋρεται μια ευκαιρύα 

για να το πρϊξετε κατϊ τη διϊρκεια τησ πρώτησ ςυνϊντηςησ για την παρουςύαςη του 

προγρϊμματοσ ςτο κτύριο. 

  

3.  Δέςμευςη των χρηςτών του κτιρίου 

Συγκεντρώςτε πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ χρόςτεσ: αριθμόσ, κατηγορύα, ωρολόγια 

προγρϊμματα κλπ. 

Στην περύπτωςη των αθλητικών εγκαταςτϊςεων, για παρϊδειγμα, ςυνιςτϊται να 

ξεκινόςετε από ϋνα κτύριο το οπούο χρηςιμοποιεύται από μικρό αριθμό διαφορετικών 

ομϊδων ό ςτο οπούο υπϊρχουν πολύ ςαφεύσ τυπολογύεσ χρηςτών: μαθητϋσ που 

παρακολουθούν μαθόματα του κοινοτικού κϋντρου ό μαθητϋσ/φοιτητϋσ που εξαςκούν 

κϊποιο ϊθλημα ό μόνο υπϊλληλοι τησ εγκατϊςταςησ. 

4. Στενή ςχέςη μεταξύ διοικητικών ςτελεχών και χρηςτών 

Η εφαρμογό του προγρϊμματοσ 50/50 διευκολύνεται ςε πολύ μεγϊλο βαθμό εϊν τα 

διοικητικϊ ςτελϋχη του κτιρύου διατηρούν καλϋσ ςχϋςεισ με τουσ χρόςτεσ του, καθώσ και 

ςαφεύσ και εδραιωμϋνουσ διαύλουσ επικοινωνύασ. 

5.  Διαπίςτωςη τησ ύπαρξησ δυναμικού εξοικονόμηςησ 

Κατϊ γενικό κανόνα, δυναμικό εξοικονόμηςησ υπϊρχει πϊντα ςε όλα τα κτύρια, διότι 

υπϊρχουν πϊντοτε περιθώρια βελτύωςησ. Συνιςτϊται η επιλογό κτιρύων με υψηλϊ 

ποςοςτϊ κατανϊλωςησ ενϋργειασ. Η εξοικονόμηςη ενϋργειασ δεν αποφϋρει οφϋλη μόνο 

ςτην Τοπικό Αρχό, αλλϊ μπορεύ επύςησ να αποτελϋςει κύνητρο και για την Ενεργειακό 

Ομϊδα. 

(Δεύτε τα παραρτόματα του Εκπαιδευτικού υλικού e-pack για τα Δημόςια κτύρια) 
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6. Διαθέςιμεσ πληροφορίεσ ςχετικά με το κτίριο: ςχέδια, 

Πιςτοποιητικό Ενεργειακήσ Απόδοςησ και ςτοιχεία κατανάλωςησ 

ενέργειασ. 

Όςο περιςςότερεσ πληροφορύεσ ϋχετε ςτη διϊθεςό ςασ για το κτύριο τόςο ευκολότερη 

εύναι η εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ 50/50. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ θα αποβούν ιδιαύτερα 

χρόςιμεσ ςτο ςτϊδιο του ελϋγχου. Εξύςου χρόςιμη εύναι ενδεχομϋνωσ η επιλογό κτιρύων τα 

οπούα δεν ϋχουν υποςτεύ επεκτϊςεισ, δομικϋσ μετατροπϋσ κ.λπ., διότι διευκολύνουν τον 

υπολογιςμό τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ.= 

7. Επιτελέςτε υποδειγματικό ρόλο και δημιουργήςτε τισ προώποθέςεισ 

ώςτε να ξεκινήςει η εφαρμογή τησ μεθοδολογίασ 50/50 και ςε άλλεσ 

εγκαταςτάςεισ. 

Εϊν υπϊρχουν ςτην Τοπικό Αρχό περιςςότερεσ εγκαταςτϊςεισ τησ κατηγορύασ που 

επιλϋγετε, μύα από αυτϋσ μπορεύ να χρηςιμεύςει ωσ υπόδειγμα και για τισ υπόλοιπεσ. 

8. Η ςημαςία τησ τοποθεςίασ του κτιρίου 

Εφόςον εύναι εφικτό, επιλϋξτε ϋνα κτύριο το οπούο βρύςκεται ςε περύοπτη θϋςη μϋςα ςτην 

πόλη, παρουςιϊζει πολύ υψηλό βαθμό χρόςησ και εύναι γνωςτό ςε όλουσ. Η ανϊληψη 

δρϊςησ ςε ςημαντικό κτύριο μιασ πόλησ θα ενιςχύςει τον υποδειγματικό ρόλο του 

προγρϊμματοσ για τουσ πολύτεσ. 
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2.3 Εκκύνηςη ςε ςωςτό βϊςη: παρουςύαςη του 
προγρϊμματοσ ςτουσ χρόςτεσ του κτιρύου 

Εξηγόςτε το πρόγραμμα ςε όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ, ούτωσ ώςτε να λϊβετε 

απόφαςη ςχετικϊ με τη ςτοχευόμενη εγκατϊςταςη και τα ϊτομα που θα αφορϊ. 

Η ςυνϊντηςη θα πραγματοποιηθεύ με όλουσ τουσ πιθανούσ δικαιούχουσ του 

προγρϊμματοσ 50/50, οι οπούοι εύναι μεταξύ ϊλλων τα διοικητικϊ ςτελϋχη τησ 

εγκατϊςταςησ, οι εργαζόμενοι τησ εγκατϊςταςησ, οι πρόεδροι των οργανιςμών που 

κϊνουν χρόςη των εγκαταςτϊςεων, μεμονωμϋνοι χρόςτεσ και εκπρόςωποι τησ Τοπικόσ 

Αρχόσ. 

