
Πρόσθετες 
δραστηριότητες και 

ευκαιρίες 
χρηματοδότησης  

Ιανουάριος 2023 



Προγράμματα επιδότησης 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει σημαντικά κονδύλια για τον Μετριασμό της 

Κλιματικής Αλλαγής και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. 

Αυτά τα κονδύλια διατίθενται είτε μέσω εθνικών Ταμείων όπως είναι το Ταμείο Συνοχής ή 

το πρόσφατο Ταμείο Ανάκαμψης  ή μέσω άλλων τρόπων όπως τα ανταγωνιστικά 

προγράμματα HORIZON EUROPE, LIFE, INTERREG κα. 

Ειδικά μέτρα έχουν προβλεφθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αποσκοπούν στη 

• βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών υποδομών και λειτουργιών π.χ. 
κτήρια, οδοφωτισμός, κίνηση, εγκαταστάσεις «έξυπνης πόλης» καθώς και στην 

• αντικατάσταση των ρυπογόνων πηγών ενέργειας με ανανεώσιμες πηγές.  
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1. ENERCOM 

Το μέτρο αυτό στοχεύει να υποστηρίξει δράσεις που προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τοπικών και 
περιφερειακών αρχών και ενεργειακών κοινοτήτων ή/και δράσεις που αναπτύσσουν ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανάπτυξη κοινοτικών (ή συνεταιριστικών π.χ. ΚΟΙΝΣΕΠ) ενεργειακών έργων.   

Προβλέπονται δύο κατηγορίες έργων: 

 Συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε πρωτοβουλίες δημοτών (π.χ. ενεργειακές κοινότητες) και  

 Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των ενεργειακών κοινοτήτων και 
συνεταιριστικών σχημάτων.  

 Ανάπτυξη ικανοτήτων και γνώσης για την δημιουργία και εκτέλεση των δραστηριοτήτων της Κοινότητας (ποιες 
δραστηριότητες, πληροφορίες και υποστήριξη στις διαδικασίες ανάπτυξης και της υλοποίησης έργων) 

 Συνεργασία με τους απαραίτητους φορείς π.χ. οργάνωση διαλόγων, ημερίδων, συνεργασία με προμηθευτές / 
ανάλυση αγοράς   

 Συγκερασμός / ομαδοποίηση μικρότερων έργων και εμπορική λειτουργία (π.χ. ΦΟΣΕ ???) 
 Υποστήριξη για την χρηματοδότηση του έργου ή και την ανάπτυξη ενός μηχανισμού χρηματοδότησης 

Η επιδότηση είναι μέχρι 1.5 εκ Ευρώ με ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ κατά 95%.  (τουλάχιστον 3 
κράτη). 
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2. RENOPUB (Public renovations) 

Επιδοτείται η δημιουργία δομής/υπηρεσίας π.χ. «μία στάσης» που θα διευκολύνει την ωρίμανση 
έργων ενεργειακής ανακαίνισης δημόσιων/δημοτικών κτηρίων καθώς και η ίδια η διαδικασία 
ωρίμανσης αρκετών έργων που θα λειτουργήσουν πιλοτικά για την επίδειξη της λειτουργίας της 
δομής.   

Ο στόχος είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων για τις μελέτες και τα έργα και να 
υποστηριχθούν οι δήμοι εκείνοι που δεν έχουν επαρκείς πόρους οικονομικούς ή προσωπικού για 
την ωρίμανση και προμήθεια των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

Απαιτείται η συνεργασία αρκετών δήμων και η εξασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας της 
δομής πέρα από τη λήξη του προγράμματος.   

Κριτήρια για την επιδότηση είναι η γεωγραφική έκταση την οποία θα υπηρετεί η δομή, και η 
αρτιότητα των τεχνικών, χρηματοδοτικών και νομικών υπηρεσιών που θα προσφέρονται.   

Η επιδότηση είναι μέχρι 1.5 εκ Ευρώ με ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ κατά 95%.  Δεν απαιτείται 
συνεργασία με άλλες χώρες. 
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3. PDA (Project Development Assistance)  

Επιδοτεί την ωρίμανση έργων ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια και οδοφωτισμό με την προσθήκη 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοπλισμού που καθιστά την πόλη «έξυπνη». 

