
ΓΖΜΟ ΜΔΣΑΜΟΡΦΩΖ  

Ζ εκπεηξία από ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηύπνπ ISO 

50001 θαη ηνπ ΓΑΔ ζηνλ Γήκν Μεηακόξθσζεο 



Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ 
 

• Βξίζθεηαη βνξεηνδπηηθά ηνπ Λεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο  

• Βνξεηνδπηηθά ηνπ δήκνπ πςώλεηε ε Πάξλεζα, Βνξεηναλαηνιηθά βξίζθεηαη ε Πεληέιε θαη ηνπνζεηείηαη ζηηο αλαηνιηθέο όρζεο 

ηνπ Κεθηζνύ πνηακνύ.     

Πιεζπζκόο: 29.891 θαηνίθνπο 

Έθηαζε : 5,5 km2 

Γηαζρίδεηαη από δύν κεγάινπο νδηθνύο άμνλεο ηελ Δζληθή Οδό Αζελώλ-Λακίαο θαη ηελ Αηηηθή Οδό 

• ηα δηνηθεηηθά ηνπ όξηα πεξηιακβάλεη ηελ Βηνκεραληθή Πεξηνρή έθηαζεο πεξίπνπ 1.500 ζηξεκκάησλ ε νπνία γεηηληάδεη κε 

ηνλ αζηηθό ηζηό ηεο πόιεο.   
 

 

 



Κύξηα Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα 

 

• Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

• Ηρνξύπαλζε  

• Κπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα 

• Παξακέιεζε δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

• Βηνκεραληθά απόβιεηα 

• Ύπαξμε Κέληξνπ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ  

 



1.1. Γηαηί κπήθακε ζηε δηαδηθαζίαο Βειηίσζεο ησλ  

Δλεξγεηαθώλ Δπηδόζεσλ 

 

• Η πξνζηαζία θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί κηα από ηηο 

πξνηεξαηόηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο 

 

• Τπάξρεη επαηζζεηνπνίεζε θαη αλαγθαηόηεηα ιόγσ ησλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ 

 

• Τπάξρεη μεθάζαξν ΟΡΑΜΑ γηα ηελ ελέξγεηα 

 

 

 

 



Σν ΟΡΑΜΑ γηα ηελ Δλέξγεηα 

Η αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη 

αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ε πιήξεο αμηνπνίεζε ηνπο 

ζε όια ηα πεδία δξάζεο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ 

πόιε, κε παξάιιειε πξνώζεζε ηεο αληίιεςεο γηα αλάπηπμε 

θαη πξνώζεζε ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο ζηνλ επηρεηξεκαηηθό 

θόζκν ηνπ Γήκνπ (πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο) αιιά θαη 

ζηε θαζεκεξηλή δσή ηνπ δεκόηε.  



1.2. Πόηε θαη Πσο κπήθακε ζηε δηαδηθαζία  

Βειηίσζεο ησλ Δλεξγεηαθώλ Δπηδόζεσλ 
 

Η απόθαζε πξνζρώξεζεο ζην ‘ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ’ θαη ε 

απόθαζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ ISO 50001 πάξζεθε ην 

2015 κεηά από πξόζθιεζε από ηνλ ύλδεζκν Βόξεηαο θαη 

Αλαηνιηθήο Αζήλαο .Β.Α.Α (πξώελ 21 ΟΣΑ) κε ηελ ηερληθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ από ην ΚΑΠΔ ζην πιαίζην ηνπ 

επξσπατθνύ έξγνπ «50000 and 1 SEAPs» .  

 



2. Βήκαηα πνπ αθνινπζήζακε θαη Πξνβιήκαηα / 

πκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε θάζε έλα από απηά 

 

2.1. Γεκηνπξγία απαξαίηεηεο νξγαλσηηθήο δνκήο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

 δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ επηδόζεσλ   

2.2.  Οξηζκόο έηνπο βάζεο 

2.3.  πιινγή δεδνκέλσλ ελέξγεηαο πνπ αθνξνύλ ηηο  Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ην 

 ISO 50001 

2.4. Αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ελέξγεηαο θαη ε απνηύπσζε ηνπο ζε δηαδηθαζίεο θαη 

 έληππα. 