Εφόςον εύναι εφικτό, ςυνιςτϊται εντόνωσ να λϊβει τον λόγο ο Δόμαρχοσ/Πρόεδροσ του 

Κοινοτικού Συμβουλύου (ό ϊλλοσ εκλεγμϋνοσ αντιπρόςωποσ) και να εξηγόςει τη 

ςυγκεκριμϋνη πρόταςη, τουσ λόγουσ που παρακύνηςαν την Τοπικό Αρχό να αναλϊβει μια 

τϋτοια πρωτοβουλύα, καθώσ και τα οφϋλη για την εγκατϊςταςη και την Τοπικό Αρχό 

γενικότερα. 
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3. Σα βόματα για την εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ 
50/50 ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Σοπικόσ Αρχόσ 

Για την επιτυχό εφαρμογό τησ μεθοδολογύασ 50/50 ςε δημόςιεσ εγκαταςτϊςεισ 

προβλϋπονται 9 βόματα. Προβλϋπεται η δυνατότητα εφαρμογόσ των βημϊτων αυτών 

κατϊ τη διϊρκεια ενόσ ολόκληρου ϋτουσ. Κϊθε Ενεργειακό Ομϊδα καλεύται να 

αποφαςύςει τον ρυθμό εφαρμογόσ τουσ και για τον λόγο αυτό καλεύται να καθορύςει το 

πρόγραμμα εργαςιών ςε ςυνϊρτηςη με το πλαύςιο ςυνθηκών. Αυτό που ςυνιςτϊται 

εντόνωσ εύναι η κατϊρτιςη χρονοδιαγρϊμματοσ εργαςιών. Στο ςημεύο 4 του παρόντοσ 

εγγρϊφου παρϋχεται υπόδειγμα ετόςιου ςχεδιαςμού.  

Τα βόματα τησ μεθοδολογύασ μπορούν να εφαρμοςτούν διαδοχικϊ, αλλϊ παρϋχεται 

εξύςου η δυνατότητα τόρηςησ διαφορετικόσ ςειρϊσ.  

 

Βόμα 1. Δημιουργύα τησ Ενεργειακόσ Ομϊδασ: το κλειδύ τησ 
επιτυχύασ  

 

Πρόκειται για το ςημαντικότερο βόμα ολόκληρησ τησ μεθοδολογύασ. Κϊθε ενεργειακό 

ομϊδα κϊθε εγκατϊςταςησ πρϋπει να περιλαμβϊνει:  

 εκπροςώπουσ του κτιρύου: διοικητικϊ ςτελϋχη, τεχνικούσ εργαζόμενουσ κλπ.   

 ϋναν ό περιςςότερουσ εκπροςώπουσ του ενόσ ό περιςςότερων τμημϊτων τησ 

Τοπικόσ Αρχόσ που αςκούν τη διαχεύριςη τησ εγκατϊςταςησ  

 ϊλλουσ εκπροςώπουσ των οπούων η ςυμμετοχό κρύνεται ςκόπιμη: θυρωρόσ, 

προςωπικό καθαριότητασ κλπ.  

 

Η Ενεργειακό Ομϊδα εύναι επιφορτιςμϋνη με τα ακόλουθα βαςικϊ καθόκοντα:  

1. Συντονιςμόσ του προγρϊμματοσ και λόψη των απαιτούμενων αποφϊςεων για την 

ορθό εκτϋλεςη του προγρϊμματοσ. 

2. Εντοπιςμόσ των ιςχυρών και αδύνατων ςημεύων τησ ενεργειακόσ διαχεύριςησ τησ 

εγκατϊςταςησ και διατύπωςη ςυςτϊςεων για τη βελτύωςό τησ.  

3. Παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ τησ εγκατϊςταςησ, τόςο ςε επύπεδο 

πληρωμόσ των ενεργειακών δαπανών όςο και τησ διαχεύριςησ τησ 

παρακολούθηςησ τησ εγκατϊςταςησ.  
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4. Διϊδοςη του προγρϊμματοσ μεταξύ των χρηςτών τησ εγκατϊςταςησ και μετϊδοςη 

μηνυμϊτων εξοικονόμηςησ. 

Βόμα 2. Τπογραφό τησ ςυμφωνύασ δϋςμευςησ 

Συνιςτϊται εντόνωσ η υπογραφό εγγρϊφου δϋςμευςησ για τον προςδιοριςμό μεταξύ 

ϊλλων:  

 των υποχρεώςεων τησ εγκατϊςταςησ,  

 των υποχρεώςεων τησ Τοπικόσ Αρχόσ,  

 τησ μεθόδου υπολογιςμού τησ εξοικονόμηςησ, 

 του τύπου για την οικονομικό απόδοςη τησ εξοικονομούμενων πόρων. 

(Δεύτε το Παρϊρτημα 2 του οδηγού e-pack για τα δημόςια κτύρια) 

Βόμα 3.  Παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ  
 

Η παρακολούθηςη αποτελεύ ϋνα από τα ςτοιχεύα από τα οπούα μπορούν να αντληθούν 

περιςςότερεσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ενεργειακό κατανϊλωςη των εγκαταςτϊςεων. 

Χϊρη ςτην παρακολούθηςη παρϋχεται η δυνατότητα αναλυτικόσ καταγραφόσ τησ 

αλλαγόσ ςυμπεριφορϊσ των χρηςτών τησ εγκατϊςταςησ. Σόμερα υπϊρχουν ςυςκευϋσ 

μϋτρηςησ τισ οπούεσ μπορεύτε να τοποθετόςετε απευθεύασ ςτισ γενικϋσ ηλεκτρολογικϋσ 

ςυνδϋςεισ τησ εγκατϊςταςησ. Όποτε εύναι εφικτό, επιλϋγουμε να πραγματοποιόςουμε την 

παρακολούθηςη, με τη χρόςη εξοπλιςμού, που τοποθετεύται απευθεύασ ςτισ γενικϋσ 

ςυνδϋςεισ τησ εγκατϊςταςησ. Οι ςχετικϋσ μετρόςεισ εύναι πϊντα ευκολότερεσ και 

αποτελεςματικότερεσ όταν αφορούν τη ςυνολικό κατανϊλωςη. Παρϊλληλα, ο 

ςυγκεκριμϋνοσ τρόποσ εργαςύασ επιτρϋπει την ενύςχυςη τησ παραδοχόσ ότι όλοι όςοι 

ςυμμετϋχουν ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ τησ εγκατϊςταςησ ςυγκροτούν και το ςύνολο 

των χρηςτών τησ εγκατϊςταςησ.  

Συνιςτϊται καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ η παρακολούθηςη τησ ενεργειακόσ 

κατανϊλωςησ τησ εγκατϊςταςησ βϊςει του εξοπλιςμού μϋτρηςησ. Για τον ςκοπό αυτό 

κρύνεται ενδεχομϋνωσ απαραύτητο να οριςτεύ ϋνα πρόςωπο ωσ υπεύθυνο για την 

παρακολούθηςη κϊθε εγκατϊςταςησ. Σημειώνεται ότι για τισ Τοπικϋσ Αρχϋσ που ϋχουν 

υπογρϊψει το «Σύμφωνο των Δημϊρχων» και ϋχουν εκπονόςει και παρακολουθούν ΣΔΑΕ, 

εύναι ευκολότερη η παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ. 

