
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Πικέρμι, 10 Μαΐου 2016 

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 

ευρωπαϊκούς φορείς, έχει αναλάβει την υλοποίηση πιλοτικού έργου για την 

εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε δημόσιο κτίριο 

ή συγκρότημα δημοσίων κτιρίων. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ θα εκπονήσει μελέτες 

σκοπιμότητας σε δύο (2) επιλεγμένα δημόσια κτίρια ή συγκροτήματα δημοσίων 

κτιρίων για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και, στη συνέχεια, ανάλογα με τα 

αποτελέσματα των μελετών σκοπιμότητας θα υποστηρίξει την υλοποίηση πιλοτικών 

εφαρμογών. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου προβλέπεται και η δυνατότητα 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων. 

Θα μελετηθούν διαφορετικά σενάρια ενσωμάτωσης Α.Π.Ε. στα επιλεγμένα κτίρια, και 

βάσει αυτών θα αναλυθούν διαφορετικοί συνδυασμοί τεχνολογιών Α.Π.Ε. καθώς και 

διαφορετικές επιλογές διαχείρισης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για 

παράδειγμα, η δημιουργία ενός έξυπνου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου, 

ή και η ενσωμάτωση τεχνολογιών αποθήκευσης. 

Σε συνεργασία με τον φορέα διαχείρισης-ιδιοκτησίας του δημοσίου κτιρίου θα επιλεγεί 

το βέλτιστο σενάριο από πλευράς κόστους-οφέλους στη βάση του οποίου το ΚΑΠΕ θα 

προχωρήσει στην ανάπτυξη προδιαγραφών εξοπλισμού και έναρξης των απαραίτητων 

αδειοδοτικών διαδικασιών. 

Το ΚΑΠΕ προσκαλεί φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη συμμετοχή τους στο πιλοτικό έργο, με την 

υπόδειξη συγκεκριμένων υποψήφιων κτιρίων ή συγκροτημάτων κτιρίων στα οποία 

θα επιθυμούσαν να εφαρμόσουν συστήματα αυτοπαραγωγής από Α.Π.Ε., μέχρι και 

την 6
η
 Ιουνίου 2016. 

Σημειώνεται ότι για τα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία 

παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό για την εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής Α.Π.Ε. η 



 

ένταξη στο παραπάνω σχήμα μπορεί να αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος, μέσω της 

μείωσης των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση e-mail: respilot@cres.gr, όπου μπορούν και να 

απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις, αναγράφοντας στοιχεία 

επικοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία είναι η 

συμπλήρωση και αποστολή, στην ίδια διεύθυνση, του ερωτηματολογίου που βρίσκεται 

αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο του ΚΑΠΕ http://www.cres.gr/kape/index.htm 
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