2.5.  Αλάπηπμε δηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηεο Δλέξγεηαο 

   

.   



2.1. Γεκηνπξγία απαξαίηεηεο νξγαλσηηθήο δνκήο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο βειηίσζεο ησλ ελεξγεηαθώλ 

επηδόζεσλ 

Γεκηνπξγία απαξαίηεηεο νξγαλσηηθήο δνκήο 

 

• Οξηζκόο ηνπ Αληηδεκάξρνπ Πξνγξακκαηηζκνύ Αλάπηπμεο θαη Σερληθώλ Έξγσλ σο 

εκπροζώποσ ηης διοίκηζης ηοσ Δήμοσ θαη ππεύζπλνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ 

ISO 50001. 

• πγθξόηεζε Οκάδαο Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο. Η ομάδα ζσγκροηήθηκε από 

εργαζόμενοσς ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Οδνθσηηζκνύ, ησλ Απηνθηλήησλ/Ορεκάησλ, ζηνλ 

Αζιεηηζκό/Πνιηηηζκό, ηελ Κνηλσληθή Μέξηκλα, ηα ρνιεία θαη ζηα Κεληξηθά Γεκνηηθά Κηίξηα. 

• Οξηζκόο Σσνηονιζηικής Ομάδας γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΓΑΔ θαη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ  

εθαξκνγή ηνπ ISO 50001.  

 

Πξνβιήκαηα ηεο Οκάδαο Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο 

 

• Γπζιεηηνπξγία ηεο Οκάδαο ιόγσ ηεο παξεκβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ελεξγεηαθήο 

παξαθνινύζεζεο ζηηο θύξηεο αξκνδηόηεηεο πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. 

• Έιιεηςε βαζηθώλ γλώζεσλ ζρεηηθώλ κε ην αληηθείκελν ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο 

παξαθνινύζεζεο.   

 

   



2.2. Οξηζκόο έηνπο βάζεο 
 

Οη ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ Έηνπο Βάζεο ήηαλ: 

πιινγή δεδνκέλσλ  

• Δληνπηζκόο ησλ Οξγαλσηηθώλ θαη Γηνηθεηηθώλ αιιαγώλ πνπ έγηλαλ ζην Γήκν (ζπγρσλεύζεηο 

λνκηθώλ πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ) ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010-2014 ιόγσ ην «Καιιηθξάηε»   

• πιινγή νηθνλνκηθώλ απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ζρεηηθώλ κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο από ην 

έηνο 2010 έσο ην έηνο 2014. 

• Δληνπηζκόο ησλ ελεξγεηαθώλ παξεκβάζεσλ πνπ έγηλαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2010-2014. 

 

Οξηζκόο θξηηεξίσλ επηινγήο έηνπο βάζεο  

• Βαζηθό θξηηήξην επηινγήο ηνπ έηνπο βάζεο ήηαλ ε δηαζεζηκόηεηα θαη ε επθνιία πξόζβαζεο ζηα 

ελεξγεηαθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο πνπ ζα επηιεγεί. 

• Πόηε έγηλαλ ελεξγεηαθέο παξεκβάζεηο πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

ελεξγεηαθή επίδνζε.    

 

Πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

• ηηο 14/10/2015 νξίζηεθε σο Έηνο Βάζεο ην έηνο 2012 γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ ΓΑΔ όζν θαη ηελ 

αλάπηπμεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο. Παξόιαπηα επεηδή ην Πξόηππν ISO 50001 

παξαθνινπζεί ηελ κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο από έηνο ζε έηνο έρεη σο απαίηεζή ηνπ ην έηνο βάζεο 

λα είλαη ην ακέζσο πξνεγνύκελν από ην έηνο εθαξκνγήο ηνπ. Έηζη ζηελ πνξεία αλαζεσξήζεθε 

ην έηνο βάζεο γηα ην ISO 50001. 



