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Ποιοι είμαστε 

Metallurgical Industrial 

Research & Technology 

Development Center 

(1985) 
 

Ceramics and Refractories 

Technological Development 

Company (1986) 

Clothing, Textile and Fibres 

Technology Development Company 

(1986) 

Sector of Certification and 

Laboratories of the Hellenic 

Organization for standardization 
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Πολυ-κλαδικός, πολυ-τεχνολογικός οργανισμός 
με προσανατολισμό στη βιομηχανία 

πιστοποιήσεις 

εργαστηριακοί 

έλεγχοι 

έρευνα & 

ανάπτυξη 
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Αποστολή 

Η στήριξη της βιομηχανίας μέσω ποιοτικού ελέγχου και 

πιστοποίησης, καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας, 

με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

πελατών μας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας 

των προϊόντων τους. 
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Περιοχές εξειδίκευσης 

 Μεταλλικά υλικά 

 Δομικά υλικά 

 Συμβατικά και τεχνικά κεραμικά και πυρίμαχα 

 Οργανικά και κλωστοϋφαντουργικά υλικά 

 Αειφορία (περιβάλλον, ενέργεια, κυκλική 

οικονομία) 
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Κύριες δραστηριότητες 

 

 

 

Product  & Process Certification 

 

 

 

   Systems Certification  

 

 

 

Inspection Services 

 

 

 

    

Testing & Analysis 

 

 

 

 

Technical 

support 

 

 

 

 

Applied & Industrial 

Research 

 

 

 

 

Scale up and  Production of  

advanced materials 

 

 

 

Technology Transfer 

Sector Group Materials  

Sector Group Sustainable Construction  

 

 

 

    

Clustering 

 

 

 

Personnel training & 

certification 
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Κάποιοι από τους μετόχους μας…. 

 Προσωπικό: 75 FTE 

 Τζίρος (2018): 4,5 M€ 

 Μέτοχοι: το Ελληνικό Κράτος, ΔΕΗ, Κλαδικοί Σύνδεσμοι & 29 ιδιωτικές επιχειρήσεις 

(από τους κλάδους της μεταλλουργίας και των μεταλλικών υλικών, 

κλωστοϋφαντουργίας, τσιμέντου, κεραμικών, πυρίμαχων, ορυκτών και άλλων δομικών 

υλικών) 
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Υπουργείο 
Οικονομίας & 
Ανάπτυξης 

Γενική 
Γραμματεία 
Βιομηχανίας 

 

Επιβλεπόμενοι 
φορείς 

 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) & 

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (EIM) 

Ανώνυμη εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Εργαστηριακών δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας A.E. (MIRTEC) 

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (OBI) 

Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ETEAN Α.Ε.) 
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Υποδομές στην Ελλάδα 

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: 7.500 m2 
κτίριο σε έκταση 32.000 m2 

*  & ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών σε άλλες πόλεις 

MIRTEC Κεντρικά, Βόλος 

MIRTEC, Παράρτημα Θεσ/κης 

Παράρτημα Θήβας, (πρώην ΕΚΕΠΥ) 

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: 3.000 m2 
κτίριο σε έκταση 18.000 m2 

900 m2 ενοικιαζόμενες 
εγκαταστάσεις 

Παράρτημα Αθήνας (πρώην ΕΤΑΚΕΙ) 

Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις: 800 
m2 κτίριο σε έκταση 900 m2 

MIRTEC  - Γραφείο 
Αθήνας 
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Διεθνής παρουσία 

Ισραήλ 

Τουρκία 

Ρουμανία 
Αλβανία 

Ιταλία 

Βέλγιο 
ΗΠΑ 

Κίνα 
 Εξοπλισμός υπό πίεση 
Ανελκυστήρες  

Τοπικοί συνεργάτες 

Πωλήσεις 
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Πιστοποίηση 

 Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης 

 Κοινοποιημένος Φορέας για Πιστοποίηση Προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινοποίηση 
No. 0437) 

 Μέλος του IQNet- International Certification Network  

 Μέλος του Oeko-Tex 

 Μέλος του IECEE CB (ENEC , CCA &  HAR  Group) 

 

Product testing  
& certification 
- ELOT EN ISO/IEC 17025 
Competence of Testing 
Laboratories - Cert. N° 
64 

- ELOT EN ISO/IEC 17065  

Bodies operating 
product certification 
systems- Cert. N° 27 

Systems Certification 

ELOT EN ISO/IEC 17021 
Bodies providing audit 
and certification of 
management systems - 
Cert. N° 2 

Persons Certification 

ELOT EN ISO/IEC 17024 
Bodies operating 
certification of persons - 
Cert. N° 249 

