
Έργο: Πράσινα ∆ηµόσια Κτίρια στο Αζερµπαϊτζάν: 
Προώθηση ενεργειακά αποδοτικών υλικών και 
τεχνολογιών 

Σκοπός του έργου: Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της πράσινης ενέργειας και της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε δηµόσια κτίρια στο Αζερµπαϊτζάν, µέσω: 

-Της υλοποίηση πιλοτικών έργων σε δηµόσια σχολεία. Η βασική ιδέα του έργου είναι να εφαρµόσει τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και την ενεργειακή αποδοτικότητα (EE) µε τεχνολογίες και υλικά 
που µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου και αυξάνουν την διείσδυση των ΑΠΕ. Επίσης να 
καταδείξει στους χρήστες και τους επισκέπτες των κτηρίων ότι ένα πράσινο κτίριο δεν µειώνει µόνο 
δραστικά τις δαπάνες του για την ενέργεια, αλλά και βελτιώνει το επίπεδο της ποιότητας άνεσης όσο και 
τις συνθήκες διαβίωσης του. 

-Της κατάρτισης και διάδοσης. Οι δραστηριότητες αυτές θα περιλαµβάνουν: α) κατάρτιση και µεταφορά 
τεχνογνωσίας για τους εγκαταστάτες και µηχανικούς µέσω της εποπτείας της διαδικασίας εγκατάστασης 
των συστηµάτων. β) ευαισθητοποίηση του κοινού µέσω παροχής υλικού για τεχνολογίες ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.  

Περιγραφή Έργου: Το έργο υλοποιείται από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της Υπηρεσίας Εναλλακτικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της 
∆ηµοκρατίας του Αζερµπαϊτζάν. 

 Οι τεχνικοί στόχοι του έργου είναι: 
- Η ανάπτυξη  διασυνδεδεµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων 25 kWp σε κτίρια του οικοτροφείου στο 
Turcan 

- Η εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων φωτισµού στο κτίριο του οικοτροφείου στο Turcan 
και χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαµπτήρων LED στο 239ο  γυµνάσιο στο Μπακού. 
- Η εγκατάσταση 6 αυτόνοµων φωτοβολταϊκών συστηµάτων φωτισµού στο οικοτροφείο στο Turcan. 
- Η εγκατάσταση ενός διασυνδεδεµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος 5 kWp που υποστηρίζεται από ένα 
σύστηµα UPS στο 239 ο γυµνάσιο στο Μπακού. 
- Η εγκατάσταση ενός ηλιακού θερµοσιφωνικού συστήµατος για ζεστό νερό στο κτίριο του 239ο 
γυµνασίου στο Μπακού.  

 
Προϋπολογισµός: Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου είναι €182.908 εκ των οποίων ο 
προϋπολογισµός του ΚΑΠΕ είναι €90.186 και της Κρατικής Υπηρεσίας των Εναλλακτικών και 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας €92.722. Η χρηµατοδότηση που παρέχεται από το Ελληνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Χωρών Εύξεινου Πόντου ΟΣΕΠ 
ανέρχεται σε ποσοστό 46.36%, από το κράτος του Αζερµπαϊτζάν σε 50,69% και από το ΚΑΠΕ ως 

ποσοστό ίδιας συµµετοχής 2,95% 
 

Σύντοµο χρονοδιάγραµµα έργου  

• Συζητήσεις σχετικά µε το έργο που ξεκίνησαν το 2010 

• Η σύµβαση υπεγράφη τον Μάρτιο του 2012 

• Η τεχνική επίσκεψη από το προσωπικό του ΚΑΠΕ στο Αζερµπαϊτζάν πραγµατοποιήθηκε τον 
Ιούλιο 2012 

• Οι τεχνικές µελέτες και το τελικό σχέδιο των συστηµάτων ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του 
2012 

• Οι προσφορές και προµήθεια εξοπλισµού πραγµατοποιήθηκε το φθινόπωρο του 2012 και ο 
εξοπλισµός στάλθηκε στο Αζερµπαϊτζάν τον Ιανουάριο του 2013. 

• Η εγκατάσταση των συστηµάτων και η επιτυχηµένη δοκιµαστική λειτουργία των συστηµάτων που 
σηµειώθηκαν κατά τη δεύτερη τεχνική επίσκεψη του προσωπικού του ΚΑΠΕ στο Αζερµπαϊτζάν, 



τον Απρίλιο του 2013 

• Τα εγκαίνια των συστηµάτων πραγµατοποιήθηκαν στις 29 Απριλίου 2013, παρουσία του 
Υπουργού Εξωτερικών, κ. ∆. Αβραµόπουλου. 

 
Υλοποίηση του έργου  
 
Οι αρχικές συνοµιλίες για την από κοινού ανάπτυξη του έργου ξεκίνησαν περί τα τέλη του 2009, µε την 
επίσκεψη του διευθυντή της ∆ιεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του ΚΑΠΕ, ∆ρ ∆ηµήτρη 
Παπαστεφανάκη, στο Μπακού, προκειµένου να συναντηθεί µε τα µέλη του προσωπικού της 
νεοσύστατης Υπηρεσίας Εναλλακτικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας της ∆ηµοκρατίας του 
Αζερµπαϊτζάν.  
 
