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Τι είναι το ISO 50001

Βήματα Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 50001



Εικόνα 1: Energy Management System for this International Standard, ISO 50001:2011(E)



Το ΙSO 50001 αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης
που παρέχει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να:

• αναπτύξουν πολιτικές για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας

• καθορίσουν αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους για την
επίτευξη των ενεργειακών πολιτικών

• δημιουργήσουν βάση δεδομένων για τη βέλτιστη κατανόηση
και επισκόπηση της κατάστασης και στη συνέχεια για τη
λήψη αποφάσεων και μέτρων

• μετρήσουν τα αποτελέσματα εφαρμογής των δράσεων και
μέτρων εξοικονόμησης

• ανασκοπήσουν την αποτελεσματικότητα της πολιτικής

• βελτιώνουν διαρκώς τα αποτελέσματα της ενεργειακής
διαχείρισης μέσω συστηματικής παρακολούθησης και
αξιολόγησης των διαδικασιών



Σκοπός ISO 50001: Συνεχής βελτίωση της

ενεργειακής επίδοσης, δηλαδή της ενεργειακής

αποδοτικότητας, χρήσης και κατανάλωσης μέσα

από τη συστηματική εφαρμογή πρότυπων

διαδικασιών διαχείρισης ενέργειας



Το τελικό προϊόν του Προτύπου 
Ενεργειακού Συστήματος 
Διαχείρισης (EnMS) είναι η 
παροχή μετρήσιμων 
αποτελεσμάτων. 
Οι βελτιώσεις επιτυγχάνονται 
από τις  διορθωτικές ενέργειες 
στον τρόπο διαχείρισης της 
ενέργειας. 

Τα βασικά μέρη ενός Ενεργειακού Συστήματος Διαχείρισης







Αναπτύσσοντας το ISO 50001 η 
επιχείρηση/ o οργανισμός…

➢μπορεί να έχει τον έλεγχο της ενεργειακής επίδοσης

➢είναι σε θέση να κατανοήσει τις μεταβλητές που την επηρεάζουν και 

με αυτή τη γνώση να σχεδιαστούν παρεμβατικές δράσεις  

➢βελτιώνει την απόδοση ενεργειακής διαχείρισης σε συνάρτηση με 

τις δυνατότητες της 

➢εξασφαλίζει τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης



Διαδικασίες ανάπτυξης του ISO 50001





Μη ενεργειακά οφέλη του ISO 50001



ΣΤΟΧΟΙ – ΟΡΑΜΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

▪

▪



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΕΡΓΑ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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