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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020» - ΣΤΟΧΟΙ 

• απασχόληση του 75% της ηλικιακής κατηγορίας 20-64 ετών Απασχόληση 

• Το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται στην Έρευνα και την Ανάπτυξη Έρευνα και Ανάπτυξη 

• εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  
• μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% σε σχέση με το 1990  
• αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης  

Κλιματική αλλαγή και 
ενεργειακή βιωσιμότητα  

• Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10% 
• ολοκλήρωση τριτοβάθμιων σπουδών τουλάχιστον για το 40% της ηλικιακής 

κατηγορίας 30-34 ετών   
Εκπαίδευση 

• μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή 
κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού  

Καταπολέμηση της φτώχειας 
και του κοινωνικού 

αποκλεισμού  



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
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ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
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ΑΓΟΡΩΝ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 



ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

-δυνατότητα χρήσης ποικίλων ενεργειακών πόρων  

-κατασκευή αγωγών μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου στα πλαίσια διεθνών δικτύων  

-αυξημένη εκμετάλλευση ενδογενών ενεργειακών πηγών και αποθεμάτων  

-απεξάρτηση από μεμονωμένες εισαγόμενες μορφές ενέργειας υψηλού ρίσκου  

-ανάπτυξη εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και παροχή κινήτρων  

-χρήση και διάδοση καθαρών και αποδοτικών τεχνολογιών που σέβονται το περιβάλλον  

-απελευθέρωση της αγοράς, διεύρυνση της ανταγωνιστικότητας, κατάργηση των μονοπωλίων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας 
και φυσικού αερίου  
-δημιουργία θετικού επενδυτικού κλίματος σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στους τομείς παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας  

-εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανία, μεταφορές, κτίρια και κατοικίες  

-θέσπιση εθνικών στόχων για αύξηση της διείσδυσης της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, την μείωση των αερίων θερμοκηπίου 
και την εξοικονόμηση ενέργειας  

‘’Η στρατηγική για την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών και την επίλυση του ενεργειακού ζητήματος στην 
Ελλάδα, επιτυγχάνεται με τη διαμόρφωση του αναγκαίου ρυθμιστικού και νομικού καθεστώτος, το οποίο 
επικεντρώνεται σήμερα στις εξής γενικές κατευθύνσεις:..  



ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΧΑΡΑΞΗ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΘΕΣΠΙΣΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΤΟΧΩΝ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
(7 ΤΟΜΕΑΚΑ ΚΑΙ 
13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

ΑΣ 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤ

Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ 
ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΗ 



ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π.Ε 

ΠΗΓΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗ

ΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ, 
ΥΠΑνΕΚ κ.λ.π) 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ 
ΙΔΡΥΜΑΤΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 



Τομεακό Πρόγραμμα                             
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)» 

Προτεραιότητες του Τομέα του Περιβάλλοντος (Τ.τ.Π) του ΥΜΕΠΕΡΑΑ σε σχέση με την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τις Α.Π.Ε: 

• Μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στον κτιριακό τομέα, με παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια. 
 
• Βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής κυρίως στο 

αστικό περιβάλλον, ιδίως μέσω χρήσης μεθόδων/συστημάτων ενεργειακής αποδοτικότητας, 
βιοκλιματικού σχεδιασμού, αξιοποίησης των ΑΠΕ, παρεμβάσεων σε Νοσοκομεία με γνώμονα την 
εξοικονόμηση ενέργειας μέσω ΣΗΘΥΑ 

 
• Αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας μεγάλων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων κοντά σε πόλεις, 

με στόχο τη μείωση της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
και την εξοικονόμηση ενέργειας (τηλεθέρμανση). 