Η επαφή µεταξύ του ΚΑΠΕ και της Υπηρεσίας ΑΠΕ του Αζερµπαϊτζάν είχε γίνει από την Ελληνική 
Πρεσβεία και ιδιαίτερα από τον Πρέσβη κ. Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος υποστήριξε θερµά και αδιάκοπα τη 
συνεργασία µεταξύ των δύο οργανισµών. Στη συνάντηση αποφασίστηκε να επιδιωχθεί υλοποίηση του 
έργου στο πλαίσιο µιας αµοιβαίας συνεργασίας και χρηµατοδότησης ανάµεσα στο Ελληνικό 
Αναπτυξιακό Ταµείο του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Χωρών Εύξεινου Πόντου και της 
κυβέρνησης του Αζερµπαϊτζάν  
 
Μετά από αρκετό υλικό που διανεµήθηκε µεταξύ των εµπειρογνωµόνων του ΚΑΠΕ και της Υπηρεσίας 

ΑΠΕ του Αζερµπαϊτζάν όσον αφορά το είδος των εφαρµοζόµενων τεχνολογιών (π.χ. την ενεργειακή 
ανακαίνιση κτιρίων, ηλιακές και θερµικές εφαρµογές, κλπ.), τους πιθανούς διαθέσιµους χώρους 
(σχολεία, δηµοτικά κτίρια), τη δοµή του προϋπολογισµού, κ.α. πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη το 
καλοκαίρι του 2010, όπου ο επιστηµονικός συνεργάτης του ΚΑΠΕ κ. Χρήστος Νύχτης επιθεώρησε τις 
διαφορετικές τοποθεσίες και πρότεινε στην Υπηρεσία ΑΠΕ του Αζερµπαϊτζάν σενάρια για το είδος των 
τεχνολογιών που θα µπορούσαν να εφαρµοστούν. 
 
Από τα προσδιοριζόµενα διαφορετικά σενάρια, οι εφαρµογές που αφορούν την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε δηµόσια κτίρια σχολείων, την εγκατάσταση αποδοτικών LED φωτισµού 
και UPS συστηµάτων αποθήκευσης, την εγκατάσταση stand-alone φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
φωτισµού και ηλιακών θερµοσιφωνικών συστήµατων για ζεστό νερό επιλέχθηκαν σαν το συνδυασµό των 
τεχνολογιών που θα αποτελούν το αντικείµενο του έργου, εφαρµοζόµενες σε δύο διαφορετικά σχολεία 
στην ευρύτερη περιοχή του Μπακού. Ο προϋπολογισµός του έργου, συµφωνήθηκε τόσο από την 
Ελληνική όσο και από την Αζέρικη πλευρά.  
 
Ωστόσο, λόγω της οικονοµικής κρίσης που γιγαντώθηκε το 2010, ο προϋπολογισµός του έργου έπρεπε 
να επαναξιολογηθεί. Οι εν εξελίξει συζητήσεις µε την πλευρά του Αζερµπαϊτζάν µέχρι να 
οριστικοποιηθεί το νέο επίπεδο του προϋπολογισµού κράτησαν σχεδόν δύο χρόνια καθώς περιλάµβανε 
την αλλαγή του υπεύθυνου για το έργο από την Υπηρεσίας ΑΠΕ του Αζερµπαϊτζάν  και την ανάγκη 
πλήρους ενηµέρωσής του.  
 
Τέλος, το Μάιο του 2012, µετά τη συνεχή υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας του Αζερµπαϊτζάν και 
ειδικότερα τη συµβολή του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων µε προϊσταµένη την κα.  
Α.Ν. Παπαναστασίου, η οποία διατήρησε  όλες τις γέφυρες επικοινωνίας ανοικτές και κανόνισε όλες τις 
σηµαντικές συναντήσεις, η σύµβαση του έργου µεταξύ του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταµείου του 
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Χωρών Εύξεινου Πόντου, του ΚΑΠΕ και Υπηρεσίας ΑΠΕ του 
Αζερµπαϊτζάν υπογράφηκε και από τότε το έργο εκτελείτο χωρίς διακοπή. Οι εµπειρογνώµονες από το 
ΚΑΠΕ,  Χρήστος Νύχτης και  Γιώργος Κυριακαράκος, επισκέφθηκαν το Μπακού περισσότερο από δύο 
φορές. Την πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη µελέτη σχεδιασµού 
των συστηµάτων και τη δεύτερη φορά πραγµατοποιήθηκε η τελική εγκατάσταση των συστηµάτων σε 
συνεργασία µε Αζερικά συνεργεία.   
 
Ο εξοπλισµός που στάλθηκε από την Ελλάδα στο Αζερµπαϊτζάν περιλαµβάνει: 
 
• Τις βάσεις αλουµινίου για την στήριξη των φωτοβολταϊκών πάνελ 



• Φωτοβολταϊκούς µετατροπείς 
• DC, AC πίνακες, καλώδια, εξαρτήµατα, ηλεκτρολογικό υλικό 
• Ηλιακό Θερµοσιφωνικό Σύστηµα  
• λαµπτήρες LED 
• συστήµατα UPS 
 

Η πλευρά του Αζερµπαϊτζάν προσέφερε τα φωτοβολταϊκά πάνελ που απαιτούνται για το έργο. 
Ακολουθούν φωτογραφίες από την εγκατάσταση των συστηµάτων.  

 


