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Η εξοικονόμηση ενέργειας και 
η μετάβαση σε οικονομίες 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
αποτελεί κεντρική πολιτική 
προτεραιότητα σε διεθνές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 

 

Εθνικοί Στόχοι 2030  

 

• για τους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών (non-ΕΤS), μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 31% 
σε σχέση με το 2005.  

• για τους τομείς που εντάσσονται στο σύστημα 
εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ETS), μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
63% σε σχέση με το 2005. 

• συνεισφορά της ενέργειας που παράγεται από 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση 
ενέργειας κατά 32%.  

 

• Η τελική και η πρωτογενής κατανάλωση 
ενέργειας να μην ξεπεράσουν τα 18,7 Mtoe και 
25 Mtoe, αντιστοίχως, το 2030.  



Η εποχή της ανοδικής ζήτησης των 
ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή 
ηλεκτρισμού τελειώνει περίπου σε μια 
δεκαετία, ενώ όλες οι μεγάλες 
πετρελαϊκές εταιρείες του πλανήτη 
στρέφουν τις επενδύσεις τους προς την 
προώθηση εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας.  
 

Η χώρα μας με εξαίρεση το 
λιγνίτη βρέθηκε σε μειονεκτική 
θέση, αναφορικά με τα ορυκτά 

καύσιμα, που καθόρισαν την 
παγκόσμια οικονομική 

ανάπτυξη τους  τελευταίους 
δύο αιώνες. 

Η Ελλάδα εισήλθε την 
τελευταία δεκαετία ιστορικά 
στην βαθύτερη οικονομική 
ύφεση, κουβαλώντας ένα 

δυσβάστακτο βάρος 
ενεργειακής έντασης, κόστους 

και εξάρτησης όπως 
αποδεικνύεται από το γεγονός 
ότι η ελληνική οικονομία μέσα 

στην ύφεση καταναλώνει 25 εκ. 
τόνους ισοδύναμου 

πετρελαίου, ενέργεια που 
προέρχεται κατά 80% από 

ορυκτά καύσιμα, από τα οποία 
επίσης το 80% από εισαγωγές. 

Η ενεργειακή μετάβαση προς 
μία οικονομία χαμηλών 

εκπομπών αερίων του άνθρακα 
με αποκεντρωμένο, 

δημοκρατικό, κοινωνικά δίκαιο 
και συμμετοχικό τρόπο, 

προϋποθέτει τον ενεργό ρόλο 
των  ΟΤΑ για την βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης, την 
προστασία των φυσικών πόρων 

και την ανθεκτικότητα στην 
κλιματική αλλαγή 



ΟΤΑ και 
κοινωνία & ΟΤΑ 
ως παραγωγός 

ενέργειας 
(ΕΚΟΙΝ) 

 

Ενεργός εμπλοκή πολιτών, ενεργειακή μετάβαση που λαμβάνει υπόψη τις συνήθειες και τις 
συμπεριφορές τους.  

Ενθάρρυνση πολιτών και διευκόλυνση τους στην πρόσβαση σε καθαρές / φτηνές μορφές 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.  

Εξασφάλιση δημοκρατικής λήψη αποφάσεων και διαφάνειας στις πολιτικές δεσμέυσεις  

Οικοδόμηση εμπιστοσύνης 

Συμμετοχή των πολιτών στην  κυριότητα των έργων ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό 
επίπεδο  

Εξασφάλιση επιχειρησιακών πτυχών της υλοποίησης των προγραμμάτων που σχετίζονται με 
την βιωσιμότητα της συμμετοχής των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών 
εργαλείων και προγραμμάτων για μαθητές ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να καταρτιστούν 
οι μελλοντικές γενιές.  



ΟΤΑ ως 
καταναλωτής  
ενέργειας 
  
 

• Εφαρμογή συστήματος Ενεργειακής διαχείρισης (πχ πρότυπο ISO 
50001) για  ορθή παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης. Αξιοποίηση ρόλου Ενεργειακού Υπευθύνου και δημιουργία 
κατάλληλων δομών παρακολούθησης και διαχείρισης με την εμπλοκή 
στελεχών.  

• Σύμφωνο των Δημάρχων: ευκαιρία για τους ΟΤΑ για να αναπτύξουν το 
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) τους για την βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης σε ένα ορθολογικό και διαφανές πλαίσιο για την 
υλοποίηση δράσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με εξέταση  οικονομικά 
αποδοτικότερων λύσεων, καθώς επίσης και το ενδεχόμενο υλοποίησης 
οριζόντιων παρεμβάσεων ευρείας και μαζικής κλίμακας στο σύνολο των 
υποδομών και εγκαταστάσεων.   

