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Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων του για την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών και της 
Εξοικονόµησης Ενέργειας, συµµετέχει στο ευρωπαϊκό έργο QualiCert - Κοινό 
πλαίσιο πιστοποίησης και διαπίστευσης της ποιότητας για τους εγκαταστάτες 
των µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ, το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το 
Πρόγραµµα Intelligent Energy Europe. Αντικείµενο του έργου είναι η ανάπτυξη 
σχηµάτων πιστοποίησης ή ισοδύναµου χαρακτηρισµού για τους εγκαταστάτες 
των µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ σε κτήρια, τα οποία να ακολουθούν ένα 
σύνολο κριτηρίων και να αναγνωρίζονται αµοιβαίως σε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε.  

Στα πλαίσια του έργου παρήχθη το Εγχειρίδιο του QualiCert το οποίο παρουσιάζει την 
υφιστάµενη κατάσταση των σχηµάτων πιστοποίησης ή ισοδύναµου χαρακτηρισµού 
των εγκαταστατών των µικρής κλίµακας συστηµάτων ΑΠΕ στα κτήρια, πρώτα σε 
ευρωπαϊκό και κατόπιν σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια, αναλύεται ένας αριθµός από 
βασικά «κριτήρια επιτυχίας» που αφορούν το γενικό πλαίσιο της πιστοποίησης, τη 
χορήγηση και την ανανέωση αυτής, την απαιτούµενη κατάρτιση και τις επιθεωρήσεις. 
Παράλληλα, περιγράφονται οι τοµεακές ιδιαιτερότητες, καθώς και µερικά 
παραδείγµατα «ορθής πρακτικής». Τέλος, στο Εγχειρίδιο παρουσιάζονται κάποια 
συµπεράσµατα ως προς το πώς θα µπορούσε να καθοριστεί µία κοινή προσέγγιση για 
τα συστήµατα πιστοποίησης, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την αµοιβαία 
αναγνώρισή τους µεταξύ των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Περισσότερα για το έργο 
QualiCert µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:  http://www.qualicert-project.eu/. 

Με σκοπό την αξιολόγηση του αντίκτυπου που θα έχει ένα κοινό σχήµα πιστοποίησης 
ή ισοδύναµου χαρακτηρισµού των εγκαταστατών των µικρής κλίµακας συστηµάτων 
ΑΠΕ στα κτήρια, το ΚΑΠΕ διοργανώνει το Εθνικό Συνέδριο του έργου QualiCert 
την Παρασκευή 2 ∆εκεµβρίου 2011 και ώρα 16:00, στο Εκθεσιακό Κέντρο  
EXPO ATHENS (Λεωφ. Ντραφίου 2, Ανθούσα – ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ «Έξοδος 14»). 
Το Συνέδριο διοργανώνεται ως παράλληλη εκδήλωση της έκθεσης BUILDING GREEN 
2011 (www.buildinggreenexpo.gr).  

Στην περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να συµµετέχετε στην εκδήλωση, παρακαλούµε 
να προεγγραφείτε ηλεκτρονικά µέσα από το Online Registration που διατίθεται στην 
σελίδα της έκθεσης (http://www.enroll.gr/expoapp/register.php?expo=3). Σηµείωση: 
Στο 4ο Βήµα της διαδικασίας εγγραφής θα πρέπει να επιλέξετε την πρώτη από τις 
εκδηλώσεις που εµφανίζονται και συγκεκριµένα το Eco Building Conference της 2 
∆εκεµβρίου 2011. 
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