Συνολική χρηματοδότηση ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4.333.92 Μ€ 

Χρηματοδότηση ΤτΠ του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1.978,97 Μ€ 

Χρηματοδότηση παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και Α.Π.Ε 58,45 Μ€ - 1,35% του συνόλου 



Δράση 1 - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

• Επιδεικτικές ή εμβληματικές δράσεις ενεργειακής 
απόδοσης σε δημόσια κτίρια άνω των 500m2:                    
-επεμβάσεις επί του κελύφους (θερμομόνωση και                                         
αντικατάσταση κουφωμάτων)                                                                                 
-νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης                             
-συστήματα ελέγχου θέρμανσης                                                                                                                    
-παρεμβάσεις/ αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης, σε         
συνδυασμό με εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ 

Δράση 1: 
Ενεργειακές 

αναβαθμίσεις 
Δημόσιων Κτιρίων 

Χρηματοδοτούνται 24,88 Μ€: 
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 20,68 Μ€ 
Σε μετάβαση: 1,20 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 3,00 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Δημόσιοι Φορείς και ΟΤΑ 



Δράση 2 - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

• Θα προωθηθούν επιδεικτικές δράσεις εγκατάστασης 
μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας ή 
χρήσης ΑΠΕ (όπως π.χ. η Γεωθερμία) σε Νοσοκομεία στις 
Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες και στις Περιφέρειες 
Μετάβασης. 

Δράση 2:   
Παραγωγή 

ενέργειας από 
μονάδες ΣΗΘΥΑ ή 
με χρήση ΑΠΕ σε 

Νοσοκομεία 

Χρηματοδοτούνται 13,76 Μ€:  
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 13,00 Μ€ 
Σε μετάβαση: 0,76 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Νοσοκομεία 



Δράση 3 - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

• Θα προωθηθούν δράσεις τηλεθερμάνσεων στις 
Περιφέρειες σε Μετάβαση και, συγκεκριμένα, στις 
Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη, Φλώρινα, 
Αμύνταιο) και Πελοποννήσου (Μεγαλόπολη) με διαθέσιμες 
θερμοηλεκτρικές μονάδες. 

Δράση 3: 
Ολοκλήρωση 

/Επέκταση των 
υποδομών για την 

αύξηση της 
δυναμικότητας 

ηλεκτρισμού μέσω 
της συμπαραγωγής 

Χρηματοδοτούνται:  
Σε μετάβαση: 19,80 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Μονάδες παραγωγής ενέργειας 



Τομεακό Πρόγραμμα           
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»  

Σύνδεση του ΕΠΑνΕΚ σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις Α.Π.Ε: 
 
Το ΕΠΑνΕΚ θα συμβάλλει και στην επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της 

στρατηγικής Ευρώπη 2020: 
•  για μείωση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (αύξηση της ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή 

αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και της λειτουργίας των επιχειρήσεων ),  
•  για μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και  (διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών με το ηπειρωτικό 

σύστημα ενέργειας και διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς κατανάλωσης) 
•  αύξηση συνεισφοράς των ΑΠΕ.  
 
Η συνεισφορά του ΕΠΑνΕΚ στα παραπάνω αφορά: 
• στην ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους παραπάνω τομείς σε σύνδεση με την εθνική 

στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη  εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 
• Στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων, δημοσίων φορέων και ιδιωτών  
• την ενίσχυση των υποδομών που αποτελούν προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών. Τέτοιες 

υποδομές σχετίζονται με το δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, με συστήματα αντιρρύπανσης/ απορρύπανσης, 
με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και επιχειρήσεων. 



Δράση 1 - ΕΠΑνΕΚ 

• Οι δράσεις Ε&Κ θα στοχεύσουν μεταξύ άλλων σε: 
• ανάπτυξη προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης, και ΑΠΕ 
• τα Έξυπνα Δίκτυα, την Αποθήκευση Ενέργειας και το σύστημα μεταφοράς και διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας 
• ανάπτυξη προϊόντων/τεχνολογιών κυψελίδων καυσίμου και Η2,  
• ανάπτυξη προϊόντων/τεχνολογιών και υπηρεσιών παραγωγής ενέργειας από 

συμβατικά καύσιμα,  
• διεύρυνση των αλυσίδων αξίας και ενίσχυση δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τη 

διασύνδεση μεταξύ τομέων.  