2.3. πιινγή ζηνηρείσλ ελέξγεηαο γηα ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ην Έηνο Βάζεο 2012 

Δγθαηαζηάζεηο  

 

• Γεκαξρεία  

• ΚΔΠ 

• Γεκνηηθό Νεθξνηαθείν-Κπιηθείν 

• Γεκνηηθά Ιαηξεία 

• Κηίξην ζηέγαζεο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο 

• Βξεθνλεπηαθνί ηαζκνί, Παηδηθνί ηαζκνί 

• ΚΑΠΗ 

• Πλεπκαηηθό Κέληξν 

• πλεδξηαθό Κέληξν 

• Αλνηθηό Κνιπκβεηήξην 

• Αζιεηηθέο Δγθαηαζηάζεηο 

• ρνιεία 

• Απνζήθεο  

• Υώξνο Δπηζθεπήο Ορεκάησλ 

 

Δμνπιηζκόο 

  

• Κιηκαηηζηηθά,  

• Λακπηήξεο θσηηζκνύ  

• θηι 

 

Ορήκαηα  

 

• Απηνθίλεηα 

• Μεραλήκαηα έξγνπ 

• Κηι 

 

Γηεξγαζίεο 

 

• Γεκνηηθόο Φσηηζκόο  

 Η ζπιινγή ζηνηρείσλ ελέξγεηαο έγηλε ζην ζύλνιν ησλ πεξηνρώλ ελεξγεηαθήο ρξήζεο 

ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ, για όλες ηις πηγές ενέργειας πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ (ειεθηξηθή ελέξγεηα, θπζηθό αέξην, πεηξέιαην, βελδίλε) νη νπνίεο είλαη:  
 



2.3.1.πιινγή ηνηρείσλ γηα ηα Γεκνηηθά Κηίξηα 

 

Ο Γήκνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ζπλνιηθά 52 ππνδνκώλ νη νπνίεο είλαη: 

 

• 23 ρνιηθέο ππνδνκέο  

• 11 Κνηλσληθέο  ππνδνκέο  

• 10 Αζιεηηθέο ππνδνκέο) 

• 4 Πνιηηηζηηθέο  ππνδνκέο 

• 4 Τπνδνκέο  γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε-Βνεζεηηθέο ππνδνκέο  

 

Από ηηο 52 παξαπάλσ ππνδνκέο νη 42 είλαη Κηίξηα θαη ρνιεία (Κηηξηαθά πγθξνηήκαηα) από ηα 

νπνία: 

10 είλαη ηδηόθηεηα,  

11 είλαη κηζζσκέλα θαη  

21 είλαη ηα ρνιεία θαη ην 2Ο Κιεηζηό Γπκλαζηήξην πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΟΚ (ζήκεξα Κηεξηαθέο Τπνδνκέο (Κη.Τπ.))  

 

Σν είδνο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ζέξκαλζε είλαη: 

17 ρξεζηκνπνηνύλ Πεηξέιαην,  

11 ρξεζηκνπνηνύλ Φπζηθό Αέξην,  

14 Ηιεθηξηθό Ρεύκα 



Πίλαθαο πιινγήο ηνηρείσλ Δλέξγεηαο γηα ηα Γεκνηηθά Κηίξηα 



2.3.1.2. ρέδην Πίλαθα πιινγήο ηνηρείσλ Δλέξγεηαο γηα ηα Γεκνηηθά Κηίξηα 

ΣΔΓΑΕΟΜΔΝΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ / 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΔΣΟ 

ΚΑΣΑΚ

ΔΤΖ 

ΔΠΗΦΑΝ

ΔΗΑ 

ΚΑΣΑΚ

ΔΤΖ m2 

ΠΟΟΣ

ΖΣΑ ΖΛ. 

ΔΝΔΡΓΔ

ΗΑ 

(kWh-el) 

 

ΔΗΓΟ 

ΘΔΡΜΑΝ

Ζ 

ΠΟΟΣ

ΖΣΑ 

Φ.Α. 

(kWh) 

 

ΠΟΟ

ΣΖΣΑ 

ΠΔΣΡ

ΔΛΑΗ

ΟΤ (lt) 

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΠΔΣΡΔΛ

ΑΗΟΤ 

(kWh) 

ΤΝΟΛΑ 

Δ CO2 

 

ΤΝ

ΟΛΑ 

Δ 

CO2 

/ m2 

 

Γεκαξρείν (Ιδηόθηεην) 1994 1032 140.161,6

8 

ΠΔΣΡΔΛΑΙ

Ο 

5.640 55.840,51 175.955,19 170,5 

ΚΔΠ 1982 128 14.531,67 ΗΛ. 

