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Πικέρμι, 10 Οκτωβρίου 2016 

Η ανάπτυξη της αγοράς των επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών, η υλοποίηση μέτρων 

ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο & τριτογενή τομέα, μέσω του καινοτόμου μηχανισμών 

χρηματοδότησης με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας από άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και η προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που 

βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν στην ημερίδα 

«Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με 

συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης», που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία την Τρίτη 4 

Οκτωβρίου 2016, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Αθήνα. Την εκδήλωση 

συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας-ΚΑΠΕ και το 

Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων EnPC-INTRANS, EPC+ και TRUST-EPC-

SOUTH του Προγράμματος HORIZON 2020. 

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκε ο Μηχανισμός υλοποίησης και χρηματοδότησης 

έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και 

παρουσιάστηκαν τα προαναφερόμενα  Ευρωπαϊκά Έργα από τους Εθνικούς Εκπροσώπους 

τους. Αναλύθηκαν διαθέσιμα καινοτόμα εργαλεία και  παραδείγματα για την χρηματοδότηση 

επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, παρουσιάσθηκαν τα στάδια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας και συμβολαιοποίησης δημοσίων ΣΕΑ ενώ αναφέρθηκαν παραδείγματα καλής 

πρακτικής Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στον Δημόσιο Τομέα από την Ελλάδα και τις 

χώρες-εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου EnPC-Intrans. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση με θέμα 

τη σύμπραξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παροχή τυποποιημένων ενεργειακών 

υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα και αναζητήθηκαν τρόποι για να ξεπεραστούν οι προκλήσεις 

και τα εμπόδια για την επιτυχή υλοποίηση έργων με ΣΕΑ. 

Στην εκδήλωση εξετάστηκαν, παράλληλα, οι δυνατότητες αξιοποίησης της μέχρι τώρα 

εμπειρίας από τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκε ανοιχτή 

πρόσκληση για την υλοποίηση πιλοτικών έργων στον τριτογενή τομέα (τουρισμός, υγεία, 

υπηρεσίες). Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων  λήψεως αποφάσεων σε Εθνικό, 

Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, πανεπιστημιακοί, ειδικοί επιστήμονες, Επιχειρήσεις 

Ενεργειακών Υπηρεσιών, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, μηχανικοί, νομικοί και στελέχη εταιρειών 

από όλο το φάσμα των εμπλεκομένων στη διαδικασία υλοποίησης έργων Ενεργειακής 

Απόδοσης με ΣΕΑ.   



 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ημερίδας, τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός τομέας 

εμφανίζουν οξυμένο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών 

στην Ελλάδα. Όλες οι πλευρές, διατύπωσαν τις θέσεις και τους προβληματισμούς τους και 

συμφώνησαν στην από κοινού αναζήτηση λύσεων προκειμένου να επιτευχθεί η υιοθέτηση του 

επιχειρηματικού μοντέλου των ΣΕΑ στον δημόσιο και τριτογενή τομέα.  
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