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Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι µπαίνει η 
διαδικασία πώλησης της ∆ΕΠΑ, καθώς 
όπως έγινε γνωστό ξεκίνησε επίσηµα η 
διεθνής πρόσκληση για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος. 
Σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, όπως 
αναφέρει ο δηµοσιογράφος Χάρης 
Φλουδόπουλος του Capital, για την 
απόκτηση της ∆ΕΠΑ, καταρχήν ενδιαφέρον 
έχουν εκδηλώσει µεγάλες ενεργειακές 
εταιρείες της Ευρώπης και όχι µόνο, οι 
οποίες και είναι έτοιµες να συµµετάσχουν 
στο διαγωνισµό. Το πρώτο θετικό δείγµα 
δόθηκε στις 28 Φεβρουαρίου κατά τη 
συνάντηση του υπουργού περιβάλλοντος 
Γιώργου Παπακωνσταντίνου µε το γενικό 
διευθυντή της Gazprom Export και 
αντιπρόεδρο της ∆ιοικούσας Επιτροπής της 
Gazprom Αλεξάντρ Μεντβέντεφ. Στη 
διάρκεια της συνάντησης η ρωσική πλευρά 
επανέλαβε το ενδιαφέρον της για την 

ελληνική αγορά. Πληροφορίες θέλουν την 
Gazprom να είναι έτοιµη να καταθέσει 
προσφορά για την απόκτηση της ∆ΕΠΑ 
µέσω της Προµηθέας Gas της κοινής 
εταιρείας της ρωσικής εταιρείας µε τον 
όµιλο Κοπελούζου. Η  ελληνική πλευρά, 
είναι λογικό να αντιµετωπίζει θετικά το 
ρωσικό ενδιαφέρον για την απόκτηση της 
∆ΕΠΑ, µε το σκεπτικό ότι όσο µεγαλύτερος 
είναι ο ανταγωνισµός στη διαδικασία 
αποκρατικοποίησης τόσο ανεβαίνουν οι 
προσδοκίες για τα έσοδα που θα 
προκύψουν. Ερώτηµα παραµένει πάντως σε 
σχέση µε το ρωσικό ενδιαφέρον, η στάση 
της Κοµισιόν, η οποία αντιµετωπίζει µε 
επιφύλαξη την περαιτέρω αύξηση της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης από τη 
Ρωσία. Την ίδια στιγµή πάντως 
πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ενδιαφέροντος για τη 
∆ΕΠΑ από περίπου 20 µεγάλες εταιρείες, οι 

οποίες εστιάζουν στη στρατηγική 
τοποθέτηση της ελληνικής εταιρείας στη ΝA 
Ευρώπη. Αν και επί του παρόντος δεν είναι 
ξεκάθαρο εάν και οι 20 εταιρείες θα 
προχωρήσουν στην κατάθεση προσφοράς, 
πληροφορίες θέλουν τουλάχιστον έξι 
µεγάλους ενεργειακούς οµίλους να έχουν 
δηλώσει ότι θα συµµετάσχουν στη 
διαδικασία. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται η αλγερινή Sonatrach, η 
κρατική εταιρεία του Qatar, η ισπανική Gas 
Natural, η γαλλική GdF Suez, η ιταλική ENI 
και η αυστριακή OMV. Σηµειώνεται ότι στις 
επόµενες ηµέρες η ∆ΕΠΑ αναµένεται να 
ανακοινώσει και επισήµως, σηµαντική 
κερδοφορία για δεύτερη συνεχόµενη 
χρονιά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η 
∆ΕΠΑ µέσα στο 2011 κατάφερε να αυξήσει 
κατά 30% τις πωλήσεις της σε όγκους, 
καταγράφοντας κέρδη EBITDA 275 εκατ. 
ευρώ και καθαρά κέρδη 191 εκατ. ευρώ.

• Coca-Cola 3Ε: Λουκέτο στις παραγωγικές γραµµές Θεσσαλονίκης και Πάτρας 

 ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ GAZPROM ΓΙΑ ∆ΕΠΑ 

Συµµετέχουν και έξι ακόµη ενεργειακές εταιρείες 

 NEWSLETTER 
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Σε κλείσιµο των γραµµών παραγωγής σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα 
προχωρά η Coca-Cola 3Ε, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των 
δραστηριοτήτων της στην ελληνική αγορά.
Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία, πρόκειται να µεταφέρει τον όγκο 
παραγωγής των εγκαταστάσεων της Θεσσαλονίκης και Πάτρας 
στις αντίστοιχες µονάδες του Σχηµαταρίου, Βόλου και Ηρακλείου, 
αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί κέντρα διανοµής και γραφεία για 
τις πωλήσεις και άλλες υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη και στην 
Πάτρα. Η µετάβαση στη νέα λειτουργική δοµή θα επηρεάσει 30 
εργαζοµένους, για τους οποίους θα αναζητηθούν τρόποι για την 
καλύτερη δυνατή αποχώρησή τους, όπως π.χ. προγράµµατα 
εθελουσίας εξόδου. Η απόφαση της 3Ε, σύµφωνα µε ανακοίνωσή 
της, οφείλεται στη µείωση της αγοραστικής δύναµης των 
καταναλωτών και κατά συνέπεια της σηµαντικής πτώσης των 
πωλήσεων της εταιρείας, ειδικότερα το 2011, όπου ο τοµέας των 

αναψυκτικών 
υποχώρησε κατά 
8,9%, οι χυµοί κατά 
10,1% και τα 
εµφιαλωµένα νερά 
κατά 5,7%. 
Υπενθυµίζεται πως 
για το σύνολο του 
2011 ο όγκος 
πωλήσεων της 
Coca-Cola 3E στην 
Ελλάδα υποχώρησε κατά 12% και κατά 28% στο τέταρτο τρίµηνο 
του 2011, λόγω των µέτρων λιτότητας που συρρίκνωσαν το 
διαθέσιµο εισόδηµα, της κατακόρυφης αύξησης του ΦΠΑ αλλά 
και της µείωσης του αριθµού των καταστηµάτων λιανικής. 

Executive Briefing for Industry and Enterprises Professionals

Όλες οι ειδήσεις και οι εξελίξεις από το χώρο 
της βιομηχανίας και τους επιμέρους τομείς 
της, όπως η ενέργεια, το περιβάλλον,  
οι αυτοματισμοί, η ποιότητα, η συντήρηση- 
λίπανση, η συσκευασία, η τεχνολογία,  
τα logistics και οι μεταφορές, δίνονται κάθε 
εβδομάδα ηλεκτρονικά με ένα «κλικ» στους 
επαγγελματίες του χώρου.

Διαφημίσεις - Συνδρομές: Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 252), F: 210 661 7778, Εmail: mkafeza@boussias.com
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Το μέσο που εμπιστεύονται  

τα στελέχη για άμεση  

και έγκυρη ενημέρωση 
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Τ
α Energy Mastering Awards ήρθαν για να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν 
καινοτόμες και βέλτιστες πρακτικές, διαδικασίες και πρωτοβουλίες για την 
ενεργειακή διαχείριση και την αειφορία από επιχειρήσεις, οργανισμούς και 
φορείς. Οι συμμετέχοντες, με τις δράσεις τους, υποστηρίζουν έμπρακτα ότι η 

λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης και την αποδοτική χρήση των 
πόρων είναι σίγουρη επένδυση για το μέλλον, στην οποία η επιχείρησή τους αφιερώνει 
σημαντικούς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και αποκομίζει τεκμηριωμένα οφέλη 
από αυτό.

Καθώς οι επιχειρήσεις που θέτουν υποψηφιότητα είναι συνήθως οι ηγέτες στο χώρο τους, 
δίνεται έμπρακτα το μήνυμα ότι η ενεργειακή διαχείριση είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και 
δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ανάπτυξη χωρίς αυτή.

Επίσης, πολλές από τις δράσεις αποδεικνύουν ότι η ενεργειακή διαχείριση συντελεί στην 
επίτευξη σημαντικών επιδόσεων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα κατά την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών, αποφέρει σημαντικά οφέλη και μπορεί να αξιοποιηθεί 
ποικιλοτρόπως από την Εταιρεία ή τον Οργανισμό στον οικονομικό τομέα (μείωση 

λειτουργικών εξόδων και κόστους παραγωγής), στον κοινωνικό τομέα (προστασία περιβάλλοντος και 
αποδοτική διαχείριση φυσικών πόρων), καθώς και στον αναπτυξιακό και τον επιχειρηματικό τομέα, ενώ 
συμβάλλει γενικότερα στην επίτευξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων.

Τα Βραβεία απονέμονται σε αυτούς που έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στην επίτευξη υψηλής στάθμης 
προτύπων ενεργειακής διαχείρισης και έχουν δεσμευτεί ως προς κάποιους διαρκείς και φιλόδοξους 
στόχους για μελλοντική βελτίωση και βιώσιμη ανάπτυξη. Τους αξίζουν Συγχαρητήρια!

Ο αριθμός των συμμετοχών μας χαροποίησε ιδιαίτερα, γιατί κατ’ αρχήν σημαίνει ότι ο νέος θεσμός των 
Energy Mastering Awards καλύπτει μια σημαντική ανάγκη ευγενούς άμιλλας και αναγνώρισης της δουλειάς 
των επιχειρήσεων και των οργανισμών στη διαχείριση της καταναλισκόμενης ενέργειας, πεδίο το οποίο μέχρι 
πρότινος δεν καλύπτονταν επαρκώς.

Επίσης, σημαίνει ότι η αντικειμενικότητα του θεσμού και η ποιότητα της αξιολόγησης αναγνωρίζεται από 
τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πρόθυμες να θέσουν τις ενεργειακές τους δράσεις και πρωτοβουλίες στον 
ευγενή ανταγωνισμό του θεσμού.

Πιστεύω ότι τα Energy Mastering Awards λειτουργούν, όχι μόνον ως μέσον αναγνώρισης και περαιτέρω 
ενθάρρυνσης των πρωταγωνιστών, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη 
ανάλογων πρακτικών.

Δρ. Γιώργος Αγερίδης 
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
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Σε μια ιδιαίτερα εορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για πρώτη χρονιά 
φέτος, την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015, στο Cine Κεραμεικός, η τελετή απονομής των 
Energy Mastering Awards 2015.

Σ
ε μια κατάμεστη αίθουσα, περισσότερα από 250 
υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι 
Υπουργείων, Δημόσιων Φορέων, καθώς και 
εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι, παρακολούθησαν την 

απονομή των βραβείων στις καλύτερες πρακτικές ενεργειακής 
αποδοτικότητας, εξοικονόμησης και αειφορίας στην Ελλάδα.
Τα βραβεία, τα οποία διοργανώνονται από την έκδοση Plant 
Management της Boussias Communications, παρουσίασε 
η δημοσιογράφος Μαρία Αναστασοπούλου. Ο πρόεδρος 
της κριτικής επιτροπής των βραβείων, Δρ.Γιώργος Αγερίδης, 
στην εισαγωγική ομιλία του, υπογράμμισε πως η θερμή 
ανταπόκριση των εταιρειών ηγετών της ελληνικής αγοράς 
στα Energy Mastering Awards 2015 αποδεικνύει πως η 
ενεργειακή διαχείριση αποτελεί πολύ σημαντική υπόθεση, 
αφού «συντελεί στην επίτευξη σημαντικών επιδόσεων 
Ενεργειακής Αποδοτικότητας κατά την παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών, αποφέρει σημαντικά οφέλη και μπορεί να 
αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως από την εταιρεία ή τον οργανισμό 

Βραβεύθηκαν οι καλύτερες πρακτικές 
ενεργειακής διαχείρισης στην Τελετή Απονομής 
των Energy Mastering Awards 2015

H παρουσιάστρια των βραβείων Μαρία Αναστασοπούλου
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στον οικονομικό, κοινωνικό, καθώς και στον αναπτυξιακό και 
επιχειρηματικό τομέα, ενώ συμβάλλει γενικότερα στην επίτευξη 
των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων».

Βραβεία και τιμητικές διακρίσεις
Στα βραβεία συμμετείχαν και βραβεύθηκαν εταιρείες από ένα 
ευρύ επιχειρηματικό φάσμα. Στις διαφορετικές κατηγορίες 
βράβευσης, GOLD βραβείο απέσπασαν οι εταιρείες: Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Όμιλος 
Εταιρειών ΟΤΕ, ΑΒ Βασιλόπουλος, Τράπεζα Eurobank 
Ergasias, Sirecled Hellas, Druckfarben Ελλάς - KRAFT 
Paints, Ελληνικά Πετρέλαια και Porto Carras Grand Resort. 
Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή των  
Τιμητικών Βραβείων προς τους: Δημήτριο Βίτσα, Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Αμύνης, για το έργο LIFE MECM, Στέφανο 
Παλλαντζά, Πρόεδρο ΔΣ του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού 
Κτιρίου για το έργο Passivistas: The House Project, Δρ Νίκο 
Μαρκάτο, Ομότιμο Καθηγητή και πρώην Πρύτανη του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Δημήτρη Παπαστεργίου, Δήμαρχο 
Τρικκαίων. Τα βραβεία τελούν υπό την αιγίδα του ΚΑΠΕ (Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας), και 
διοργανώνονται με την τιμητική υποστήριξη του ΕΙΠΑΚ (Ελληνικό 
Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου), και του ΙΕΑ (Ελληνικό Ινστιτούτο 
Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης).

Χορηγοί των βραβείων είναι η ROBERT BOSCH και η 2G 
GROUP, υποστηρικτές η WATT AND VOLT S.A. και η ΔΕΠΑ, 
ενώ χορηγοί επικοινωνίας η B2GREEN, το energyworld.gr, το 
Πράσινο Σπίτι και Κτίριο, και το Χρηματιστήριο.



Κατηγορία Εταιρεία Έργο Βραβείο
ΔΙΑΚΡΙΣΗ

ΕNERGY CONSERVATION ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗ   
Για  την  συνέργεια με την Επιστημονική 
Κοινότητα όσον αφορά το Εnergy Conservation 

1. Energy Efficiency Management

BEMS, Building Automations - Smart 
Building Systems

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος 
Βενιζέλος”

Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας - 
Μέτρα Εξοικονόμησης, Βελτιστοποίηση & 
Επενδύσεις

GOLD

Energy & Fuel Efficiency WIND HELLAS
Μείωση της Κατανάλωσης Πετρελαίου από 
τη χρήση Ηλεκτροπαράγωγων Ζευγών στους 
Σταθμούς βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

SILVER

Lighting Retrofit Όμιλος Παντελιάδη - METRO AEBE Lighting Retrofit SILVER

Αchieving Net-Zero Annual Energy Usage AiD Engineering Geothermal Energy Storage Systems SILVER

Αchieving Net-Zero Annual Energy Usage ΕΝΕΡΦΙΛ ESCO Ελληνικό Πρότυπο Θερμοδυναμικό Κτίριο “ΕΛ” SILVER

Αchieving Net-Zero Annual Energy Usage ALDEMAR RESORTS Αchieving Net-Zero Annual Energy Usage BRONZE

Reduction / Minimization Emissions
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών “Ελευθέριος 
Βενιζέλος”

Σχέδιο Δράσης για τη Μείωση των  
Εκπομπών CO
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SILVER

Reduction / Minimization Emissions

EKETA - Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & 
Δικτύων Μεταφορών -  
ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. -  
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

Καινοτόμο Σύστημα Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον

BRONZE

2. Energy Efficiency Solutions

Energy Intelligence Software ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ OTE Energy Management GOLD

3. Εnergy Efficiency

Εnergy Efficiency - Τράπεζες Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
Μέτρα Ενεργειακής Εξοικονόμησης στην 
Eurobank

GOLD

Εnergy Efficiency - Ξενοδοχεία Porto Carras Grand Resort Εnergy Efficiency GOLD

Εnergy Efficiency - Ξενοδοχεία ALDEMAR RESORTS Εnergy Efficiency SILVER

Εnergy Efficiency - Ξενοδοχεία VILLA ΘΑΛΑΤΤΑ-ΘΑΛΑΤΤΑ
Η πισίνα-βράχος που εξοικονομεί υδάτινους 
πόρους σε άνυδρο νησί

BRONZE

Εnergy Efficiency - Bιομηχανία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Εξοικονόμηση ενέργειας στα διυλιστήρια των 
Ελληνικών Πετρελαίων

GOLD

Εnergy Efficiency - Bιομηχανία KLEEMANN HELLAS ABEE
Στρατηγικές διαχείρισης ενέργειας στην 
Βιομηχανία Ανελκυστήρα

SILVER

Εnergy Efficiency - Bιομηχανία ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ
Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας της 
Παπαστράτος 

SILVER

Εnergy Efficiency - Bιομηχανία
THRACE PLASTICS PACK Co. S.A. - 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ

Energy Efficiency BRONZE

Εnergy Efficiency - Bιομηχανία Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. Επιτυχημένη διαχείριση ενέργειας BRONZE

Εnergy Efficiency - Tηλεπικοινωνίες WIND HELLAS
Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των 
εκπεμπόμενων ρύπων από επεμβάσεις σε κτίρια 
και εξοπλισμούς

SILVER

Εnergy Efficiency - Tηλεπικοινωνίες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
Βελτίωση ενέργειας απόδοσης 
τηλεπικοινωνιακού δικτύου ΟΤΕ-COSMOTE

SILVER

Τιμητικά Βραβεία

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου Για το έργο Passivistas που υλοποίησε.

