
ΤΟ ΚΑΠΕ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ

Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών – Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας διοργανώνει την 

Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, στο εκθεσιακό κέντρο ExpoAthens (Λεωφόρος 

Ντραφίου 2, Ανθούσα) και ώρα 10:30 ημερίδα με θέμα: §Επιχειρήσεις Ενεργειακών 

Υπηρεσιών (ΕΕΥ) – Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ¨. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο 

των παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης Building Green Expo 2010 (

www.buildinggreenexpo.gr). 

Η υλοποίηση έργων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω των ΕΕΥ ή αλλιώς Energy Service Companies (ESCO), έχει 

αξιολογηθεί ως μία αποτελεσματική πρακτική τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές 

επίπεδο και έχει εφαρμοστεί ευρέως με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Η ΕΕΥ παρέχει στον πελάτη (τελικό καταναλωτή) την κατάλληλη τεχνογνωσία και 

χρηματοδότηση, για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας 

από ΑΠΕ ή/ και ΣΗΘΥΑ. Βασικό χαρακτηριστικό κάθε τέτοιας σύμβασης, είναι η 

ανάληψη, από την ΕΕΥ, της ευθύνης επίτευξης της αναμενόμενης βελτιωμένης 

ενεργειακής απόδοσης ή της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ από την οποία και 

γίνεται η αποπληρωμή της επένδυσης.

Το ΚΑΠΕ, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο BioSolEsco - Biomass Solar Thermal

Energy Service Companies, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ευφυής

Ενέργεια για την Ευρώπη (Intelligent Energy for Europe). Το έργο υποστηρίζει την 

ανάπτυξη του μηχανισμού υλοποίησης έργων μέσω των Επιχειρήσεων Ενεργειακών 

Υπηρεσιών, δίνοντας έμφαση στους τεχνολογικούς τομείς των συστημάτων Βιομάζας 

και των Θερμικών Ηλιακών συστημάτων.

http://www.buildinggreenexpo.gr/
www.buildinggreenexpo.gr


Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα αναπτυχθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες: 

Στόχοι, δράσεις και αποτελέσματα του προγράμματος BIOSOLESCo

Νομοθετικό πλαίσιο – Πρότυπες συμβάσεις 

Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί

Παραδείγματα εφαρμογών

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ, 

εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες), και επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα 

(ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης κ.λπ). Η 

είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Αργυρώ Γιακουμή, τηλ. 210 

6603225, Fax: 210 6603301, e-mail:agiak@cres.gr

mailto:agiak@cres.gr