ΡΔΤΜΑ    

16.696,89 130,44 

 

2νο Βξεθηθόο (4ν 

Βξεθνλεπηαθό 

Παξάξηεκα) 

1981 165 18.117,95 ΗΛ. 

ΡΔΤΜΑ 

20.817,52 126,17 

Αλνηρηό 

Κνιπκβεηήξην  

2004 1180 196.575,9 ΦΤΙΚΟ 

ΑΔΡΙΟ 

3.256.857 883.750,82 748,94 

πλεδξηαθό Κέληξν  2007 1054,88 339.715,7 ΗΛ. 

ΡΔΤΜΑ  

390.333,34 370,03 

Γεκνηηθό 

Νεθξνηαθείν - 

Κπιηθείν 

1974 180 26.511,87 ΗΛ. 

ΡΔΤΜΑ 

30.462,14 169,23 

2ν Γπκλάζην 1992 1636 11.567,63 ΠΔΣΡΔΛΑΙ

Ο 

4.000 39.603,2 23.865,26 14,59 

1998     

(ΠΡΟΘ 2 

ΑΙΘ) 

103,68 



2.3.1.3. Απνηειέζκαηα Δθπνκπώλ CO2  ζην ύλνιν ησλ Γεκνηηθώλ 

Κηηξίσλ 

Δίδνο 

Δλέξγεηαο 

Πνζόηεηα ζε 

kwh 

 

Πνζόηεηα 

εθπνκπώλ ζε 

CO2 Kg 

Πνζνζηά % 

εθπνκπώλ ζε 

CO2 Kg 

Ηιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

1.397.402,52 1.605.615,50 64,52 

 

Φπζηθνύ Αέξην 3.752.048,00 757.913,70 

 

30,46 

Πεηξειαίνπ 467.594,98 

 

124.847,86 

 

5,02 

 

ύλνια 2.488.377,06 

 

100,00 

 



2.3.1.4. Απνηειέζκαηα Δθπνκπώλ CO2  πλνιηθά θαη Αλά m2  ζηα πην 

Δλεξγνβόξα Γεκνηηθά Κηίξηα  
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2.3.2. πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνλ Γεκνηηθό Φσηηζκό 

 Ο Γήκνο Μεηακόξθσζεο έρεη ζπλνιηθά 255 παξνρέο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από 

ηηο νπνίεο:  

 

• νη 40 ηξνθνδνηνύλ ηα Γεκνηηθά Κηίξηα 

• νη 193 ηξνθνδνηνύλ ην Γεκνηηθό θσηηζκό  

• θαη 22 είλαη ινηπέο 

 

Η πλνιηθή Καηαλάισζε ησλ 193 παξνρώλ ηνπ Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ είλαη: 

2.173.458 kwh θαη απηή αληηζηνηρεί ζε 2.497,3 tons CO2. 

 



2.3.3. πιινγή ζηνηρείσλ γηα ηα Γεκνηηθά Ορήκαηα 

Σν πιήζνο ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ είλαη 34 νρήκαηα  

2 νρήκαηα ρξεζηκνπνηνύλ Φπζηθό Αέξην, 23 Πεηξέιαην θαη ηα 9 Βελδίλε   

Σα ζηνηρεία πνπ πεξηζπιιέγεζαλ γηα ηα Ορήκαηα είλαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία: 

• Ο Σύπνο-Υξήζε ηνπ Ορήκαηνο 

• Σν Καύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηεί 

• Σν έηνο πξώηεο θπθινθνξίαο ηνπ 

• Ο Κπβηζκόο-Βάξνο 

• Ζ Καηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ  

• Σα Υηιηόκεηξα πνπ δηέλπζε 

 

Καη ππνινγίζζεθαλ γηα θάζε Όρεκα: 

• Οη εθπνκπέο ζε CO2 



2.3.3. Απνηειέζκαηα Δθπνκπώλ CO2 από ηα Γεκνηηθά Ορήκαηα 

Καύζηκν Κίλεζεο  Δθπνκπέο CO2 [tons]  

 

Φπζηθό Αέξην  54,13 

 

Πεηξέιαην  210,95 

 

Βελδίλε  19,67 

 

ΤΝΟΛΟ: 284,75 



 Μεγάιε δπζθνιία ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ παξνρώλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

• Καηά ηελ αλαδήηεζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ παξνρώλ ππήξμαλ παξνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζεκεία 

πνπ δελ είλαη εύθνιε ε πξόζβαζε ζ’ απηέο θαη αθόκε θαη ζήκεξα θάπνηεο δελ έρνπλ 

ηαπηνπνηεζεί.  