Inspections 

ELOT EN ISO/IEC 17020 
Bodies performing 
inspection - Cert. N°. 28 



 
Ιωάννης Δημητριάδης 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Επικεφαλής Επιθεωρητής Συστημάτων Διαχείρισης 
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Σκοπός και Οφέλη  

      

2015 2016 2017 2018 
 
              3 χρόνια, αρχής γενομένης από την έκδοση 

• Βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης   
        ( περιλαμβανομένης και της απόδοσης ) 
 

•  το μόνο πρότυπο ISO για Συστήματα Διαχείρισης που 
στοχεύει στη μείωση του λειτουργικού κόστους 

 

 

 

   

•μαζί με το ISO 14001 σκοπεύει στην μείωση εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου (CO2) 
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Περιεχόμενα νέου Πρoτύπου 
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Aφορά μετρήσιμα μεγέθη και περιλαμβάνει: 
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 Ορισμό των πηγών ενέργειας   
( Ηλεκτρισμός, Φυσικό Αέριο, Καύσιμα )  

 

 Καταγραφή των βασικών καταναλώσεων και εντοπισμό 
των ενεργοβόρων διεργασιών  

(ανά προϊόν /Υπηρεσία και χωροταξικά ) 

 

 Μέτρηση και αξιολόγηση της ενέργειας, της συνολικής 
ετήσιας κατανάλωσης και ανάλυση ανά κλάδο/τομέα στις 
επιμέρους κύριες και υποστηρικτικές διεργασίες 

 (Παραγωγικές Μονάδες, Ηλεκτροκίνηση, Ατμός, Θέρμανση-
Κλιματισμός,  Φωτισμός,  Οχήματα – μεταφορές )   
 

 

 



Aφορά μετρήσιμα μεγέθη και περιλαμβάνει: 
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 Εύρεση/Καθορισμό της Ενεργειακής γραμμής βάσης 
αναφοράς (Energy baseline) και Δεικτών Ενεργειακής 
Επίδοσης/Απόδοσης (ΔΕΑ) 

 

    Υπόδειγμα  Baseline σε κατανάλωση Ενέργειας / ποσότητα προϊόντος  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Energy baseline / Ενεργειακή Βάση  

 Η ενεργειακή βάση διαμορφώνεται πάνω σε τεκμηριωμένα στοιχεία με χρήση 

πληροφοριών κατά την αρχική ανασκόπηση ενεργείας και  επιλέγοντας μία περίοδο 

δεδομένων κατάλληλη για τη χρήση ενέργειας του οργανισμού.   

 Αλλαγές στην ενεργειακή επίδοση θα μετρούνται έναντι της ενεργειακής βάσης. 

 Επιτρέπονται υπό προϋποθέσεις αλλαγές στην baseline, και αφού εξηγηθεί πλήρως ο 

λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε αυτή η αλλαγή. 

 

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011  

Παρ. 4.4.4 
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Aφορά μετρήσιμα μεγέθη και περιλαμβάνει: 
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 Καθορισμό Στόχων και Σχεδιασμό/ Υλοποίηση 
Προγραμμάτων Δράσης Διαχείρισης ενέργειας  (ΠΔΔΕ) 

 Εφαρμογή/Διεξαγωγή ενεργειακής Ανασκόπησης βάσει 
των ανωτέρω  

 Έλεγχο λειτουργίας για συντήρηση, διατήρηση και 
βελτίωση των ενεργειακών επιδόσεων 

 Ενεργειακή Ανασκόπηση ( Περιεχόμενα – Έκθεση ) 

 Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης – Γενικά βάσει ISO 
9001  
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Σημαντικό προσωπικό/ Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας 

 Η ανώτατη Διοίκηση 

 Ο εκπρόσωπος της Διοίκησης  

 Η ομάδα διαχείρισης Ενέργειας  που περιλαμβάνει τους αρμόδιους : 

- για τον σχεδιασμό αλλαγών που θα επηρέαζαν την ενεργειακή απόδοση 

- για την αποτελεσματικότητα  του συστήματος διαχείρισης ενέργειας 

- για την παρακολούθηση σημαντικών καταναλωτών ενέργειας (πχ. Συντηρητές, θερμαστές κλπ) 

που προσδιορίζουν τους κατάλληλους τρόπους παρακολούθησης και μέτρησης των 

ενεργειακών καταναλώσεων 

 Εισηγούνται τους ενεργειακούς στόχους και τα προγράμματα δράσης  

 Κάνουν στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των στοιχείων της ενεργειακής επίδοσης 

 



 Θεσμικό Πλαίσιο 
 

 - Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση  ( άρθρο 8 ) 
 
 - Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α, άρθρο10, Ενεργειακοί έλεγχοι και   
                              συστήματα ενεργειακής διαχείρισης ) 
 
Υ.Α.178679/04.07.2017(ΦΕΚΒ‘ 2337).  
Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. 
Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων 