(Δεύτε τα Παραρτόματα του οδηγού e-pack για τα δημόςια κτύρια) 
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Βόμα 4. Ενεργειακό Επιθεώρηςη 

 

Η διεξαγωγό τησ ενεργειακόσ επιθεώρηςησ πρϋπει να δύδει ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτα ςτοιχεύα 

τησ διαχεύριςησ και τησ ςυμπεριφορϊσ των χρηςτών του κτιρύου.  

 

Συλλογή δεδομένων χρήςησ του κτιρίου 

Το πρώτο βόμα ςυνύςταται ςτη ςυλλογό δεδομϋνων προηγούμενησ χρόςησ.  
 

1- Πληροφορύεσ ςχετικϊ με το ανθρώπινο δυναμικό: ςτο παρόν ςτϊδιο αρχικόσ 

ϋρευνασ αναζητούνται οι πληροφορύεσ που αφορούν την οργανωτικό δομό του 

κτιρύου. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ περιλαμβϊνουν τα ακόλουθα ςτοιχεύα: 

προςδιοριςμόσ των βαςικών χρηςτών (προςωπικό εργαςιών καθαριότητασ, 

προςωπικό εργαςιών ςυντόρηςησ, ομϊδα διευθυντικών ςτελεχών , προςωπικό 

αςφαλεύασ κ.λπ.). Ο προςδιοριςμόσ αυτόσ με τη χρόςη ονοματεπωνύμων θα εύναι 

ιδιαύτερα χρόςιμοσ για την εξατομύκευςη των επιτυχών αποτελεςμϊτων και την 

ανϊθεςη αρμοδιοτότων ςε μεμονωμϋνα ϊτομα και ςε ομϊδεσ. Η γνώςη των 

επιτυχών αποτελεςμϊτων των ςυναδϋλφων μπορεύ να αποτελϋςει ςημαντικό 

εργαλεύο για τη δημιουργύα ατομικών κινότρων.  Καθορύςτε τισ ςχϋςεισ που 

υπϊρχουν μεταξύ των διαφόρων ομϊδων. 

Προςδιοριςμόσ και κατϊλληλη αξιοπούηςη των υφιςτϊμενων διαύλων επικοινωνύασ 

(ενημερωτικϊ φυλλϊδια, διαδύκτυο, ςυναντόςεισ κλπ.).  

2- Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη δραςτηριότητα του κτιρύου: ποιεσ ζώνεσ 

χρηςιμοποιούνται και πότε. Ο καλύτεροσ τρόποσ θα όταν η λόψη ενόσ ωρολογύου 

προγρϊμματοσ των δραςτηριοτότων του κτιρύου, καθώσ και ενόσ χϊρτη τησ 

εγκατϊςταςησ. Η διϊθεςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ του κτιρύου θα επιτρϋψει 

τη ςύγκριςη των τιμών κατανϊλωςησ ενϋργειασ μεταξύ των ημερών 

δραςτηριότητασ και αδρϊνειασ, αλλϊ και μεταξύ των ύδιων ημερών διαφορετικών 

εβδομϊδων.  

3- Πληροφορύεσ ςχετικϊ με την ενεργειακό κατανϊλωςη του κτιρύου: η ϋρευνα 

ςυνεχύζεται με ϋμφαςη πλϋον ςτην ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ του κτιρύου. 

Ρωτόςτε εϊν υπϊρχει ό όχι διαθϋςιμη ϋκθεςη ελϋγχου (πρϋπει να αξιοποιεύται 

κϊθε μελϋτη που ϋχει όδη εκπονηθεύ!!!).  
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Αφού αντληθούν οι πιο πϊνω πληροφορύεσ, μπορούν να διαςταυρωθούν με τισ 

πληροφορύεσ που αφορούν το επύπεδο πλόρωςησ του κτιρύου από ομϊδεσ χρηςτών. Τα 

ςχετικϊ ςτοιχεύα θα ςυμβϊλουν ςτον προςδιοριςμό τησ ομϊδασ χρηςτών που ϋχει ϊμεςη 

επύδραςη ςε ςυγκεκριμϋνο αριθμό kWh.  

Εϊν υπόρχε η δυνατότητα πρόςβαςησ ςτουσ λογαριαςμούσ ενεργειακών δαπανών τησ 

εγκατϊςταςησ, θα όταν εφικτό να προςδιοριςτεύ το κόςτοσ τησ kWh και να διερευνηθούν 

πιθανού τρόποι για τη βελτιςτοπούηςη τησ ιςχύοσ και των ςυμβαςιακών τιμολογύων.  

 

Ενεργειακή Επιθεώρηςη  

Η ενεργειακό επιθεώρηςη που διεξϊγεται ςτα κτύρια τα οπούα ςυμμετϋχουν ςτο 

πρόγραμμα EURONET 50/50 max παρουςιϊζει οριςμϋνα χαρακτηριςτικϊ που τη 

διαφοροποιούν από ϋναν τυποποιημϋνο ενεργειακό ϋλεγχο. Ενδεικτικϊ:  

 
1. Πρϋπει να εύναι ϋνα ϋγγραφο τεχνικϊ ακριβϋσ, αλλϊ ταυτόχρονα εύληπτο για την 

Ενεργειακό Ομϊδα· 

2. Πρϋπει να περιλαμβϊνει περιγραφό του κτιρύου με γνώμονα την εύκολη 

κατανόηςό τησ ώςτε να μπορεύ να αξιοποιηθεύ από την Ενεργειακό Ομϊδα τησ 

δρϊςησ 50/50 και να αποτελϋςει οδηγό για την πραγματοπούηςη ενεργειακών 

περιηγόςεων·    

3. Πρϋπει να δύνει ιδιαύτερη βαρύτητα ςτη διαχεύριςη και τη λειτουργύα τησ 

εγκατϊςταςησ, με βϊςη πϊντα την περιγραφό του κτιρύου και τα ςημεύα 

κατανϊλωςησ·   

4. Πρϋπει να επιτρϋπει τον υπολογιςμό του ϋτουσ αναφορϊσ για την οικονομικό 

απόδοςη (προαιρετικϊ μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ςτο βόμα 8)· 