• Βξέζεθε παξνρή πνπ αλήθεη ζε θηίξην πνπ κίζζσλε ν Γήκνο κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 2012, ην νπνίν 

ζηακάηεζε ν Γήκνο λα κηζζώλεη, ρσξίο λα δηαθόςεη ηε παξνρή, ζπλερίδνληαο λα πιεξώλεη  κέρξη 

θαη ζήκεξα ηελ θαηαλάισζε γηα απηή ηε παξνρή. 

• Τπάξρνπλ παξνρέο κε κεδεληθή θαηαλάισζε πνπ δελ έρνπλ δηαθνπεί θαη ν Γήκνο πιεξώλεη γηα 

απηέο ηελ πάγηα εηζθνξά ζηε ΓΔΗ.         

 Αδπλακία ζηνλ έιεγρν θαη ηελ επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ θαηαλαιώζεσλ από ηε ΓΔΖ ιόγσ 

αιιαγήο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ ηεο ζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί ε επηθνηλσλία κε 

ηε ΓΔΓΓΖΔ.   

 Αδπλακία απνζηνιήο από ηε ΓΔΖ ηζηνξηθώλ ζηνηρείσλ θαηαλαιώζεσλ ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή 

 

 

Πξνβιήκαηα/πκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 
ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ 

 Μεγάιε δπζθνιία ζηελ αλαδήηεζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ λνκηκνπνηεηηθώλ εγγξάθσλ θαη 

ζρεδίσλ ησλ θηηξίσλ. 

 Απνηύπσζε – Απόδεημε ησλ θηηξίσλ πνπ θαηαλαιώλνπλ ηελ πεξηζζόηεξε ελέξγεηα. 



2.4 Αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε απνηύπσζε ηνπο ζε 

Γηαδηθαζίεο θαη ζε Έληππα 

Αλάιπζε θαη Απνηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε Γηαδηθαζίεο θαη ζε Έληππα   

• Όια ηα ζηνηρεία πνπ πεξηζπιιέγεζαλ θαηά ηελ ελεξγεηαθή απνγξαθή αλαιύζεθαλ θαη 

απνηππώζεθαλ ζε Έληππα ηα νπνία ήηαλ ζύκθσλα κε ηηο Γηαδηθαζίεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

πνπ νξίδεη ην πξόηππν ISO 50001 

 

Πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ Αλάιπζε θαη ηελ Απνηύπσζε ησλ ζηνηρείσλ 

Αποκωδικοποίηζη ζηοιτείων από ηοσς λογαριαζμούς ηης ΔΕΗ 

• Ο ηξόπνο πνπ παξαθνινπζεί ε ΓΔΗ ηηο θαηαλαιώζεηο δελ δηεπθνιύλεη ηελ απνηύπσζε ηνπο ζηα 

Έληππα ηνπ πζηήκαηνο Παξαθνινύζεζεο ηεο Δλέξγεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 50001 κε 

απνηέιεζκα λα απαηηείηαη αξθεηή πξνζπάζεηα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηαλάισζεο ζην έηνο θαη 

αθόκε κεγαιύηεξε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο κεληαίαο θαηαλάισζεο ε νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο θαηαλάισζεο αλά κήλα.    



2.5 Αλάπηπμε Γηαδηθαζηώλ ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο 

Δλέξγεηαο 

Οη Γηαδηθαζίεο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο πνπ αλαπηύρζεθαλ εληάζζνληαη  ζηηο παξαθάησ 

ελόηεηεο: 

ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ / ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ / ΒΔΛΣΗΩΖ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 2: ΥΔΔΗ ΜΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟ - ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ  

ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 4: ΥΔΓΗΑΜΟ ΝΔΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ  / ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

ΠΗΝΑΚΑ ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ ΑΠΑΗΣΖΔΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ISO 50001:2011 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ ΣΟΤ .Γ.Δλ.  

