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Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και
της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες τεχνο-οικονοµικές υπηρεσίες
σχετικές µε την οικονοµία άνθρακα (διαχείριση χαρτοφυλακίου δικαιωµάτων εκποµπής) και τα έργα
των ευέλικτων µηχανισµών του Κιότο, τις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας, την εξοικονόµηση ενέργειας,
την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις στρατηγικές διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου, ενώ
προωθεί καινοτοµικές λύσεις µε στόχο την βιώσιµη ανάπτυξη και τις ‘πράσινες’ τεχνολογίες. Στο πεδίο
της διαχείρισης των αερίων του θερµοκηπίου ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Green Evolution
περιλαµβάνουν αναλυτική µέτρηση - υπολογισµό του ανθρακικού αποτυπώµατος της λειτουργίας
οργανισµών και επιχειρήσεων καθώς και παραγόµενων προϊόντων, παρεχόµενων υπηρεσιών και
εκδηλώσεων. Επίσης είναι σε θέση να προτείνει στρατηγικές µείωσης του ανθρακικού και ενεργειακού
αποτυπώµατος

επιχειρήσεων

καθώς

και

σχέδια

υλοποίησης

ενεργειών

για

την

απόκτηση

περιβαλλοντικών και ‘πράσινων’ σηµάτων. ∆ιαθέτει στελέχη µε ειδική εµπειρογνωµοσύνη στην
διαχείριση Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου και στην ποιοτική αντιστάθµιση τους, ενώ καλύπτει
πλήρως τις ανάγκες ενεργειακών και ανθρακικών επιθεωρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες της GREEN EVOLUTION
µπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση www.green-evolution.eu.
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (ΕΑΘ) ΣΕ ΜΟΝΑ∆Α - ΚΤΙΡΙΟ
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τοµέα φθάνει σχεδόν το 40% της
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και παράγει το 45% περίπου των συνολικών εκποµπών CO2 στην
ατµόσφαιρα, σηµαντικού θερµοκηπιακού αερίου. Συνεπώς η δυνατότητα εξοικονόµησης ενέργειας στον
οικιακό τοµέα αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για όλους.

Προκειµένου η Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κύρωση του
Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30-5-02) και την αντίστοιχη κοινοτική συµφωνία, το Υ.Π.Ε.Κ.Α.
προχώρησε

στην

εκπόνηση

Εθνικού

Προγράµµατος

µείωσης

εκποµπών

αερίων

φαινοµένου

θερµοκηπίου για την περίοδο 2000-2010. Το Πρόγραµµα αυτό συντονίζει τις δραστηριότητες του
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα µε στόχο τον περιορισµό των αερίων του θερµοκηπίου και περιλαµβάνει
δυνατές επεµβάσεις µείωσης εκποµπών, µε µέτρα στους παρακάτω τοµείς: οικιακό και τριτογενή τοµέα,
µεταφορές,

βιοµηχανία,

ηλεκτροπαραγωγή,

διαχείριση

απορριµµάτων,

γεωργία,

βιοµηχανικές

διεργασίες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα κτίρια αποτελούν ένα µεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως,
διαθέτει υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και
οικονοµικά αποτελεσµατικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σηµαντικής βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων µε αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Ταυτόχρονα, σηµαντικές δυνατότητες εξοικονόµησης δίνουν εξειδικευµένες διατάξεις ανάκτησης
απορριπτόµενης ενέργειας.

Με τον ΚΕΝΑΚ (κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων) θεσµοθετείται ο ολοκληρωµένος
ενεργειακός σχεδιασµός στον κτιριακό τοµέα µε σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των
κτιρίων, την εξοικονόµηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, µε συγκεκριµένες δράσεις:
1. Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
2. Θέσπιση ελάχιστων ορίων κατανάλωσης ενέργειας
3. Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
4. Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και κλιµατισµού
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΘΕΡΜ ΟΚΗΠΙΟΥ (ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ)
Α ΠΟΤΥΠΩΜΑ)
ΜΕ ∆ΙΑΚΡΙΤΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΕΝΕΡΓ ΕΙΑΚΟ & ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
Το Ανθρακικό Αποτύπωµα είναι οι Εκποµπές των Αερίων του Θερµοκηπίου (ΕΑΘ) που προκύπτουν
από το Σύνολο των Πηγών. Σε αυτές συµπεριλαµβάνονται και το Ενεργειακό και το «Περιβαλλοντικό
Αποτύπωµα». Το Ενεργειακό Αποτύπωµα αναφέρεται στις από την ενεργειακή κατανάλωση κτιριακών
υποδοµών και των εξοπλισµών που είναι εγκατεστηµένοι σε αυτές. Για το Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα
δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισµός. Στην περίπτωσή µας ως Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα εννοούµε
τις εκποµπές που προκύπτουν από τα υγρά και στερεά απόβλητα – απορρίµµατα.

