
Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της 
Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 
και μετά για την Υλοποίηση Δράσεων για 

την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ
TOMEA EΝΕΡΓΕΙΑΣ



Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)

Σύνολο διαθέσιμων κοινοτικών πόρων: 

20,68 δις € 
(σε όρους κοινοτικής συνδρομής)  

13 Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα

7 Τομεακά 
Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 

8,16 δις € 

(σε όρους κοινοτικής συνδρομής)



Ενέργεια

Θεματικός στόχος 4 

«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς»

Θεματικός στόχος 7 

«Προώθηση των βιώσιμων 
μεταφορών και άρση των εμποδίων σε 

βασικές υποδομές δικτύων» 

Προγραμματική περίοδος 2014-2020



Βελτίωση 
ενεργειακής αποδοτικότητας 

κτιρίων και επιχειρήσεων 
(κατοικίες, γραφεία, 
δημόσια κτίρια, κλπ.)

επιχορηγήσεις, δάνεια, κλπ.

Ενεργειακές υποδομές:

Ενίσχυση δικτύων 
μεταφοράς 

& διανομής ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου

Εγκατάσταση ευφυών συστημάτων 
μέτρησης ενέργειας

επιχορηγήσεις

Προώθηση των ΑΠΕ και της ΣΗΘΥΑ
επιχορηγήσεις, δάνεια κλπ.

Κύριες επενδυτικές προτεραιότητες



13 Περιφερειακά 
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα

392 εκ. €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία»

1,193 δις €

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον
& Αειφόρος Ανάπτυξη

80 εκ. €

Σύνολο (Δημόσια Δαπάνη): 1,7 δις €

Ηλεκτρισμός: 211 εκ. € ΑΠΕ: 144,8 εκ. € ΣΗΘΥΑ: 38,6 εκ. €

Φυσικό Αέριο: 210,50 εκ. € Έξυπνοι Μετρητές: 59 εκ. €

Εξοικονόμηση Ενέργειας: 1,02 δις € εκ των οποίων

 Κατοικίες: 600 εκ. €

 Δημόσια κτίρια: 350 εκ. €

 Επιχειρήσεις: 70 εκ. €

Πόροι για τον τομέα της ενέργειας κατά την 
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020



Χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων 

Κτιρίων

 Επιχορήγηση από τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020

 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

 ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

 ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

 Επιχειρησιακά Προγράμματα των 13 Περιφερειών

 Ταμείο Υποδομών



 450 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη

 Η χρηματοδότηση του Ταμείου είναι 200 εκ € ΕΠΑΝΕΚ, 200 εκ. € ΕΤΕπ
(δάνειο στη χώρα, εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ) και 50 εκ. € από επιστροφές
από το Ταμείο JESSICA της περιόδου 2007-2013.

 Το 57% αφορά σε έργα ενέργειας και συγκεκριμένα σε ενεργειακές
αναβαθμίσεις κτιρίων και ΑΠΕ ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά σε έργα
στον τομέα του Περιβάλλοντος και σε έργα αστικής ανάπτυξης.

 Έχει συγκροτηθεί η Επενδυτική Επιτροπή / Επενδυτικό Συμβούλιο και έχουν
υπογραφεί οι σχετικές Επιχειρηματικές Συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων και της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζα Πειραιώς και
της Κοινοπραξίας ALPHA BANK_EUROBANK.

Ταμείο Υποδομών



 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων & υποδομών

- Δυνητικοί Δικαιούχοι

 Δημόσιοι φορείς 

 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου

 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου

 ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού

 Ανεξάρτητες αρχές

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτίρια



-Προϋποθέσεις:

 Νομιμότητα / κυριότητα κτιρίου – έργου

 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ

 Σε κάποιες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι επιλέξιμα και κτίρια 

κατηγορίας Γ

 Έκδοση οικοδομικής άδειας πριν το 2010

 Χαρακτηριστικά κτιρίου

 Χρήση κτιρίου, παλαιότητα συστημάτων, συνολική επιφάνεια, κατηγορία 

ενεργειακής απόδοσης 

 Ωριμότητα πρότασης / Αποδοτικότητα έργου

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτίρια



- Όροι:

 Επίτευξη στόχων ενεργειακής αναβάθμισης

 Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να ξεπερνούν τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής 

απόδοσης

 κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β

 κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μεγαλύτερη ή ίση της Β+ για κτίρια αρχικής 

κατηγορίας Γ

 Κριτήρια που σχετίζονται με το ενεργειακό αποτέλεσμα

 Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις

 Για δράσεις που δεν καλύπτονται από το ΠΕΑ απαιτείται ενεργειακός έλεγχος

 Ενεργειακός έλεγχος για μεγάλα κτίρια

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτίρια



-Επιλεξιμότητα (γενικές κατευθύνσεις):

 Αντικατάσταση Κουφωμάτων

 Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος

 Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης

 Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ 

ψύξη και ΣΗΘΥΑ.

 Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

(ΑΠΕ)

 Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)

 Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011 με την εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής 

Διαχείρισης

 Υποστηρικτικές δράσεις 

 Λοιπές δαπάνες που συμβάλλουν αποδεδειγμένα στην ενεργειακή αναβάθμιση 

του κτιρίου.

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτίρια



 Στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ  είναι ενταγμένα 75 έργα συνολικής δημόσιας 

δαπάνης 122,5 εκατ. €. To 77% των έργων αφορά αναβάθμιση 

αθλητικών κέντρων.

 Στα ΠΕΠ είναι ενταγμένα 159 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 

223,9 εκατ. €. Το 73% των έργων αφορά αναβάθμιση κέντρων 

εκπαίδευσης.