• Διαχείριση κτιριακού αποθέματος: Σε συμμόρφωση με τον ν. 
4342/2015, οι Τοπικοί και Περιφερειακοί φορείς εκπονούν σχέδιο 
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων τους, βάσει του οποίου καθορίζουν τις 
απαραίτητες δράσεις και τις τεχνο-οικονομικά βέλτιστες παρεμβάσεις 
ενεργειακής αναβάθμισης.   

• Δημοτικός φωτισμός: αναγκαιότητα μείωσης εξόδων από 
κατανάλωση ενέργειας για ηλεκτροφωτισμό, σημαντική η αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων εξοικονόμησης πόρων μέσω της χρήσης λαμπτήρων χαμηλής 
κατανάλωσης.  

• Μεταφορές: ο ενεργειακός σχεδιασμός των μεταφορών των ΟΤΑ πρέπει 
να περιλαμβάνει τον έλεγχο των δημοτικών οχημάτων, τον ορθολογικό 
προγραμματισμό κινητικότητας, και τον εκσυγχρονισμό του στόλου του. 
Παράλληλα, οι ΟΤΑ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη χρήση Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς.  

 



• Ο  κτιριακός είναι στρατηγικός 
τομέας για την επίτευξη των 
εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων 
2020/ 2030/ 2050. 
 
 



Στατιστικά Κτιριακού Τομέα 1/2 

Ευρωπαϊκά στοιχεία 

• Τα κτίρια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο είναι υπεύθυνα για το 40% της 

τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και για το 36% των 

εκπομπών CO2. 

• Τα 2/3 των κτιρίων στην Ευρώπη κατασκευάστηκαν 

προγενέστερα της ύπαρξης ενεργειακών κανονισμών και 

προδιαγραφών. 

•  35% των κτιρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών. 

•  Ο ρυθμός ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος είναι μόνο 

~1% το χρόνο 

 

Εθνικά στοιχεία 

• Στην Ελλάδα, ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 45% της 

τελικής ενεργειακής κατανάλωσης, 65% της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης, 10% των εκπομπών CO2 

• ~ 58% των κτιρίων στην Ελλάδα κατασκευάστηκαν πριν το 1980 

δηλαδή είναι θερμικά απροστάτευτα, ~ 40% στην περίοδο ισχύος 

του Κανονισμού Θερμομόνωσης Κτιρίων (άρα έχουν κάποιου 

είδους θερμομόνωση) και μόλις ~ 2% στην περίοδο εφαρμογής 

του ΚΕΝΑΚ (μετά το 2010). 

• Συνολικός αριθμός κτιρίων στην Ελλάδα ~4,1 εκ, εκ των 

οποίων:  ~79% είναι κτίρια κατοικίας 

• Δημόσια κτίρια: ιδιόκτητα 2.9% του κτιριακού αποθέματος 

(~118.000 κτίρια) + 0.1% ανήκουν σε ιδιώτες και δημόσιο (~7.136 

κτίρια) + 0.1% (~4.618 κτίρια) κτίρια ιδιωτών μισθωμένα από 

δημόσιους φορείς (κεντρική κυβέρνηση, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ). Σύνολο 

(~130.000 κτίρια) που είτε ανήκουν σε δημόσιους φορείς είτε τα 

καταλαμβάνουν δημόσιοι φορείς 

 

 



Στατιστικά 
Κτιριακού 

στην Ελλάδα   
 

• Τα κτίρια είναι από τους βασικούς 
καταναλωτές ενέργειας ενός ΟΤΑ.  

• Το 80% περίπου των δημοτικών κτιρίων δεν 
διαθέτουν μόνωση  

• Το 40% των κτιρίων όπου στεγάζονται 
υπηρεσίες του δημοσίου είναι ιδιόκτητα  

• Έχουν εκδοθεί συνολικά ~1.430.536 ΠΕΑ από 
το 2011 μέχρι σήμερα  ~35% του συνολικού 
κτιριακού αποθέματος 

• Έχουν εκδοθεί 4418 ΠΕΑ σε δημόσια κτίρια 
από το 2011 μέχρι σήμερα λιγότερο 
από 4 % του αποθέματος δημοσίων κτιρίων 
για τα οποία γνωρίζουμε την υφιστάμενη 
ενεργειακή τους κατάσταση 

•  Από τα δημόσια κτίρια για τα οποία έχουν 
εκδοθεί ΠΕΑ, περίπου το 60% είναι 
ενεργειακής κατηγορίας Δ και χαμηλότερη. 
Περίπου τα μισά είναι προ του 1980, πάνω 
από 95% είναι προ του 2010 (ΚΕΝΑΚ) 

• Οι εν δυνάμει επεμβάσεις ιδίως αναφορικά 
με τα συστήματα ψύξης/θέρμανσης και τον 
φωτισμό έχει δείξει η διεθνής εμπειρία 
αποσβένονται σε σχετικά μικρό χρονικό 
διάστημα.  

