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Ανάπτυξης & Διαχείρισης
Συστήματος Ενέργειας
"ISO 50001:2018"
Δήμων & Νομικών τους Προσώπων

   Το Σύστημα Διαχείρισης της Ενέργειας είναι ο τρόπος και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί ένας Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να βελτιώνει τη λειτουργία του και να βελτιστοποιεί τη διαχείριση της ενέργειας που
χρησιμοποιεί για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες προς τους Πολίτες. 

  Γενικότερα, περιλαμβάνει την οργανωτική δομή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μαζί με τον σχεδιασμό,
διεργασίες, πόρους και τεκμηρίωση που χρησιμοποιεί ένας Δήμος ή το Νομικό του Πρόσωπο, για να επιτύχει τους
στόχους κατανάλωσης ενέργειας, τη συμμόρφωσή του με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις & την
ικανοποίηση των Πολιτών για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

 Το πρότυπο ISO 50001:2018 αποτελεί το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις
απαιτήσεις για διαχείριση της Ενέργειας και στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού συστήματος
οργάνωσης και λειτουργίας με ορθολογική χρήση της Ενέργειας, ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

  Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας θα πρέπει να είναι απόφαση στρατηγικής σημασίας για
τους ΟΤΑ. Απώτερη επιδίωξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας με βάση τις απαιτήσεις του Διεθνούς
προτύπου ISO 50001:2018 είναι η παροχή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
της Πολιτείας και των Πολιτών σε συνεχή βάση.

Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών για την Μελέτη

Το ISO 50001:2018, είναι ένα Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης της Ενέργειας και έχει ως στόχο την βελτιστοποίηση της
λειτουργίας των ΟΤΑ, την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την μείωση των δαπανών τους



Αρχική Ανασκόπηση: Γίνεται αναγνώριση και αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης του Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης. Επίσης, αναγνωρίζεται το επίπεδο συμμόρφωσης με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Στη συνέχεια
καθορίζονται οι στόχοι που θέλει ένας Δήμος ή ένα Νομικό Πρόσωπο να επιτύχει.
Πολιτική Προτύπου Διαχείρισης Ενέργειας: Καθορίζεται η πολιτική του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με
τη Διοίκηση. Κατόπιν ενημερώνεται το ανθρώπινο δυναμικό και τα συνεργαζόμενα μέρη για την πολιτική του Οργανισμού (Δήμου
ή Νομικού Προσώπου) και τη δέσμευση της Διοίκησης στις αρχές λειτουργίας του Προτύπου
Σχεδιασμός Προτύπου Ενέργειας: Καθορίζεται ο απαραίτητος σχεδιασμός για την Διαχείριση του Προτύπου ISO 50001:2018
Εφαρμογή και Λειτουργία του Προτύπου: Προσδιορίζονται η δομή και οι υπευθυνότητες. Εκπαιδεύεται το ανθρώπινο
δυναμικό και ενθαρρύνεται η επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων
Τεκμηρίωση Προτύπου Ενέργειας: Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας τεκμηριώνεται σε ένα εγχειρίδιο διαδικασιών και όλα τα
έγγραφα και οι λειτουργίες βρίσκονται υπό έλεγχο
Έλεγχος & Διορθωτικές Ενέργειες: Γίνεται συστηματική παρακολούθηση & μετρήσεις. Διεξάγονται εσωτερικές επιθεωρήσεις τα
αποτελέσματα των οποίων τεκμηριώνονται, αξιολογούνται & παρουσιάζονται στη    Διοίκηση
Ανασκόπηση από τη Διοίκηση: Η Μελέτη για το σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2018, παρουσιάζεται στη Διοίκηση, η
οποία φροντίζει για τις απαραίτητες προτάσεις βελτίωσης και δεσμεύεται για την εφαρμογή του
Πιστοποίηση και Εφαρμογή Προτύπου ISO 50001:2018: Ο Οργανισμός (Δήμος ή Νομικό Πρόσωπο) επιλέγει το φορέα
Πιστοποίησης που επιθυμεί και ακολουθεί η Πιστοποίηση

Τα στάδια για την Μελέτη Ανάπτυξης & Διαχείρισης Συστήματος
Ενέργειας του Προτύπου ISO 50001:2018 στους ΟΤΑ

Η Foum Consulting, παρέχει Υπηρεσίες Συμβούλου για την :
     Μελέτη Ανάπτυξης των Συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001 στους ΟΤΑ
     Εναρμόνιση των υπαρχόντων συστημάτων με το νέο Πρότυπο 
     Συνεχή παρακολούθηση εφαρμογής του Προτύπου Διαχείρισης Ενέργειας και ενημέρωση προς την Διοίκηση
     Εκπαίδευση στην εφαρμογή και τήρηση των απαιτήσεων του ISO 50001:2018

Ειδικοί Συνεργάτες - Σύμβουλοι της εταιρείας μας, μπορούν να σας επισκεφθούν 
το Δήμο σας, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτημα σας

Αναπτύξουν μια πολιτική για περισσότερο αποτελεσματική χρήση της ενέργειας
Συμμορφωθούν με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις της Ελληνικής Πολιτείας (Ν. 4122/2013, Ν. 4243/2015,
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ ΔΕΠΕΑ/ 68315/ 502/2022 καθώς και τις νεότερες Αποφάσεις & Εγκυκλίους)
Εγκαταστήσουν στόχους και δείκτες για την επίτευξη της πολιτικής αυτής συμπεριλαμβανομένων των νομικών
απαιτήσεων του 
Κάνουν χρήση δεδομένων για καλύτερη κατανόηση και λήψη αποφάσεων για τη χρήση της ενέργειας
Μετρούν τα αποτελέσματα
Ανασκοπούν την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της πολιτικής που ακολουθούν
Βελτιώνουν συνεχώς την ενεργειακή τους επίδοση και τα δεδομένα δηλώνονται στο
https://publicenergysavings.gov.gr
Ενισχύσουν τη φήμη τους ως ενός κοινωνικά υπεύθυνου και ευαισθητοποιημένου φορέα 

Η Μελέτη & Πιστοποίηση εφαρμογής του προτύπου ISO50001 παρέχει στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ένα πλαίσιο απαιτήσεων για να:

   Το ISO 50001 βασίζεται στο μοντέλο των διαχειριστικών συστημάτων της συνεχούς βελτίωσης
που εφαρμόζεται επίσης και σε άλλα γνωστά πρότυπα όπως ISO 9001 ή ISO 14001. Αυτό το γεγονός,
διευκολύνει τους οργανισμούς να ενσωματώσουν τη διαχείριση ενέργειας στις συνολικές
προσπάθειές τους για τη βελτίωση της ποιότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 

  Η Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Διεθνούς Προτύπου ISO 50001:2018, φέρνει τον ΟΤΑ να γίνεται ένας Βιώσιμος Οργανισμός που
υποστηρίζει τους 17 στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ.