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

 

 



3. Δθπόλεζε ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο  

Παξάιιεια εθπνλήζεθε ην ρέδην Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ). 

 

Αμηνπνηώληαο ηελ αλαιπηηθή ζπιινγή ελεξγεηαθώλ ζηνηρείσλ πνπ θαηαγξάςακε ιόγσ 

ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ISO 50001 θαη αθνξνύλ ζηηο δεκνηηθέο ππνδνκέο αλαδεηήζεθαλ 

ηα επηπξόζζεηα ζηνηρεία θαηαλαιώζεσλ γηα ηνλ Οηθηαθό Σνκέα, ηνλ Σξηηνγελή Σνκέα θαη 

ηνλ Σνκέα ησλ Μεηαθνξώλ ζην Γήκν Μεηακόξθσζεο.  



  

Οηθηαθόο Σνκέαο 

• Η ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηνλ νηθηαθό ηνκέα ήηαλ πνιύ δύζθνιε γηα δύν θπξίσο ιόγνπο:  

       α) γηαηί ε ζπιινγή πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ από  ηνπο δεκόηεο δελ ήηαλ εύθνιε θαη  

       β) ιόγσ ηεο αδπλακίαο ηνπ παξόρνπ ηεο ΓΔΗ λα πξνζθνκίζεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία. 

 

Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

• Ο ππνινγηζκόο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθό ηνκέα έγηλε κε ζηαηηζηηθή 

πξνζέγγηζε, ρξεζηκνπνηώληαο ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ 

 

Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 

• Αλάινγα ζηνηρεία από ηελ ΔΛΣΑΣ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο  

 

πιινγή ζηνηρείσλ θαη Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

• Γηα ηελ θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ  ζηνλ νηθηαθό ηνκέα δεηήζεθαλ ζηνηρεία από  ηελ Δηαηξεία 

Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο «Φπζηθό Αέξην Α.Δ».  

3.1. Καηαλαιώζεηο Δλέξγεηαο ζηνλ Οηθηαθό Σνκέα, Σξηηνγελή Σνκέα θαη 

ζην Σνκέα ησλ Μεηαθνξώλ  



Σξηηνγελήο Σνκέαο 

• Τπήξμε αδπλακία ζπιινγήο ζηνηρείσλ από ηνπο παξόρνπο ζρεηηθά κε ηελ Ηιεθηξηθή Δλέξγεηα θαη ην 

Πεηξέιαην Θέξκαλζεο ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα. 

• Γηα ηελ θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ  ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα πξνζθνκίζζεθαλ  ζηνηρεία από  ηελ Δηαηξεία 

Παξνρήο Αεξίνπ Αηηηθήο  «Φπζηθό Αέξην Α.Δ.»  
 

Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

• Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηεο 
ΔΣΑΣ θαζώο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζην Γήκν 
Μεηακόξθσζεο. Με ηνλ ηξόπν απηό ππνινγίζηεθε αλαινγηθά κε ηνλ αξηζκό ησλ επηρεηξήζεσλ ην πνζνζηό ηεο 
ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην Γήκν Μεηακόξθσζεο.  

 

Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο 

• Αλάινγε κέζνδνο αθνινπζήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. 
 

Τπνινγηζκόο θαηαλάισζεο Φπζηθνύ Αεξίνπ 

• Γηα ηελ θαηαλάισζε θπζηθνύ αεξίνπ  ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα πξνζθνκίζζεθαλ  ζηνηρεία από  ηελ Δηαηξεία Παξνρήο 
Αεξίνπ Αηηηθήο  «Φπζηθό Αέξην Α.Δ.»  

