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Ενδεικτικό θεµατολόγιο 
1. Το µοντέλο των ΕΕΥ και ΧΑΤ δεν έχει γίνει αποδεκτό ακόµη από την αγορά, 

παρά τις προσπάθειες του ΥΠΕΚΑ ως αρµόδιου φορέα. Τι περαιτέρω µέτρα 
προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για να προωθήσει τις ΕΕΥ και την µέθοδο 
ΧΑΤ;  

2. Πέρα από την οικονοµική κρίση πως αξιολογεί το Υπουργείο την ελάχιστη 
ανταπόκριση των ΕΕΥ αλλά και της αγοράς;  Που εστιάζονται τα κυριότερα 
προβλήµατα; 

2.1. Τεχνικά 
2.2. Χρηµατο-οικονοµικά 
2.3. Ανωριµότητα της αγοράς 
2.4. Έλλειψη ζήτησης 
2.5. Έλλειψη εµπιστοσύνης 

3. Νοµοθετικό πλαίσιο για την προκήρυξη έργων από ΟΤΑ µε την µορφή 
Συµβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης.  Με το παρόν καθεστώς φαίνεται ότι οι 
∆ήµοι δεν µπορούν να προκηρύξουν έργα µε ΕΕΥ. 

4. Κόστος ενέργειας (έξυπνοι µετρητές – προγραµµατισµός έναντι της χρέωσης 
αιχµής) – µελλοντικά συµβόλαια ηλεκτρικής ενέργειας 

5. Ποιες είναι οι δράσεις που σχεδιάζονται για την προώθηση του µοντέλου ΕΕΥ 
στα δηµόσια κτίρια ειδικότερα; 

6. Ποιο είναι το προφίλ των ελληνικών ΕΕΥ και πως λειτουργούν; – ποιος τύπος 
ενεργειακών υπηρεσιών είναι πιο κοντά στην τρέχουσα αγορά; 

7. Υπάρχουν παραδείγµατα σε δηµοτικά / δηµόσια κτίρια και τι συµπεράσµατα 
µπορούν να εξαχθούν; 

8. Οι ΕΕΥ αντιµετωπίζουν µία σειρά από µη τεχνικά προβλήµατα όπως την έλλειψη 
δέσµευσης των ∆ήµων στην υλοποίηση ενός έργου ή την αδυναµία υλοποίησης 
ενός έργου λόγω γραφειοκρατικών ή άλλων κωλυµάτων.  Θα µπορούσε η 
Πολιτεία να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση; 

 



   

   
 

 

9. Πως θα διασφαλίζεται η αποπληρωµή των ΕΕΥ σε µία Σύµβαση Ενεργειακής 
Απόδοσης κάτω από το τρέχον καθεστώς εγγραφής δαπανών των δηµοσιών 
κτιρίων; 

10. Ο τρόπος υπολογισµού του κόστους ενός έργου βασίζεται σε δεδοµένα (ΑΤΟΕ) 
που δεν συµβαδίζουν µε τις τιµές της αγοράς.  Η διαφορά αυτή δηµιουργεί 
σύγχυση και δεν βοηθάει στην επίτευξη της καλύτερης προσφοράς.  Πως θα 
µπορούσε να εξοµαλυνθεί η διαφορά αυτή; 

11. Σχετικά µε τα σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης κτίρια, αναµένεται από το αρµόδιο 
υπουργείο ο ορισµός του επιπέδου «σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης».   
Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για το επίπεδο αυτό και ειδικά για τα δηµόσια κτίρια; 
Ποιό είναι το χρονοδιάγραµµα έκδοσης της σχετικής νοµοθεσίας; 

12. Από την µελέτη που διεξάγουµε για τα τρία κτίρια του ∆ήµου Αλίµου αλλά και 
άλλες µελέτες που έχουν γίνει από άλλους φορείς, φαίνεται ότι η επίτευξη ενός 
στόχου περίπου 70% µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης είναι πολύ δύσκολη, 
ειδικά εάν εφαρµόζονται µόνο συνήθεις λύσεις όπως περισσότερη µόνωση.  
Αντίθετα, η χρήση καινοτόµων λύσεων είτε εισάγει υψηλότερους κινδύνους για 
την αποδοχή ή/και χρηµατοδότησή τους ή απαιτεί σοβαρότερες εργασίες 
ανακαίνισης που συνεπάγονται υψηλότερο επενδυτικό κεφάλαιο.  Η πολιτεία θα 
πρέπει να λάβει υπ’όψιν της αυτούς τους παράγοντες για την διαµόρφωση 
υποστηρικτικών δράσεων κατά την εφαρµογή της νέας νοµοθεσίας για τα κτίρια 
σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. 

13. Η ενεργειακή απόδοση των δοµικών υλικών και Η/Μ συστηµάτων βελτιώνεται 
διαρκώς και συγχρόνως εµφανίζονται νέα προϊόντα πιο φιλικά στο περιβάλλον.  
Πως θα λαµβάνονται υπόψη οι εξελίξεις αυτές µε τον ΚΕΝΑΚ ή άλλο 
Κανονισµό; 

14. Σ’ ενα καινοτόµο σχεδιασµό χρησιµοποιούνται συχνά άλλα µοντέλα ενεργειακής 
προσοµοίωσης που δεν υποστηρίζονται από τον ΚΕΝΑΚ.  Πως θ’ αντιµετωπισθεί 
αυτή η ανάγκη από τον αρµόδιο φορέα; 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλώ επικοινωνήστε µε την Εύα Αθανασάκου στα 
210 6446330, 6932536300 ή ea@euditi.gr. 