Ανάπτυξη 
Δράσεων 

ΕΤΑΚ: 

Χρηματοδοτούνται:  
Α.Π 01 / ΑΠ 01Σ: μέρος από τα 1.851 
Μ€ 

Δικαιούχος:  
Ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις 



Δράση 2 - ΕΠΑνΕΚ 

• Υποστήριξη για την ανάπτυξη κεντρικών μονάδων αναερόβιας 
χώνευσης 

• Υποστήριξη σε μικρές αγροτικές-κτηνοτροφικές μονάδες για την 
επιτόπου παραγωγή και αξιοποίηση ενέργειας (ιδιοκατανάλωση) 

• Υποστήριξη για τη δημιουργία εφοδιαστικών αλυσίδων και 
ηλεκτρονικών αγορών βιομάζας προερχόμενης από 
γεωργικά/δασικά υπολείμματα, ενεργειακές καλλιέργειες καθώς 
και πτηνο-κτηνοτροφικά υπολείμματα 

Δράση 2:  
Ενίσχυση 

επιχειρήσεων 
παραγωγής 

θερμότητας και 
(ΣΗΘΥΑ) υψηλής 

απόδοσης μέσω της 
εκμετάλλευσης 

οργανικών 
υπολειμμάτων 

Χρηματοδοτούνται 47,10 Μ€: 
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 30,65 Μ€ 
Σε μετάβαση: 6,50 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 9,95 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Επιχειρήσεις 



Δράση 3 - ΕΠΑνΕΚ 

• Σκοπός της συγκεκριμένης δράσεις είναι η στήριξη των επιχειρήσεων 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας μέσω εφαρμογών 
γεωθερμίας για την υλοποίηση επενδύσεων.  

• Στο πλαίσιο αυτό προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε ώριμα από 
πλευράς αδειοδοτήσεων έργα. 

Δράση 3:  
Ενίσχυση 

επιχειρήσεων για 
παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας 

μέσω εφαρμογών 
γεωθερμίας 

Χρηματοδοτούνται 18,00 Μ€: 
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 11,64 Μ€ 
Σε μετάβαση: 2,58 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 3,78 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Επιχειρήσεις 



Δράση 4 - ΕΠΑνΕΚ 

• ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για τη ψύξη, θέρμανση, παραγωγή (ΖΝΧ) χώρων, 
παραγωγή ΖΝΧ μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, αντικατάσταση 
κουφωμάτων και θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων 

• δημιουργία «Πράσινων Ξενοδοχείων» με αντίστοιχη πιστοποίηση 
• τοποθέτηση ηλεκτρονικών μετρητών και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης 

της ζήτησης από εταιρίες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.  
• καθορισμός ενεργειακού συμβούλου και των διαδικασιών που πρέπει να αναλάβει 

σε μια επιχείρηση, την εφαρμογή προγραμμάτων ενεργειακών ελέγχων και 
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας βάσει διεθνών προτύπων (π.χ. 
ISO50001) 

Δράση 4:  
Ενεργειακή 

αναβάθμιση 
κτιρίων 

επαγγελματικής 
χρήσης 

Χρηματοδοτούνται 25,01 Μ€: 
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 16,20 Μ€ 
Σε μετάβαση: 3,58 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 5,23 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Εμπορικές Επιχειρήσεις (Kτίρια 

γραφείων, ξενοδοχεία, αποθήκες, 
αθλητικοί χώροι, τα μεγάλα εμπορικά 

συγκροτήματα  



Δράση 5 - ΕΠΑνΕΚ 

• Μείωση του ενεργειακού κόστους με ανάκτηση/εξοικονόμηση 
ενέργειας και ορθή ενεργειακή διαχείριση 

• Ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και 
υπηρεσιών 

• Αξιοποίηση παραπροϊόντων και αποβλήτων βιομηχανικών διεργασιών 
για την παραγωγή ενέργειας 

• Ενσωμάτωση ενεργειακών προτύπων (ISO 50001) 