Δρ Νίκος Μαρκάτος Για τη μακροχρόνια συνεισφορά του στον τομέα της Ενεργειακής Διαχείρισης στην Ελλάδα.  

Δήμος Τρικκαίων Για τη συνεισφορά του στη βελτίωση της Ενεργειακής Διαχείρισης στην Ελλάδα.  

YΠΕΘΑ
Για τη συνεισφορά του στον τομέα της Ενεργειακής Διαχείρισης στην Ελλάδα, μέσω του 
έργου LIFE MECM 
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Κατηγορία Εταιρεία Έργο Βραβείο
Εnergy Efficiency - Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς

BLUE STAR FERRIES
BLUE STAR FERRIES Καινοτόμες ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας

SILVER

Εnergy Efficiency - Λιανεμπόριο B.KAYKAΣ. Α.Ε-SenseOne Technologies
Ολοκληρωμένη λύση ενεργειακής αναβάθμισης 
εγκαταστάσεων

SILVER

Εnergy Efficiency - Λιανεμπόριο ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος εφαρμόζει ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα μέτρησης, καταγραφής 
και αναφοράς για την αποδοτική διαχείριση 
ενέργειας

BRONZE

Εnergy Efficiency - Λιανεμπόριο Όμιλος Παντελιάδη - METRO AEBE
Strategic Energy Management - Applied R&D 
and Innovation for Sustainable Optimization

BRONZE

4. Energy Efficiency Certification

LEED – BREAM Certification ΑΒ Βασιλόπουλος
Πιστοποίηση BREEAM για το ΑB Green Store 
στη Σταμάτα

GOLD

ISO ΕΝ 50001 Certification Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.
To Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ενέργειας της Eurobank

GOLD

ISO ΕΝ 50001 Certification Schneider Electric - BIC Violex
Πιστοποίηση κατά ISO 50001 του εργοστασίου 
στην Ελλάδα

SILVER

ISO ΕΝ 50001 Certification
Όμιλος Παντελιάδη - METRO AEBE -  
Schneider Electric  
(συνεργάτης της ΜΕΤΡΟ στο έργο αυτό)

Preeminence through ISO50001 implementation BRONZE

5. Energy Services Companies / ESCO’s

Energy Services Companies / ESCO’s ΑΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT A.E. Ενεργειακή Αναβάθμιση Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ SILVER

6. Energy Efficient & Saving Products

Energy Efficient & Saving Products SIRECLED
Έξυπνο και ενεργειακά αποδοτικό φωτιστικό 
τεχνολογίας LED - Sirecled EXA9000

GOLD

Energy Efficient & Saving Products
DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ -  
KRAFT PAINTS

Σειρά ενεργειακών χρωμάτων και μονωτικών 
KRAFT Energy Save

GOLD

Energy Efficient & Saving Products
Όμιλος Παντελιάδη - METRO AEBE- Sirecled 
(συνεργάτης της ΜΕΤΡΟ στο έργο αυτό)

Lighting Systems Performance Optimization 
and IoT

SILVER

Energy Efficient & Saving Products Den Braven Ελλάς ΑΕ Den Braven Green Foam BRONZE

7. Innovative Technologies for Smart Cities

Smart & Efficient Mobility ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
Best Practices - Πώς η τεχνολογία της 
τηλεματικής μπορεί να συμβάλλει στην αειφόρο 
ανάπτυξη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

GOLD

Smart & Efficient Mobility ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ
Ηλεκτροκίνηση ως λύση των εταιριών σε αστικό 
περιβάλλον

SILVER

Smart Lighting – Buildings Energy Man-
agement & Controls

SIRECLED
Πρότυπο έργο έξυπνης διαχείρισης και 
ενεργειακής αναβάθμισης φωτισμού κλειστού 
αθλητικού κέντρου.

SILVER

8. Cogeneration (Combined) Heat & Power

Cogeneration Heat & Power ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού 
και θερμότητας (CHP) στα διυλιστήρια των 
Ελληνικών Πετρελαίων

GOLD

9. Energy Conservation

Energy Conservation Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Eurobank GOLD

Energy Conservation ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Ενεργειακός συμψηφισμός και ηλεκτροκίνηση SILVER

Energy Conservation ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ
Ολοκληρωμένο σχέδιο ΟΤΕ-COSMOTE για την 
εξοικονόμηση ενέργειας

SILVER

Energy Conservation ΑΒ Βασιλόπουλος
Η ΑΒ Βασιλόπουλος εφαρμόζει προγράμματα 
και επενδύει σε πρακτικές φιλικές προς το 
περιβάλλον

BRONZE

7
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Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
Το βραβείο παρέλαβε ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρης Βίτσας.
Για το έργο LIFE MECM

Δρ Νίκος Μαρκάτος  
Ομότιμος Καθηγητής και πρώην πρύτανης του ΕΘΝΙΚΟΎ 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 
Για τη μακροχρόνια συνεισφορά του στον τομέα της 
Ενεργειακής Διαχείρισης στην Ελλάδα. 

Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου 
Το βραβείο παρέλαβε ο  

Στέφανος Παλλατζάς, Πρόεδρος ΔΣ
Για το έργο Passivistas: The House Project

ΤιμηΤικα βραβεια





10

Στον Δήμο Τρικκαίων
Το βραβείο παρέλαβε ο Δημήτρης Παπαστεργίου, 
Δήμαρχος Τρικκαίων 
Για τη συνεισφορά του Δήμου στην βελτίωση 
της Ενεργειακής Διαχείρισης στην Ελλάδα. 

Στον Όμιλο Παντελιάδη 
Το βραβείο παρέλαβε ο Παντελής Παντελιάδης, Πρόεδρος του Ομίλου,

 Για τη συνέργεια με την Επιστημονική Κοινότητα όσον αφορά 
το Εnergy Conservation.

διακριση

ΤιμηΤικα βραβεια



Τεχνολογία LED 
Το µέλλον του φωτισµού
Το φως είναι ζωή . Η Sirecled το γνωρίζει καλά κι έτσι αφιερώνει όλη την ενέργεια 
και τη τεχνογνωσία της στην ανάπτυξη ολοκληρωµένων συστηµάτων φωτισµού LED 
που εξασφαλίζουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής διευκολύνοντας την ανθρώπινη 
δραστηριότητα καθηµερινά.

Ο σωστός φωτισµός ευνοεί την ευεξία, τη διαύγεια, την υγεία, την αποδοτικότητα, τη 
δηµιουργικότητα και την παραγωγικότητα. Με αυτό το σκεπτικό, η Sirecled εξειδικεύεται 
στη σχεδίαση, έρευνα, παραγωγή και εγκατάσταση έξυπνων λύσεων φωτισµού LED για 
βιοµηχανικούς και εργασιακούς χώρους αλλά και για δηµόσιους χώρους.

Η Sirecled Hellas SA ιδρύθηκε το 2013 από Έλληνες επενδυτές του κλάδου της 
βιοµηχανίας, και εξαγόρασε την αντίστοιχη Ιταλική εταιρία Sirecled Srl µε σκοπό την 
κατασκευή µίας σύγχρονης τεχνολογικά µονάδας παραγωγής φωτιστικών σωµάτων LED 
στην Ελλάδα.

Σήµερα η Sirecled διαθέτει εργαστήρια έρευνας, ανάπτυξης και σχεδιασµού νέων 
προϊόντων καθώς επίσης και µονάδα παραγωγής στη Μόντενα της Ιταλίας, ενώ 
ολοκλήρωσε τον Μάιο του 2015 µια σύγχρονη τεχνολογικά µονάδα παραγωγής και 
συναρµολόγησης φωτιστικών σωµάτων LED στην Ελλάδα, στο Κρυονέρι Αττικής. 
Το αποτέλεσµα είναι έξυπνα συστήµατα φωτισµού LED υψηλών τεχνολογικών 
προδιαγραφών ειδικά για τις ανάγκες βιοµηχανικών και δηµόσιων χώρων µε σηµαντικά 
έργα να έχουν ήδη υλοποιηθεί σε Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία και Κύπρο, µε την εταιρεία να 
στοχεύει σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά.

ΕΛΛΑ∆Α: Πρωτοµαγιάς 13, Κρυονέρι 14 568, Τ: (+30) 210 6220080, F: (+30) 210 6220082, E-Mail:info@sirecled.com
ΙΤΑΛΙΑ: 18, Via Socrate, Carpi (MO) 41 012, T: (+39) 3881453587, T: (+39) 059 643466, F: (+39) 059 911190, E-Mail: info@sirecled.com
www.sirecled.com

Εσωτερικού χώρου

Βιοµηχανικού χώρου

Φωτιστικά γραφείου

Εξωτερικού χώρου και φωτιστικά δρόµων
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GOLD

Το Σύστημα Κεντρικής Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ηλεκτρο/Μηχανολογικών Συστημάτων 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με 30.000 φυσικά σημεία, αποτελεί το μεγαλύτερο BMS 

στην Ελλάδα. Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (Energy Management / E-max) εντάχθηκε στο 
BMS του ΔΑΑ το 2006, με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης αλλά κυρίως 

τη διαρκώς βελτιστοποιημένη επιλογή λειτουργίας ή απενεργοποίησης των Κεντρικών 
Κλιματιστικών Μονάδων (ΚΚΜ) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύστημα 

διαχειρίζεται 150 ΚΚΜ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3.5 MW, που εξυπηρετούν 
χώρους 200.000 m2. 
Πέρα από το Κεντρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας ο ΔΑΑ επένδυσε σε δύο μεγάλα 
ενεργειακά έργα στη διετία 2013-2014:
1. Αντικατάσταση στον Κεντρικό Αεροσταθμό 6 ψυκτών αέρα με 4 ισοδύναμους 
υδρόψυκτους, ψυκτικής ισχύος 6.5 ΜW με υπερδιπλάσιο βαθμό απόδοσης (2014).

2. Ποιοτική αναβάθμιση ρεύματος μέσω φιλτραρίσματος (αποκοπής) των αρμονικών 
(2013).

Μέσω των έργων αυτών επετεύχθη ετήσια μείωση της συνολικής ενέργειας κατά 4% 
(2.000 MWh) και 1.5% (750 MWh) αντίστοιχα από κάθε έργο. Πλέον των επενδύσεων αυτών, 

έχουν εισαχθεί στην καθημερινή πρακτική μια σειρά προγραμματισμένων ενεργειών διαχείρισης 
κατανάλωσης και μεθοδολογιών βελτιστοποίησης λειτουργίας (χρονοπρογράμματα, όρια λειτουργίας, 
κεντρικός έλεγχος). Ετσι, σε διάστημα 5ετίας (2009-2014) επετεύχθη συνολική μείωση της ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 13% (7.800 MWh) και του φυσικού αερίου κατά 36% (6.600 KWh), ενώ σε διάστημα 
10ετίας (2005-2014) η συνολική μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 21% (13.900 MWh) 
και του φυσικού αερίου σε 55% (14.500 MWh).

H WIND αναλαμβάνει δράσεις για την καλύτερη και πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας, στα 
πλαίσια της στρατηγικής της για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 

Στο τέλος του 2014 λειτουργούσαν 65% λιγότερες γεννήτριες, εκ των οποίων το 85% 
ήταν υβριδικές. Εξ’ αυτών, το 6% φέρει σήμερα και συμπληρωματικές φωτοβολταϊκές 

διατάξεις για ακόμα περισσότερη μείωση στο χρησιμοποιούμενο καύσιμο. Η κατανάλωση 
diesel στις μονίμως λειτουργούσες γεννήτριες μειώθηκε κατά 78%. Ο μέσος όρος 
κατανάλωσης στα υβριδικά συστήματα είναι μόλις 4.708 λίτρα ανά υβριδικό σύστημα 
ανά έτος. Η δε παραγωγή ρύπων από την κατανάλωση καυσίμου για τη λειτουργία των 
γεννητριών 24ωρης λειτουργίας διαμορφώθηκε από 13.797 τόνους CO2e το 2011 σε 
μόλις 3.035 τόνους CO2e το 2014, μείωση της τάξης του 76%. Το ποσοστό συμβολής 

της συγκεκριμένης πηγής επί του συνόλου των ρύπων της εταιρείας υποχώρησε στο 
3,87%. Ο αριθμός των ελληνικών νοικοκυριών που θα ηλεκτροδοτούνταν για ένα χρόνο με 

την ενέργεια που εξοικονομήθηκε από το έργο σε ένα έτος είναι 1.105!

διεθνής αερολιμένας αθηνών “ελευθέριος βενιζέλος”

WIND HELLAS 

ΕνΟτητΑ 1. ENErgy EffIcIENcy MANAgEMENt
BEMS, Building Automations - Smart Building Systems

Energy & fuel Efficiency

Δημήτριος Γκάργκουλας (αριστερά), Τομεάρχης Ηλεκτρονικών, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ και  
Γιώργος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων

Γεώργιος Τσαγκογέωργας (δεξιά), Εντεταλμένος Σύμβουλος 2G GROUP και Ανδρέας Μπιλάλης,  
Facilities Management Director WIND HELLAS  

SILVER
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Lighting retrofit

αchieving Net-Zero Annual Energy Usage

Ο φωτισμός του σούπερ μάρκετ έχει σύνθετη και βαρύνουσα αποστολή: λειτουργική, 
αισθητική και ταυτοποίησης του εταιρικού χώρου. Η Metro, περνώντας στην τεχνολογία 
LED, δημιούργησε πρότυπες μεθόδους αξιολόγησης και προδιαγραφές φωτισμού, αφού 
στο κατάστημα αξιοποιεί μια ποικιλία ειδικών φωτισμών, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε ραφιού ή χώρου που φωτίζει ο καθένας. 
Στο χώρο εμπορικής δραστηριοποίησης λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου, οι 
ανάγκες σε φωτισμό είναι πολύ μεγάλες και καθορίζουν γύρω στο 35% της συνολικά 
καταναλισκόμενης ενέργειας. Με επενδύσεις χαμηλών χρόνων payback (κάτω 
από 2,5 έτη), η ΜΕΤΡΟ υλοποιεί φωτιστικά συστήματα, πετυχαίνοντας από 65 - 73% 
μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας των συστημάτων επαγγελματικού φωτισμού, 
με εγγύηση 5ετίας, μηδαμινή ανάγκη συντήρησης και περαιτέρω εξοικονόμηση μέσω της 
βελτιστοποίησης παραγόμενου προϊόντος βάσει προδιαγραφών και την ελαχιστοποίηση του 
κόστους παραγωγής, με ύψος επενδύσεων που ξεπερνούν για το 2016 το 1.700.000 ευρώ. 
Το ύψος των επενδύσεων υπαγορεύει την εξαιρετική συνδρομή της εταιρείας στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου εντός των 
προδιαγεγραμμένων χρονικών ορίων, καθώς επίσης και το ύψος της ενεργειακής εξοικονόμησης 
προδιαγράφει την αναλογικά μεγάλη ισοδύναμη μείωση των εκπομπών και του ανθρακικού 
αποτυπώματος της εταιρείας.

Σε κατοικία 320 m2 στο πάτημα Χαλανδρίου του Νομού Αττικής, η aid engineering έχει 
πραγματοποιήσει μία καινοτομική εγκατάσταση η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία της 
“μεταξύ εποχιακής αποθήκευσης θερμότητας” γνωστή στο χώρο έρευνας, ανάπτυξης 
και τεχνολογίας ως “Interseasonal Heat Storage” σε συνδυασμό με ένα γεωθερμικό 
κατακόρυφο σύστημα θέρμανσης & ψύξης κτιρίου. 
H θέρμανση και η ψύξη του κτιρίου επιτυγχάνεται με ένα γεωθερμικό σύστημα 
κλιματισμού το οποίο απορροφά ή απορρίπτει θερμότητα στο πέτρωμα, το οποίο 
αποτελεί το πρώτο γεωθερμικό πεδίο. Ταυτόχρονα, έχει εγκατασταθεί μία συστοιχία από 
ηλιακά πλαίσια στο δώμα του κτιρίου τα οποία παράγουν θερμότητα, με τη μορφή του 
ζεστού νερού χρήσης, η οποία είναι υπέρ-αρκετή για τη κάλυψη των αναγκών του κτιρίου.  
Αυτό σημαίνει ότι μετά την ολοκλήρωση παραγωγής της απαιτούμενης θερμικής ενέργειας 
για την κάλυψη των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης, η επιπλέον ενέργεια δεν απορρίπτεται 
στο περιβάλλον ή δαπανάται σε ανακυκλοφορία, αλλά αποθηκεύεται ως θερμότητα στο 
δεύτερο γεωθερμικό πεδίο.  Η τεχνολογία αυτή δύναται να βρει εφαρμογή τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δημόσιο τομέα. Η εξοικονόμηση χρημάτων σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα ξεπερνά το 
65% στη θέρμανση ενώ η αποθήκευση της θερμότητας ενδέχεται - ανάλογα με τρόπο εφαρμογής της 
- να μη δαπανά καθόλου ενέργεια για τη λειτουργία της.  

