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Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Λεωφ. Ποσειδώνος και Φαν Βάϊκ 1, ΄Αλιµος 

 

Αξιότιµοι κύριοι, 

Θα είναι ιδιαίτερη τιµή για τον ∆ήµαρχο Αλίµου κ. Ανδρέα Κονδύλη, να παρευρεθείτε στο 
στρογγυλό τραπέζι που οργανώνουµε στο πλαίσιο του έργου CERTUS και αφορά στους νέους 
τρόπους χρηµατοδότησης για την ανακαίνιση δηµοτικών κτιρίων ώστε να έχουν σχεδόν 
µηδενική κατανάλωση ενέργειας.   

Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ (µέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς) 
και την Ευδίτη – Ενεργειακός & Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός ΕΠΕ. 

Το CERTUS εν περιλήψει  
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Ευφυής Ενέργεια 2013» του οργανισµού EASME (Executive 
Agency for the Competitiveness and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Έργο 
CERTUS που αφορά στην διαµόρφωση καινοτοµικών µεθόδων χρηµατοδότησης των κτιριακών 
ανακαινίσεων µεγάλης κλίµακας ώστε να µειωθούν οι ενεργειακές τους ανάγκες σε επίπεδο 
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης. 

Στόχος του CERTUS είναι η ενεργειακή βελτίωση του κτιριακού αποθέµατος των ∆ήµων και η 
υποστήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειµένου να συνταχθούν ρεαλιστικά, υλοποιήσιµα 
σχέδια για την ανακαίνιση των κτιρίων. Ο στόχος του CERTUS είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, 
δεδοµένου ότι οι ∆ήµοι πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας Οδηγίας 
2012/27/EU ) της οποίας την ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία, προβλέπει το σχέδιο 
νόµου µε τίτλο «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, την τροποποίηση των Οδηγιών 
2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ». 

Το Έργο CERTUS επικεντρώνεται στις χώρες της Νότιας Ευρώπης που λόγω της οικονοµικής 
κρίσης έχουν µεγαλύτερη δυσκολία να επενδύσουν σε µεγάλης κλίµακας επεµβάσεις 
εξοικονόµησης ενέργειας, καθώς αυτές είναι εντάσεως κεφαλαίου. 

Τέσσερις δήµοι της Νότιας Ευρώπης, ο Άλιµος (Ελλάδα), η Μεσσίνα (Ιταλία), η Ερεντερία 
(Ισπανία) και η Κοΐµπρα (Πορτογαλία), µελετούν σε συνεργασία µε εξειδικευµένους τεχνικούς 
και οικονοµικούς φορείς, την εφαρµογή νέων τρόπων χρηµατοδότησης των ανακαινίσεων στα 
δηµοτικά τους κτίρια ώστε να επιτύχουν σχεδόν µηδενική ενεργειακή κατανάλωση, 
βελτιώνοντας ταυτόχρονα τις συνθήκες ευκρασίας (θερµικής και οπτικής) των εργαζοµένων. 

Συγκεκριµένα µελετώνται: 



• 12 αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα ριζικής ανακαίνισης (3 κτίρια από κάθε 
συµµετέχοντα ∆ήµο) µε λύσεις ενεργειακής βελτίωσης και υποκατάστασης συµβατικών 
καυσίµων µε ΑΠΕ για τις οποίες εκπονείται µία ενδελεχής τεχνικο-οικονοµική 
αξιολόγηση συµπεριλαµβανοµένου όλου του χρόνου ζωής του κτιρίου.   

• η προσαρµογή των υπαρχόντων µοντέλων και οι διαδικασίες παροχής ενεργειακών 
υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των ∆ήµων και των ανακαινίσεων υπό 
συνθήκες οικονοµικής στενότητας. 

• οι τρόποι χρηµατοδότησης για την ανάπτυξη καινοτοµικών µηχανισµών που θα µπορούν 
να εφαρµοσθούν µέσα στο υφιστάµενο νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο των ∆ήµων. 

• τέλος επιχειρείται η διάδοση των αποτελεσµάτων του CERTUS και σε άλλους ∆ήµους 
ή/και Περιφέρειες µέσω δράσεων κατάρτισης και διάδοσης που στοχεύουν στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων σχετικών µε την προετοιµασία και υλοποίηση έργων κτιριακών 
ανακαινίσεων για σχεδόν µηδενική κατανάλωση συµβατικής ενέργειας. 

Σκοπός της συνάντησης 
Προκειµένου τ’ αποτελέσµατα του CERTUS να είναι άµεσα εφαρµόσιµα, µέσα στο τρέχον 
οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο λειτουργίας των ∆ήµων είναι απαραίτητο να γνωρίζουµε τόσο 
από την πλευρά του ∆ήµου όσο και από την πλευρά των πιθανώς συµβαλλοµένων µερών (π.χ. 
ΕΕΥ, προµηθευτές ενεργειακών τεχνολογιών και συστηµάτων, χρηµατοπιστωτικοί φορείς 
κ.λ.π.): 

(α) τα οφέλη που µπορεί ν’ αποκοµίσει το κάθε µέρος και τις δυνατότητες που έχει για να 
συµβάλει στην υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων 

(β) τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει το κάθε µέρος,  

(γ) τους πιθανούς κινδύνους και πως αυτοί µπορούν να αποτραπούν 

Στην συνάντηση που οργανώνουµε επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας τα προαναφερόµενα 
θέµατα.  Μία ουσιαστική συζήτηση θα βοηθήσει όλα τα µέρη να προσδιορίσουν το όφελος τους 
µέσα σε µία αγορά η οποία εισάγει νέους τρόπους λειτουργίας και χρηµατοδότησης.  

Η παρουσία σας 
Η έγκαιρη κατανόηση των απαιτήσεων και των κινδύνων αλλά και των ωφελειών µέσα από το 
πλαίσιο της χρηµατοδότησης από τρίτους και της λειτουργίας των ΕΕΥ θα βοηθήσει όλα τα 
µέρη να επωφεληθούν λειτουργώντας µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο. 

Πιστεύουµε ότι η παρουσία σας στο στρογγυλό τραπέζι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και θα 
συµβάλει αποτελεσµατικά στην επίτευξη του στόχου της συνάντησης. 

Παρακαλούµε για την επιβεβαίωση της συµµετοχής σας στο e-mail info@euditi.gr ή 
εναλλακτικά στα τηλέφωνα  2106446330. 

 

 

 

 