 Tο ΕΠΑΝΕΚ έχει «ανοικτή» πρόσκληση δημόσιας δαπάνης 12 εκ. € 

που απευθύνεται στην ΕΡΤ και στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως 

Δικαστικών Κτηρίων. Εκτιμάται ότι 11 κτήρια του Υπ. Δικαιοσύνης 

(Φυλακές και Δικαστικά Μέγαρα) θα αναβαθμιστούν ενεργειακά.

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια 
Κτίρια



 Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ (Έναρξη Β’ Κύκλου – Σεπτέμβριος 2019)

 Δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος υποβολής & παρακολούθησης αίτησης

 Κύρια κατοικία (όχι δευτερεύουσα/ εξοχική)

 Υφίσταται νόμιμα

 Ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

 Δικαίωμα συμμετοχής μόνο φυσικά πρόσωπα

 Επιχορήγηση & Επιδότηση Επιτοκίου (Προαιρετική η δανειοδότηση)

 Αντικατάσταση συστημάτων Φυσικού Αερίου

 Χαμηλό εισόδημα ιδιοκτήτη

 Χαμηλή διείσδυση δικτύου Φ.Α. 

Δράσεις Εξοικονόμησης  Ενέργειας σε 
κατοικίες



 Σύνολο Υπαγωγών: 42.228

 Ποσό Δημόσιας Δαπάνης: 454 εκ. € (398,5 εκ. € Άμεση Ενίσχυση, 55,5 εκ. € Ταμείο)

 Επιλέξιμος Π/Υ παρεμβάσεων: 630, 26 εκ. € 

Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ Στατιστικά  
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 Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας Ενεργειακών Κοινοτήτων

 25εκ € Δημόσια Δαπάνη

 Ενδεικτικοί Δικαιούχοι

 Ενεργειακές Κοινότητες που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας του
άρθρου 4 του Ν. 4513/2018.

 Ενεργειακές Κοινότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του
Ν. 4513/2018 και που έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης της
προκήρυξης της δράσης

 Έμφαση σε έργα ΑΠΕ με διάρκεια υλοποίησης 30 μήνες

 Προδημοσίευση Οδηγού Ενεργειακών Κοινοτήτων 5/7/2019

 Ο Επιχορηγούμενος Π/Υ ανέρχεται από 250.000 έως 1.000.000€ και τα ποσοστά
επιχορήγησης κυμαίνονται από 45% – 75%. Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται ότι η
δράση υλοποιείται σύμφωνα με τα Άρθρα 40 & 41 του ΓΑΚ όπου τα ποσοστά
διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποίησης
της επένδυσης.

Δράσεις Ενεργειακών Κοινοτήτων



 Προώθηση Συστημάτων Αποδοτικής Τηλεθέρμανσης 

 25εκ € Δημόσια Δαπάνη

 Στόχος της δράσης είναι η εγκατάσταση ολοκληρωμένων Συστημάτων
Αποδοτικής Τηλεθέρμανσης κατά τον ορισμό του άρθρου 2 του νόμου
4342/2015 καθώς και συστημάτων-υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας.

 Ενδεικτικοί Δικαιούχοι

 Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Ενεργειακές Κοινότητες, Φορείς
Διαχείρισης Βιομηχανικών Πάρκων.

 Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός από 1 έως 7 εκατ. €.

 Υλοποίηση με ΓΑΚ οπότε τα ποσοστά επιχορήγησης καθορίζονται από το
μέγεθος της επιχείρησης , τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και το είδος
της επένδυσης (τηλεθέρμανση – εφοδιαστική αλυσίδα)

 Η προκήρυξη αναμένεται αρχές 2020

Δράσεις Τηλεθέρμανσης



www.espa.gr

&

Διαδικτυακοί τόποι

Τομεακών & Περιφερειακών Προγραμμάτων

Ενημέρωση

http://www.espa.gr/


Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

 Στη νέα προγραμματική περίοδο έμφαση δίνεται σε πέντε στόχους

πολιτικής :

 Μια εξυπνότερη Ευρώπη — καινοτόμος και έξυπνος οικονομικός μετασχηματισμός (ΕΤΠΑ)

 Μια πιο «πράσινη» Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (ΕΤΠΑ, ΤΣ)

 Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη — κινητικότητα και περιφερειακές διασυνδέσεις ΤΠΕ (ΕΤΠΑ, 

ΤΣ)

 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη — υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ)

 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της — βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των

αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών χάρη σε τοπικές πρωτοβουλίες (ΕΤΠΑ)

Στην πρόταση των Κανονισμών της ΕΕ τίθενται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη

συγχρηματοδότηση των έργων υπό τον όρο “αναγκαίοι όροι” (enabling conditions). Οι όροι αυτοί (4 

γενικοί και 16 θεματικοί) αποτελούν συνέχεια των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που

εισήχθησαν στην παρούσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 με βασικές, όμως, διαφορές ως

προς τον τρόπο που αυτές θα επηρεάσουν την υλοποίηση των Προγραμμάτων

Διαμόρφωση και κατάθεση των πρώτων συνοπτικών θέσεων, στη βάση των κατευθύνσεων και



Προγραμματική Περίοδος 2021-2027

Επιλέξιμες Δράσεις

 Εξοικονόμηση και ΑΠΕ

 Επιλέξιμες δράσεις ευφυών δικτύων, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και

γενικά υποδομών που διευκολύνουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Τα έργα φυσικού αερίου δεν είναι επιλέξιμα, εκτός αν υποκαθιστούν άνθρακα (πρακτικά δεν

υπάρχει επιλεξιμότητα σχετικών έργων για τη χώρα)

Προετοιμασία υλικού με βάση τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου

Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως διαμορφώνεται



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Κωνσταντινοπούλου Γεωργία

Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας

Τηλ. 213 1513124

e-mail: konstantinopouloug@prv.ypeka.gr