Δράση 5:  
Βελτίωση 

ενεργειακής 
απόδοσης 

μικρομεσαίων 
μεταποιητικών 
επιχειρήσεων 

και των πλωτών 
μέσων 

Χρηματοδοτούνται: 
Κοινός προϋπολογισμός με τη Δράση 4 

Δικαιούχος:  
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις και Πλωτά 

μέσα 



Δράση 6 - ΕΠΑνΕΚ 

• ενεργειακά αποδοτικά συστήματα για τη ψύξη, θέρμανση χώρων και 
παραγωγή (ΖΝΧ), παραγωγή ΖΝΧ μέσω της αξιοποίησης της ηλιακής 
ενέργειας, τεχνολογίες ΑΠΕ, αντικατάσταση κουφωμάτων και 
θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων, αντικατάσταση παλαιών, μη 
αποδοτικών, λεβήτων 

• Στο πλαίσιο της δράσης προτείνεται να περιληφθούν ειδικά κριτήρια για 
παρεμβάσεις σε πολυκατοικίες ή και εργατικές κατοικίες, καθώς και για 
κτίρια με Σχεδόν Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας ή με εξαιρετικά χαμηλό 
ενεργειακό αποτύπωμα 

Δράση 6:  
Ενεργειακή 

αναβάθμιση 
κατοικιών 

Χρηματοδοτούνται 193,99€: 
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 125,47 Μ€ 
Σε μετάβαση: 27,72 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 40,80 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Ιδιοκτήτες οικιακών ακινήτων 



Δράση 7 - ΕΠΑνΕΚ 

•  Ίδιες με τις παρεμβάσεις ΕΞ.ΕΝ των κατοικιών και επιπλέον: 
• Εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας 

(ή/και ψύξης) με Υψηλή Απόδοση (ΣΗΘΥΑ), εγκατάσταση/χρήση 
συστημάτων BEMS και η εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής 
διαχείρισης όπως το πρότυπο ISO 50001 

• Η δημιουργία κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης και 
η εφαρμογή πιλοτικών δράσεων ουσιαστικής ανακαίνισης κτιρίων. 

Δράση 7:  
Ενεργειακή 

αναβάθμιση 
στα δημόσια 

κτίρια 

Χρηματοδοτούνται 10,00 Μ€:  
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 6,47 Μ€ 
Σε μετάβαση: 1,43 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 2,1 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Δημόσιοι Φορείς και ΟΤΑ 



Περιφερειακό Εθνικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Προτεραιότητες του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας και 
τις Α.Π.Ε: 

• Μείωση της κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας μέσω: 
 της εφαρμογής προγραμμάτων μείωσης της κατανάλωσης και αύξησης της ενεργειακής 

απόδοσης 
 της αξιοποίησης των ΑΠΕ   
 της προώθησης σχεδίων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 

 
• Προώθηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την αστική κινητικότητα με απώτερο στόχο: 

 τη μείωση των εκπομπών CO2, αλλά και άλλων ρυπογόνων παραγόντων όπως τα PM10, 
SO2 και NO2, στο μητροπολιτικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και σε άλλα μεσαία αστικά 
κέντρα. 

 
• Ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών και βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 

 



Δράση 1 – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων 
κτιρίων(περιλαμβάνεται και έκδοση ΠΕΑ), εφαρμογές κριτηρίων 
βιοκλιματικού σχεδιασμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, 
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλα ενεργοβόρα 
κτίρια όπως: κτίρια σχολείων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια κα. 

• Προώθηση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε δημόσια 
κτίρια και δημόσιες υποδομές 

• Προώθηση χρήσης άλλων ΑΠΕ, όπως αβαθούς γεωθερμίας 
χαμηλής ενθαλπίας σε δημόσια κτίρια κά. 

• Προώθηση της ΣΗΘ Υψηλής Απόδοσης (π.χ. σε νοσοκομεία). 