Η υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος
1. εντάσσεται σε ένα έργο – προσπάθεια βιώσιµης ανάπτυξης φιλικής προς το κλίµα και το περιβάλλον
και είναι το πρόδροµο τµήµα ενός συγκροτηµένου σχεδίου γενικής λειτουργίας προσαρµοσµένου

στις συνθήκες που δηµιουργεί η κλιµατική αλλαγή
2. στοχεύει στο να συνεισφέρει στην βιωσιµότητα της επιχείρησης / µονάδας
3. θέτει συνήθως για την µονάδα / επιχείρηση τρεις βασικούς στόχους


Μείωση των κλιµατικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία,



Περιστολή ∆απανών µε Αύξηση εσόδων ή/και ωφελειών από την βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία



Ενδυνάµωση της επιχείρησης και της αξιοπιστίας της µέσα από την δηµιουργία νέου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για το κλίµα και το περιβάλλον και την προς έξω διάδοσή του.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Ένα κτίριο καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του καταναλώνει ενέργεια για:
1. Την κάλυψη των ηλεκτρικών φορτίων
2. Τη θέρµανση χώρων
3. Την ψύξη χώρων
4. Την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια αλλά και η υποκατάσταση συµβατικών πηγών
ενέργειας µε ανανεώσιµες πηγές συνεπάγεται:
1. Μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος
2. Οικονοµικό όφελος για τους χρήστες των κτιρίων
3. Μείωση της κατανάλωσης συµβατών καυσίµων τα οποία αποτελούν εξαντλήσιµους και
εισαγόµενους φυσικούς πόρους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια είναι η διενέργεια
ενεργειακής επιθεώρησης σ’ αυτά, δηλαδή η ενεργειακή διάγνωση ή ο ενεργειακός έλεγχός τους, που θα
µας παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για την πιθανή ενεργειακή σπατάλη τους. Η ενεργειακή
επιθεώρηση είναι όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή µιας συστηµατικής διαδικασίας
καταγραφής και εκτίµησης των πραγµατικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις
επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας σε ένα κτήριο ή κτιριακό
συγκρότηµα, µε την υπόδειξη προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων.

Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία µίας ενεργειακής επιθεώρησης περιλαµβάνει τρία στάδια :
1. Κατά το αρχικό στάδιο γίνεται ο σχεδιασµός της ενεργειακής επιθεώρησης, η συλλογή των
πρωτογενών στοιχείων και η προκαταρκτική ανάλυση των ενεργειακών δεδοµένων
2. Κατά το δεύτερο στάδιο γίνεται επιτόπια συνοπτική ενεργειακή επιθεώρηση
3. Κατά το τρίτο στάδιο γίνεται επιτόπια εκτενής ενεργειακή επιθεώρηση
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Παραδείγµατα Θερµογραφικής Απεικόνισης
Με τη διενέργεια µιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηµατίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται η βιοµηχανία ή το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριµένα
µέτρα, από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας και αντίστοιχο
οικονοµικό όφελος.

Οι στόχοι της ενεργειακής επιθεώρησης θα περιλαµβάνουν :
•

Τον προσδιορισµό των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας

•

Τον προσδιορισµό και την ιεράρχηση των απαιτούµενων επεµβάσεων για την βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης της µονάδας

•

Τον έλεγχο της συµµόρφωσης της ενεργειακής απόδοσης των επιµέρους εγκαταστάσεων και
µονάδων µε βάση προκαθορισµένα κριτήρια

•

Τον προσδιορισµό του µοντέλου της κατανάλωσης ενέργειας σε µια συγκεκριµένη µονάδα σαν
συνάρτηση ενός δείκτη παραγωγικής δραστηριότητας

•

Τον έλεγχο των αποτελεσµάτων µίας επένδυσης ή ενός προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας

Μία ενεργειακή επιθεώρηση περιλαµβάνει τα εξής:
•

καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων και των χαρακτηριστικών τους

•

εκτέλεση κατάλληλου προγράµµατος µετρήσεων σηµαντικών ενεργειακών και άλλων µεγεθών

•

επεξεργασία των αποτελεσµάτων των µετρήσεων

•

προσδιορισµό συγκεκριµένων µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, µε βάση την ανωτέρω
ενεργειακή ανάλυση
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Παρουσίαση Απεικόνιση Ποιότητας Ηλεκτρικού Σήµατος
Μετά την εκτέλεση της επιθεώρησης, θα προταθούν µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας

τα οποία

κατατάσσονται ως εξής :
•

Μέτρα διαχειριστικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού

•

Μέτρα για την βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και συντήρησης