Όμιλος Παντελιάδη - MEtrO AEBE 

AiD Engineering

Γιώργος Βασιλάκης (δεξιά), Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων και  
ο Γεώργιος Γράντας, Διευθυντής Ηλεκτρομηχανολογικού METRO AEBE- Όμιλος Παντελιάδη  

Νικόλαος Ψαρράς (αριστερά), Διευθύνων Σύμβουλος, AiD Engineering και Γεώργιος Τσαγκογέωργας, Εντεταλμένος Σύμβουλος 2G GROUP

SILVER

SILVER
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Το έργο αφορά την αποπεράτωση κατασκευής από τα μπετά ιδιωτικής κατοικίας στο Γάζι Ηρακλείου 
Κρήτης, με την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων κατά τη διαδικασία δόμησης του κτιρίου, δηλαδή 

με τη μέθοδο εξάλειψης των θερμογεφυρών στα δομικά στοιχεία και των δύο νέων Ενεργειακών 
Συντελεστών ΦΛ και ξΛ που αποτελούν καινοτομίες ιδιοκτησίας της ΕΝΕΡΦΙΛ ESCO  

(www.enerfil.com, www.energiakosepitheoritis.com ή www.greekinnovation.gr). Οι αλλαγές 
που χρειάστηκαν κατά την κατασκευή έχουν να κάνουν με τα στάδια κατασκευής των 

δομικών στοιχείων και τη σειρά τους. Το συνολικό κόστος κατασκευής αυξήθηκε κατά 
μόλις 14% σε σύγκριση με μία κατασκευή κατά ΚΕΝΑΚ ενεργειακής κλάσης Β+ ενώ 
η ενεργειακή ωφέλεια έφτασε το 70% για το ίδιο κτίριο. Το ενεργειακό αποτέλεσμα 
μετά από τον πρώτο χρόνο χρήσης ήταν η μείωση του πετρελαίου για θέρμανση και 
ζεστό νερό χρήσης κατά 94%, δηλαδή η κατανάλωση από τα 3.360 λίτρα πετρελαίου 
μειώθηκε στα 300 λίτρα για χρήση από τις αρχές Οκτωβρίου μέχρι το τέλος Απριλίου σε 

κατοικία 221 τ.μ. με 4 ενοίκους. 
Το κτίριο αφού τελείωσε η κατασκευή του μελετήθηκε με βάση τον ΚΕΝΑΚ και βρέθηκε 

ότι ανήκει στην ενεργειακή κατάταξη Α+ με μόλις 9,7 Kwh/m2*έτος Α.Π. 64.670/2014. Σε 
ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό όφελος για τη χρήση του κτιρίου αποτυπώνεται σε έκκληση CO

2
 

μόλις 3,8 kgCO
2
/m2 ανά έτος.

Την περίοδο του χειμώνα 2013 - 2014 προστέθηκαν στη δυναμικότητα του ξενοδοχείου Aldemar 
Olympian Village δύο νέα κτίρια, ονομάστηκαν Δ και Ε, 90 και 30 δωματίων αντίστοιχα και έγινε 

εκ βάθρων ανακαίνιση σε 40 υφιστάμενα bungalows. 
Οι τεχνικές που επιλέχθηκαν και υλοποιήθηκαν είναι οι παρακάτω:

• Kτίριο Δ & Ε. Εγκατάσταση νέας αερόψυκτης αντλίας θερμότητας στον κλιματισμό, 
ενέργεια από ηλιακό πεδίο με προσθήκη boiler και συνδρομή αντλίας θερμότητας για 
το ζεστό νερό, εσωτερική θερμομόνωση τοίχων, μόνωση δαπέδου με πρόσμεικτα στα 
τσιμεντοκονιάματα, αντεστραμμένη μόνωση δώματος, εγκατάσταση ενεργειακών 
υαλοπινάκων και εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή. Η μόνωση 
δαπέδου του κτιρίου Ε έγινε με πρόσμεικτα στα τσιμεντοκονιάματα και εξηλασμένη 

πολυστερίνη στο δάπεδο ισογείου.
• Ισόγεια Bungalows. Υφιστάμενος κλιματισμός από split units, ενέργεια για ζεστό 

νερό από ηλιακό πεδίο με προσθήκη boiler και συνδρομή αντλίας θερμότητας, εξωτερική 
θερμομόνωση, μόνωση δαπέδου με πρόσμεικτα στα τσιμεντοκονιάματα, εγκατάσταση 

ενεργειακών υαλοπινάκων και εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή.
Το αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν:
1.  Οι άκαμπτες-ανελαστικές καταναλώσεις αυξήθηκαν φυσιολογικά λόγω της εισαγωγής νέων 

αναγκαίων φορτίων (104.000 σε 177.000).
2.  Παρά την προσθήκη νέων φορτίων η κατανάλωση ρεύματος ανά διανυκτέρευση μειώθηκε  

(από 15,81 στο 12,68).
3.  Η χρήση του πετρελαίου εκμηδενίστηκε, ενώ η χρήση του υγραερίου παρέμεινε μόνο στα 

επισιτιστικά τμήματα.

εΝερΦιΛ EScO

ALDEMAr rESOrtS

αchieving Net-Zero Annual Energy Usage

αchieving Net-Zero Annual Energy Usage

Μιχαήλ Φιλιππίδης, CEO, ΕΝΕΡΦΙΛ ESCO και Γεώργιος Τσαγκογέωργας (δεξιά), Εντεταλμένος Σύμβουλος 2G GROUP

Μαρία Μαστρονικόλα, Public Relations, ALDEMAR RESORTS και Γεώργιος Τσαγκογέωργας, Εντεταλμένος Σύμβουλος 2G GROUP
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Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρα ανάπτυξη αποτελούν βασικές προτεραιότητες 
για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ). Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΔΑΑ είναι η δέσμευση να μειώσει την επίδρασή του στην 
κλιματική αλλαγή. Από το 2008 η εφαρμογή της πολιτικής αυτής γίνεται μέσω του ετήσιου 
Εταιρικού Σχεδίου Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΔΚΑ), το οποίο περιλαμβάνει 
μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ενδεικτικά, μερικές από τις 
δράσεις που περιλάμβανε η υλοποίηση του ΕΣΔΚΑ τα τελευταία χρόνια είναι:
1. Αναβάθμιση των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων σε πιο αποδοτικές. 
2.  Παρεμβάσεις στο Σύστημα Κτιριακής Διαχείρισης για τη βέλτιστη λειτουργία της υποδομής 

του Αεροδρομίου. 
3.  Παρεμβάσεις στον εταιρικό στόλο του ΔΑΑ με αντικατάσταση μέρους των λεωφορείων με άλλα 

πιο φιλικά προς το περιβάλλον αλλά και μέρος των εταιρικών οχημάτων με LPG και υβριδικά.
4.  Ενέργειες ευαισθητοποίησης του προσωπικού της αεροδρομιακής κοινότητας.
Επιπλέον ο ΔΑΑ έχει κατασκευάσει και λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα (ισχύος 8,05MWp) ενιαία 
Φωτοβολταϊκά Πάρκα παγκοσμίως σε αεροδρόμιο και το 2014 παρήγαγε περισσότερες από 13 GWh 
καθαρής ενέργειας, που αντιστοιχεί σε πάνω από 20% των αναγκών της εταιρείας, αποφεύγοντας την 
εκπομπή περίπου 11 χιλιάδων τόνων CO

2
 (που αντιστοιχεί στη φύτευση περίπου 1,8 εκατ. δένδρων). Εξαιτίας 

όλων των ενεργειών του ΔΑΑ με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τα τελευταία χρόνια έχει 
σημειωθεί σημαντική μείωση, σχετική κατανάλωση 6,3 kWh/επιβάτη το 2002 και 3,4 kWh/επιβάτη το 2014. 

Το καινοτόμο σύστημα αποτελεί προϊόν του έργου TEMR που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 
“Διμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ 2013-2015” με συμμετέχοντες φορείς από ελληνικής 
πλευράς το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Μεταφορών, την 
εταιρεία τηλεματικής ΕΜΦΑΣΗ και τη μεταφορική εταιρεία ΗΛΙΑΔΗΣ. Το σύστημα TEMR παρέχει 
χάρτες κυκλοφορίας και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με βάση ειδικά σχεδιασμένους 
δείκτες απόδοσης που επιτρέπουν την άμεση αξιολόγηση, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
υπευθύνους αποφάσεων να αξιολογούν νέες στρατηγικές διαχείρισης της κυκλοφορίας με 
γνώμονα τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και λήψης των εκπομπών αερίων ρύπων. Το 
TEMR αποτελεί μια πρωτοποριακή και ταυτόχρονα win-win προσέγγιση όπου οι δημόσιες αρχές 
και οι ιδιωτικές μεταφορικές εταιρίες συνεργάζονται για κοινά οφέλη. Ειδικότερα, οι δημόσιες 
αρχές προσφέρουν πληροφορίες χωρίς κόστος σχετικά με την κυκλοφοριακή κίνηση στο οδικό 
δίκτυο και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα στις ιδιωτικές μεταφορικές εταιρίες, οι οποίες με τη σειρά 
τους παρέχουν πραγματικά δεδομένα σε επίπεδο “οχήματος” για να τροφοδοτήσουν τα μοντέλα 
υπολογισμού κυκλοφορίας και εκπομπών καυσαερίων. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η εξέλιξη του 
δικτύου παρέχοντας σταδιακά μεγαλύτερη ακρίβεια στα μοντέλα, υποβοηθώντας την αποτελεσματικότερη 
λήψη αποφάσεων. Συνεπώς, οι δημόσιες αρχές είναι σε θέση να εκτιμήσουν συνολικά την κυκλοφορική 
κίνηση και τις περιβαλλοντικές βελτιώσεις “σε επίπεδο δικτύου” και οι μεταφορικές εταιρίες “σε επίπεδο 
οχήματος” (όχημα/στόλο) και να εφαρμόσουν μέτρα διαχείρισης της κυκλοφορίας και μέτρα διαχείρισης 
εταιρικού στόλου με κοινό στόχο τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

διεθνής αερολιμένας αθηνών “ελευθέριος βενιζέλος”

εθνικό κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης- 
ινστιτούτο βιώσιμης κινητικότητας και δικτύων μεταφορών - 
εμΦασισ ΤηΛεμαΤικη - ηΛιαδησ μεΤαΦΟρεσ 

Ευδοκία Αναματερού, Αρμόδια ποιότητας αέρα και κλιματικής αλλαγής, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ‘’Ελευθέριος Βενιζέλος’’ και 
Βασίλης Τσολακίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ευαγγελία Παπαργύρη, Research associate at CERTH/HIT, ΕKETA - Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων 
Μεταφορών, Βασίλης Τσολακίδης, Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας 
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O περιορισμός του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη 
βιωσιμότητά της και ο έλεγχος και κατ’ επέκταση η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την επιτυχία της. Τώρα ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την εταιρεία 
ανάπτυξης συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης Assetcom, προσφέρει την υπηρεσία Energy 

Management που αποτελεί ένα σύστημα παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης 
της επιχείρησης  σε πραγματικό χρόνο και  δίνει τη δυνατότητα ακόμα και απομακρυσμένης 

παρέμβασης. To e-Energy αποτελεί μία ολοκληρωμένη λύση για την παρακολούθηση και 
διαχείριση των ενεργειακών πόρων εγκαταστάσεων με εφαρμογές σε: • Κτίρια γραφείων 
• Βιομηχανικές εγκαταστάσεις • Νοσοκομεία • Ξενοδοχεία • Σχολεία κ.ά.
Το δίκτυο μετρητών που δημιουργείται έχει τη δυνατότητα συλλογής ενεργειακών 
δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία τους και την εξαγωγή διαγραμμάτων και αναφορών 
για τις καταναλώσεις που καταγράφονται. Το σύστημα επεξεργασίας έχει επίσης τη 

δυνατότητα αναφορών προειδοποιήσεων (Alerts) για συγκεκριμένες παραμέτρους του 
συστήματος των μετρητών και εφόσον ορισθούν από τον διαχειριστή του λογισμικού. 

Τα δεδομένα καταναλώσεων καταγράφονται στη βάση δεδομένων του συστήματος και 
επεξεργάζονται στο καινοτόμο εργαλείο Analytics and Building Performance Prediction.  

Το εργαλείο αυτό παρέχει ακριβή πρόβλεψη για ενεργειακή κατανάλωση και πληρότητα χώρου 
από ανθρώπους, καθώς επίσης και υποστήριξη λήψης αποφάσεων μέσω μοντελοποίησης και 
προσομοίωσης των κτιρίων.

Από το 2008 η Eurobank εφαρμόζει πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας που το 2014 
αναδείχθηκε σε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας και το 2015 πιστοποιήθηκε 

κατά ISO 50001:2011 για το σύνολο των κτιρίων Διοίκησης και των καταστημάτων της με 
αποτέλεσμα να είναι πλέον η πρώτη Τράπεζα και μια από τις λίγες εταιρείες στην Ελλάδα 

με την πιστοποίηση αυτή. Στο πλαίσιο του Προγράμματος και εν συνεχεία Συστήματος 
Διαχείρισης Ενέργειας που έχει συνδεθεί με συγκεκριμένους στόχους, δείκτες και 
εργαλεία, έχουν οριστεί σχετικές δράσεις, ρόλοι και αρμοδιότητες. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η προσέγγισή της Eurobank για την εξοικονόμηση κόστους μέσω του περιορισμού 
των αναγκών σε κατανάλωση ενέργειας βασίζεται στην αρχή “Pay As You Save”. Κλειδί 
για την επίτευξη είναι η αξιοποίηση του μηχανισμού “Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης 

Διαμοιραζόμενου Οφέλους” με εταιρεία ESCO. 
Για την προμήθεια της ενέργειας υλοποιείται αξιολόγηση τόσο των προδιαγραφών παροχής 

ενέργειας των παρόχων προκειμένου να οδηγήσει σε αποτελεσματική χρήση ενέργειας όσο 
και του κόστους της. Παράλληλα για την προμήθεια Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

(π.χ λαμπτήρες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές) ακολουθείται η Πολιτική Πράσινων 
Προμηθειών της Τράπεζας και συγκεκριμένη μεθοδολογία αξιολόγησης στην οποία έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος βάσει της πιθανής οικολογικής σήμανσης του 
εξοπλισμού (π.χ. Ενεργειακή κλάση Α++).

ΟμιΛΟσ εΤαιριΩΝ OtE

Τράπεζα Eurobank Ergasias 

ΕνΟτητΑ 2. ENErgy EffIcIENcy SOLUtIONS
Energy Intelligence Software

ΕνΟτητΑ 3. ENErgy EffIcIENcy 
εnergy Efficiency-Τράπεζες

Θάνος Φαλάγγας (αριστερά), Δ/ντής Marketing Εταιρικών & Επιχειρησιακών Πελατών Σταθερής & Κινητής, Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ, 
Γιώργος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων

Γεώργιος Μπαϊρακτάρης (αριστερά), Επικεφαλής Τομέα Προμηθειών Ομίλου, Eurobank Ergasias,  
Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος του Φορέα Ελληνικών Υποδομών και Οδών με Διόδια, HELLSTRON 
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Τα σημαντικότερα συστήματα που ενσωματώθηκαν στο συγκρότημα τόσο κατά την κατασκευή 
του, όσο και κατά τις διάφορες φάσεις ανακαίνισής του, προσδίδοντας σε αυτό φιλικά 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και προωθώντας την αειφορία των κατασκευών, είναι:
1.  Στο ξενοδοχειακό συγκρότημα “ΜΕΛΙΤΩΝ” ο λέβητας υγραερίου (μίγμα προπανίου-

βουτανίου) αντικαταστάθηκε από έξι αντλίες θερμότητας ονομαστικής ισχύος 38 Kw 
η κάθε μία, μειώνοντας το ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά 71,47%. Στο “ΣΙΘΩΝΙΑ” 
ο λέβητας πετρελαίου αντικαταστάθηκε από οχτώ αντλίες θερμότητας ονομαστικής 
ισχύος 38 kW κάθε μία, μειώνοντας το ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά 79,41%.

2.  Κατασκευάστηκε μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τη μέθοδο της 
αντίστροφης  όσμωσης και βιολογικός καθαρισμός λυμάτων. Επίσης γίνεται χρήση triplex 
ανακλαστικών υαλοπετασμάτων στο σύνολο των επιφανειών του συγκροτήματος, ενώ 
αντικαταστάθηκαν οι ενεργοβόροι λαμπτήρες με χαμηλής κατανάλωσης. 

3.  Κεντρικό σύστημα ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης των κτιρίων (BΕMS) που επιτυγχάνει 
εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 15%. Ενημέρωση επισκεπτών και εργαζομένων για τις 
μεθόδους εξοικονόμησης ενέργειας και νερού.