Δράση 1: 
Αύξηση της 
ενεργειακής 

απόδοσης και 
αξιοποίηση 

ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας σε δημόσια 

κτίρια και δημόσιες 
υποδομές 

Χρηματοδοτούνται: 
17,90 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Δημόσιοι Φορείς και ΟΤΑ 



Δράση 2 – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

• Διαχείριση της κυκλοφορίας με έξυπνα συστήματα μεταφορών και 
διασύνδεση των ΜΜΜ με ήπιους τρόπους μεταφοράς και υποδομές της 
πόλης (στάθμευση, πεζόδρομοι, ποδηλατοδρόμοι κλπ) 

• Εισαγωγή φυσικού αερίου σε περισσότερα λεωφορεία, - Περαιτέρω 
ενθάρρυνση της χρήσης υβριδικών οχημάτων στα ΜΜΜ 

• Τεχνολογίες περιορισμού εκπομπών στα καύσιμα, με προώθηση «Καθαρών» 
καυσίμων 

• Δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη και την επέκταση της αστικής 
θαλάσσιας συγκοινωνίας στον Θερμαϊκό κόλπο 

• Δημιουργία ποδηλατόδρομων, πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας 

Δράση 2: 
Προώθηση της 

Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας στην 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Χρηματοδοτούνται: 
8,40 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Φορείς δημόσιας & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Οργανισμοί και επιχειρήσεις των μεγάλων 

αστικών κέντρών (π.χ. Θεσσαλονίκη, 
Σέρρες, κλπ) 



Δράση 3 – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

• Προώθηση σχεδίων αναπλάσεων, ανάκτησης και αξιοποίησης ελευθέρων 
χώρων σε εδικές αστικές περιοχές 

• Ενίσχυση σχεδίων για αποκατάσταση ή αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων 
βιομηχανικών περιοχών εντός των αστικών κέντρων 

• Εγκατάσταση συστημάτων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης, εκπόνηση 
Σχεδίων Δράσης και υλοποίηση έργων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την 
χαρτογράφηση και την αντιμετώπιση του Θορύβου σε αστικά κέντρα 

• Σύνταξη TΧΣ/EXΣ για την κάλυψη ευρύτερων ενοτήτων ως απόρροια της 
μετάβασης από το Σχέδιο «Καποδίστριας» στο Σχέδιο «Καλλικράτης» και 
σύνταξη Πλαισίων Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (ΠΕΧΠ) όπως θα 
προκύψουν από το Περιφερειακό Χωροταξικό Σχέδιο για την Κεντρική 
Μακεδονία. 

Δράση 3: 
Ανάπλαση και 

αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων 

αστικών περιοχών και 
βελτίωση του αστικού 

περιβάλλοντος 

Χρηματοδοτούνται: 
Μέρος από ΑΠ 06: 96,64 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Φορείς δημόσιας & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

δημοτικές επιχειρήσεις και οργανισμοί, 
ΝΠΔΔ, ερευνητικά ινστιτούτα  



Δράση 4 – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

• Δίκτυα φυσικού αερίου μεσαίας και χαμηλής τάσης σε αστικές και 
βιομηχανικές περιοχές για την προμήθεια αερίου σε πελάτες που βρίσκονται 
εγγύτερα στο δίκτυο μεταφοράς αερίου και σε ήδη υπάρχοντα τμήματα του 
δικτύου διανομής. 
 

• Οι παρεμβάσεις προορίζονται για τον εφοδιασμό των πελατών  που 
βρίσκονται στους δήμους Βέροιας, Νάουσας και Έδεσσας και εξαρτώνται 
από την ολοκλήρωση του αγωγού Ιταλίας - Ελλάδας 

Δράση 4: 
Διείσδυση του 

φυσικού αερίου σε 
αστικές και 

βιομηχανικές περιοχές 

Χρηματοδοτούνται: 
9,6 Μ€ 

Δικαιούχος:  
Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) 