5. Πρϋπει να επιτρϋπει την ενεργειακό παρακολούθηςη του κτιρύου, από την οπούα 

θα αναδειχθούν κατόπιν τα δεδομϋνα κατανϊλωςησ με κατανοητό τρόπο και 

ςύμφωνα με τα ϋγγραφα που θα ςυντϊξει η Ενεργειακό Ομϊδα· 

6. Πρϋπει να κατονομϊζει τα κυριότερα προβλόματα του κτιρύου, αλλϊ, πρωτύςτωσ 

και κατεξοχόν, πρϋπει να επικεντρώνεται ςτισ δρϊςεισ που απαιτούν επενδύςεισ 

μικρόσ κλύμακασ και κυρύωσ ςτισ δρϊςεισ που ςυνεπϊγονται την υιοθϋτηςη ορθών 

πρακτικών (οι οπούεσ θα μπορούςαν να χρηςιμεύςουν ωσ οδηγόσ/πηγό ϋμπνευςησ 

για την Ενεργειακό Ομϊδα). 
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 (Δεύτε τα Παραρτόματα του οδηγού e-pack για τα δημόςια κτύρια) 

 

Βόμα 5. Ενεργειακό περιόγηςη 
 

Η ενεργειακό περιόγηςη μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ «ενεργειακό ξενϊγηςη», που 

αποςκοπεύ ςτην πληροφόρηςη ςχετικϊ με την ενεργειακό διαχεύριςη τησ εγκατϊςταςησ. 

Εύναι ςημαντικό να πραγματοποιηθεύ μετϊ τον ϋλεγχο, ούτωσ ώςτε να περιλαμβϊνει την 

επύςκεψη των βαςικών ζωνών που καθορύςτηκαν ςε προηγούμενο ςτϊδιο.  

 

Η επύςκεψη θα περιλαμβϊνει μεταξύ ϊλλων τισ γενικϋσ ηλεκτρικϋσ ςυνδϋςεισ, το 

λεβητοςτϊςιο, οριςμϋνουσ αντιπροςωπευτικούσ βοηθητικούσ χώρουσ, δημόςιουσ χώρουσ 

κ.λπ. Η επύςκεψη αυτό πρϋπει να παρϊςχει ςτα μϋλη τησ Ενεργειακόσ Ομϊδασ τη 

δυνατότητα να πληροφορηθούν ό να εντοπύςουν τα ιςχυρϊ και τα αδύνατα ςημεύα τησ 

εγκατϊςταςησ και να αντλόςουν ιδϋεσ για την υποβολό προτϊςεων βελτύωςησ.  

 

Βόμα 6. Ενημϋρωςη των χρηςτών του κτιρύου  
 
Μετϊ την ενεργειακό περιόγηςη, η Ενεργειακό Ομϊδα μπορεύ να προβεύ ςτην εξαγωγό 

οριςμϋνων ςυμπεραςμϊτων ςχετικϊ με την εκπαύδευςη και την ενημϋρωςη που πρϋπει 

να λϊβουν οι χρόςτεσ του κτιρύου όςον αφορϊ την εξοικονόμηςη ενϋργειασ.  

 

Προβλϋπεται η δυνατότητα διοργϊνωςησ παρουςύαςησ των ςτόχων του προγρϊμματοσ 

και τησ μεθοδολογύασ εργαςύασ τησ ομϊδασ ενώπιον ολόκληρου του Συμβουλύου τησ 

Τοπικόσ Αρχόσ. Ωσ εκ τούτου, ςυνιςτϊται η κατϊρτιςη ςχεδύου κοινοπούηςησ, ούτωσ 

ώςτε να αξιοποιηθούν τα μϋςα που μπορούν να χρηςιμοποιηθούν από το 

Δημοτικό/Κοινοτικό Συμβούλιο και το δημόςιο κτύριο για την κοινοπούηςη του 

προγρϊμματοσ ςτουσ χρόςτεσ του κτιρύου και ςτο ςύνολο των κατούκων τησ περιοχόσ.   

 

Συνοψύζοντασ…  
 
πρέπει να είναι ένα τεχνικό έγγραφο για την παροχή γνώςεων και πληροφοριών ςτην 
Ενεργειακή Ομάδα. 
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Βόμα 7. Δημιουργύα ςχεδύου δρϊςησ 

 
Από τα αποτελϋςματα τησ ενεργειακόσ επιθεώρηςησ παρϋχονται ενδεύξεισ για τισ 

δρϊςεισ που πρϋπει να αναληφθούν και τα ϊτομα που πρϋπει να αναλϊβουν την ευθύνη 

για την ανϊπτυξό τουσ. Επύςησ, πρϋπει να οριςτεύ το χρονοδιϊγραμμα για την υλοπούηςη 

κϊθε δρϊςησ που πρϋπει να αναληφθεύ ςύμφωνα με τα ςτοιχεύα που αντλόθηκαν από τα 

ςυμπερϊςματα του ενεργειακού ελϋγχου. 

 

Η Ενεργειακό Ομϊδα δύναται να επιλϋξει την κατϊρτιςη δρϊςεων εύτε ϊμεςα εύτε μϋςω 

κύνηςησ διαδικαςύασ για τη ςυμμετοχό των χρηςτών του κτιρύου. Στη δεύτερη 

περύπτωςη, κρύνεται πιθανότατα αναγκαύα η διεξαγωγό προπαραςκευαςτικόσ 

διαδικαςύασ για την ενημϋρωςη και εκπαύδευςη όλων των χρηςτών του κτιρύου ςχετικϊ 

με το πρόγραμμα. 
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Τπόδειγμα δελτύων του ςχεδύου δρϊςησ 
 
α) Δυνατότητα χρήςησ πίνακα 

Προτεραι
ότητα  

Περιγραφό τησ 
δρϊςησ 

Εύδοσ 
δρϊςησ 

Αρμόδιο 
πρόςωπο 

Χρονοδιϊγραμμ
α 

Εκτιμώμενη 
εξοικονόμηςη 

ενϋργειασ 
(kWh/χρόνοσ) 

Εκτιμώμενη 
εξοικονόμη
ςη κόςτουσ 

(€/χρόνοσ) 

Εκτιμώμενη 
εξοικονόμη

ςη 
εκπομπών 

CO2 

(kg GEH) 

Τύμημα 
τησ 

δρϊςησ 

(εϊν 
υπϊρχει 
κόςτοσ) 

Περύοδ
οσ 

απόδο
ςησ 

Παρατηρόςεισ 

           

           

           

           

 

β) Δυνατότητα χρήςησ δελτίου   
 

Αριθμόσ Ονομαςίασ τησ δράςησ 

Είδοσ δράςησ Χρηςιμότητα 

Περιγραφή 

  

Κόςτοσ € Κατανάλωςη 

Αρμόδιο πρόςωπο 
    

Δείκτεσ προσ αξιολόγηςη 
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Μετϊ τον καθοριςμό των δρϊςεων που πρϋπει να αναπτυχθούν, απαιτεύται η 

αξιολόγηςη των επιχειρηςιακών αποτελεςμϊτων και η διαμόρφωςη τησ ενεργειακόσ 

κατανϊλωςησ μϋςω τησ εξϋταςησ των αντύςτοιχων λογαριαςμών και τησ 

παρακολούθηςησ του δημόςιου κτιρύου.  

