
Το ΚΑΠΕ συμμετέχει μαζί με οργανισμούς από άλλες 9 χώρες στο χρηματοδοτούμενο από το 
πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020” έργο LEAP4SME – Πολιτικές ενεργειακών ελέγχων για την αύξηση της 
ενεργειακής απόδοσης – το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των αποτελεσματικών πολιτικών για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ώστε να υποβάλλονται σε ενεργειακούς ελέγχους και να 
εφαρμόζουν τα προτεινόμενα, οικονομικά αποδοτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
Στα πλαίσια του έργου θα διεξαχθεί μια έρευνα με θέμα: ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΜΜΕ
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, 
καθιστώντας τόσο τις περιβαλλοντικές όσο και τις οικονομικές επιπτώσεις της αυξημένης 
ενεργειακής απόδοσής τους ζωτικής σημασίας για την πράσινη ανάκαμψη της ηπείρου. Για το σκοπό 
αυτό, η εν λόγω έρευνα του έργου LEAP4SME έχει ως στόχο να συλλέξει πολύτιμες πληροφορίες για 
τα εμπόδια στην ενεργειακή απόδοση των ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη.
Η έρευνα χωρίζεται σε δύο ενότητες: η πρώτη επικεντρώνεται σε οργανισμούς, από εθνικούς φορείς 
και επιχειρηματικές ενώσεις μέχρι υπουργεία, ΜΚΟ και συνδέσμους βιομηχανιών. Η δεύτερη 
απευθύνεται στις ΜΜΕ, ώστε να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τα επιμέρους 
εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο να διενεργήσουν ενεργειακούς 
ελέγχους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές στήριξης της βελτίωσης της ενεργειακής τους 
απόδοσης. 
Όσο περισσότερες απαντήσεις λάβουμε, τόσο ακριβέστερα θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα 
εμπόδια για την ενεργειακή απόδοση και τους ενεργειακούς ελέγχους στις ΜΜΕ στην ΕΕ. 
Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για κάθε έρευνα. Και οι δύο έρευνες είναι διαθέσιμες σε εννέα γλώσσες. 
Κάθε ερωτηματολόγιο χρειάζεται το πολύ 15 λεπτά για να συμπληρωθεί και θα μας βοηθήσει να 
αποκτήσουμε σημαντικές πληροφορίες, συμβάλλοντας στην προσπάθειά μας να εμπλουτίσουμε τις 
συστάσεις μας προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής κατά τους επόμενους 18 μήνες.
 
Λάβετε μέρος στην έρευνα: 
Οργανισμοί // Επιχειρήσεις
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