Διεθνείς Πηγές Χρηματοδότησης ΕΞ.ΕΝ 
και Α.Π.Ε 

Πηγή  Πληροφορίες Χ/Σ 
 

HORIZON 2020 
Programme 

• Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας 
• 22 τομείς χρηματοδότησης, Σχετικοί τομείς: Ενέργεια, Περιβάλλον και κλιματική 
αλλαγή 
•Αναζήτηση πρόσκλησης στο website  
•Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, Ερευνητές, Ερευνητικά κέντρα, Δημόσιοι Φορείς (ανάλογα 
με τη πρόσκληση) 
•http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en 

80 b€ 

European 
Investment 
Bank (EIB) 

•Προτεραιότητα:Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα   
•Δανειοδότηση, συνεταιρισμοί, πρωτοβουλίες (ΕLENA), συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
funds (Eeef, Green Initiative) 
•Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις, Τοπικοί και Δημόσιοι Φορείς 
http://www.eib.org/projects/priorities/energy/index.html 

30%-50%  

European Local 
ENergy 
Assistance 
(ELENA) 

•Χρηματοδότηση τεχνικής υποστήριξης για προετοιμασία, εφαρμογή και 
χρηματοδότηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και έργων (μεγαλύτερων των 30 Μ€) 
•Δικαιούχοι: Τοπικοί, Περιφερειακοί και Δημόσιοι Φορείς 
•http://www.eib.org/products/advising/elena/index.html 

Έως 90% 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://www.eib.org/projects/priorities/energy/index.html
http://www.eib.org/products/advising/elena/index.html


Διεθνείς Πηγές Χρηματοδότησης ΕΞ.ΕΝ 
και Α.Π.Ε 

Πηγή  Πληροφορίες Χ/Σ 
 

European Energy 
Efficiency Fund 
(Eeef) 

•Χρηματοδότηση έργων ΕΞ.ΕΝ και ΑΠΕ άμεσα είτε μέσω χρηματοδότησης 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 
•Δικαιούχοι: Δημοτικοί, Περιφερειακοί και Δημόσιοι Φορείς, επιχειρήσεις 
(ESCo) 
http://www.eeef.eu/objective-of-the-fund.html 

Δάνεια 

Green Initiative Fund •Χρηματοδότηση έργων ΕΞ.ΕΝ και ΑΠΕ μέσω δανειοδότησης ή επιχορήγησης 
•Δικαιούχοι:  MME Επιχειρήσεις 
•http://www.eib.org/projects/priorities/climate-action/green-initiative.html 

15% έως 
150,000€ 

LIFE Programme •Χρηματοδότηση έργων και χρηματοδοτικά εργαλεία δανειοδότησης 
•Δικαιούχοι:  MME Επιχειρήσεις, Τοπικοί, Περιφερειακοί και Δημόσιοι 
Φορείς 
•http://ec.europa.eu/environment/life/index.html 

Ανάλογα με 
το έργο και τη 
πρόσκληση 

European Fund for 
Strategic 
Investments (EFSI) 
 

•Χρηματοδότηση και μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων  
•Δικαιούχοι:  MME και Μεγάλες Επιχειρήσεις, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, 
Δημόσιοι Φορείς, Τράπεζες, άλλες πηγές χρηματοδότησης  
•http://www.eib.org/about/invest-eu/index.htm?media=shortlink 

16 b€ 
 

http://www.eeef.eu/objective-of-the-fund.html
http://www.eib.org/projects/priorities/climate-action/green-initiative.html
http://ec.europa.eu/environment/life/index.html
http://www.eib.org/about/invest-eu/index.htm?media=shortlink


• Ευχαριστούμε για τη προσοχή σας 
 

• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ??? 



Δράση 8 - ΕΠΑνΕΚ 

•  Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει εσωτερικές διαδικασίες για την προμήθεια 
και υλοποίηση πιλοτικού συστήματος τηλεμέτρησης και διαχείρισης της 
ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας οικιακών και μικρών εμπορικών 
καταναλωτών. 