(Περιςςότερα ςτον Εκπαιδευτικό Οδηγό e-pack για δημόςια κτύρια) 

Με την παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ παρϋχεται η δυνατότητα 

αξιολόγηςησ τησ αποτελεςματικότητασ των προτϊςεων ςε πραγματικό χρόνο. 

Βόμα 8. Τπολογιςμόσ τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 

Η εξοικονόμηςη ενϋργειασ πρϋπει να υπολογύζεται κϊθε χρόνο. Η μεθοδολογύα για τον 

υπολογιςμό τησ εξοικονόμηςησ καθορύζεται από την επιτροπό παρακολούθηςησ του 

προγρϊμματοσ και από την Ενεργειακό Ομϊδα.  

Στο πλαύςιο του προγρϊμματοσ προτεύνεται μια ςαφόσ, ςυνοπτικό και ταυτόχρονα 

ακριβόσ μεθοδολογύα. Με τη βοόθεια του υπολογιςμού αυτού λαμβϊνεται για την 

εξοικονόμηςη ενϋργειασ μια τιμό εκφραςμϋνη ςε kWh, τόνουσ και ευρώ. Το 50% τησ 

εξοικονόμηςησ πόρων ςε ευρώ αντιςτοιχεύ ςτο ποςό που θα αποδώςει η Τοπικό Αρχό 

ςτο δημόςιο κτύριο.  

Βϊςει του αρχικού προγρϊμματοσ, η μεθοδολογύα EURONET 50/50 max αναπτύχθηκε ςε 

εργαλεύο Excel προκειμϋνου να εξαςφαλιςτεύ η απλούςτευςη και η ομοιογϋνεια του 

υπολογιςμού τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ. Κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ 

EURONET 50/50 max θα δημιουργηθεύ μια εφαρμογό δικτυακού τόπου για τη 

διευκόλυνςη του υπολογιςμού. Εφεξόσ, το ςυγκεκριμϋνο αρχεύο Excel αποτελεύ εργαλεύο 

ςτόριξησ για την Ενεργειακό Ομϊδα. 

(Περιςςότερα ςτον Εκπαιδευτικό Οδηγό e-pack για δημόςια κτύρια) 

 

 

Μέθοδοσ υπολογιςμού 
 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ ςυνύςταται ςτον υπολογιςμό τησ ποςότητασ ενϋργειασ που 

εξοικονομόθηκε καθ’ όλη τη διϊρκεια ενόσ ϋτουσ από πλευρϊσ: 

 

 κατανϊλωςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

 κατανϊλωςησ θερμότητασ (ςυνόθωσ πετρϋλαιο). 
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Η εξοικονόμηςη που επιτυγχϊνεται με τη μεύωςη των πιο πϊνω μορφών ενεργειακόσ 

κατανϊλωςησ μετατρϋπεται ςε τιμϋσ τρϋχουςασ αξύασ με την εφαρμογό των τρεχουςών 

τιμών ενϋργειασ. Αυτό ςημαύνει ότι υπολογύζεται για κϊθε παροχό (ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 

και ενϋργειασ θϋρμανςησ) η εξοικονόμηςη ενϋργειασ ςε kWh και ςτη ςυνϋχεια οι τιμϋσ 

που προκύπτουν πολλαπλαςιϊζονται επύ τη μϋςη τιμό κϊθε παροχόσ για το τρϋχον ϋτοσ.  

 

Για τον ςκοπό αυτό, απαιτεύται η προςκόμιςη εκ μϋρουσ του ςυμβουλύου τησ Τοπικόσ 

Αρχόσ (ό ϊλλου θεςμικού οργϊνου που πληρώνει τισ δαπϊνεσ του κτιρύου ςε ενϋργεια) 

όλων των τιμολογύων ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και θϋρμανςησ. 

 

Για τον υπολογιςμό των εξοικονομούμενων kWh, αφαιρούνται από τισ αξύεσ αναφορϊσ 

(μϋςοσ όροσ 3 ετών αναφορϊσ) οι τιμϋσ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ του τρϋχοντοσ ϋτουσ. 

Κατόπιν οι kWh που εξοικονομόθηκαν πολλαπλαςιϊζονται επύ τη μϋςη τιμό τησ παροχόσ 

ενϋργειασ του τρϋχοντοσ ϋτουσ.  

 

Πώσ ορίζονται οι αξίεσ αναφοράσ; 
 
Στο πρόγραμμα EURONET 50/50 max χρηςιμοποιεύται ωσ αξύα αναφορϊσ η μϋςη 

ενεργειακό κατανϊλωςη των 3 προηγούμενων ετών (2011-2013). Τα ςχετικϊ δεδομϋνα 

προϋρχονται από τουσ μηνιαύουσ λογαριαςμούσ. Τα ςτοιχεύα αυτϊ πρϋπει να 

διαβιβαςτούν από το θεςμικό όργανο που πληρώνει τισ ενεργειακϋσ δαπϊνεσ (κατϊ 

κανόνα το δημοτικό ςυμβούλιο). Κατϊ τον ςχεδιαςμό του προγρϊμματοσ, η 

εξοικονόμηςη ενϋργειασ υπολογύζεται για τα ϋτη 2014 και 2015.  

 
Σε περύπτωςη που επϋλθουν ςτη χρόςη του κτιρύου, ςτισ εγκαταςτϊςεισ κ.λπ. αλλαγϋσ οι 

οπούεσ ενδϋχεται να ϋχουν επιπτώςεισ ςτην ενεργειακό κατανϊλωςη, οι αλλαγϋσ αυτϋσ 

πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ τη διαδικαςύα υπολογιςμού.  

 
1. Υπολογιςμόσ εξοικονόμηςησ ηλεκτρικθσ ενέργειασ: Η εξοικονόμηςη που επιτυγχϊνεται 

θα ιςούται με τη διαφορϊ μεταξύ τησ κατανϊλωςησ των ετών αναφορϊσ και τησ 

κατανϊλωςησ του τρϋχοντοσ ϋτουσ. 