 
Υ.Α 175275/2018 (ΦΕΚ 1927 Β, 2018 )  
 Τροποποίηση και διευκρινήσεις της προηγούμενης ΥΑ  για  
μητρώο ενεργειακών ελέγχων , περί εφαρμογής συστήματος διαχείρισης 
ενέργειας και για  το περιεχόμενο των  εκθέσεων που υποβάλλονται  από την 
επιχείρηση . 
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 Υπόχρεες Επιχειρήσεις :  
Οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις σύμφωνα με τον  Ν.4342 , Άρθρο 3  
( μη ΜΜΕ, με άνω των 250 εργαζομένων και ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει 
τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή ετήσιο ισολογισμό  43 εκατομμύρια ευρώ.) 
 

 Πεδίο εφαρμογής  
Ελέγχεται το 90% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της επιχείρησης 
 

Περίοδος Βάσης   
Τουλάχιστον 12 συνεχόμενοι μήνες εντός των τελευταίων 2 ετών πριν την εκτέλεση 
του πρώτου ενεργειακού Ελέγχου. 
 

 Συχνότητα: Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων τουλάχιστον κάθε 4 χρόνια 

 (Από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών 
Ελεγκτών του ΥΠΕΝ) 

 

Καταληκτική Ημερομηνία Συμμόρφωσης 
Υποβολή Έκθεσης  συμπεριλαμβανομένου του 1ου Ενεργειακού Ελέγχου βάσει   
 Παραρτήματος  VI του Ν.4342 :  κατόπιν παράτασης 31/05/2019  
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Εξαίρεση 
Όσες επιχειρήσεις εφαρμόζουν Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001) 
ή Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) με ενσωματωμένο τον 
ενεργειακό Έλεγχο 
 

Ενεργειακή Επιθεώρηση (Energy Audit) βάσει:  
•Παραρτήματος VI, N. 4342 
•ISO 50002:2014 §4.3 και  
•ΕΝ 16247:2015 
(Επιθεώρηση επιτήρησης του ΣΔΕ κάθε χρόνο) 
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 Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας  

1. Δήλωση Αναγγελίας για ανάπτυξη και εφαρμογή ΣΔΕ στο πληροφοριακό 

σύστημα www.buildingcert.gr εντός του έτους χαρακτηρισμού των 

επιχειρήσεων ως μη ΜΜΕ 

2. Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του ISO 50001:2011 και του παραρτήματος VI του Ν. 4342. 

3. Ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης καταχωρεί στο ηλεκτρονικό 

αρχείο το πιστοποιητικό (ISO 50001:2011 ή ISO 14001:2015) και την 

συνοπτική έκθεση του ενεργειακού ελέγχου που περιλαμβάνεται στο 

σύστημα διαχείρισης, δίνοντας τις εξής βασικές πληροφορίες : 
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• Τα όρια του ενεργειακού ελέγχου όπως τη συνολική επιφάνεια και 
τον όγκο των εγκαταστάσεων που ελέγχθηκαν 

• Τους βασικούς δείκτες όσον αφορά την παραγωγή / δραστηριότητα  
• Τα χαρακτηριστικά του στόλου των οχημάτων της εταιρείας  
• Τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ ανά χρήση  
• Την κατανάλωση ανά Χρήση και ανά τύπο ενεργειακού προϊόντος 
• Την ισχύ των ΑΠΕ ή/και ΣΗΘ όπου αφορά  
• Τις συνολικές εκπομπές CO2 

• Τις προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας  
• Πληροφορίες σχετικά με την εκτιμώμενη εξοικονόμηση ενέργειας και 

την περίοδο αποπληρωμής 

5. Παρακολούθηση ενεργειακών καταναλώσεων και τήρηση συστηματικών 

δεδομένων, όπως και υλοποίηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

μέσω της ετήσιας επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης της Ενέργειας.  

Μη τήρηση των όρων παρακολούθησης και τήρησης αρχείων επισύρει 

επιβολή κυρώσεων. 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΒΕΤΑΜ 
 

 Διαπιστευμένος φορέας από το ΕΣΥΔ για πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης 

Ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011 για επιχειρήσεις που ανήκουν σε 

μεσαία και βαρέα κατηγορία. 

 Η ΕΒΕΤΑΜ έχει ήδη πιστοποιήσει βιομηχανίες σύμφωνα με το ISO 50001:2011, 

όπως: 

-  Χαλυβουργίες 

-  Χημικές Βιομηχανίες 

-  Εργοστάσια Κατεργασίας Μετάλλων 
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Για περισσότερες πληροφορίες 

Ιωάννης Δημητριάδης, ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 
j.dimitriadis@mirtec.gr 

Τηλ.: 210 9948436 
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