Δράση 8:  
Πιλοτικό 
σύστημα 

τηλεμέτρησης 

Χρηματοδοτούνται 32,00 Μ€: 
Λιγότερο ανεπτυγμένες: 20,89 Μ€ 
Σε μετάβαση: 4,62 Μ€ 
Περισσότερο ανεπτυγμένες: 6,79 Μ€ 

Δικαιούχος:  
ΔΕΔΗΕ 



 





 



 



 





Δράση 1 - ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                                           
4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της 
ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες 
υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ                                                                                                      
15. Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

Άξονας 
Προτεραιότητας 10 
/ Θεματικός Στόχος  

04 

• Επιδεικτικές ή εμβληματικές δράσεις ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια 
κτίρια άνω των 500m2:                                                  
-επεμβάσεις επί του κελύφους (θερμομόνωση)                                               
-αντικατάσταση κουφωμάτων,                                                                                   
-νέα φωτιστικά ενεργειακής κατανάλωσης ,συστήματα ελέγχου 
θέρμανσης                                                                                                                     
-παρεμβάσεις/ αλλαγή της εγκατάστασης θέρμανσης, σε συνδυασμό 
με εγκατάσταση ΑΠΕ κλπ 

Δράση 1: 
Ενεργειακές 

αναβαθμίσεις 
Δημόσιων Κτιρίων 



Δράση 1 - ΕΠΑνΕΚ 

• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                                                                                 
1b. Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών 
και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ                                                                                                                                             
1.1 Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου 
επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη 
εξειδίκευση (στρατηγική RIS3) 

Άξονας 
Προτεραιότητας 

01 - 01Σ  
Θεματικός Στόχος  

01 

• Οι δράσεις Ε&Κ θα στοχεύσουν μεταξύ άλλων σε: 
• ανάπτυξη προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών ενεργειακής εξοικονόμησης,  
• ανάπτυξη προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών σχετικών με τις ΑΠΕ, τα Έξυπνα Δίκτυα, την 

Αποθήκευση Ενέργειας και το σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας 
• ανάπτυξη προϊόντων/τεχνολογιών κυψελίδων καυσίμου και Η2,  
• ανάπτυξη προϊόντων/τεχνολογιών και υπηρεσιών παραγωγής ενέργειας από συμβατικά 

καύσιμα,  
• διεύρυνση των αλυσίδων αξίας και ενίσχυση δραστηριοτήτων που προκύπτουν από τη 

διασύνδεση μεταξύ τομέων. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι δράσεις σχετικές με την ενέργεια 
αφορούν στην αγροτική παραγωγή, σε δομικά υλικά, και στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

Κατηγορίες 
Δράσεων ΕΤΑΚ: 



Δράση 1 – ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 

• ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ                                                                                                                  
4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων 
των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης 

• ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ                                                                                                                                             
4c1. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση ανανεώσιμων μορφών 
ενέργειας σε δημόσια κτίρια και δημόσιες υποδομές 

Άξονας Προτεραιότητας 
04 

Θεματικός Στόχος  04 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με ανακαίνιση των δημοσίων κτιρίων, εφαρμογές 
κριτηρίων βιοκλιματικού σχεδιασμού σε νέα και υφιστάμενα κτίρια, επεμβάσεις στο 
κέλυφος, και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, με προτεραιότητα σε μεγάλα 
ενεργοβόρα κτίρια όπως: κτίρια σχολείων, γυμναστήρια, κολυμβητήρια κα. 

• Προώθηση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων σε δημόσια κτίρια και δημόσιες 
υποδομές 

• Προώθηση χρήσης άλλων ΑΠΕ, όπως αβαθούς γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας σε 
δημόσια κτίρια κά. 