 

Εξοικονόμηςη (ςε kWh) = kWh περιόδου αναφορϊσ – kWh τρϋχοντοσ ϋτουσ 

 

Όπωσ προαναφϋρθηκε, η τιμό ςε kWh τησ περιόδου αναφορϊσ ιςούται προσ τον μϋςο 

όρο των τριών ετών που υποβλόθηκαν ςε μϋτρηςη (2011-2013).  
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Στη ςυνϋχεια, οι kWh που προκύπτουν πρϋπει να πολλαπλαςιαςτούν επύ την ετόςια 

μϋςη τιμό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ. 

 
2. Υπολογιςμόσ εξοικονόμηςησ ενέργειασ ιέρμανςησ: 
 
Ο υπολογιςμόσ τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ θϋρμανςησ εύναι πιο δύςκολοσ, διότι πρϋπει 

να ληφθούν υπόψη οι βαθμοημϋρεσ (DD)1. Ωσ βαθμοημϋρα νοεύται η μονϊδα ϋνδειξησ του 

επιπϋδου ψύχουσ ενόσ ϋτουσ. Όςο μεγαλύτεροσ εύναι ο αριθμόσ των βαθμοημερών ενόσ 

ϋτουσ τόςο ψυχρότερο εύναι το εν λόγω ϋτοσ. Η επύδραςη τησ εξωτερικόσ θερμοκραςύασ 

δεν υπόκειται ςτον ϋλεγχο του κτιρύου και ϋχει ϊμεςο αντύκτυπο ςτην κατανϊλωςη 

καυςύμου. Η ςυνεκτύμηςη των βαθμοημερών ςτη διαδικαςύα υπολογιςμού ςυμβϊλλει 

ςτην παρϊκαμψη αυτού του προβλόματοσ.  

 
 
Για τον υπολογιςμό τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ θϋρμανςησ πρϋπει καταρχϊσ να οριςτεύ 

η κατανϊλωςη αναφορϊσ, η οπούα τυποποιεύται με τη χρόςη των βαθμοημερών, και 

κατόπιν να υπολογιςτεύ η τυποποιημϋνη κατανϊλωςη με τη χρόςη των βαθμοημερών 

για το τρϋχον ϋτοσ. Στο τϋλοσ, οι αντύςτοιχεσ τιμϋσ ςε kWh που λαμβϊνονται 

πολλαπλαςιϊζονται επύ τη μϋςη τιμό του ϋτουσ.   

 

 
3. Συνολικθ εξοικονόμηςη που επιτυγχάνεται: 
 
Η ςυνολικό ποςότητα τησ εξοικονόμηςησ που επιτυγχϊνεται προκύπτει από το 

ϊθροιςμα τησ εξοικονόμηςησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ 

θϋρμανςησ (καύςιμο). 

 
4. Οικονομικό όφελοσ του κτιρίου 
 
Το μιςό των εξοικονομούμενων χρημϊτων ςυνιςτϊ ϊμεςη περικοπό δαπανών για το 

θεςμικό όργανο που πληρώνει τισ ενεργειακϋσ δαπϊνεσ (π.χ. Τοπικό Αρχό), ενώ το 

υπόλοιπο 50% μετατρϋπεται ςε χρηματικούσ πόρουσ για το κτύριο. Σε περύπτωςη που το 

δημόςιο κτύριο δεν μπορεύ να επιτύχει εξοικονόμηςη χρημϊτων, δεν υποχρεούται να 

                                                 
1
 Για ηον ςπολογιζμό ηων βαθμοημεπών, ζηο ππόγπαμμα σπηζιμοποιούνηαι κςπίωρ 

ζηοισεία πος ανηλήθηκαν από ηον δικηςακό ηόπο www.degreedays.net. Μποπείηε να 

επιλέξεηε ηην ένδειξη «heating» [«θέπμανζη»] ωρ ηύπο βαθμοημέπαρ (Degree day type) 

και ηην ηιμή 15ºC ωρ θεπμοκπαζία βάζηρ («Base temperature»). Είναι ζημανηικό να 

επιλέξεηε ηον μεηεωπολογικό ζηαθμό πος βπίζκεηαι εγγύηεπα ζηο κηίπιο.  

 

http://www.degreedays.net/
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επιςτρϋψει τα χρόματα. Ωςτόςο, εϊν εύναι δυνατό η εξοικονόμηςη ςε μύα κατηγορύα τησ 

παροχόσ ενϋργειασ (εύτε ενϋργειασ θϋρμανςησ εύτε ηλεκτρικόσ ενϋργειασ), η προςπϊθεια 

μπορεύ να ανταμειφθεύ με τη χορόγηςη των εξοικονομούμενων χρημϊτων για τη 

ςυγκεκριμϋνη μόνο παροχόσ ενϋργειασ. 

 

Βόμα 9. Διϊδοςη των αποτελεςμϊτων  
 
Η Ενεργειακό Ομϊδα θα επιλϋξει τουσ βϋλτιςτουσ τρόπουσ και δρϊςεισ για τη διϊδοςη 

των αποτελεςμϊτων που θα προκύψουν από τον υπολογιςμό τησ εξοικονόμηςησ, 

καθώσ και τον τρόπο αξιοπούηςησ των χρημϊτων που λαμβϊνονται ςτο πλαύςιο των 

ενεργειακών δρϊςεων. Η διϊδοςη των αποτελεςμϊτων αυτών μπορεύ να εξαςφαλιςτεύ 

μϋςω των υπόλοιπων χρηςτών του κτιρύου ό μϋςω των πολιτών.  
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4. Ημερολογιακό απεικόνιςη των βημϊτων: ιδϋεσ 
για τον προγραμματιςμό κϊθε βόματοσ κατϊ τη 
διϊρκεια ενόσ ϋτουσ  

 

Στον ακόλουθο πύνακα ςυνοψύζεται ενδεικτικϊ ο τρόποσ με τον οπούο μπορεύτε 
να προγραμματύςετε τα βόματα τησ μεθοδολογύασ 50/50 ςε ϋνα ημερολογιακό 
ϋτοσ:  
 

 
Βόμα 

 
Μόνασ 

 

1. Δημιουργύα τησ Ενεργειακόσ Ομϊδασ  Φεβρουϊριοσ 

2. Τπογραφό τησ ςυμφωνύασ δϋςμευςησ  Φεβρουϊριοσ 

3. Παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ ενϋργειασ Φεβρουϊριοσ / 

