
 

Γίνετε υποστηρικτής του προγράμματος GreenBuilding 
Το Ευρωπαικό Πρόγραμμα GreenBuilding 

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με την σταθερή αύξηση της τιμής των καυσίμων, την μείωση των αποθεμάτων ορυκτών 
καυσίμων και σοβαρών επιπτώσεων στην παγκόσμια μεταβολή του κλίματος, τα 
Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη είναι αποφασισμένα να προωθήσουν ουσιαστικά την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το εθελοντικό πρόγραμμα  GreenBuilding είναι μια δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που στοχεύει στα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια του τριτογενή τομέα. Το πρόγραμμα 
προτρέπει τους οργανισμούς να μειώσουν την ενεργειακή κατανάλωση και τις 
εκπομπές CO2 στα κτίριά τους.  

Αν ο οργανισμός σας ασχολείται με τον σχεδιασμό κτιρίων, τις κατασκευές, την παροχή συμβουλών λειτουργίας και 
σχεδιασμού ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και είναι πρόθυμος να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες των κτιρίων να 
βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα GreenBuilding. Όταν ο πελάτης 
σας γίνει μέλος του προγράμματος GreenBuilding μέσω της δικής σας βοήθειας, τότε μπορείτε και εσείς να γίνετε 
Υποστηρικτής του προγράμματος Greenbuilding. Η θέση του υποστηρικτή- αποδίδεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή- πιστοποιεί ότι ο οργανισμός σας είναι κατάλληλος και ικανός να αναπτύξει και να υλοποιήσει σχέδια που 
ενισχύουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Τι χαρακτηρίζει έναν υποστηρικτή του προγράμματος GreenBuilding; 

Ένα  Μέλος του προγράμματος GreenBuilding  

πρέπει να αποδείξει σύμφωνα με τις οδηγίες για 

τα Μέλη , ότι ο οργανισμός του έχει καταβάλλει 

ουσιαστικές προσπάθειες να αυξήσει την 

ενεργειακή αποδοτικότητα ενός ή περισσοτέρων 

κτιρίων που του ανήκουν. Αυτό σημαίνει ότι οι 

ελάχιστες απαιτήσεις αφορούν την μείωση κατα 

τουλάχιστων 25% της πρωτογενούν ενέργειας 

για τις ακόλουθες περιπτώσεις:  

• Νέα κτίρια: συγκρινόμενα με τους 

κρατικούς κανονισμούς 

• Ανακαίνιση: συγκρινόμενα με τις 

απαιτήσεις πριν και μετά την ανακαίνιση. 

 Πρώτα απ' όλων: Κάθε οργανισμός που ασχολείται με παροχή μηχανολογικών υπηρεσιών, κατασκευές, 
αρχιτεκτονική, σχεδιαστικές και ενεργειακές υπηρεσίες που βοηθούν τους πελάτες  να βελτιώσουν την ενεργειακή 
αποδοτικότητα των κτιρίων τους και να εισάγουν τεχνολογίες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορεί να γίνει υποστηρικτής του 
προγράμματος GreenBuilding.  Ο υποστηρικτής του προγράμματος 
έχει ισχυρή δέσμευση να συμβάλλει στην προώθηση των 
αντικειμένων του προγράμματος greenBuilding. Ο ουσιαστικός 
ρόλος του υποστηρικτή είναι να ενθαρύνει και να βοηθάει τους 
πελάτες του να βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και να 
μειώνουν τις εκπομπές CO2 στα κτίριά τους.  Οι υποστηρικτές του 
προγράμματος  GreenBuilding διαδίδουν τις πληροφορίες του 
προγράμματος και  λαμβάνουν αποτελεσματικές και συγκεκριμένες 
δράσεις για να επιτύχουν την συμμετοχή του πιθανού Μέλους στο 
πρόγραμμα. Οι κοινές στρατηγικές είναι: : 
• Διάδοση του υλικού προώθησης 
• Ευρεία πληροφόρηση στην ιστοσελίδα της εταιρίας 
• Συζητήσεις με τους πελάτες 
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• Παρουσιάσεις σε ημερίδες 

Οι υποστηρικτές έχουν παραθέσει αποδείξεις ότι έχουν βοηθήσει τουλάχιστον ένα πιθανό μέλος να συμμετέχει 
στο πρόγραμμα GreenBuilding . 

Οφέλη από την συμμετοχή στο πρόγραμμα GreenBuilding ως υποστρικτής! 

 Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρίας ως Υποστηρικτή του 
προγράμματος, η εταιρία θα λάβει Διεθνή αναγνώριση για την προσφορά της στο πεδίο της 
ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο Υποστηρικτής μπορεί 
να χρησιμοποιήσει το λογότυπο και το υλικό του προγράμματος Greenbuilding, για να 
υποστηρίξει την στρατηγική διάδοσης. Ο υποστηρικτής, το μέλος και το παράδειγμα καλής 
εφαρμογής θα εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή και Εθνική ιστοσελίδα του προγράμματος, σε 
φυλλάδια καθώς και άλλες δημοσιεύσεις. Αν είναι επιθυμητό, ο υποστηρικτής θα μπορεί να 
αναμειχτεί ενεργά σε δημόσιες σχέσεις, καθώς και σε ημερίδες και παρουσιάσεις.  

Άλλα οφέλη είναι τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά βραβεία GreenBuilding. Αυτά θα παρέχουν μια 
πρόσθετη πλατφόρμα για του υποστηρικτές του προγράμματος για να επιδείξουν την ειδίκευση και τις υπηρεσίες 
τους στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.   

Με το να γίνετε υποστηρικτής του προγράμματος GreenBuilding σας δίνετε η δυνατότητα να διαδώσετε τις δράσεις και 
τις υπηρεσίες σας στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό κοινό. Η εταιρία σας θα ενσωματωθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο.  

Τα οφέλη σας 

• Αναγνώριση και έγκριση της πείρας, των ενεργειών και των υπηρεσιών σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως επικυρωμένος οργανισμός 

• Παρουσίαση και επικοινωνία του οργανισμού σας ως έμπειρη και ικανή επαφή για ζητήματα ενεργειακής 
αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Επικοινωνία για το πρόγραμμα GreenBuilding 

Ιστοσελίδα του GreenBuilding: 
www.eu-greenbuilding.org

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα    Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Έργου    
European Commission     Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)  
       German Energy Agency 
Joint Research Centre      Energy Efficiency in Buildings    
Paolo Bertoldi       Nana Doerrie      
TP 450        Chausseestraße 128a     
I-21020 Ispra (VA)      10115 Berlin 
Phone: +39 03 32/78 92 99     Phone: +49 (0)30 72 61 65-687   
Fax: +39 03 32/78 99 92      Fax: +49 (0)30 72 61 65-699 
paolo.bertoldi@ec.europa.eu     doerrie@dena.de  
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