 

 

 

Σνκέαο Μεηαθνξώλ 

• Η θαηαλάισζε θαπζίκνπ από ηα ηδησηηθά νρήκαηα ήηαλ δύζθνιν λα ππνινγηζηεί θαη ε ζηαηηζηηθή κέζνδνο ε 

νπνία επηιέρζεθε νδεγεί έκκεζα ζηνλ ππνινγηζκό ησλ εθπνκπώλ CO2  

 



3.2. Απνηειέζκαηα Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηνλ Οηθηαθό Σνκέα,  Σξηηνγελή 

Σνκέα, ζην Σνκέα ησλ Μεηαθνξώλ θαη ζην ύλνιν ησλ Σνκέσλ 

Δίδνο 

Δλέξγεηαο 

πλνιηθή 

Καηαλάισζε 

Δλεξγείαο 

 (kwh) 

πλνιηθέο 

Δθπνκπέο 

CO2 

[tons] 

Ζιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

58.376.454 67.074,55 

 

Πεηξέιαην 54.280.620 14.492,93 

Φπζηθό Αέξην 5.779.142 1.167,39 

ύλνιν ζηνλ Οηθηαθό Σνκέα: 82.734,87 

Δίδνο 

Δλέξγεηαο 

πλνιηθή 

Καηαλάισζε 

Δλεξγείαο 

 (kwh) 

πλνιηθέο 

Δθπνκπέο CO2 

[tons] 

Ζιεθηξηθή 

Δλέξγεηα 

60.374.614 69.370,43 

 

Πεηξέιαην 17.185.000 4.588,40 

Φπζηθό Αέξην 3.243.191 655,12 

ύλνιν ζηνλ Σξηηνγελή Σνκέα: 74.613,95 

ύλνιν 

Ορεκάησλ 

Δθπνκπέο CO2 

 [tons] 

Γεκνηηθά 

Ορήκαηα 

284,75 

Ηδησηηθά 

Ορήκαηα 

40.134,95 

ύλνιν Σνκέα  

Μεηαθνξώλ 

40.418,95 

Σνκέαο 

Καηαλάισζεο 

πλνιηθέο 

Δθπνκπέο CO2 

[tons] 

 %Πνζνζηά 

Δθπνκπώλ CO2 

[tons] 

Γεκνηηθά Κηίξηα 2.488,38 1,23 

Γεκνηηθόο Φσηηζκόο 2.497,30 1,23 

Οηθηαθόο Σνκέαο 82.734,87 40,81 

Σξηηνγελήο Σνκέαο 74.613,95 36,80 

Σνκέαο Μεηαθνξώλ 40.418,95 19,94 

ύλνιν: 202.753,45 100,00 
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3.2. Απνηειέζκαηα Καηαλάισζεο Δλέξγεηαο ζηνλ Οηθηαθό Σνκέα,  Σξηηνγελή 

Σνκέα, ζην Σνκέα ησλ Μεηαθνξώλ θαη ζην ύλνιν ησλ Σνκέσλ 



4. Πνύ βξηζθόκαζηε 

Γηα ην ρέδην Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ)   
 

Έρεη νινθιεξσζεί ην ΓΑΔ θαη βξηζθόκαζηε ζην ζηάδην ηεο ππνβνιήο ηνπ. 

 

 

Γηα ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο ζύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 50001   
 

Έρεη νινθιεξσζεί θαη αλακέλνπκε ηελ πηζηνπνίεζε 



5. Οθέιε από ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνηύπνπ ISO 50001 θαη ηνπ 

ΓΑΔ ζηνλ Γήκν Μεηακόξθσζεο 

Μέζα από απηή ηε δηαδηθαζία πιένλ: 

 

 Γλσξίδνπκε θαη παξαθνινπζνύκε ηηο Δλεξγεηαθέο Υξήζεηο ζην Γήκν 

 

 Κξίλνπκε πνηεο επεκβάζεηο έρνπλ πξνηεξαηόηεηα λα γίλνπλ κε βάζε ηα 

νθέιε πνπ ζα έρνπκε από θάζε κηα από απηέο κε κεηξήζηκα απνηειέζκαηα 

 

 Η Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ έρεη ζαθή εηθόλα ηεο θαηάζηαζεο θαη είλαη 

επθνιόηεξε ε δηαδηθαζία αλάιεςεο απνθάζεσλ από απηή 

 

 Βειηηώλεηαη ε ελεξγεηαθή ζπλείδεζε ηνπ πξνζσπηθνύ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

θαηνίθσλ. 

 



 

Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

 

Παλαγηώηεο Καξλέζεο 

Γήκνο Μεηακόξθσζεο 

Απηνηειέο Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνύ Αλάπηπμεο θαη 

Πιεξνθνξηθήο 

Σειέθσλν: 2132012900 (εζση:163)   

e-mail: pkarnesis@metamorfossi.gr 