Μϊρτιοσ 

4. Ενεργειακό επιθεώρηςη Μϊρτιοσ / 

Απρύλιοσ 

5. Ενεργειακό περιόγηςη του κτιρύου Απρύλιοσ 

6. Ενημϋρωςη των χρηςτών του κτιρύου  Απρύλιοσ / Ιούνιοσ 

7. Δημιουργύα ςχεδύου δρϊςησ  Ιούνιοσ -

Δεκϋμβριοσ 

8. Τπολογιςμόσ τησ εξοικονόμηςησ ενϋργειασ Ιανουϊριοσ του 

επόμενου ϋτουσ  

9. Διϊδοςη των αποτελεςμϊτων Φεβρουϊριοσ του 

επόμενου ϋτουσ  

 
 

 
 

 



 

   29 

5. Οι κανόνεσ για την επιτυχό εφαρμογό τησ 
μεθοδολογύασ 50/50 

 

1. Κίνητρο, ζήλοσ, δυναμιςμόσ και ςτήριξη 

Αναζητόςτε ϊτομα τα οπούα επιθυμούν να αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ ςτο πλαύςιο του 

προγρϊμματοσ, επιδεικνύουν ζόλο και διαθϋτουν την απαιτούμενη ςτόριξη. Αν το κτύριο 

ςασ χωρύζετε ςε τμόματα ςιγουρευτεύτε ότι τουλϊχιςτο ϋνα ϊτομο από κϊθε τμόμα εύναι 

ςύμμαχοσ ςε αυτό την προςπϊθεια. 

Η εξαςφϊλιςη τησ ςτόριξησ, τησ δϋςμευςησ και τησ ςυμμετοχόσ πολιτικών 

αξιωματούχων από την Τοπικό Αρχό αποτελεύ πϊντα βαςικό προώπόθεςη για την 

ϋναρξη κϊθε προγρϊμματοσ ενεργειακόσ διαχεύριςησ. 

 

2. Ποιοσ είναι ποιοσ; 

Αναζητόςτε τισ ομϊδεσ των ατόμων που υπϊρχουν ςτο κτύριο, προςδιορύςτε τα 

διοικητικϊ ςτελϋχη και τουσ χρόςτεσ-κλειδιϊ (τα ϊτομα των οπούων η επιρροό θα ϋχει 

αλυςιδωτϊ αποτελϋςματα και ςτουσ υπόλοιπουσ χρόςτεσ). 

Αν το κτύριο ςασ χωρύζεται ςε ορόφουσ, ςιγουρευτεύτε ότι ϋνα ϊτομο από κϊθε όροφο 

ςυμμετϋχει ςτην προςπϊθεια. Δημιουργόςτε δεςμούσ ό ςυμμαχύεσ με τα ϊτομα που εύναι 

αρμόδια για τισ εργαςύεσ ςυντόρηςησ, με τουσ ςυντονιςτϋσ αθλητικών δραςτηριοτότων, 

με τουσ διαχειριςτϋσ κυλικεύων, καθώσ και με τα μϋλη τησ υπηρεςύασ καθαριςμού και 

ϊλλων υπηρεςιών.  

 

3. Εςτίαςη ςτο ανθρώπινο δυναμικό και ςτισ ορθέσ πρακτικέσ 

Ο ςτόχοσ του προγρϊμματοσ ςυνιςτϊ την υλοπούηςη δρϊςεων για την εξοικονόμηςη 

ενϋργειασ και για την ϊςκηςη κατϊλληλησ επιρροόσ ςτο ανθρώπινο δυναμικό, και όχι 

ςτην πραγματοπούηςη επενδύςεων μεγϊλησ κλύμακασ ςτην εξοικονόμηςη ενϋργειασ και 

ςτην ενεργειακό απόδοςη.  

Εντούτοισ, κατϊ τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ ενδϋχεται να προςδιοριςτούν ενϋργειεσ 

που απαιτούν οριςμϋνεσ επενδύςεισ μικρόσ κλύμακασ, και οι δρϊςεισ αυτϋσ μπορούν να 

τεθούν ςε εφαρμογό κατϊ το δεύτερο ϋτοσ, με τη χρόςη των πόρων που ϋχουν όδη 

εξοικονομηθεύ.  
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Επαναλαμβϊνεται, ωςτόςο, ότι ςκοπόσ του προγρϊμματοσ εύναι η εξαςφϊλιςη τησ 

ςυμμετοχόσ των ατόμων και η εςτύαςη ςε δρϊςεισ διαχεύριςησ και αλλαγών 

ςυμπεριφορϊσ.  

 

4. Παρακολούθηςη τησ κατανάλωςησ 

Συνιςτϊται η εγκατϊςταςη ςυςκευόσ παρακολούθηςησ απευθεύασ ςτο ςημεύο εξόδου 

τησ ηλεκτρικόσ παροχόσ του κτιρύου, ούτωσ ώςτε να ελϋγχεται η ςυνολικό κατανϊλωςη 

του κτιρύου. Η παρακολούθηςη επιτρϋπει τον ποςοτικό προςδιοριςμό τησ 

εξοικονόμηςησ που επιτυγχϊνεται με τισ πραγματοποιούμενεσ αλλαγϋσ και παρϋχει 

γραπτϋσ ενδεύξεισ, οι οπούεσ αποβαύνουν ιδιαύτερα χρόςιμεσ κατϊ την παρουςύαςη των 

αποτελεςμϊτων που επιτυγχϊνονται ςτο ευρύτερο κοινό.  

Εϊν δεν ϋχουμε ςτη διϊθεςό μασ ςυςκευϋσ ςτιγμιαύασ μϋτρηςησ, μπορούμε να 

χρηςιμοποιόςουμε ϊλλεσ εναλλακτικϋσ λύςεισ λιγότερο αυτοματοποιημϋνησ μϋτρηςησ 

για την παρακολούθηςη τησ κατανϊλωςησ.  

 

5. Η ενεργειακή περιήγηςη 

Πραγματοποιόςτε με την Ενεργειακό Ομϊδα μια ενεργειακό περιόγηςη, η οπούα θα 

παρϊςχει ςτην Ενεργειακό Ομϊδα τη δυνατότητα εξοικεύωςησ με το κτύριο από πλευρϊσ 

ενϋργειασ. Η εν λόγω περιόγηςη θα διευκολύνει τον εντοπιςμό των κύριων ςημεύων 

κατανϊλωςησ και, επομϋνωσ, τον από κοινού προςδιοριςμό των κυριότερων δρϊςεων 

που πρϋπει να αναληφθούν, εξετϊζοντασ το κτύριο που μασ εύναι εξαιρετικϊ οικεύο από 

διαφορετικό οπτικό.  

