
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

Ο Νόμος 3855/2010 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, κανόνες και μέτρα για την ανάπτυξη 
της αγοράς Eνεργειακών Υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές στην Ελλάδα. 
Επιπρόσθετα,  δίνεται  μεγάλη  έμφαση  στην  εφαρμογή  συστημάτων  και  μέτρων 
βελτίωσης  της  ενεργειακής  απόδοσης,  κυρίως  στα  κτίρια  του  δημόσιου  και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τον υποδειγματικό 
του ρόλο, όπως άλλωστε προβλέπεται.  

Οι  Επιχειρήσεις  Ενεργειακών  Υπηρεσιών  (ΕΕΥ),  καλούνται  να  παίξουν  σημαντικό 
ρόλο  στην  εν  λόγω  αγορά,  με  τη  δραστηριοποίησή  τους,  στο  πλαίσιο  σύναψης 
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης  (ΣΕΑ). Συγκεκριμένα, οι ΕΕΥ με τη σύναψη ΣΕΑ 
με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου αναλαμβάνουν το αρχικό κόστος των επεμβάσεων ενώ 
θα αποπληρωθούν με τη σειρά τους, από το ποσό που θα εξοικονομηθεί με τους 
μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας. 

Το ΚΑΠΕ προτίθεται να υποστηρίξει την Πολιτεία και τους Δημόσιους φορείς αλλά 
παράλληλα και  τις ΕΕΥ για  την ανάπτυξη  της αγοράς  των Ενεργειακών Υπηρεσιών 
στην Ελλάδα και ειδικά των εφαρμογών στο Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, το ΚΑΠΕ 
θα  υποστηρίξει  την  προετοιμασία  και  τη  διαδικασία  για  την  υλοποίηση 
επιλεγμένων πιλοτικών εφαρμογών ΣΕΑ σε  κτίρια  του Δημόσιου και  Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα. 

Το  Έργο,  αποσκοπεί  στην  ταχύτερη  ανάπτυξη  της  αγοράς  των  Ενεργειακών 
Υπηρεσιών  στην  Ελλάδα,  τηρώντας  τους  κανόνες  του  Υγιούς  Ανταγωνισμού,  στην 
υλοποίηση  πιλοτικών  έργων,  που  θα  αναδείξουν  τα  οφέλη  μιας  τέτοιας 
συνεργασίας, δρώντας ως υπόδειγμα για υλοποίηση μελλοντικών ΣΕΑ και σε άλλα 
κτίρια  του  Δημοσίου  τομέα,  τα  οποία  εμφανίζουν  υψηλό  δυναμικό  για 
Εξοικονόμηση Ενέργειας. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή 
ενεργειακών παρεμβάσεων μέσω ΣΕΑ, σε πέντε (5) κτίρια του Δημοσίου Τομέα, με 
την  τεχνική  και  επιστημονική  υποστήριξη  του  ΚΑΠΕ  των  εμπλεκομένων  στο  Έργο 
φορέων. 

Τα  αποτελέσματα  του  Έργου,  θα  προδιαγράψουν  το  πλαίσιο  εφαρμογής  της  υπό 
ανάπτυξη  αγοράς  ΕΕΥ,  για  την  υλοποίηση  ενεργειακών  έργων  στα  κτίρια  του 
Δημόσιου Τομέα και θα συμβάλλουν στον εντοπισμό των τεχνικών, διαδικαστικών 



 

και  νομοθετικών  παραμέτρων  και  προϋποθέσεων  για  την  υλοποίηση  των 
συγκεκριμένων Συμβάσεων και Έργων. 

Το  ΚΑΠΕ  θα  υποστηρίξει  το  Έργο,  ασκώντας  συμβουλευτικό  ρόλο,  ενώ  οι 
συμμετέχοντες  στην  υλοποίηση  των  Συμφωνιών,  θα  προβληθούν  μέσω  των 
δράσεων διάδοσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του. 

Το  ΚΑΠΕ  προσκαλεί  φορείς  του  Δημόσιου  και  του  ευρύτερου  Δημόσιου  να 
εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  τους  για  τη  συμμετοχή  τους  στο  Έργο,  με  την 
υπόδειξη  συγκεκριμένων  υποψήφιων  κτιρίων  που  θα  επιθυμούσαν  να 
αναβαθμίσουν  ενεργειακά  με  την  παροχή  υπηρεσιών  από  ΕΕΥ,  μέχρι  και  την 28η 
Μαρτίου 2011. 

Οι  Δημόσιοι  φορείς  που  θα  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον,  θα  συμπεριληφθούν  σε 
ειδικό  κατάλογο  Δημοσίων  κτιρίων  που  θα  καταρτίσει  το  ΚΑΠΕ,  προκειμένου  να 
συμμετάσχουν  στο  έργο  και  θα  ενημερωθούν  για  τους  στόχους  και  το  πλαίσιο 
συνεργασίας και υλοποίησης των πιλοτικών αυτών δράσεων, λαμβάνοντας τακτική 
ενημέρωση  για  την  εξέλιξη/πρόοδο  του  Έργου.  Επιπλέον,  θα  κληθούν  να 
συμμετάσχουν  σε  διάλογο  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  μερών  για  την 
αποτελεσματική  αναγνώριση,  ανάλυση  και  επίλυση  των  πιθανών  εμποδίων 
εφαρμογής του συγκεκριμένου μηχανισμού σε κτίρια του Δημοσίου Τομέα. 

Για  περισσότερες  πληροφορίες/διευκρινίσεις,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να 
επικοινωνούν  με  το  ΚΑΠΕ,  στα  e‐mail:  gmarko@cres.gr  ,  miatri@cres.gr  , 
ivougiou@cres.gr  και  να  εκδηλώσουν  το  ενδιαφέρον  συμμετοχής  τους, 
ηλεκτρονικά, στο cresdiav00@cres.gr . 
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