Έχουν επίσης εγκατασταθεί φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ προβλέπεται 
η κατασκευή Υδροηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, αξιοποιώντας τον 
ταμιευτήρα του προβλεπόμενου φράγματος νερού χωρητικότητας 1.000.000 m3. Στο συγκρότημα ήδη 
αξιοποιείται η Γεωθερμία για τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας κυρίως στον κεντρικό κλιματισμό των 
ξενοδοχείων. 

Στο πλαίσιο της εντατικής προσπάθειας του ομίλου για αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών με ταυτόχρονη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον δράσεις υιοθετήθηκαν μια 
σειρά από τεχνολογίες και έχουν φέρει θεαματικά αποτελέσματα. Η εταιρία επενδύοντας 
στην ηλιακή ενέργεια , τοποθέτησε σε δύο οροφές κτιρίων και σε ένα σημείο στο έδαφος 
3 μεγάλα πεδία “καθρεπτών” που εκμεταλλεύονται τη δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο και 
μέσω κατάλληλα διαστασιολογημένων αποθηκών καταφέρνουν και παράγουν ζεστό 
νερό χρήσης για τους πελάτες και τα επισιτιστικά τμήματα όλες τις ώρες τις ημέρας. 
Εγκαταστάθηκαν επίσης υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας για κλιματισμό και ζεστά νερά 
χρήσης με εκμετάλλευση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, καθώς και αερόψυκτες 
αντλίες θερμότητας, ενώ εφαρμόζεται κατάλληλη θερμομόνωση σε κάθε συστοιχία 
δωματίων που ανακαινίζονται ή προστίθενται καθώς και σύστημα διαχείρισης ενέργειας.
Με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών και τη συνεχή τους συντήρηση και 
αναβάθμιση πέτυχαν:
• η χρήση του πετρελαίου έχει εκμηδενισθεί,
• υγραέριο χρησιμοποιείται μόνο στα επισιτιστικά τμήματα,
• η κατανάλωση ρεύματος μειώνεται συνεχώς.
Επίσης, η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης επιτυγχάνεται 100% με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος του κλιματισμού εξυπηρετείται από αερόψυκτες και υδρόψυκτες αντλίες 
θερμότητας υψηλού βαθμού απόδοσης που θεωρούνται ΑΠΕ.

Porto carras grand resort

ALDEMAr rESOrtS

Αθανάσιος Κλαπαδάκης, Γενικός Διευθυντής Porto Carras Grand Resort και Χαρίλαος Χρηστίδης (δεξιά), Country Sales Director, 
Robert Bosch

Μαρία Μαστρονικόλα, Public Relations, ALDEMAR RESORTS, Χαρίλαος Χρηστίδης, Country Sales Director, Robert Bosch
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Η περιοχή Καστρί στο άνυδρο νησί της Κέας έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή απείρου κάλλους και 
προστατεύεται από το πρόγραμμα NATURA και συγκεκριμένα ο λόφος Τρούλος στη θέση Απεζεύτρα 

είναι το σημείο που χτίστηκε η βίλα “Θάλαττα-Θάλαττα”. Εκτός των άλλων καινοτομιών της βίλας, 
δωμάτια με ονόματα διάσημων ταξιδιωτικών συγγραφέων και ζωγράφων, πέτρινο μικρό 

θέατρο στην άκρη του γκρεμού με θέα το αρχιπέλαγος, παραδοσιακό αλώνι κ.ά. έχει 
κατασκευαστεί πισίνα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Επιλέχθηκε ένας βράχος 16 τόνων 

και διαστάσεων 4,5x2 μ. από το νότιο λατομείο του νησιού. Ο βράχος μεταφέρθηκε με 
προσοχή και τοποθετήθηκε στο σημείο  όπου αποφασίστηκε η κατασκευή πισίνας, με 
θέα το απέραντο γαλάζιο. Στη συνέχεια ο βράχος λαξεύτηκε, φτιάχτηκε το εσωτερικό 
της μικρής πισίνας σε βάθος και τοποθετήθηκε η βάνα (άνοιγμα-κλείσιμο) πάνω στο 
βράχο. Το νερό έρχεται μέσα από το φυσικό τοπίο, ρέει από τις πέτρες και γεμίζει 
το χώρο της πισίνας. Το νερό που βρίσκεται στην πισίνα δεν ξεπερνά σε ποσότητα το 

ένα κυβικό μέτρο και αυτό μετά το πέρας του “δροσερού τελετουργικού” δεν χάνεται 
αλλά ποτίζει φραγκοσυκιές, αθάνατους, βοκαμβίλλιες και ελιές που φύονται πέριξ της 

σωλήνωσης διοχέτευσης του νερού στον περιβάλλοντα χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 
νερό συλλέγεται από ειδικούς ταμιευτήρες νερού που βρίσκονται στις ταράτσες της βίλλας και 

με ειδικές υδρορροές όλη η ποσότητα βρόχινου νερού καταλήγει στη δεξαμενή.

Τα Ελληνικά Πετρέλαια προγραμματίζουν επενδύσεις, σχεδιάζουν και υλοποιούν συγκεκριμένα 
έργα βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση 

της κατανάλωσης καυσίμων και τη συνεπακόλουθη μείωση των αέριων εκπομπών καύσης 
(SOx, NOx, σωματίδια), καθώς και του CO

2
. Οι κύριες ενέργειες μόνο των δύο τελευταίων 

ετών ενδεικτικά περιλαμβάνουν επεμβάσεις εξοικονόμησης ατμού και καυσίμου με τη 
βελτίωση απόδοσης στους φούρνους και στους λέβητες, μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, χρήση αποδοτικότερων καυσίμων και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού 
και θερμότητας. 
Επιπλέον, συνεχίζονται οι προσπάθειες ενεργειακής αριστοποίησης, δηλαδή η 
αξιοποίηση της περίσσιας ενέργειας των θερμών ρευμάτων που πρέπει να ψυχθούν πριν 

αποθηκευθούν, τα οποία θερμαίνουν ψυχρότερα ρεύματα των οποίων η θερμοκρασία 
πρέπει να αυξηθεί πριν από κάποια κατεργασία. Έτσι, η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία 

επιτυγχάνεται με ειδικού τύπου εναλλάκτες θερμότητας, έχει διπλό όφελος: την εξοικονόμηση 
μη ανανεώσιμων υγρών καυσίμων, τη μείωση των εκπομπών CO

2
 και των άλλων αέριων 

εκπομπών. Στους φούρνους παραγωγικής διεργασίας όπως και στους λέβητες των εγκαταστάσεων 
έχουν εγκατασταθεί καυστήρες υψηλής απόδοσης και Προηγμένα Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης 
(Advanced Process Control- APC). Μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη συντήρηση και ιδιαίτερα στην 
προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού και έτσι προλαμβάνονται οι αστοχίες του και βελτιώνεται η 
απόδοση περιφερειακών συστημάτων παραγωγής. Υπολογίστηκε ότι τα τελευταία δύο χρόνια (ένα για 
την Ελευσίνα αφού το ξεκίνημα στο εκσυγχρονισμένο διυλιστήριο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2013) 
έχουν εξοικονομηθεί συνολικά 2 χιλιάδες ΤJ καυσίμου, τα οποία αντιστοιχούν σε μείωση εκπομπών CO

2
 

κατά 161 ktn και σε οικονομικό όφελος περίπου 36 εκατ. ευρώ.

VILLA ΘαΛαΤΤα-ΘαΛαΤΤα

εΛΛηΝικα ΠεΤρεΛαια 

εnergy Efficiency-Ξενοδοχεία

εnergy Efficiency-βιομηχανία

Πέτρος Κασιμάτης (αριστερά), Ιδιοκτήτης ξενοδοχειακής μονάδας VILLA ΘΑΛΑΤΤΑ-ΘΑΛΑΤΤΑ και  
Χαρίλαος Χρηστίδης, Country Sales Director, Robert Bosch και 

Μαρία Μαγγιλιώτου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Επικεφαλής Τμήματος Μελετών Διεργασιών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 
Θεσσαλονίκης, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Αλέξανδρος Γιαννέλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης 

GOLD

BRONZE
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εnergy Efficiency-βιομηχανία

εnergy Efficiency-βιομηχανία

To τμήμα R&D της Kleemann σε συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής και τεχνικής 
συντήρησης έχουν εκτελέσει έργα εξοικονόμησης ενέργειας, όπως: 
1.  Εφαρμογή στην παραγωγή του συστήματος Λιτής ροής (γρήγορη ευέλικτη ροή, μειωμένα 

αποθέματα, λιγότερες κατεργασίες, αύξηση αποδοτικότητας και παραγωγικότητας) που 
απέφερε μειωμένη χρήση ενέργειας κατά 42% και καλύτερη διαχείρισή της.

2.  Από την παραπάνω απόφαση εφαρμογής της λιτής ροής επηρεάστηκαν οι εσωτερικές 
μεταφορές και εξοικονομήθηκαν καύσιμα της τάξης του 29%.

3.  Αντικατάσταση φωτιστικών παραγωγής με τεχνολογίας LED και ηλεκτρονικά ballast, που 
μείωσαν την κατανάλωση κατά 39%.

4.  Τοποθέτηση αυτοματισμών στους κοινόχρηστους χώρους για έναυση φωτισμού και 
τοποθέτηση αυτοματισμών στους χώρους παραγωγής για διακοπή λειτουργίας φωτισμού αν 
ο εξωτερικός αρκεί. 

5. Επιλογή εξοπλισμού κινητήρων μόνο με inverter και συστήματα φίλτρων για αποκοπή αρμονικού.
6.  Αντικατάσταση στους χώρους των γραφείων 200 εκτυπωτών υψηλής κατανάλωσης ενέργειας με νέα 

κέντρα διαχείρισης εκτυπώσεων υψηλού δείκτη εξοικονόμησης ενέργειας με έξυπνες λειτουργίες και 
εξοικονόμηση που αγγίζει το 80%.

7.  Πλήρης απεξάρτηση από το πετρέλαιο ως καύσιμο θέρμανσης το οποίο αντικαταστάθηκε με φυσικό 
αέριο, αντικαταστάθηκαν οι λέβητες πετρελαίου με φυσικού αερίου, δημιουργήθηκε δίκτυο διανομής 
και εγκαταστάθηκαν 130 κάτοπτρα ακτινοβολίας. Η εγκατεστημένη ισχύς μειώθηκε από τα 13000 
KW στα 8500 KW. Η μείωση που επιτεύχθηκε ενεργειακά είναι της τάξης του 83%! Σημαντικότατη 
ενέργεια που απέφερε και τα αντίστοιχου μεγέθους οικονομικά οφέλη, εξοικονόμηση κόστους 38%.

Η εταιρία “ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ”, θυγατρική 
της Philip Morris International , είναι πιστοποιημένη από το 2004 με ISO 14001: “Συστήματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης” και έχει υιοθετήσει πολιτικές για τη συνεχή μείωση των 
επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, την εξοικονόμηση των φυσικών 
πόρων, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την παραγωγή λιγότερων 
αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ σχεδίασε και υλοποίησε στρατηγικό 
πλάνο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας 2011-2015.
Για την υλοποίηση του πλάνου αυτού, δημιουργήθηκε μία ομάδα μηχανικών από όλα τα 
τμήματα της εταιρείας (Ομάδα Ενέργειας). Στο πλαίσιο επίτευξης του στόχου που τέθηκε, 
κάθε χρόνο σχεδιάζονταν και υλοποιούνταν μια σειρά από έργα (ανάκτηση θερμότητας 
από αεροσυμπιεστές, καμπάνια ευαισθητοποίησης για τη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, ανασχεδιασμός του προγράμματος λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων, 
τοποθέτηση ανιχνευτών κίνησης και αντικατάσταση λαμπτήρων με LED κ.ά.).
Το 2014, η Ομάδα Ενέργειας επαναπροσδιόρισε το μοντέλο υπολογισμού κατανάλωσης 
ενέργειας για τις παραγωγικές και μη παραγωγικές διεργασίες. Μερικά από τα έργα που υλοποίησε το 
2014-2015 είναι: αντικατάσταση λαμπτήρων με LED, τοποθέτηση ρυθμιστή εισαγωγής οξυγόνου για 
βελτιστοποίηση της απόδοσης των καυστήρων μαζούτ, τοποθέτηση inverter, καμπάνιες ενημέρωσης 
και ευαισθητοποίησης κ.λπ. Η υλοποίηση των στοχευμένων προγραμμάτων έχει ως αποτέλεσμα 
η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας κατά 26,5 % το διάστημα 2011-2014, να 
μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 16,5% και να εξοικονομήσει αντίστοιχους οικονομικούς πόρους.

KLEEMANN HELLAS 

ΠαΠασΤραΤΟσ αβεσ

Δρ. Νικόλαος Λιάπης (δεξιά), Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ΕΛΙΝΟΙΛ και Άγγελος Παπαδόπουλος, Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 
KLEEMANN HELLAS

Γεώργιος Σχίζας (αριστερά), EHSS Manager, ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕ, Αλέξανδρος Γιαννέλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης

SILVER

SILVER
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Ένας από τους βασικούς στόχους της εταιρίας τα τελευταία χρόνια, είναι η διαρκής προσπάθεια 
εξοικονόμησης της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι συνεχείς αλλαγές, παρεμβάσεις στον 

εξοπλισμό αλλά και η υιοθέτηση νέων πρακτικών αποτελούν τα εργαλεία για την επίτευξη του 
στόχου της. Ανάμεσα στις μέχρι σήμερα παρεμβάσεις και αλλαγές που έχουν γίνει στον 

εξοπλισμό είναι: • Η ψύξη του δικτύου λαδιού των μηχανών εξυπηρετείται εξολοκλήρου με 
τη βοήθεια δύο μηχανημάτων τεχνολογίας Freecooling. • Για το δίκτυο ψύξης του νερού 
των καλουπιών εγκαταστάθηκε ένα High efficiency chiller. • Μόνωση armaflex όλων των 
σωληνώσεων των δικτύων ψύξης καλουπιού και λαδιού. • Εγκατάσταση μηχανήματος 
πεπιεσμένου αέρα τεχνολογίας Inverter τεχνολογίας VSD (Variable Speed Drive). • 
Μείωση της πίεσης του αέρα λειτουργίας των μηχανών και αυτοματισμών, από τα 9bar 

στα 7,2bar. • Αλλαγή ηλεκτρικών μοτέρ στις injection μηχανές με νέας τεχνολογίας 
IE3 Premium Efficiency Motors. • Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με αντίστοιχους 

τεχνολογίας Led. • Καθημερινή καταγραφή - monitoring των δεικτών κατανάλωσης 
ενέργειας του εργοστασίου, με τη βοήθεια συστήματος εποπτικού ελέγχου και συλλογής 

δεδομένων - SCADA. • Παραμετροποίηση του λογισμικού (Software) των injection μηχανών με 
γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους. 

Όλες οι παραπάνω παρεμβάσεις, σε διάστημα 4 ετών, είχαν ως αποτέλεσμα ο συνολικός λόγος 
κατανάλωσης ενέργειας ανά κιλό προϊόντος (kW/kg) να μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40%.

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Αίγιο και διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 
42.000 m2. Στις εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται 2 υπερσύγχρονα εργοστάσια, αποθηκευτικοί χώροι 

και θάλαμοι κατάψυξης συνολικού όγκου 28.400 m3. Η παραγωγική δυναμικότητα φθάνει τους 
14.000 τόνους ετησίως, ενώ περισσότερα από 100 διαφορετικά είδη ψαριών και θαλασσινών 

επεξεργάζονται, συσκευάζονται και καταψύχονται με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. 
Καθ’ όλη την παραγωγική διαδικασία, από τη μεταφορά των Α’ υλών στις εγκαταστάσεις της 
έως τη διανομή των τελικών προϊόντων, η εταιρεία δεσμεύεται στη διατήρηση της “ψυκτικής 
αλυσίδας”. Το γεγονός αυτό απαιτεί συνεχή κατανάλωση ενέργειας σε όλα τα στάδια.
Η εταιρία αντιμετώπισε προκλήσεις όπως η αύξηση του μέσου όρου θερμοκρασίας του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, το κόστος ενέργειας που υπερδιπλασιάστηκε την τελευταία 

8ετία, την ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη και τη δέσμευση να συνεχίσει να προσφέρει 
καινοτόμα προϊόντα άριστης ποιότητας και ανταγωνιστικά.

Στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας και αειφορίας προέβει σε μία σειρά ενεργειών στις 
ψυκτικές της εγκαταστάσεις, ψυκτικούς θαλάμους, παραγωγική διαδικασία, διακίνηση και γενική 

λειτουργία της, με εξοικονόμηση ενέργειας κατά 29% την τελευταία 5ετία. 
Επιπλέον, το 2014 επετεύχθησαν τα παρακάτω:
•  Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έχοντας ως συνέπεια 

τη μείωση της δαπάνης για ενέργεια κατά 11,3% (παρόλο που το κόστος ενέργειας αυξήθηκε κατά 5% 
την ίδια περίοδο).

• Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος άνθρακα ανά παραγόμενο κιλό κατά 15%.
• Μείωση κατανάλωσης νερού κατά 18%.
• Μείωση καυσίμων και κόστος logistics κατά 10%.

tHrAcE PLAStIcS PAcK co. - Υποκατάστημα Ξάνθης

Γ. καΛΛιμαΝησ

εnergy Efficiency-βιομηχανία

εnergy Efficiency-βιομηχανία

Δρ. Νικόλαος Λιάπης (δεξιά), Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ΕΛΙΝΟΙΛ και Αθανάσιος Ματσιώτας, THRACE PLASTICS PACK

Χαράλαμπος Κρεμμύδας (αριστερά), Διευθυντής Συντήρησης & Τεχνικών Έργων Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ και  
Δρ. Νικόλαος Λιάπης, Διευθυντής Εκμετάλλευσης, ΕΛΙΝΟΙΛ

BRONZE

BRONZE



21

εnergy Efficiency - tηλεπικοινωνίες

εnergy Efficiency - tηλεπικοινωνίες

Η WIND, πιστή στη δέσμευσή της να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 
επενδύει σταθερά στις υποδομές της, έχοντας έως σήμερα 2,7 δισ. ευρώ, ενώ μόνο το 
2014 επενδύθηκαν 186,5 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα αυτών των επενδύσεων είναι 
20% μείωση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το 2010 (από 80.908 MWh το 
2010 σε 64.346 MWh το 2014) και 27% μείωση στους ρύπους (~29.000 tn CO2e). 
Κατανοώντας ότι η περιβαλλοντική απόδοση σχετίζεται άμεσα με την οικονομική 
βιωσιμότητα, η εταιρεία έχει ενσωματώσει την περιβαλλοντική διάσταση στις επιλογές 
της και υλοποιεί έργα που παρέχουν πολλαπλά οφέλη, στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 
στον τρόπο που λειτουργεί η ίδια εσωτερικά και στο περιβάλλον. Στη WIND εφαρμόζονται 
στρατηγικές διαχείρισης της ενέργειας που στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής της 
αποδοτικότητας σε 2 σημαντικούς πυλώνες, στην κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και στην 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται πρωτοβουλίες και έχουν ολοκληρωθεί σημαντικές επενδύσεις που 
επιτρέπουν την εξοικονόμηση ενέργειας ή/ και καυσίμων όπου είναι εφικτό (π.χ. στον εξοπλισμό, 
την κτιριακή υποδομή ή στον στόλο οχημάτων) ή στον περιορισμό της αύξησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας που παρατηρείται λόγω της ραγδαίας αύξησης της χρήσης δεδομένων. 

Αν και οι επενδύσεις που υλοποιούν ο OTE και η COSMOTE για την επέκταση / 
εκσυγχρονισμό του τηλεπικοινωνιακού δικτύου οδηγούν αναπόφευκτα στην αύξηση 
της κατανάλωσης ενέργειας και των συνεπαγόμενων εκπομπών, η μετάβαση σε 
ένα ενεργειακά αποδοτικότερο δίκτυο αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Στο πλαίσιο 
αυτό, επιδιώκεται ο περιορισμός, κατ’ αρχήν του ρυθμού αύξησης της κατανάλωσης 
ηλεκτρισμού και στη συνέχεια της κατανάλωσης ηλεκτρισμού, στο βαθμό που αυτό είναι 
τεχνικά και οικονομικά εφικτό. 
Η κατανάλωση ενέργειας ΟΤΕ και COSMOTE αφορά στη λειτουργία των 
τηλεπικοινωνιακών υποδομών, των κτιρίων καθώς και στην κίνηση των οχημάτων 
(υπηρεσιακών και εταιρικών). Το 2014, η συνολική κατανάλωση του ΟΤΕ και της COSMOTE 
ανήλθε σε 467 GWh, παρουσιάζοντας μείωση 1,3%, σε σχέση με το 2013 (473 GWh). 
Ειδικότερα, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον ΟΤΕ ανήλθε σε 289 GWh, παρουσιάζοντας 
μείωση 1%, σε σχέση με το 2013 (292 GWh) και η συνολική κατανάλωση ενέργειας της COSMOTE  
(178 GWh) μειώθηκε κατά 1,5% σε σχέση με την κατανάλωση του 2013 (181 GWh). Μερικά από τα 
μέτρα που υλοποιήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνουν εγκατάσταση ευφυών μετρητικών 
συστημάτων σε σταθμούς βάσης, εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων με συστήματα free cooling, 
αντικατάσταση παλαιού εξοπλισμού κ.ά. Με μία σειρά στοχευμένων δράσεων επιτεύχθηκε (2014) 
εξοικονόμηση ηλεκτρισμού 36,4 GWh. Οι εκπομπές ΑΦΘ που αποφεύχθηκαν υπολογίζονται σε  
25.030 t CO2 eq. Επιπλέον, η υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας είχε ένα οικονομικό 
όφελος (μείωση λειτουργικού κόστους) της τάξης των 4,2 εκατ. ευρώ.

WIND HELLAS

OtE-cOSMOtE

Άρτεμις Σαμαρά, Business Processes & Quality Management Senior Manager, WIND HELLAS,  
Χαρίλαος Χρηστίδης, Country Sales Director, Robert Bosch 

Κατερίνα Περίσση, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ,  
Χαρίλαος Χρηστίδης, Country Sales Director, Robert Bosch

SILVER
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Το σχέδιο με την ονομασία “Blue Star Ferries Καινοτόμες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”, είναι το 
πρώτο που πραγματοποιήθηκε πάνω σε πλοίο και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ναυτιλία, 

αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν παραμένει ουραγός των εξελίξεων, ενώ επιπρόσθετα 
καταδεικνύει την προσήλωσή της στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τον Οκτώβριο του 2014, η Blue Star Ferries, μέλος του Ομίλου ATTICA σε συνεργασία με 
την ECO MARINE POWER (EMP) και την Ιαπωνική KEI SYSTEM προχώρησε στην πιλοτική 

εφαρμογή και λειτουργία εγκατάστασης φωτοβολταϊκής μονάδας στο πλοίο Blue Star 
Delos. Η δυναμικότητα της εγκατάστασης κατά την πιλοτική εφαρμογή ήταν περίπου 
2,32 kW και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας παρείχε 3086 kW. 
Με την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου, αποφασίστηκε η αναβάθμιση του 
συστήματος προκειμένου να προσεγγίσει τα 50 kW, ενώ υπάρχουν ήδη σχέδια για 
περαιτέρω αύξηση στα 100 kW. Η παρεχόμενη ενέργεια θα καλύπτει μέρος των 

αναγκών του πλοίου με αποτέλεσμα τη μείωση χρήσης των ηλεκτρογεννητριών του, 
τη συνεπαγόμενη κατανάλωση καυσίμων καθώς και τις εκπομπές αέριων ρύπων (με 

δυναμικότητα 50 kW υπολογίζεται ότι θα μειωθούν εκπομπές CO2 48 τόνων). 
Σε αυτό το στάδιο συλλέγονται και αξιολογούνται πληθώρα τεχνικών πληροφοριών για να 

καθοριστούν οι περαιτέρω κινήσεις. Επιπρόσθετα ο Όμιλος επεξεργάζεται την επέκταση της 
εφαρμογής και σε άλλα πλοία, προκειμένου να εκμεταλλευτεί τα οφέλη που παρέχει η συγκεκριμένη 
τεχνολογία, όπως μηδενική ρύπανση, αθόρυβη λειτουργία και μικρό κόστος συντήρησης. 

Η ορθολογική και βέλτιστη χρήση της ενέργειας είναι εκτός από πυλώνας ανάπτυξης, 
αδιαπραγμάτευτη αξία και χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ηγετική θέση στην αγορά 

της Καυκάς. Η αρχή είναι καθοριστική σε κάθε εγχείρημα, οπότε αποφασίστηκε για τη 
συστηματική και μεθοδολογική προσέγγιση να συσταθεί ειδική ομάδα από μηχανικούς και 

εξωτερικούς συνεργάτες.
Η ομάδα έργου έθεσε ως προτεραιότητα την τεχνοκρατική διαχείριση του εγχειρήματος 
βασιζόμενη σε διεθνή πρότυπα και τη σύνταξη ενός πλάνου δράσεων που θα είχε 
τα χαρακτηριστικά SMART μεθοδολογίας. Συντάχθηκε πρωτόκολλο συγκέντρωσης 
στοιχείων με βάση τα οποία έγινε η αρχική ανάλυση του δυναμικού που θα έπρεπε να 
διαχειριστεί. Επιλέχθηκαν 11 εγκαταστάσεις και οι κατηγορίες δράσεων περιελάμβαναν 

τον κλιματισμό, τον λειτουργικό φωτισμό των καταστημάτων και τον φωτισμό των 
εκθεσιακών χώρων με στόχο βελτίωσης 15% τουλάχιστον. Οι μετρήσεις και τα δεδομένα 

που συγκεντρώνονται αξιοποιούνται και από την ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
καθώς και την ομάδα Ποιοτικού Ελέγχου και Διαδικασιών.

Η ολοκλήρωση του εγχειρήματος περιλαμβάνει και το αυτοματοποιημένο σύστημα συλλογής και 
ανάλυσης δεδομένων buildingSense της συνεργάτιδας εταιρείας SenseOne Technologies, στο οποίο 
αναγνωρίζεται η καθοριστική συμβολή του στο έργο. Για την οικονομική διάσταση του εγχειρήματος 
οργανισμοί με πολλαπλές εγκαταστάσεις (άνω των 50) στο προφίλ της λιανικής διάθεσης μπορεί να 
έχουν ετήσιους λογαριασμούς ενέργειας εώς και 1 εκατ. ευρώ ετησίως. Το συγκεκριμένο οικονομικό 
μέγεθος αναδεικνύει τη σπουδαιότητα επίτευξης ακόμη και εξοικονόμηση 2-3%, αφού σε αυτό το 
μέγεθος το εξοικονομούμενο κεφάλαιο είναι σημαντικό.

BLUE StAr fErrIES

B.KAyKAσ - SenseOne technologies

εnergy Efficiency - μέσα μαζικής μεταφοράς

εnergy Efficiency - Λιανεμπόριο

Αριάδνη Ψιμάρα (αριστερά), Marketing Manager International lines και Χριστίνα Γρηγόρα, Marketing Manager Domestic lines της 
BLUE STAR FERRIES, Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος του Φορέα Ελληνικών Υποδομών και Οδών με Διόδια, HELLSTRON

Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος του Φορέα Ελληνικών Υποδομών και Οδών με Διόδια, HELLSTRON,  
Ανδρέας Μακρυπίδης (αριστερά), Βusiness Development & Solutions Director B.KAYKAΣ
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εnergy Efficiency - Λιανεμπόριο

εnergy Efficiency - Λιανεμπόριο

Βαθιά ευαισθητοποιημένη η ΑΒ Βασιλόπουλος σε θέματα περιβάλλοντος, φροντίζει να 
επενδύει σε ενέργειες με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος 
και την αποδοτική διαχείριση ενέργειας. Η εταιρεία εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό 
σύστημα μέτρησης, το οποίο την βοηθά να παρακολουθεί την ηλεκτρική ενέργεια που 
καταναλώνει συνολικά, ενώ υπολογίζει το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων σε 
πραγματικό χρόνο. Μέσω της άμεσης ενημέρωσης που παρέχει, βοηθά σε ορθότερη 
χρήση του εξοπλισμού της, με θετικά οφέλη τόσο για το περιβάλλον όσο και για την 
εταιρεία. Επιπλέον, η ΑΒ αναλαμβάνει συστηματικές δράσεις και εφαρμόζει πρακτικές 
με αποτέλεσμα την αισθητή μείωση καταναλισκόμενης ενέργειας ανά τετραγωνικό μέτρο 
στα καταστήματά της.
Με στόχο να είναι ακριβής και διαφανής σε σχέση με τα αποτελέσματα που λαμβάνει από 
τις παραπάνω μετρήσεις εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο και σχεδιασμένο, για το συγκεκριμένο 
σκοπό, σύστημα μηνιαίας καταγραφής και αναφοράς (reporting). Τα reports αυτά επικοινωνούνται 
στα καταστήματά της, το οποίο λειτουργεί και σαν μέτρο σύγκρισης των διαφορετικών αποδόσεων 
(benchmarking) και κατάταξης με βάση τις αποδόσεις τους (ranking). Με αυτό τον τρόπο στοχεύει 
στην αποτελεσματική ενημέρωση των συνεργατών της, ενώ παράλληλα τους παρέχει κίνητρο για 
περαιτέρω βελτίωση και κυρίως στα καταστήματα που σκόραραν χαμηλότερα από κάποια άλλα. 
Μέσω της παραπάνω διαδικασίας, επιτυγχάνεται συνολικά αποδοτική διαχείριση και εξοικονόμηση 
ενέργειας, ενημερώνονται και εμπλέκονται ενεργά οι συνεργάτες της στο συγκεκριμένο εγχείρημα.

Η μείωση της χρήσης ενέργειας αποτελεί τη βέλτιστη νοοτροπία του επιχειρείν. Εξοικονομεί 
χρήματα, ενισχύει την εταιρική φήμη και βοηθά όλους στην καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Η METRO ανταποκρινόμενη στην επιτακτική ανάγκη προσαρμογής των 
διαδικασιών Ανάπτυξης και Λειτουργίας των καταστημάτων και των ενεργοβόρων 
εγκαταστάσεων του Ομίλου στη σύγχρονη, δυσχερή οικονομική πραγματικότητα της 
χώρας, δημιούργησε, στοιχειοθέτησε και έλαβε έγκριση υλοποίησης από τη Διοίκηση 
του Ομίλου, για ένα καινοτόμο και πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα και το χώρο 
εμπορικής δραστηριοποίησης της ΜΕΤΡΟ, Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης.  
Οι Στρατηγικές Ενεργειακής Διαχείρισης που υλοποιεί είναι οι εξής επτά όπως αυτές 
προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα:
• Corporate Commitment & Energy Goals • Benchmarking & Monitoring  
• Energy Coaching • Facility Tune-Ups • Engineering Follow-up & Targeting  
• Capital Investments • Innovation.
Η προδιαγραφή του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης βρίσκεται σε συμμόρφωση με το πρότυπο 
ενεργειακής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 50001 καθώς και με το ISO 14001, ως προς τη δομή, τη 
μεθοδολογία υλοποίησης και την τεκμηρίωση, γεγονός που επιτρέπει την πιστοποίησή του κατά την 
εφαρμογή από ανεξάρτητο φορέα. 

αβ βασιλόπουλος

Όμιλος Παντελιάδη - MEtrO AEBE

Ιωάννης Τσώνης(αριστερά), Technical Operartions Director, ΑΒ Βασιλόπουλος,  
Βασίλης Χαλκιάς, Πρόεδρος του Φορέα Ελληνικών Υποδομών και Οδών με Διόδια, HELLSTRON

Δημήτριος Δαλαβάγκας, Διευθυντής Τεχνικής Διεύθυνσης METRO AEBE- Όμιλος Παντελιάδη,  
Βασίλης Χαλκιάς (δεξιά), Πρόεδρος του Φορέα Ελληνικών Υποδομών και Οδών με Διόδια, HELLSTRON
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Η Υπεύθυνη Λειτουργία της ΑΒ Βασιλόπουλος ταυτίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος. Σημείο 
αναφοράς για την εταιρεία αποτέλεσε το AB Greenstore στη Σταμάτα. Μέσω αυτού, εγκαινιάστηκε 

μία νέα εποχή, όσον αφορά στην κατασκευή των καταστημάτων της, που προσανατολίζεται στην 
εφαρμογή πρακτικών που μπορούν να παράγουν και να εξοικονομούν ενέργεια σε ποσοστό που 

μπορεί να φτάσει έως και 40%, σε σχέση με τα ανάλογα συμβατικά καταστήματα. Μεταξύ 
άλλων, η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ανεμογεννήτριας για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, τα ανοίγματα οροφής για φυσικό αερισμό, οι φωτοσωλήνες 
για φυσικό φωτισμό, τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα ψυγεία, το σύστημα 
γεωθερμίας που αξιοποιεί τη θερμότητα του εδάφους για τη θέρμανση του κτιρίου το 
χειμώνα και αποβολή της θερμότητας το καλοκαίρι, το σύστημα συλλογής του βρόχινου 
νερού και η αξιοποίησή του, είναι μόνο μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
για εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας και κάνουν το AB Greenstore ξεχωριστό.

Σε συνέχεια αυτής της κατασκευής, το AB Greenstore έλαβε την πιστοποίηση BREEAM, 
ενώ ήταν το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που έλαβε τέτοιου είδους πιστοποίηση, με βαθμό 

μάλιστα ‘’Very Good’’. Η διεθνής αυτή πιστοποίηση αποτελεί μία από τις ανώτερες διακρίσεις 
παγκοσμίως για την περιβαλλοντική απόδοση και βιωσιμότητα ακινήτων. 