    



Εξελίξεις θεσμικού 
πλαισίου Κτιριακού Τομέα 
1/2 

• Το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο έχει εξελιχθεί σημαντικά τα 
τελευταία 20 χρόνια σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, και κατά 
συνέπεια και στην Ελλάδα (Κανονισμός Θερμομόνωσης 
Κτιρίων – 1979, ΚΕΝΑΚ – 2010, έως τους πιο πρόσφατους 
νόμους ν.4122/2013 -ενεργειακή απόδοση κτιρίων, 
ν.4342/2015 - ενεργειακή απόδοση, αναθεωρημένος 
ΚΕΝΑΚ  -2017) . 

• Οι απαιτήσεις που τίθενται αυτό το πλαίσιο για την 
εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα 
και ειδικότερα την ΕΑ των κτιρίων θέτουν πολύ ψηλά τον 
πήχη για τις υποχρεώσεις των δημόσιων και 
αυτοδιοικητικών αρχών  σχετικά με το πώς πρέπει να 
συμπεριφέρονται ενεργειακά τα κτίρια τους υφιστάμενα και 
νέα  

• Από το 2019 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι μηδενικής 
κατανάλωσης (ν. 4122/2013 ενεργειακή απόδοση κτιρίων) 
ενώ ο ν. 4342/2015 στο άρθρο 7 για τον υποδειγματικό ρόλο 
των κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς θέτει την 
υποχρέωση της κατ' έτος ανακαίνισης του  3% του 
συνολικού εμβαδού  τους (πάνω απο 250 m2) ιδιόκτητων 
που καταλαμβάνονται από την κεντρική διοίκηση.  

 

 



Εξελίξεις θεσμικού 
πλαισίου 

Κτιριακού Τομέα 
2/2 

 

• Υφίστανται πλέον όρια ανώτατης  κατανάλωσης στα 
κτίρια βάσει του καινούργιου KENAK  

• Για να επιτευχθούν συνεπώς οι στόχοι που έχουν 
τεθεί στη χώρα μας για την εξοικονόμηση συνολικά 
χρειάζονται κεφάλαια και επενδύσεις συνολικά 18 δις 
ευρώ έως το 2030.  

• Κεφάλαιο που όμως έχει υπολογιστεί θα αποφέρει σε 
βάθος χρόνου οικονομικό όφελος διπλάσιο, της τάξης 
των 36 δις.  

• Και όπως προαναφέραμε ο κτιριακός τομέας έχει 
πολύ σημαντικό μερίδιο σε αυτά τα νούμερα.   

• Το πώς θα προγραμματιστούν οι αναγκαίες 
επενδύσεις στον δημόσιο τομέα ώστε να γίνουν οι 
βέλτιστες παρεμβάσεις, δηλαδή με το μικρότερο 
κόστος το μεγαλύτερο δυνατό οικονομικό και 
ενεργειακό αποτέλεσμα είναι μια πολύ σημαντική και 
πολύπλοκη διαδικασία απόφασης,  

• Είναι ανάγκη οι ΟΤΑ να μπορούν να αναπτύσσουν 
τεχνικά άρτια σχέδια ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων τους 

 



άρθρο 26 N 4342/2015: καθορίζεται ο ρόλος του ΚΑΠΕ ως εθνικό 
κέντρο για την υποστήριξη της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής 
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση 

των ΑΠΕ. 
 

 υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τις αρμόδιες δ/νσεις του ΥΠΕΝ στην 
εκπόνηση μελετών που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

 παρέχει υπηρεσίες τεχνικού εμπειρογνώμονα σε δημόσιους φορείς 
(Περιφέρειες/Δήμους μεταξύ άλλων) για την προώθηση της ενεργειακής 
αναβάθμισης των κτιρίων τους    

 παρέχει υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης / κατλαρτισης  σε δημόσιους 
φορείς ΟΤΑ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την αύξηση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια και άλλες λειτουργίες της 
αρμοδιότητάς τους, με στόχο την ουσιαστική συνεισφορά τους στην 
ενεργειακή μετάβαση προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
στον ορίζοντα 