 

6. Τι πρέπει να κάνουμε;  

Η κατϊρτιςη εύκολων, ςαφών και κατανοητών οδηγιών αποτελεύ το κλειδύ για την 

επιτυχό ϋκβαςη του προγρϊμματοσ. Πρϋπει να διαςφαλιςτεύ ότι οι οδηγύεσ εύναι ευρϋωσ 

αποδεκτϋσ. Καταρτύςτε, κατόπιν ςυναύνεςησ, ϋνα απλό ςχϋδιο δρϊςησ, ςτο οπούο θα 

αναφϋρετε με ςαφόνεια ποιεσ εύναι οι εργαςύεσ πρϋπει να εκτελεςτούν, ποιοσ εύναι 

υπεύθυνοσ για αυτϋσ, πότε πρϋπει να εκτελεςτούν και με ποιον τρόπο.  

 

7. Μεταβίβαςη αρμοδιοτήτων  
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Χωρύσ ανθρώπινο δυναμικό δεν υπϊρχει διαχεύριςη. Για τον λόγο αυτό, πρϋπει να εύςτε 

ςε θϋςη να αξιολογόςετε τισ δυνατότητεσ κϊθε ατόμου ξεχωριςτϊ, να αναθϋςετε 

αρμοδιότητεσ ςε όλουσ και να αναγνωρύζετε τα αποτελϋςματα των προςπαθειών τουσ. 

Η επιτυχόσ ϋκβαςη του προγρϊμματοσ βαςύζεται ςτην εξαςφϊλιςη τησ οικειοπούηςόσ 

του από τα ϊτομα που καλούνται να διαδραματύςουν κεντρικό ρόλο ςτην υλοπούηςη 

του προγρϊμματοσ. Κατόπιν αυτού, μεριμνόςτε ώςτε να αναγνωρύζονται δημοςύωσ οι 

προςπϊθειεσ τουσ. 

 

8. Ενημέρωςη 

Η επεξόγηςη του προγρϊμματοσ, των οδηγιών που δόθηκαν και των εξοικονομόςεων 

που ϋχουν επιτευχθεύ αποτελεύ ϋναν τρόπο ενθϊρρυνςησ των ατόμων ώςτε να 

ςυμβϊλουν και τα ύδια ενεργϊ ςτην υλοπούηςη του προγρϊμματοσ. Προσ τον ςκοπό 

αυτό, μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε τουσ υφιςτϊμενουσ διαύλουσ επικοινωνύασ.  

 

9. Παρακολούθηςη … ςυνεχώσ και αδιαλείπτωσ  

Ένα ϊρτιο πρόγραμμα ενεργειακόσ διαχεύριςησ δεν ολοκληρώνεται με την υλοπούηςη 

των καθοριςμϋνων δρϊςεων και τησ πρώτησ παρακολούθηςησ. Συνιςτϊται ιδιαιτϋρωσ η 

παρακολούθηςη τησ ενεργειακόσ κατανϊλωςησ τουλϊχιςτον κϊθε ϋξι μόνεσ. Με τον 

τρόπο αυτό θα εύςτε ςε θϋςη να επαληθεύςετε εϊν ϋχει πρϊγματι εδραιωθεύ η αλλαγό 

τησ ςυμπεριφορϊσ και να παρϊςχετε κύνητρα ςτουσ χρόςτεσ για την ανϊληψη περαιτϋρω 

δρϊςησ. 

 

10. Επανεπένδυςη 

Αξιοποιόςτε τουσ χρηματικούσ πόρουσ που εξοικονομούνται χϊρη ςτη μεύωςη τησ 

ενεργειακόσ κατανϊλωςησ για την υλοπούηςη δρϊςεων ενεργειακόσ απόδοςησ που 

επιτρϋπουν την εξαςφϊλιςη εξοικονόμηςησ πόρων μόνο μϋςω δρϊςεων διαχεύριςησ.  
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6. Πηγϋσ ϋμπνευςησ: οριςμϋνοι πόροι και εμπειρύεσ 
που μπορούν να ςασ βοηθόςουν  

(υπό εκπόνηςη)



 

   33 

 

7. Περιεχόμενα δελτύων 

Δελτίο 1: Σύγκριςη τιμών ενεργειακόσ κατανϊλωςησ ανϊ 
κατηγορύα εγκατϊςταςησ 

Δελτίο 2: Υπόδειγμα ςυμφωνύασ προσ υπογραφό μεταξύ τησ 
εγκατϊςταςησ και του ςυμβουλύου 

Δελτίο 3: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα προτεινόμενα 
ςυςτόματα παρακολούθηςησ 

Δελτίο 4: Υπόδειγμα ενεργειακού ελϋγχου 

Δελτίο 5: Πρότυπα δελτύα για το ςχϋδιο δρϊςησ  

Δελτίο 6: Άλλες χρήσιμες πληροφορίες: ποςοςτϊ αναφορϊσ, 
δικτυακού τόποι 

 

(ςπό εκπόνηζη) 
 

(Δείηε ηο αναλςηικό εκπαιδεςηικό ςλικό e-pack για δημόζια κηίπια) 
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Στοιχεία επικοινωνίασ για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 
Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
Οδόσ Λεφκωνοσ 10-12 
Λευκωςία 1011 
Τθλ.  22667716/26 
Φαξ  22667736 
Web www.cea.org.cy  
Email info@cea.org.cy  

Bρείτε μασ ςτο  : ‘Ενεργειακό Γραφείο’ 
 
Δικτυακόσ τόποσ προγράμματοσ: www.euronet50-50max.eu  
Δικτυακόσ τόποσ δικτφου 50/50: www.euronet50-50max.eu/en/area-for-schools   
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου αρμόδιου ςυντονιςτι : euronet@diba.cat 
Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςυνεργαηόμενου φορζα από τθν Κφπρο: 
info@cea.org.cy  

Ενεργειακό Γραφείο 
Κυπρίων Πολιτών 

http://www.cea.org.cy/
mailto:info@cea.org.cy
http://www.euronet50-50max.eu/
http://www.euronet50-50max.eu/en/area-for-schools
mailto:euronet@diba.cat
mailto:info@cea.org.cy