Άλλο ένα στοιχείο αειφορίας του Greenstore είναι η διατήρηση και ενίσχυση της οικολογικής αξίας 
του οικοπέδου μέσω της φύτευσης εκτεταμένης βιοποικιλότητας 37 ειδών χλωρίδας και της διατήρησης 
δασύλλιου. 

H Eurobank ήδη από το 2008, εφαρμόζει Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο πλαίσιο του 
πιστοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 που διαθέτει. Το 

Πρόγραμμα αυτό, από τον Νοέμβριο 2014 έχει ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα 
Διαχείρισης Ενέργειας (ΣΔΕ) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011 περιλαμβάνοντας όλα 

τα κτίρια Διοίκησης και όλα τα καταστήματα της Τράπεζας.
Αντικείμενο του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας είναι η παρακολούθηση και η ανάλυση 
των ενεργειακών καταναλώσεων καθώς και η υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων και 
διαχειριστικών λύσεων ακολουθώντας επιστημονική μεθοδολογία τεκμηρίωσης της 
εξοικονόμησης, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, προσφέροντας 
έτσι μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αλλά και αντίστοιχα οικονομικά 

οφέλη. Ένα από τα δυνατά σημεία του Συστήματος που το κάνει να ξεχωρίζει, είναι ο 
εξαιρετικά μεγάλος αριθμός σημείων εφαρμογής του, λόγω της παρουσίας της Τράπεζας 

σε περισσότερα από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα στη 
διαχείριση στοιχείων αλλά και στην υλοποίηση επεμβάσεων.

Η προσέγγιση της Eurobank για την εξοικονόμηση κόστους μέσω του περιορισμού των αναγκών 
σε κατανάλωση ενέργειας βασίζεται στην αρχή ‘’Pay As You Save’’, ενώ κλειδί στην όλη προσπάθεια 
αποτελεί η αξιοποίηση του μηχανισμού ‘’Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης Διαμοιραζόμενου Οφέλους’’ 
με εταιρεία ESCO. Το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας της Eurobank επιθεωρήθηκε εξωτερικά από τον 
φορέα πιστοποίησης TUV Hellas τον Ιούλιο 2015, οπότε και πιστοποιήθηκε κατά ISO 50001. 

αβ βασιλόπουλος

Τράπεζα Eurobank Ergasias 

ΕνΟτητΑ 4. ENErgy EffIcIENcy cErtIfIcAtION
LEED - BrEAM certification

ISO εΝ 50001 certification

Δημήτρης Κολιολιός (αριστερά), VP Business Development Greece ΑΒ Βασιλόπουλο,  
Δημήτρης Ηλιόπουλος, Ναυπηγός Μηχανολόγος και ΕΜΠ 

Χάρης Παπαγεωργίου, Διευθυντής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ομίλου Eurobank Ergasias,  
Δημήτρης Ηλιόπουλος (δεξιά), Ναυπηγός Μηχανολόγος ΕΜΠ
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ISO εΝ 50001 certification

ISO εΝ 50001 certification

Η Schneider Electric συνέβαλε με επιτυχία στον εναρμονισμό και πιστοποίηση του εργοστάσιου 
παραγωγής ξυριστικών λεπίδων και μηχανών που διατηρεί στην Άνοιξη Αττικής η BIC Βιολέξ 
κατά το νέο ενεργειακό πρότυπο, ISO 50001. Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ειδικός 
σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης και αυτοματισμού, συνεργάζεται με τη BIC-Βιολεξ ως 
ενεργειακός σύμβουλος για τον εναρμονισμό της τελευταίας σύμφωνα με τις διαδικασίες 
του νέου ενεργειακού προτύπου ISO 50001. Το αποτέλεσμα της συνεργασίας στέφτηκε 
με επιτυχία καθώς τον Μάιο 2015 η BIC-Βιολέξ εξασφάλισε το διεθνές ISO 50001 
από επίσημο φορέα, δημιουργώντας τη βάση για τη συμμόρφωση της εταιρείας στους 
ευρωπαϊκούς ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς (Energy Efficiency Directive). 
Η Schneider Electric προχώρησε στη διεξαγωγή συγκριτικής ανάλυσης (gap analysis) για τις 
υπάρχουσες διαδικασίες περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και τις απαραίτητες προσαρμογές 
που απαιτούνται από το νέο πρότυπο.  Στη συνέχεια, γνωμοδότησε στις διαδικασίες έλεγχου 
και επιτήρησης της κατανάλωσης ενέργειας, παρέχοντας ένα προσχέδιο νέων διαδικασιών PDCA 
(Plan - Do - Check - Act), που διασφαλίζουν τη διαρκή παρακολούθηση και επιτήρηση της ενεργειακής 
απόδοσης, καθώς και την επιβεβαίωση της μείωσης κόστους λειτουργίας της μονάδας στο παρόν και 
το μέλλον. Κατά τη φάση της ενεργειακής επιθεώρησης, οι εξειδικευμένοι μηχανικοί της Schneider 
Electric προχώρησαν στον εντοπισμό ευκαιριών εξοικονόμησης σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, συντάσσοντας και μελέτη για 23 βελτιωτικά έργα, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει σε 
εξοικονόμησης της τάξης του ενός εκατ. ευρώ, με ορίζοντα απόσβεσης (ROI) τους 28 μήνες.

Το πλάνο ανάπτυξης της ΜΕΤΡΟ είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με ένα ιδιόμορφο και δύσκολο 
στοίχημα που η Διοίκηση επιθυμεί να κερδίσει. Την ελαχιστοποίηση του Λειτουργικού Κόστους 
του Ομίλου. Η Ενεργειακή Πολιτική της εταιρείας στηρίζεται σε αυτόν το στόχο. Η Schneider 
Electric σε συνεργασία με τη ΜΕΤΡΟ, ως σύμβουλος για τον εναρμονισμό της τελευταίας 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του νέου ενεργειακού προτύπου ISO 50001, προχώρησε στο 
μοναδικό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα στον χώρο των αλυσίδων supermarket 
λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου, προκειμένου να ενσωματωθεί το πρότυπο ενεργειακής 
διαχείρισης ως επίσημη διαδικασία στις ενεργειακές επενδύσεις της εταιρείας. Το 
αποτέλεσμα στέφτηκε με επιτυχία σε συνεργασία με τη Schneider Electric Γαλλίας. 
Πραγματοποιήθηκε συγκριτική ανάλυση στις υπάρχουσες διαδικασίες ενεργειακής και 
περιβαλλοντολογικής διαχείρισης και τις απαραίτητες προσαρμογές που απαιτούνται 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με το νέο πρότυπο. 
«…μέσα στο επόμενο έτος θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε εγγυημένης ακρίβειας 
στοιχεία για τις προόδους μας στην ενεργειακή διαχείριση», δηλώνει ο κ. Σταύρος Δ. Αναγνωστάτος, 
Energy Manager του Ομίλου Παντελιάδη.

Schneider Electric - BIc Violex

Όμιλος Παντελιάδη - MEtrO AEBE, Schneider Electric 
(συνεργάτης της μεΤρΟ στο έργο)

Γιώργος Γεωργίου (αριστερά), General Facilities & Shavers Plant Maintenance Manager  της BIC Violex, Χριστόφορος Βούλγαρης,  
Εμπορικός Διευθυντής, Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών της Schneider Electric και Δημήτρης Ηλιόπουλος (δεξιά), Ναυπηγός Μηχανολόγος ΕΜΠ

Σταύρος Αναγνωστάτος (αριστερά), Υπεύθυνος Ενεργειακής Διαχείρισης METRO AEBE- Όμιλος Παντελιάδη,  
Δημήτρης Ηλιόπουλος, Ναυπηγός Μηχανολόγος ΕΜΠ 
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Η ΑΚΤΩΡ FM σε συνέχεια της δυναμικής διείσδυσης της σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και της 
πιστοποίησης της με το ISO 50001, βασιζόμενη στην υψηλή επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία του 

επιστημονικού της δυναμικού, υλοποιεί αντίστοιχο έργο στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, αποκλειστικά 
με ίδια κεφάλαια της εταιρείας, ενεργώντας για πρώτη φορά αμιγώς σαν εταιρεία ESCO 

(Energy Service Company). Με την ολοκλήρωση εργασιών όπως:
• Ενοποίηση των δύο υπαρχόντων ανεξαρτήτων συστημάτων BMS του κτηρίου σε ένα 

μοντέρνο, κατάλληλο για ενεργειακή διαχείριση σύστημα (BEMS) της SIEMENS,
• Εγκατάσταση μετρητών σε καίριες καταναλώσεις του κτηρίου για πλήρη καταγραφή 
και ανάλυση της καταναλισκομένης ενέργειας,  
• Βελτιστοποίηση κλιματισμού/φωτισμού,
• Αντικατάσταση όλων των λαμπτήρων με αντίστοιχους τεχνολογίας led, 

θα γίνει καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων. Έχοντας ως έτος βάσης το 2014 
με τις καταναλώσεις του νοσοκομείου για εκείνη την περίοδο να ανέρχονται σε 8.840.000 

kWh η ΑΚΤΩΡ FM εγγυάται, μία μεσοσταθμική ετήσια εξοικονόμηση για το Νοσοκομείο 
10%, με απώτερο στόχο, με περαιτέρω επεμβάσεις κατόπιν των αναλύσεων που θα 

προκύψουν,  η εξοικονόμηση να φτάσει στα επίπεδα του 20%, ήτοι 1.768.000 kWh ετησίως! 
Πρόκειται για επένδυση που περιλαμβάνει την εξολοκλήρου αρχική χρηματοδότηση από την 

Άκτωρ FM, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους συντήρησης. Η αποπληρωμή της επένδυσης θα 
γίνει με μηνιαίες ισόποσες δόσεις μέσα από τα εξοικονομούμενα ποσά που θα επιτυγχάνονται μετά τις 
παρεμβάσεις της Άκτωρ FM στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. 

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να εναρμονιστούν με το ‘’Horizon 2020’’ και τις ευρωπαϊκές οδηγίες που 
θα ακολουθήσουν, οδηγεί νομοτελειακά σε στόχευση για πράσινη ανάπτυξη σκοπεύοντας στη 

μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 
Η ωρίμανση των τεχνολογιών LED, η μακρόχρονη εμπειρία της Sirecled σε συστήματα 

θερμοηλεκτρικής, ταυτόχρονα με την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας (σε 
συνδυασμό με τα κοινώς αποδεκτά μειονεκτήματα του συμβατικού φωτισμού) και η συνεχώς 
αυξανόμενη δαπάνη των επιχειρήσεων για τη συντήρηση των παλαιών φωτιστικών σωμάτων, 
οδήγησε τη SIRECLED στο σχεδιασμό του φωτιστικού τεχνολογίας LED Sirecled ΕΧΑ9000. 
Το βιομηχανικό φωτιστικό Sirecled ΕΧΑ9000 τύπου καμπάνας είναι ένα πρωτοποριακό 
φωτιστικό σώμα το οποίο εκπληρώνει ακόμα και τις πιο απαιτητικές ανάγκες του 

επαγγελματικού φωτισμού, εγγυάται ομοιόμορφο φωτιστικό αποτέλεσμα σταθερό σε βάθος 
τουλάχιστον δεκαετίας χωρίς καμία απαίτηση για συντήρηση. Σχεδιάστηκε για να καλύψει μια 

σειρά από ουσιαστικές απαιτήσεις των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των εταιριών Logistics, 
των αθλητικών εγκαταστάσεων και πλήθους άλλων εφαρμογών, ενώ προσφέρει αποδοτικές 

λύσεις στις καίριες δυσλειτουργίες του συμβατικού φωτισμού. Το βασικότερο πλεονέκτημα του 
ΕΧΑ9000 είναι η υψηλή αποδοτικότητά του - σε σχέση με τα ανταγωνιστικά φωτιστικά LED - που μπορεί να 
προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 75%. Μια άλλη καινοτομία του EXA9000 είναι η δυνατότητα 
απομακρυσμένου ελέγχου μέσω του συστήματος SMART LEDNet της Sirecled. Σε κάθε φωτιστικό 
τοποθετούνται κατάλληλοι πομποδέκτες, ενώ ο απομακρυσμένος έλεγχος γίνεται ασύρματα μέσω 
υπολογιστή με ειδικό interface.  

ακΤΩρ fAcILIty MANAgEMENt 

SIrEcLED

ΕνΟτητΑ 5. ENErgy SErVIcES cOMPANIES / EScO’S
Energy Services companies / EScO’s

ΕνΟτητΑ 6. ENErgy EffIcIENt & SAVINg PrODUctS
Energy Efficient & Saving Products

Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, Χρήστος Χρήστου (αριστερά), Διευθυντής Λειτουργίας ΑΚΤΩΡ 
Facility Management και Νίκος Σαμουρής (δεξιά), Senior Project Manager, ΜΗΤΕΡΑ 

Γεωργία Μουσταφέλου (δεξιά), Design & Manufacturing Director SIRECLED και  
Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου 
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Energy Efficient & Saving Products

Energy Efficient & Saving Products

Με τη μεγάλη αύξηση του κόστους ενέργειας τα τελευταία χρόνια, είναι επιτακτική ανάγκη η 
εφαρμογή “έξυπνων” λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός όμως από την εξοικονόμηση 
ενέργειας, η πρόκληση του σήμερα για κάθε κτίριο είναι και η κατανάλωση της ενέργειας 
με πιο “έξυπνο”, αποδοτικό και φιλικό προς τον χρήστη και το περιβάλλον τρόπο. Η γνώση 
και εμπειρία της KRAFT δημιούργησαν τη νέα σειρά εξοικονόμησης ενέργειας KRAFT 
Energy Save. Βασισμένη στην αποκλειστική Ευρωπαϊκή Πατέντα της KRAFT (EP2289862), 
η νέα σειρά φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την τριπλή τεχνολογία εξοικονόμησης 
ενέργειας σε χρώματα και μονωτικά. Η καινοτομία της τεχνολογίας αυτής αφορά τη 
συνδυαστική χρήση τριών εξίσου πρωτοποριακών υλικών εξοικονόμησης ενέργειας:
1.  Υαλοσφαιρίδια, τα οποία αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την ακτινοβολία,  μην 

επιτρέποντάς της να εισέλθει μέσα στους τοίχους. 
2.  Διογκωμένα μικροσφαιρίδια, τα οποία εμποδίζουν τη μεταφορά θερμότητας από και προς το 

εσωτερικό του σπιτιού.  
3.  Υλικά Αλλαγής Φάσης, τα οποία ρευστοποιούνται με την άνοδο της θερμοκρασίας, απορροφώντας 

συγχρόνως θερμότητα την οποία αποθηκεύουν στη μάζα τους. Με την πτώση της θερμοκρασίας 
επαναστερεοποιούνται, εκπέμποντας πίσω την αποθηκευμένη θερμότητα. 

H σειρά Energy Save αποτελείται από δύο καινοτόμα προϊόντα: Energy Save Interior: εξοικονόμηση 
ενέργειας & υγιεινή ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι και Energy Save Roof: εξοικονόμηση ενέργειας & 
σίγουρη μόνωση της ταράτσας. Με τη χρήση αυτών των προϊόντων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μπορεί 
να επιτευχθεί εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας έως και 27,6%.

Η ΜΕΤΡΟ μετά από 2 έτη συνεχούς έρευνας, δοκιμών, μετρήσεων και ανάπτυξης, σχεδίασε, 
προδιέγραψε και δημιούργησε πρότυπο φωτιστικό σύστημα για να ικανοποιήσει με τον 
καλύτερο τεχνοοικονομικά τρόπο την ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας LED και τη 
μετάβαση σε σημαντικά αποδοτικότερα συστήματα φωτισμού, με ταυτόχρονη ενίσχυση και 
βελτίωση του φωτιστικού και οπτικού αποτελέσματος στα καταστήματά της, επαυξάνοντας 
τις συνθήκες οπτικής άνεσης για τους πελάτες της και επαναπροσδιορίζοντας με αυτή την 
ευκαιρία την εταιρική της εικόνα. Το φωτιστικό σύστημα κατασκευάστηκε και παράγεται από 
την εταιρεία Sirecled, για λογαριασμό της ΜΕΤΡΟ και είναι το πιο αποδοτικό φωτιστικό σύστημα 
που έχει μετρηθεί έως τώρα στην αγορά επαγγελματικού φωτισμού. Οι εφαρμογές στην οικογένεια 
προϊόντων του Retail Marketing διευρύνονται στις έξυπνες λύσεις εφαρμογών της τεχνολογίας. 
Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση “on request dimming” 
που γίνεται είτε με απομακρυσμένο έλεγχο, είτε απλά με την καταγραφή συχνότητας χρήσης του χώρου. Το 
φως εκτός από πομπός μπορεί να παίξει και το ρόλο του δέκτη χωρίς τη χρήση αισθητήρων, με αποτέλεσμα να 
εξελίσσεται σε ένα έξυπνο και αυτόνομο φωτιστικό με αισθήματα και δυνατότητα επιλογής. Η χρήση του διαχύτη 
μπορεί να φέρει ακόμη πιο ελεγχόμενα αποτελέσματα σε συνεργασία με την κατευθυντικότητα των φωτεινών 
πηγών (LED).  Η ενημέρωση του καταναλωτή για προσφορές και προϊόντα ενδιαφέροντος κατά την περιήγησή του 
στους διαδρόμους, είναι επίσης μέρος της διαδικτυακής δυνατότητας σύνδεσης που χαρακτηρίζει το φωτιστικό 
σύστημα, μία πρωτιά στο χώρο που φέρνει η ΜΕΤΡΟ προκειμένου τα φωτιστικά της συστήματα να είναι τα πρώτα 
που ικανοποιούν και εκμεταλλεύονται την νοοτροπία IoT (Internet of Things).