• Προώθηση της ΣΗΘ Υψηλής Απόδοσης (π.χ. σε νοσοκομεία). 
• Η υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων βασίζεται στα 

αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης και στις προτάσεις παρεμβάσεων που 
καταγράφονται στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), 

Δράση 1: 
Αύξηση της ενεργειακής 

απόδοσης και αξιοποίηση 
ανανεώσιμων μορφών 

ενέργειας σε δημόσια κτίρια 
και δημόσιες υποδομές 



Λιγότερο Ανεπτυγμένες Σε Μετάβαση  Περισσότερο 
Ανεπτυγμένες 

Ανατ.Μακ. - Θράκη Δυτ. Μακεδονία Αττική 

Κεντρ. Μακεδονία Ιόνιο Ν. Αιγαίο 

Ήπειρος Β. Αιγαίου 

Θεσσαλία Κρήτη 

Δ. Ελλάδα Στερεά Ελλάδα 

Πελοπόννησος 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ < 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ 

75% <Κατά κεφαλήν ΑΕΠ < 
90% του μέσου όρου της 
ΕΕ 
 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ > 90% 
του μέσου όρου της ΕΕ 
 



Θεματικοί στόχοι Στρατ.Αναπτ. της Ε.Ε  

1. ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας 
2. βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 

πληροφοριών και των επικοινωνιών 
3. βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του 

γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ) και του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας (για το ΕΤΘΑ) 

4. υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα σε όλους τους τομείς 

5. προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης κινδύνων 

6. προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
7. προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές 

υποδομές δικτύων 
8. προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας της εργασίας 
9. προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας 
10. επένδυση στην εκπαίδευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση 
11. ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης 

 



Τομεακά Προγράμματα 
• 1.Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)  
• 2 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

(ΥΜΕΠΕΡΑΑ)  
• 3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση  
• 4 Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα  
• 5 Τεχνική Βοήθεια  
• 6 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  
• 7 ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας. 
• Το νέο ΣΕΣ θα διαχειριστεί συνολικούς πόρους 19,7 δις Ευρώ 

Κοινοτικής Συνδρομής (με δυνατότητα επαύξησης κατά 2 δις με την 
εφαρμογή της ρήτρας αναθεώρησης το 2016), ένα ποσό που σε 
όρους δημοσίας δαπάνης ανέρχεται στα 24,6 δις ευρώ.  
 



• Οι κύριες προτεραιότητες χρηματοδότησης του ΣΕΣ για την 
επίτευξη του αναπτυξιακού οράματος της χώρας είναι: 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική 
επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – 
ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 

3. Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία 
φιλική στο περιβάλλον 

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την 
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας 
της δημόσιας διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 



Ανατέθηκαν 
εμπειρογνωμοσύνες για 
10 Θεματικούς Στόχους 

Φθινόπωρο 2012 

Ομάδα Εργασίας ΣΕΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης 

υπεύθυνη για την 
συγκέντρωση και επεξεργασία 

των στοιχείων και την 
κατάρτιση της πρότασης 

Σχέδιο πρότασης  –  
31 Αυγούστου 2013 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης 
ξεκίνησε την προετοιμασία 

του ΣΕΣ τον Απρίλιο 2012 σε 
συνεννόηση με όλους τους 

δημόσιους φορείς και 
κοινωνικούς εταίρους 

1 Εθνικό Συνέδριο 
Απρίλιος 2013 

13 Περιφερειακά 
Συνέδρια  

Μάιος 2013 

Προτάσεις Υπουργείων, 
Περιφερειών και 

φορέων  

προτείνονται συγκεκριμένοι 
τομείς και επενδυτικές 

προτεραιότητες McKinsey & 
Company “Greece: 10 Years 

Ahead”, 
IOBE-KEPE, 

ΣΕΒ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 



Νέοι Κανονισμοί 
 
 Γενικός Κανονισμός, ορίζει: κοινούς κανόνες για όλα τα διαρθρωτικά μέσα της 
ΕΕ (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ: Ταμεία ΚΣΠ) 
Κοινούς κανόνες που διέπουν το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής (Ταμεία) 

Κανονισμοί για τα επιμέρους Ταμεία  
 Τονίζεται η σύνδεση της Πολιτικής της Συνοχής με: 

 τη στρατηγική της Ευρώπη 2020 μέσω των 11 θεματικών 
στόχων,   

 τους στόχους του Εθνικού Προγράμματος 
Μεταρρύθμισης  

 όλες τις ενωσιακές πολιτικές (Horizon 2020,…) 
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