Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 50001:2011 καθορίζει τις
απαιτήσεις για την καθιέρωση, εφαρµογή,
συντήρηση και βελτίωση ενός Συστήµατος
Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (ΣΕ∆), που επιτρέπει σε
έναν οργανισµό να ακολουθεί µία συστηµατική
προσέγγιση στην επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της
ενεργειακής επίδοσης, συµπεριλαµβανοµένων της
ενεργειακής απόδοσης, της ενεργειακής χρήσης και
της εξοικονόµησης ενέργειας. Η παγκόσµια
εφαρµογή του παρόντος ∆ιεθνούς προτύπου
συνεισφέρει στην πλέον αποδοτική χρήση των
διαθεσίµων πηγών ενέργειας, στην
ανταγωνιστικότητα του οργανισµού και στις θετικές
επιδράσεις επί της κλιµατικής αλλαγής.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ISO 50001:2011
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το πρότυπο απευθύνεται σε όλους τους τύπους και µεγέθη οργανισµών και επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα ο κάθε οργανισµός δύναται
να ενσωµατώνει το ISO 50001 µε άλλα συστήµατα διαχείρισης, όπως για την ποιότητα, το περιβάλλον, την υγεία και ασφάλεια στην
εργασία.
Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι οι συµµετέχοντες µετά το πέρας αυτού, να έχουν αποκτήσει θεµελιώδεις γνώσεις
αναφορικά µε τον τρόπο καθιέρωσης κατάλληλης ενεργειακής πολιτικής, τον ενεργειακό σχεδιασµό των δραστηριοτήτων ενός
οργανισµού, οι οποίες επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοσή του, τον προσδιορισµό των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων, τον
εντοπισµό δυνατοτήτων βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης µιας δραστηριότητας ή διεργασίας, τον ορισµό κατάλληλων ενεργειακών
δεικτών για την µέτρηση και παρακολούθηση της ενεργειακής επίδοσης, καθώς και τον καθορισµό συγκεκριµένων αντικειµενικών
στόχων αναφορικά µε την αποδοτική χρήση ενέργειας. Τέλος, να µπορούν να επιθεωρούν ένα Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ενέργειας.
∆ιάρκεια Εκπαιδευτικού Προγράµµατος: 3 Ηµέρες

Σε ποιους απευθύνεται

Περιεχόµενα Προγράµµατος

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

∆ιευθυντές, Στελέχη επιχειρήσεων του
Ιδιωτικού τοµέα και του ∆ηµόσιου
τοµέα,
που
αναπτύσσουν
και
εφαρµόζουν Συστήµατα ∆ιαχείρισης
της Ενέργειας

i

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων
επιλέγονται
εισηγητές
καταξιωµένοι, µε µεγάλη γνώση και εµπειρία
στο χώρο των Συστηµάτων ∆ιαχείρισης και
κατ’ επέκταση των προτύπων. Οι µέθοδοι
διδασκαλίας
που
χρησιµοποιούνται
περιλαµβάνουν
διαλέξεις,
πρακτική
εξάσκηση και οµαδική συνεργασία. Στο
πλαίσιο αυτό οι συµµετέχοντες καλούνται να
διεκπεραιώσουν οµαδικές και ατοµικές
ασκήσεις και εργασίες καθώς και Role playing
exercises, που στόχο έχουν την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων τους (διαχείριση χρόνου, οµαδικό
πνεύµα, συνεργασία). Στο τέλος, ένα τεστ
αξιολόγησης και ένα ερωτηµατολόγιο
ικανοποίησης
διανέµονται
στους
συµµετέχοντες µε σκοπό την αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων της εκπαίδευσης τους και της
επίτευξης των σκοπών της.

Ενδιαφερόµενα στελέχη
Ενεργειακή ∆ιαχείριση

για

την

Βιοµηχανίες και επιχειρήσεις που
επιθυµούν να µειώσουν τα κόστη
κατανάλωσης ενέργειας
Συµβούλους
που
αναπτύσσουν
Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ενέργειας
Στελέχη
που
θα
ασχοληθούν
ασχολούνται ενεργά µε την ανάπτυξη,
εφαρµογή
και
επιθεώρηση
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της Ενέργειας
Υπεύθυνους Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
της Ενέργειας
Επιθεωρητές Συστηµάτων ∆ιαχείρισης
της Ενέργειας

Ανάλυση κάθε παραγράφου-απαίτησης του
προτύπου και επεξήγηση των απαιτήσεων
τεκµηρίωσης αυτών

ii Νοµικές και Άλλες Απαιτήσεις αναφορικά µε τα
ενεργειακά θέµατα του οργανισµού

iii Πρακτική εκπαίδευση των συµµετεχόντων στο
σχεδιασµό και
επιθεωρήσεων

υλοποίηση

εσωτερικών

iv Τεχνικές επιθεώρησης πρώτου, δευτέρου και
τρίτου µέρους

v Ανάλυση προτύπου ISO 19011 και των
κατευθυντήριων οδηγιών για τη διενέργεια
επιθεώρησης Συστηµάτων ∆ιαχείρισης της
Ενέργειας

vi Ασκήσεις

και

πρακτικά

παραδείγµατα

εφαρµογής

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα της BQC µπορούν να επιδοτηθούν µέσω του ΟΑΕ∆ (ΛΑΕΚ 0,24%). Ο ΟΑΕ∆
παρέχει στις εταιρίες την δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού τους, εκµεταλλευόµενες το 0,24% από
τις εργοδοτικές εισφορές. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στο site του ΟΑΕ∆ http://laek.oaed.gr. Η υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραµµα ΛΑΕΚ 0,24%, µπορεί να γίνει το αργότερο 5
εργάσιµες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
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