DrUcKfArBEN εΛΛασ αεβε - KrAft PAINtS

Όμιλος Παντελιάδη - MEtrO, Sirecled  
(συνεργάτης της μεΤρΟ στο έργο)

Παύλος Ρίζος, Marketing Manager DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ - KRAFT PAINTS και 
 Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου

Έλλη Γκανάκου (δεξιά), Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου και Στέφανος Παντελιάδης, Γενικός Δ/ντης Ανάπτυξης, 
METRO AEBE - Όμιλος Παντελιάδη
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Άγγελος Μπεντούλης (δεξιά), Asset Operation Manager της Lamda Develpoment,  
Σπύρος Τιμοθεάτος, Υποδιευθυντής Business Development Σταθερής & Κινητής, Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ

Η Den Braven ανέπτυξε μια νέα τεχνολογία αφρού πολυουρεθάνης 100% χωρίς MDI που μπορεί να 
διατίθεται στη αγορά χωρίς να χρειάζεται ειδική σήμανση επικινδυνότητας και χωρίς να απαιτούνται 

μέσα ατομικής ασφάλειας κατά τη χρήση. Η σύνθεσή του είναι τόσο μοναδική που η Den Braven 
έχει λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Ο αφρός δεν είναι μόνο ακίνδυνος και φιλικός προς το 

περιβάλλον, αλλά έχει και εξαιρετική απόδοση. Ο DB GreenFoam είναι  πιστοποιημένος από 
ευρωπαϊκό εξουσιοδοτημένο φορέα. 

Η φόρμουλα του DB GreenFoam έχει ελεγχθεί και εγκριθεί από τις Βιώσιμες Λύσεις 
Αεροστεγών Κατασκευών (για κλιματικά ουδέτερα σπίτια) και έχει αποδειχθεί ως ο 
αφρός με την καλύτερη επίδοση στεγανοποίησης και μείωσης θορύβου. Μερικά 
από τα πλεονεκτήματά του είναι: Νο 1 λύση για τα κλιματικά ουδέτερα σπίτια, αφρός 
πολυουρεθάνης χωρίς MDI, χωρίς σημάνσεις, φράσεις κινδύνου και γάντια, είναι ο 
μόνος αφρός που δεν αναγράφει  στη συσκευασία του R48/20 (Βλαβερό: κίνδυνος 

σοβαρής ζημιάς στην υγεία από εκτεταμένη έκθεση μέσω εισπνοής), R40 (περιορισμένες 
ενδείξεις για καρκινογενείς επίδραση), χαμηλότερο ποσοστό απώλειας αέρα από όλους 

τους αφρούς πολυουρεθάνης, υψηλή θερμική και ακουστική μόνωση κ.λπ. 

Η νέα υπηρεσία Driving Performance της COSMOTE, παρέχεται σε συνεργασία με την εταιρεία 
G4S Telematix και αποτελεί τη νέα γενιά τηλεματικών εφαρμογών, που στόχο έχει να 

βελτιώσει την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών του εταιρικού στόλου της επιχείρησης, 
εξασφαλίζοντας “πράσινη” και ασφαλή οδήγηση σε συνδυασμό με την εποπτεία της 

καθημερινής λειτουργίας του στόλου. Η επιχείρηση που χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυτή 
διαμορφώνει ένα κοινωνικά ευαίσθητο προφίλ ενώ παράλληλα επιτυγχάνει σημαντική 
μείωση των λειτουργικών εξόδων (καύσιμα & συντήρηση) του στόλου οχημάτων.
Μέσα σε μόλις 6 μήνες πιλοτικής εφαρμογής, η εταιρία πέτυχε τους στόχους που 
είχε θέσει για διασφάλιση της ποιότητας, για έλεγχο και μείωση του ενεργειακού της 
αποτυπώματος, καθώς και για δημιουργία προϋποθέσεων για “ασφαλή οδήγηση”. Αυτό 

είχε ως παράλληλο αποτέλεσμα να συντελεστεί και σημαντική μείωση στα λειτουργικά 
κόστη του στόλου της. 

Συγκεκριμένα, υπήρξε αύξηση του επιπέδου ασφάλειας κατά την οδήγηση, αφού 
μειώθηκαν κατά 44% τα συμβάντα ασφαλείας, υπήρξε σημαντική μείωση στη κατανάλωση 

καυσίμου κατά 8% συνολικά, υπήρξαν μηδενικά ατυχήματα από την έναρξη της εφαρμογής, 
υπήρξε πλήρης καταγραφή μηχανολογικών συμβάντων των οχημάτων και πρόληψη φθορών και 
καταγράφηκε σαφής βελτίωση των οδηγών σε σχέση με την επιθυμητή οδηγική συμπεριφορά, 
γεγονός που συμβάλλει άμεσα στην κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρείας και την προσπάθειά της 
για πράσινες διαδρομές.

Den Braven ελλάς 

Ομιλος εταιρειών OtE

Energy Efficient & Saving Products

ΕνΟτητΑ 7. INNOVAtIVE tEcHNOLOgIES fOr SMArt cItIES
Smart & Efficient Mobility

Έλλη Γκανάκου, Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, Αναστάσιος Σαχαρίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 
Den Braven Ελλάς
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Χαράλαμπος Μοίρας (από αριστερά), Engineer, SIRECLED, Διονύσιος Νέγκας, Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, Ουρανία Γεωργάκη & Μιχάλης Κόπελος, Sales Engineer, Λεωνίδας Βέργος, Project Developer, SIRECLED

Smart & Efficient Mobility

Smart Lighting – Buildings Energy Management & controls

Ο όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ χρησιμοποιεί καθημερινά για τις ανάγκες του δεκάδες 
οχήματα σε αστικές μετακινήσεις για διοικητικές - λογιστικές - νομικές και άλλου τύπου 
υπηρεσίες στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Ο όμιλος εξέτασε 
το ενδεχόμενο να προμηθευθεί ηλεκτρικά οχήματα για να ικανοποιήσει τις παραπάνω 
ανάγκες του, καθώς το εύρος της καθημερινής μετακίνησης δέν υπερβαίνει τα 100 
χλμ. Μετά απο ενδελεχή έρευνα και σε σύγκριση με τα βενζινοκίνητα οχήματα που 
ήδη χρησιμοποιούσε, κατέληξε ότι αυτή η κίνηση είχε πολλαπλά οφέλη για τον όμιλο 
και κατ’επέκταση τον τελικό του πελάτη, αφού θα μπορούσε να μεταφέρει το κόστος 
της εξοικονόμησης της δαπάνης κίνησης σε ποιοτικότερες υπηρεσίες ασφάλισης. 
Ετσι, προμηθεύθηκε 14 ηλεκτρικά οχήματα τύπου Smart, μία επένδυση 300.000 € 
αποσύροντας 14 βενζινοκίνητα οχήματα και εξοικονομώντας στην πενταετία 150.000 € μόνο 
απο το κόστος των καυσίμων για τα 14 αντίστοιχα βενζινοκίνητα.
Αν προστεθούν και τα κόστη που υπήρχαν για τα αναγκαία service των βενζινοκινητήρων αλλά 
και τα τέλη κυκλοφορίας η κατάληξη είναι θεαματική. Επιπρόσθετα, στα κεντρικά γραφεία του 
ομίλου έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά συστήματα με ενεργειακό συμψηφισμό, που ουσιαστικά 
προμηθεύουν με δωρεάν καύσιμο τα οχήματα της εταιρείας κατεβάζοντας ακόμα περισσότερο το 
κόστος λειτουργίας τους σε καθημερινή βάση. 

Η Sirecled, έχοντας ως στρατηγικό της στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των 
δημοτικών και περιφερειακών αρχών για τα πλεονεκτήματα του φωτισμού LED σε σχέση 
με τον συμβατικό φωτισμό, προχώρησε το 2014 και το 2015 σε μια σειρά δράσεων 
ενημέρωσης τόσο μέσω της συμμετοχής της σε συνέδρια όσο και μέσω επισκέψεων σε 
κατά τόπους δημοτικές και περιφερειακές αρχές. 
Σε συνέχεια των παραπάνω δράσεων, αλλά και της εμπεδωμένης πλέον ανάγκης 
αντικατάστασης των παλαιού τύπου ενεργοβόρων φωτιστικών, ο Δήμος Ιλίου 
προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αντικατάσταση 54 συμβατικών 
φωτιστικών με φωτιστικά LED στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ “Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ”. H Sirecled 
μειοδότησε στον παραπάνω διαγωνισμό και εγκατέστησε με επιτυχία τα φωτιστικά τον 
Αύγουστο του 2015. Στο έργο χρησιμοποιήθηκε και το καινοτόμο σύστημα Smart LEDNet 
της Sirecled για απομακρυσμένο έλεγχο φωτιστικών. 
Τα αποτελέσματα του έργου είναι εξοικονόμηση ενέργειας που ξεπερνά το 75% και ετήσια 
μείωση αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
οδηγίες και την περιβαλλοντική πολιτική του δήμου. Ακόμη βελτιώθηκε το επίπεδο φωτισμού του 
γυμναστηρίου και της ομοιομορφίας του φωτισμού, καθώς και το σύστημα συντήρησης φωτιστικών, 
ενώ μειώθηκε η ρύπανση από την απόρριψη λαμπτήρων. 
Η πρωτοποριακή στήριξη που χρησιμοποιήθηκε δεν αφήνει εκτεθειμένα τα βασικά ηλεκτρονικά μέρη 
του φωτιστικού (driver, πλακέτα ασύρματης επικοινωνίας κ.λπ.), πετυχαίνοντας τη μέγιστη ασφάλεια 
των αθλητών.

ιΝΤερσαΛΟΝικα αεΓα

SIrEcLED

Κωνσταντίνος Γιαννιώτης (αριστερά), Διευθύνων Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ και Διονύσιος Νέγκας,  
Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

SILVER

SILVER
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Δέσποινα Χαμηλάκη, Επικεφαλής Τομέα Περιουσίας και Υποδομών, Όμιλος Eurobank Ergasias,  
Δημήτρης Μανδαλώζης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας

Για τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων τα τρία διυλιστήρια σε Ασπρόπυργο, Ελευσίνα και 
Θεσσαλονίκη αποτελούν την κύρια παραγωγική του δραστηριότητα. Τα διυλιστήρια ως βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις συνεχούς λειτουργίας καταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια και οι ετήσιες 
ενεργειακές τους ανάγκες ανέρχονται σε εκατομμύρια GJ, συνεπώς και σε εκατομμύρια άμεσες 

εκπομπές (παραγωγή ατμού) και έμμεσες εκπομπές (κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 
εξωτερικό παραγωγό της) διοξειδίου του άνθρακα (CO

2
). Για την αρτιότερη αξιοποίηση των 

ενεργειακών πηγών της παραγωγικής διαδικασίας των διυλιστηρίων, σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP) με σκοπό την 
μερική κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. 
Το όφελος από τη λειτουργία των μονάδων αυτών σχετίζεται από τη μία πλευρά με την 
αποδοτικότερη χρησιμοποίηση του παραγόμενου ατμού για την κάλυψη των θερμικών 

αναγκών των διυλιστηρίων και από την άλλη με τη σημαντική ποσότητα ιδιοπαραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας και την αποφυγή εκπομπών CO

2
. Τα λειτουργικά δεδομένα των 

τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι οι μονάδες CHP του Ομίλου ΕΛΠΕ αποτελούν μια 
καλή πρακτική αφού συμβάλλουν και στις τρεις βασικές αρχές: περιβάλλον, κοινωνία και 

οικονομία. Στο περιβάλλον, αποφεύγοντας εκπομπές χιλιάδων τόνων CO
2
 και συνεισφέροντας 

στη μέγιστη αξιοποίηση πόρων και ενέργειας, στην κοινωνία, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και 
στην οικονομία, έμμεσα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής (σε άμεση συσχέτιση με την τιμή του αργού 
πετρελαίου), ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία. 

Η Eurobank εφαρμόζει πιστοποιημένο κατά ISO 14001/EMAS Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) 
και από το 2008 υλοποιεί πρόγραμμα εξοικονόμησης Ενέργειας. Το 2014 το πρόγραμμα αναδείχθηκε 

σε ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ενώ το 2015 πιστοποιήθηκε κατά ISO 50001:2011 
και στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση στον περιορισμό του ανθρακικού 

της αποτυπώματος. Για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος η Τράπεζα βασίζεται στο 
διεθνώς αναγνωρισμένο Greenhouse Gas Protocol. Η Τράπεζα υλοποιεί αξιολόγηση τόσο των 
προδιαγραφών παροχής ενέργειας των παρόχων όσο και του Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού που προμηθεύεται. Σε περιοδική βάση γίνεται η συγκέντρωση των στοιχείων χρήσης 
ενέργειας (ηλεκτρικής, φυσικό αέριο, πετρέλαιο) τόσο μέσω του ΔΕΔΔΗΕ όσο και μέσω των 
παρόχων ενέργειας, καθώς και από συστήματα αυτομάτου ελέγχου που έχει τοποθετήσει η 

Τράπεζα. Σημαντική συνεισφορά στη συγκέντρωση και ανάλυση της χρήσης ενέργειας ανά 
κτίριο/ υποκατάστημα έχει η ειδική Ηλεκτρονική Εφαρμογή καταγραφής στοιχείων της Τράπεζας η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού της χρήσης ενέργειας σε πολλά και διαφορετικά σημεία. 
Πέρα από τις ενέργειες για τη βελτίωση της απόδοσης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

και την αναβάθμιση των μηχανολογικών/κτηριακών υποδομών, η Τράπεζα σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις 
ευαισθητοποίησης των εργαζομένων μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετοχικές δραστηριότητες. 
Αποτέλεσμα των συνολικών ενεργειών της είναι η επίτευξη σημαντικής μείωσης κατανάλωσης ενέργειας. 
Το διάστημα μεταξύ 2008 και 2014, παρά τη σημαντική αύξηση των σημείων παρουσίας της Τράπεζας το 
2014 λόγω της συγχώνευσης με το Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, έχουν εξοικονομηθεί (αθροιστικά ανά 
έτος) πάνω από 10.000 ΜWh ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το έτος βάσης (2008) που αντιστοιχούν σε 
περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ και αποφυγή έκλυσης περισσότερων από 7.000 tn CO

2
. 

εΛΛηΝικα ΠεΤρεΛαια 

Τράπεζα Eurobank Ergasias 

ΕνΟτητΑ 8. cOgENErAtION (cOMBINED) HEAt & POWEr
cogeneration Heat & Power

ΕνΟτητΑ 9. ENErgy cONSErVAtION
Energy conservation

Παύλος Ιωακειμίδης (αριστερά), Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ελευσίνας 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Άγγελος Μπεντούλης Asset Operation Manager της Lamda Develpoment

GOLD

GOLD
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Κατερίνα Περίσση, Προϊσταμένη Τμήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Όμιλος Εταιριών ΟΤΕ,  
Δημήτρης Μανδαλώζης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας

Energy conservation

Energy conservation

Ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αποσκοπώντας να περιορίσει τα λειτουργικά του έξοδα 
αναζήτησε τρόπους εξοικονόμησης της δαπάνης του ρεύματος και της αστικής 
μετακίνησης με άλλους τρόπους αποτιμώντας τα οφέλη μίας τέτοιας συνδυαστικής 
κίνησης σε ποιοτικότερες υπηρεσίες ασφάλισης. Ο πρώτος στόχος ανατέθηκε στη 
θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Εμποροτεχνική με απώτερο σκοπό την 
ανεύρεση λύσης στον τρόπο εξοικονόμησης της συνολικής ενέργειας που χρειάζονται 
οι κεντρικές κτηριακές εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη. 
Η βέλτιστη λύση ήταν ο ενεργειακός συμψηφισμός (net-metering) των κεντρικών κτηρίων 
με φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος 320kW και αντικατάσταση όλων των 
λαμπτήρων (18.000τμχ) με τελευταίας τεχνολογίας LED. Μία επένδυση ύψους 500.000 
€ η οποία εκτιμάται ότι θα αποφέρει ετήσια εξοικονόμηση 100.000€ στον οικονομικό 
προγραμματισμό του ομίλου και 25ετή συνέχιση της λειτουργίας αυτών των συστημάτων. 
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι η άμεση μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατα 
450MWHrs ετησίως ή 210.000kg CO2e. 
Επιπρόσθετα, ο όμιλος για τις αστικές μετακινήσεις χρησιμοποιεί ηλεκτρικά οχήματα τύπου Smart, 
αντικαθιστώντας τα βενζινοκίνητα που χρησιμοποιούσε, εξοικονομώντας το κόστος των καυσίμων, των 
service και των τελών κυκλοφορίας. Ακόμη, να σημειωθεί ότι στα κεντρικά γραφεία του ομίλου έχουν 
τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά συστήματα με ενεργειακό συμψηφισμό, που ουσιαστικά προμηθεύουν με 
δωρεάν καύσιμο τα οχήματα της εταιρείας. 

