
   

Γίνετε Μέλος του Προγράμματος GreenBuilding  
Το Ευρωπαϊκό 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 μια εταιρία ή οργανισμός είναι διαθέσιμα να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να 
εισάγουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα κτίριά τους, θα ανταμειφθεί για τις 
προσπάθειες και τις ενέργειές του κερδίζοντας την θέση του Μέλους του 
προγράμματος Greenbilding. Η θέση μέλους του GreenBuilding- που χορηγείτε από 
την Ευρωπαική Επιτροπή- πιστοποιεί ότι ο οργανισμός σας φροντίζει για το μέλλον 
του με έναν από τους βιωσιμότερους τρόπους- με την βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης των κτιρίων του.I 

Τι χαρακτηρίζει ένα μέλος του προγράμματος Greenbuilding; 

Πρώτα απο όλων: Κάθε ιδιοτικός ή δημόσιος οργανισμός που του ανήκει, η νοικίαζει ένα κτίριο του τριτογενή 
τομέα, μπορεί να γίνει μέλος του προγράμματος GreenBuilding. 

Ένα  Μέλος του προγράμματος GreenBuilding  έχει 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 ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς 
• ανακαίνιση: συγκρινόμενη με τις απαιτήσεις πριν και μετά την ανακαίνιση 
• ανακαίνηση που εχει είδη τελειώσει: συγκρινόμενη με τις απαιτήσεις πριν και μετά την ανακαίνησ  ή 25% κάτω 

από ισχύοντες κρατικούς κανονισμούς 
• Νεα κτίρια που έχουν είδη κατασκευαστεί: 25% κάτω από τους ισχύοντες κρατικούς μηχανισμούς 
Πρέπει να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα:  
• μια Ενεργειακή Καταγραφή 
• ένα Σχέδιο Δράσης 
• εκτέλεση του Σχεδίου Δράσης  
• μια δέσμευση για τακτική αναφορά της ενεργειακής κατανάλωσης 
Δεν υπάρχει αμοιβή για την διαδικασία πιστοποίησης! 
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Δεν υπάρχει αμοιβή για την διαδικασία πιστοποίησης! 

Γίνετε μέλος του προγράμματος GreenBuilding ! 

 Όταν η Ευρωπαική Επιτροπή εγκρίνει την συμμετοχή της εταιρίας σας ως μέλος 
στο πρόγραμμα Greenbuilding, επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου του 
προγράμματος, προβάλλοντας στο ευρύ κοινό ότι ο οργανισμός σας φροντίζει 
για το μέλλον. Το μέλος και το παράδειγμα καλής εφαρμογής θα εισαχθούν στην 
Ευρωπαϊκή και Εθνική ιστοσελίδα του προγράμματος, σε φυλλάδια καθώς και σε 
άλλες δημοσιεύσεις. Αν είναι επιθυμητό,  το μέλος θα μπορεί να αναμειχτεί 

ενεργά σε δημόσιες σχέσεις, καθώς και σε ημερίδες και παρουσιάσεις. 

Άλλα οφέλη είναι τα Εθνικά και Ευρωπαικά βραβεία GreenBuilding.  Με αυτά κάθε μέλος θα έχει την ευκαιρία να 
επιδείξουν την προσφορά τους στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας.   

Με το να γίνετε μέλος του προγράμματος GreenBuilding σας δίνετε η δυνατότητα να παρουσιάσετε τις δράσεις και για 
ένα βιώσιμο παγκόσμιο μέλλον στο ευρύτερο. Θα είστε ένας σημαντικός μεταδότης καθώς το παράδειγμα καλής 
εφαρμογής θα ενθαρρύνει και άλλους οργανισμούς να ακολουθήσουν την τακτική σας.  

Τα οφέλη σας: 

• Αναγνώριση και έγκριση των δράσεων σας για ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων σας από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως επικυρωμένος οργανισμός για την υπευθυνότητά σας στον τομέα της 
ενεργειακής αποδοτικότητας 

• Παρουσίαση και επικοινωνία του οργανισμού σας και του παραδείγματος καλής πρακτικής μέσω των 
δημοσίων σχέσεων του προγράμματος Greenbuilding 

Επικοινωνία για το πρόγραμμα GreenBuilding 

Ιστοσελίδα προγράμματος: 

www.eu-greenbuilding.org

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα    Συντονιστής 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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