Το χαρακτηριστικό αυτού του μέτρου είναι ότι χρηματοδοτεί προτάσεις που παρουσιάζουν 

καινοτομία είτε στα χρηματοδοτικά εργαλεία ή/και στην οργάνωσή κατάλληλων σχημάτων και θα 

οδηγήσουν σε έργα συνολικού ύψους 7 εκατομμυρίων Ευρώ και άνω, συνήθως δε, μεταξύ 15 - 30 

εκ. Ευρώ   

Ένα τέτοιο μέγεθος έργων παραπέμπει αυτόματα στην συνεργασία δήμων ή σχημάτων της τοπικής 

αυτοδιοίκησης όπως είναι ο ΣΒΑΠ και η μελλοντική Ενεργειακή Κοινότητα του.  Θα αναφέρω στο 

τέλος ένα παράδειγμα τέτοιου έργου, το έργο PRODESA, που ολοκληρώσαμε πριν από μερικούς 

μήνες και στο οποίο συμμετείχαν 7 δήμοι της Αττικής, η ΚΕΔΕ, η ΕΥΔΙΤΗ και άλλοι φορείς.   

Η επιδότηση είναι μέχρι 1.5 εκ Ευρώ με ποσοστό συμμετοχής της ΕΕ κατά 95%.  Εξαρτάται δε, από 

τον συντελεστή μόχλευσης που πρέπει να είναι 1:15 κατ’ ελάχιστο. 
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4. ELENA 

Το πρόγραμμα ELENA είναι της ΕΤΕπ και χρηματοδοτεί επίσης την ωρίμανση έργων ενεργειακής 
απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στα κτήρια και τον οδοφωτισμό καθώς και την ένταξη συστημάτων 
που καθιστούν την πόλη «Έξυπνη».   

Η διαφορά του με το PDA είναι το ύψος του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που θα 
ωριμάσουν και που πρέπει να είναι 30 εκατ. και άνω.   

Η ΕΤΕπ δεν απαιτεί κατ’ ανάγκη καινοτομικές ιδέες χρηματοδότησης ή οργάνωσης. Στην περίπτωση 
αυτή το σημαντικότερο κριτήριο επιλογής μίας πρότασης είναι ο προϋπολογισμός των έργων που 
θα αναπτυχθούν και η βιωσιμότητας τους.   

Η επιδότηση προσδιορίζεται από τον προϋπολογισμό των έργων που θα ωριμάσουν και συνδέεται 
με τον συντελεστή μόχλευσης που είναι 1:20.  Η επιδότηση είναι κατά 90%. 

Στην Ελλάδα έχουν λάβει επιδότηση από το ELENA η Περιφέρεια Ηπείρου, Κρήτης, ν. Αιγαίου και 
πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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Το έργο PRODESA ολοκληρώθηκε πρόσφατα και αφορούσε στη συνεργασία 7 δήμων της Αττικής με 
στόχο την ωρίμανση έργων ενεργειακής απόδοσης σε περίπου 100 δημοτικά κτήρια και στον 
οδοφωτισμό.   

Το PRODESA θεωρήθηκε πρωτοποριακό γιατί: 

• προώθησε τη συνεργασία των δήμων και τη μεταφορά εμπειρίας μεταξύ τους 

• δημιούργησε παραδείγματα ομαδοποίησης κτηρίων με στόχο τη μείωση των διαδικαστικών δαπανών 
και του χρόνου εκτέλεσης των μελετών και των έργων.   

• μελέτησε καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα με συγκερασμό επιδοτήσεων και ιδιωτικών κεφαλαίων 
που προέρχονται από Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.   

• Η μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι σημαντικό θέμα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
καθώς το δημόσιο κεφάλαιο δεν επαρκεί για την υλοποίηση των δράσεων που απαιτούνται για τον 
μετριασμό της Κλιματικής Αλλαγής.  

• μελέτησε προκηρύξεις έργων με ΣΕΑ ώστε να δημιουργηθούν παραδείγματα επωφελή για τους 
δήμους.  

 



Funded from the European Union’s 
Horizon 2020 Research and Innovation Programme 
G.A. No 754171 

Υλοποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού: 21.1 εκ. € 

ProDeSA 
Energy Efficiency Project Development for South Attica 

Άλιμος 
5,5 εκ. € 10 κτήρια 2,4 εκ. € Οδοφωτισμός 1,2 MW - 3,1 εκ.€   

Αγ. Δημητ. 
4,2 εκ. €  35 κτήρια 4,2 εκ. €  

ΒΒΒ 
1,4 εκ. €  

Αγ. Αναρ. 
Καματερό 
10 εκ. €  

28 κτήρια 1,4 εκ. € 

23 κτήρια 5,3 εκ. € Οδοφωτισμός 1,5 MW - 4,7 εκ.€  

Total 
21,1 εκ. €  96 κτήρια 13,3 εκ. € Οδοφωτισμός 2,7 MW - 7,8 εκ.€  