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE έχουν διαμορφώσει και εφαρμόζουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας και υπολογισμού των εκπομπών ΑΦΘ σύμφωνα 
με διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους και πρότυπα. Για την υλοποίηση του προγράμματος 
παρακολούθησης, έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται διαδικασίες συλλογής, ελέγχου και 
αρχειοθέτησης των απαιτούμενων πληροφοριών. Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας που 
υλοποιούνται περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την αντικατάσταση υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού 
και υποστηρικτικού εξοπλισμού με νέο υψηλότερης απόδοσης, τον εκσυγχρονισμό 
δικτύου σταθερής τηλεφωνίας & internet με παράλληλη κατάργηση της σχολάζουζας 
δυναμικότητας του σχετικού εξοπλισμού, την εγκατάσταση ευφυών μετρητικών συστημάτων 
σε σταθμούς βάσης υψηλής κατανάλωσης, την αντικατάσταση του πετρελαίου θέρμανσης 
από φυσικό αέριο, την εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης κτιρίων (BMS) σε σημαντικά 
κτίρια, τη συστηματική ανανέωση του ιδιόκτητου στόλου οχημάτων αλλά και την ανάπτυξη 
πληροφοριακών συστημάτων για την καλύτερη οργάνωση των δρομολογίων των υπηρεσιακών 
οχημάτων και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Επιπλέον, ο ΟΤΕ και η COSMOTE επενδύουν στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Μέ τις δράσεις αυτές επιτεύχθηκε (2014) εξοικονόμηση ηλεκτρικής 
ενέργειας 42,4 GWh και ντίζελ 4,5 GWh, με οικονομικό όφελος (μείωση λειτουργικού κόστους) € 5,6 
εκατ. περίπου. Το 2014, οι άμεσες εκπομπές ΑΦΘ του ΟΤΕ και της COSMOTE από την κατανάλωση 
ενέργειας υπολογίστηκαν σε 14.551 t CO2 eq, παρουσιάζοντας μείωση 11% σε σχέση με το 2013. 
Οι έμμεσες εκπομπές ΑΦΘ από την κατανάλωση ηλεκτρισμού και την τηλεθέρμανση για το 2014 
υπολογίστηκαν σε 280.980 t CO2 eq, παρουσιάζοντας μείωση 4,8% σε σχέση με το 2013. 

ΟμιΛΟσ ιΝΤερσαΛΟΝικα

OtE-cOSMOtE

Κωνσταντίνος Γιαννιώτης (αριστερά), Διευθύνων Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ,  
Δημήτρης Μανδαλώζης, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας
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Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει σε προγράμματα και πρακτικές που προωθούν τη σωστή διαχείριση 
και την εξοικονόμηση ενέργειας, περιορίζοντας το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Μερικές από 

τις πρακτικές που εφαρμόζει είναι: Μηνιαία καταγραφή της κατανάλωσης ενέργειας, χρήση 
λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας ψυκτικών 

μηχανημάτων για θέρμανση νερού, τοποθέτηση γυάλινων καπακιών στις καταψύξεις 
και γυάλινων πορτών στα ψυγεία συντήρησης, εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης 

κλιματισμού με απομακρυσμένο έλεγχο, ενημερωτικές καμπάνιες, επένδυση συνολικά 
σε νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμογή φωτοβολταϊκών συστημάτων, 
επέκταση δικτύου πράσινων καταστημάτων κ.ά. 
Στόχος της εταιρείας είναι η μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος κατά 20% 
έως το 2020 με βάση το 2008. Για την επίτευξη του στόχου αυτού έχουν αναπτυχθεί 

συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις, με μετρήσιμα αποτελέσματα που αξιολογούνται 
από τον ανεξάρτητο φορέα Ernst & Young, αντλώντας στοιχεία από την δια-ομιλική 

πλατφόρμα Enablon. Οι πρακτικές που εφαρμόζονται είναι καινοτόμες και ανοιχτές για τον 
ανταγωνισμό, μεταφέροντας πολύτιμη τεχνογνωσία και μεγιστοποιώντας έτσι τα οικονομικά 

και περιβαλλοντικά οφέλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2012, 8 χρόνια νωρίτερα, η ΑΒ πέτυχε το 
στόχο για μείωση του ανθρακικού της αποτυπώματος κατά 20% έως το 2020. Επιπλέον, το 2014 

πέτυχε επιπλέον μείωση το ενεργειακού της αποτυπώματος κατά 9,92%, φτάνοντας συνολικά τη 
μείωσή του στο 32,4% σε σύγκριση με το 2008. 

Energy conservation

Δημήτρης Μανδαλώζης (δεξιά), Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας, 
Παναγιώτης Τσελίκογλου, Financial Risk, Indirect Procurement Director, ΑΒ Βασιλόπουλος

BRONZE

αβ βασιλόπουλος



EXECUTIVE BRIEFING FOR TOURISM AND HOSPITALITY PROFESSIONALS

Το μέσο που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες της φιλοξενίας
για άμεση και έγκυρη ενημέρωση 

DΕLTA AIR LINES: ΑΥΞΗΣΗ 
ΠΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΗΠΑ
Σε μια κίνηση που έχει ιδιαίτερη σημασία 
για τον ελληνικό τουρισμό, η Delta 
Air Lines ανακοίνωσε ότι αυξάνει τις 
πτήσεις της από το αεροδρόμιο John 
F. Kennedy της Νέας Υόρκης προς 
τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών για 
το καλοκαίρι του 2015. Η Delta θα 
ξεκινήσει και πάλι δρομολόγια στις 30 
Μαρτίου 2015 με πέντε πτήσεις την 
εβδομάδα, οι οποίες θα αυξηθούν σε 
επτά την εβδομάδα (μια καθημερινά) 
από τις 2 Μαΐου. Από τις 3 Ιουνίου 
2015, θα προστεθούν επιπλέον 
πτήσεις, φτάνοντας συνολικά τις 11 
την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια των 
καλοκαιρινών μηνών με υψηλή ζήτηση, 
η Delta θα προσφέρει 5900 θέσεις 
κάθε εβδομάδα μεταξύ Ελλάδας και 
ΗΠΑ. Όλες οι πτήσεις από την Αθήνα 
θα πραγματοποιούνται σε συνεργασία 
με την κοινοπραξία Air France-KLM και 
Alitalia.  «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού του ΟΗΕ επιβεβαίωσε 
πρόσφατα τη σημασία του τουρισμού 
για την Ελληνική οικονομία και η Delta 
είναι περήφανη που την υποστηρίζει, 
συνδέοντας την Αθήνα με τη Νέα 
Υόρκη – έναν από τους πιο σημαντικούς 
ταξιδιωτικούς και εμπορικούς κόμβους 
του κόσμου», δήλωσε ο Perry 
Cantarutti, αντιπρόεδρος της Delta 
για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή 
και την Αφρική. 
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ExECuTIvE BRIEFINg FoR TouRISM AND HoSPITALITy PRoFESSIoNALS

Ρεκόρ στις τουριστικές αφίξεις
ΣΕΤΕ: Αναθεώρηση των στόχων προς τα πάνω 

Αναθεωρεί προς τα πάνω ο 

ΣΕΤΕ τις προβλέψεις του για τη 

φετινή τουριστική κίνηση, με 

βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου, 

και προχωρά σε νέα εκτίμηση 

των αφίξεων επισκεπτών από 

το εξωτερικό για το 2014,  

προβλέποντας ότι ο αριθμός 

των αφίξεων εξωτερικού θα 

φθάσει τα 20,5 εκατ. άτομα 

έναντι 19,5 εκατ. αφίξεων της προηγούμενης εκτίμησης. Στο σύνολο αυτό, δεν συνυπολογίζονται 

οι αφίξεις κρουαζιέρας, ενώ εάν επιβεβαιωθούν τα προσωρινά στοιχεία της ΤτΕ ΕΛΛ -1,17% για 

επιπλέον 1,2 εκατ. οδικές και ακτοπλοϊκές αφίξεις το διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2014, οι 

συνολικές αφίξεις -πλην της κρουαζιέρας- εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 21 εκατ. από 17,9 εκατ. 

το 2013 και 15,5 εκατ. το 2012. Σημειώνεται ότι οι αφίξεις κρουαζιέρας φαίνεται να ξεπερνούν το 

επίπεδο στασιμότητας σε σχέση με το 2013, στο οποίο βρίσκονταν στο πρώτο τετράμηνο και πλέον 

κατέγραψαν αύξηση 100.000 επισκεπτών σε σύνολο εξαμήνου, ενώ σε σύνολο έτους αναμένεται 

να κινηθούν περί τα 2,5 εκατ., έναντι των 2,2 εκατ. επισκεπτών του 2013. Συνολικά, επομένως, 

για το 2014, η νέα εκτίμηση των συνολικών αφίξεων επισκεπτών με όλα τα μέσα μεταφοράς 

κινείται στο επίπεδο των 23 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 15% σε σχέση με το 2013. Σχετικά με 

τις αεροπορικές αφίξεις από το εξωτερικό, συνεχίστηκε και ενισχύθηκε περαιτέρω τον Οκτώβριο 

η ανοδική πορεία σε ποσοστό 23,5%, με αποτέλεσμα στο δεκάμηνο (Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 

2014) η αύξηση πλέον να ανέρχεται στο 15%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, στο 

σύνολο των βασικών αεροδρομίων της χώρας.Όσον αφορά τις τάσεις του τουρισμού, παρατηρείται 

μια τάση επιμήκυνσης της περιόδου με τον Απρίλιο 2014 στο +36,4% και τον Οκτώβριο στο 

+23,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, μεγέθη πολύ υψηλότερα των αντίστοιχων 

του διαστήματος Ιουνίου - Σεπτεμβρίου. Επίσης, παρατηρείται σημαντική ενίσχυση της κίνησης 

προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Α. Ανδρεάδης, δήλωσε 

σχετικά: «Κινούμαστε σημαντικά γρηγορότερα από τα αναμενόμενα προς την επίτευξη των στόχων 

του στρατηγικού σχεδίου και του Τουριστικού Οδικού Χάρτη 2021. Είναι επιτακτική η ανάγκη, να 

προχωρήσουμε ενωμένοι, κυβέρνηση και κόμματα, κοινωνικοί εταίροι, τουριστικοί επιχειρηματίες 

και εργαζόμενοι, με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του τομέα, την ενίσχυση των επενδύσεων, 

την ποιοτική αναβάθμιση, την υποστήριξη της μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης, την ακόμη 

μεγαλύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας του ελληνικού τουριστικού 

προϊόντος, αλλά και την περαιτέρω ποιοτική και ποσοτική αύξηση της απασχόλησης στον τομέα. 

Είναι, ακόμη, επιτακτική η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ισχυρό πλαίσιο ενίσχυσης του εσωτερικού 

τουρισμού, ο οποίος ήδη παρουσίασε τις πρώτες ενδείξεις ανάκαμψης το 2014. Κατά τη διάρκεια 

της παγκόσμιας έκθεσης World Travel Market στο Λονδίνο, επιδείξαμε μια ιδιαίτερα ελπιδοφόρα, 

σύγχρονη, δυναμική και συνεκτική εικόνα και επιβεβαιώθηκαν οι πρώτοι θετικοί οιωνοί για το 2015».

μεγαλύτερη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αειφορίας του ελληνικού τουριστικού 

Αν

ΣΕΤΕ τις προβλέψεις του για τη 

φετινή τουριστική κίνηση, με 

βάση τα στοιχεία Οκτωβρίου, 

και προχωρά σε νέα εκτίμηση 

των αφίξεων επισκεπτών από 

το εξωτερικό για το 2014,  

προβλέποντας ότι ο αριθμός 

των αφίξεων εξωτερικού θα 

φθάσει τα 20,5 εκατ. άτομα 

έναντι 19,5 εκατ. αφίξεων της προηγούμενης εκτίμησης. Στο σύνολο αυτό, δεν συνυπολογίζονται 
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Ο Όµιλος 2G GROUP είναι δυναµικός, µεταβάλλεται καθηµερινά καθώς το 
περιβάλλον που τον πλαισιώνει αλλάζει διαρκώς.  Διευρύνουµε συνεχώς το πεδίο των 
δραστηριοτήτων µας, προχωρούµε σε στρατηγικές συνεργασίες και βελτιώνουµε 
τις µεθοδολογίες µας. Σε έναν κόσµο που συνεχώς µεταβάλλεται, αναπτυσσόµαστε 
γρήγορα και προσαρµοζόµαστε στις εξελίξεις και δηµιουργούµε καινοτοµία. 
Γινόµαστε ισχυρότεροι, αφού η θέληση των στελεχών µας  για επιτυχία µεγαλώνει 
µέρα µε την ηµέρα. Προσφέρουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες καθαρισµού, 
ασφαλείας – φύλαξης & αποµακρυσµένης επιτήρησης, τραπεζοκοµίας, πλύσης 
ακάθαρτου ιµατισµού, διαχείρισης εγκαταστάσεων, ειδικών τεχνικών έργων, 
µίσθωσης εξοπλισµού, διάθεσης προσωπικού, διαχείρισης ακινήτων,  διαχείρισης 
αποβλήτων & έργων περιβάλλοντος.Στο κέντρο όλων αυτών βρίσκονται οι πελάτες 
µας. Σε αυτούς χρωστούµε την ηγετική µας θέση στην αγορά και σε αυτούς 
αφιερώνουµε όλες τις µελλοντικές µας προσπάθειες.

Η Bosch Thermotechnology αποτελεί το τµήµα λύσεων θέρµανσης του οµίλου 
της Bosch. Kατασκευάζει τα προϊόντα της σε περισσότερα από 20 εργοστάσια 
σε Ευρώπη, Αµερική και Ασία, µε κύκλο εργασιών το 2014 που έφτασε τα 3,1 δισ. 
Ευρώ, και κύριους άξονες την υψηλή ποιότητα κατασκευής και την εξοικονόµηση 
ενέργειας. Η γκάµα των λύσεων που παρέχει, περιλαµβάνει επιδαπέδιους και 
επίτοιχους λέβητες για θέρµανση και ζεστό νερό χρήσης, ηλιακά θερµικά συστήµατα, 
αντλίες θερµότητας για θέρµανση και ψύξη. Επίσης διαθέτει λύσεις θέρµανσης για 
εφαρµογές εµπορικής και βιοµηχανικής κλίµακας, όπως οι βιοµηχανικοί λέβητες 
για παραγωγή ζεστού νερού ή ατµού. Η εταιρεία εµπορεύεται τα προϊόντα της στην 
Ελλάδα µε τα εµπορικά σήµατα Bosch και Buderus.

Ως Χορηγοί

Ως Υποστηρικτές

H WATT AND VOLT Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία παροχής ολοκληρωµένων 
υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας. Ανήκει στον Όµιλο Επιχειρήσεων WΑΤΤ+VOLT µε  
θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια. 
Οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της WΑΤΤ+VOLT είναι  η Εµπορία και Προµήθεια 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η Εµπορία Αερίων Ρύπων και η Διαπραγµάτευση Βασικών 
Αγαθών, κατέχοντας τις αντίστοιχες άδειες εµπορίας και προµήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας και άδεια προµήθειας φυσικού αερίου.

Τα Energy Mastering 
Awards 2015 
υποστήριξαν...



Με την ΥποστήριξηΥπό την Αιγίδα

•  AiD Engineering

•  ALDEMAR RESORTS

•  B. KAYKAΣ. Α.Ε-SenseOne Technologies

•  BLUE STAR FERRIES

•  Den Braven Ελλάς ΑΕ

•  DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ - KRAFT PAINTS

•  EKETA - Ινστιτούτο Βιώσιµης Κινητικότητας & 
Δικτύων Μεταφορών - ΕΜΦΑΣΙΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 
Α.Ε. - ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

•  KLEEMANN HELLAS ABEE

•  Porto Carras Grand Resort

•  Schneider Electric - BIC Violex

•  SIRECLED

•  THRACE PLASTICS PACK Co. S.A. - 
Υποκατάστηµα Ξάνθης

•  VILLA ΘΑΛΑΤΤΑ-ΘΑΛΑΤΤΑ

•  WIND HELLAS

•  ΑΒ Βασιλόπουλος

•  ΑΚΤΩΡ Facility Management A.E.

•  Γ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε.

•  Διεθνής Αερολιµένας Αθηνών 
“Ελευθέριος Βενιζέλος”

•  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

•  ΕΝΕΡΦΙΛ ESCO

•  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΤΕ

•  ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

•  Όµιλος Παντελιάδη - METRO AEBE

•  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ

•  Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε.

Συγχαρητήρια!