•

Μέτρα βραχυπρόθεσµης απόδοσης

•

Μέτρα µεσοπρόθεσµης απόδοσης

•

Μέτρα µακροπρόθεσµης απόδοσης

Με την εκτέλεση του έργου, θα αξιολογηθεί η συνολική ενεργειακή συµπεριφορά του εν λόγω κτιρίου
και θα προσδιοριστούν µία σειρά από παράµετροι, όπως :
1. Στόχος: τρέχουσα ενεργειακή κατανάλωση: MWh/έτος
2. Εκτιµώµενη εξοικονόµηση ενέργειας : MWh/έτος
3. Εκτιµώµενο οικονοµικό όφελος από εξοικονόµηση: approx. € /έτος
4. Εκτιµώµενο περιβαλλοντικό όφελος σε CO2 : ton/έτος
5. Συνολικά εκτιµώµενο όφελος από ΕΞΕ και αλλαγή τιµολογίου : € /έτος

Με βάση τα ευρήµατα της επιθεώρησης, θα υπάρξουν προτάσεις για µέτρα βελτιστοποίησης µέσα από
κατάστρωση σχεδίου ενεργειακής αποδοτικότητας στηριγµένο στην Ενεργειακή ∆ιαχείριση και στις
προτεινόµενες τεχνικές λύσεις.
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ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ
ΤΩΝ ΕΑΘ

Αποφασίζοντας να υλοποιήσετε ένα σχέδιο διαχείρισης του ανθρακικού αποτυπώµατος , σας αποδίδει
σταδιακά µε διάφορους τρόπους:

1. Θα εξοικονοµήσετε χρήµατα, από την µείωση της ενέργειας και του νερού.
2. Θα βελτιώσετε το εταιρικό περιβάλλον
3. θα διαφοροποιήσετε την επιχείρησή σας ως µια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που δεσµεύεται για
την αειφορία, την άµβλυνση της κλιµατικής αλλαγής και τη προστασία του περιβάλλοντος.
4. Θα προετοιµάσετε την επιχείρηση να µπορεί να λειτουργεί βιώσιµα στο ολοένα και πλέον
περιοριστικό ως προς τον άνθρακα οικονοµικό περιβάλλον
5. Θα µπορέσετε να ξεκινήσετε τη δηµιουργία της αντίστοιχης κουλτούρας - απαραίτητης πλέον - στο
εσωτερικό της επιχείρησής σας.
6. Θα µπορείτε να διερευνήσετε τα ζητήµατα της αναδιοργάνωσης της επιχείρησης που σχετίζονται µε
την λειτουργία της στο περιοριστικό ως προς τον άνθρακα περιβάλλον
7. Θα προετοιµαστείτε ώστε να µπορείτε να συµµετέχετε επωφελεία σας στις επερχόµενες
διαβουλεύσεις για τις επικείµενες αλλαγές.
8. Θα υλοποιείτε δράσεις που θα σας εισάγουν στην κατανόηση για την αναγκαιότητα της δηµιουργίας
της σχετικής εταιρικής στρατηγικής και στην εξειδίκευση ενός τέτοιου σχεδίου ενεργείτε
9. Οι ενέργειές σας θα δηµιουργήσουν σίγουρα µία σηµαντική διαφορά ορατή στους τρίτους είτε
•

µε τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου, είτε

•

µε την µείωση της άµεσα και έµµεσα καταναλισκόµενης ενέργειας, είτε

•

µε την µείωση ή και την αποµάκρυνση τοξικών ή επιβλαβών χηµικών ουσιών που διαφεύγουν.

Αυτά µπορούν αποτελέσουν πρόσθετα συµπληρωµατικά στοιχεία προβολής – προώθησης:
•

Η επιχείρησή σας µπορεί να ωφεληθεί χρηµατικά µειώνοντας τα κόστη λειτουργίας της και
αποκτώντας ένα καλύτερο τρόπο διαχείρισης των πόρων της

•

Ολοκληρώνοντας ένα αποτύπωµα άνθρακα, αποκτά τη δυνατότητα να θέσει στόχους και να
ελαττώσει τις εκποµπές της

•

Οι

επιχειρήσεις

αρχίζουν

να

αντιλαµβάνονται

σταδιακά

ότι

πολλοί

και

διάφοροι

περιβαλλοντικοί παράγοντες καθίστανται από τα βασικά κριτήρια για την επιλογή των πλέον
κατάλληλων προµηθευτών.
•

Τα διευθυντικά στελέχη κινητοποιούν το προσωπικό τους και βελτιώνουν τις προσλήψεις τους.
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•

Μπορούν να ανταποκρίνονται (ενώ άλλες προετοιµάζονται κατάλληλα προκειµένου να
ανταποκριθούν) σε απαιτήσεις διαφόρων µερών της αγοράς που τους ενδιαφέρει. (πελάτες,
επενδυτές, τράπεζες).

•

Προετοιµάζονται έγκαιρα για να καλύψουν προσεχείς κανονισµούς και νοµοθετικά πλαίσια από
τη συσκευασία και τις µεταφορές µέχρι τα κτίρια και την κατανάλωση ενέργειας.

•

∆είχνουν τη δέσµευσή τους προς την τοπική – και όχι µόνο – κοινότητα, ότι δρούν υπεύθυνα
και µειώνουν την περιβαλλοντική µόλυνση.

www.green-evolution.eu

info@green-evolution.eu
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