 Παράλληλα, το ΚΑΠΕ είναι εθνικός συντονιστής του Συμφώνου των 
Δημάρχων – παρέχει υποστήριξη σε Δήμους στην κατάρτιση τοπικών 
Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνουν δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης 
εκπομπών CO2 από δημοτικά κτίρια και υποδομές 

Έργα του ΚΑΠΕ που περιλαμβάνουν δράσεις σε δημόσια κτίρια: 

• Ρόλος ως ΕΦΔ π.χ. Εξοικονομώ για τους ΟΤΑ (ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις 
σε 191 κτίρια), ΕΟΧ (ολοκληρώθηκαν 10 μεγάλης κλίμακας πιλοτικά έργα 
ενσωμάτωσης τεχνολογιών ΑΠΕ, 8 εκ των 
οποίων περιελάμβαναν παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια)   

• μελέτη και υλοποίηση  ολοκληρωμένων πιλοτικών καινοτόμων έργων 
συνδυασμού ΕΞΕ και ΑΠΕ εντός και εκτός Ελλάδας, αξιοποιώντας εθνικά, 
ευρωπαϊκά και διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα – υποστήριξη δημόσιων 
φορέων (Περιφερειών/Δήμων) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 
επιδεικτικών έργων ΑΠΕ και ΕΞΕ, συμπεριλαμβανομένων έργων σε δημόσια 
κτίρια 

 



Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
(ΕΟΧ)-Χρηματοδοτικός 

Μηχανισμός 
(2009-2014) 

Θεματική περιοχή 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

1/3 

• Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός για πρώτη φορά λειτούργησε την 
περίοδο 2009-2014, αποτελεί εργαλείο χρηματοδοτικής ενίσχυσης 
για έργα σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας, μέσω 
προγραμμάτων σε 16 δικαιούχες Ευρωπαϊκές λιγότερο ανεπτυγμένες 
χώρες μέλη.  

• Το Πρόγραμμα που συγχρηματοδοτήθηκε από τις χώρες ΕΟΧ κατά 
85% και από το Ελληνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων κατά 
15%.  

• Η Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) – GR03» 
είχε ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των AΠΕ στην 
παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και ταυτόχρονα τη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.  

• Το ΚΑΠΕ  ήταν ο Διαχειριστής Προγράμματος αυτής της Θεματικής 
Περιοχής. 

•  Κύριο αντικείμενο η υλοποίηση  εννέα (9)  επιδεικτικών 
πρωτοποριακών έργων ενσωμάτωσης ΑΠΕ και ηλεκτροκίνησης σε 
κτίρια κι εγκαταστάσεις δημοσίου σκοπού (νοσοκομεία, σχολεία, 
πανεπιστήμια αθλητικά κέντρα, κτίρια διοίκησης, αντλιοστάσια)  
μεγάλης επισκεψιμότητας και σημαντικής κοινωνικής προστιθέμενης 
αξίας.  

• Ενδεικτικές δράσεις: δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας, αυτόνομα 
Φ/Β συστήματα με μπαταρίες για την κάλυψη ηλεκτρικών φορτίων σε 
κτίρια, εγκατάσταση αυτόνομου ηλιοθερμικού, χρήση γεωθερμικής 
αντλίας θερμότητας για κάλυψη θερμικών αναγκών, σταθμός 
φόρτισης από Φ/Β και αιολική ενέργεια και αγορά ηλεκτρικών 
οχημάτων και ποδηλάτων, εγκατάσταση λέβητα βιομάζας για την 
κάλυψη θερμικών αναγκών σε κτίριο, εγκατάσταση αυτόνομου 
φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
 

 



 
 
 
 

 
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 
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• Φορείς υλοποίησης:  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
(Δήμος Γρεβενών),  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
Δήμος Άνδρου, Πολυκοινωνικό Αλεξανδρούπολης, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δήμος Νέας Ιωνίας, 
Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο, Δήμος 
Καρπενησίου και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. 

• Ο χαρακτήρας και η γεωγραφική διασπορά των 
υποδομών στις οποίες ενσωματώθηκαν οι τεχνολογίες 
αυτές εξασφάλισε την μέγιστη δυνατή 
πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων, 
αποδεικνύοντας σε μεγάλες ομάδες του πληθυσμού ότι 
οι τεχνικές λύσεις που αξιοποιούν τις ΑΠΕ σε μικρής 
κλίμακας εφαρμογές, βελτιώνοντας  την ενεργειακή 
απόδοση και μειώνοντας τα λειτουργικά κόστη 
ενέργειας των υποδομών όπου εγκαθίστανται, είναι 
ώριμες και βιώσιμες.  

 



Ανατολική Μακεδονία & 
Θράκη: 2 

Δυτική Μακεδονία: 
2 

Πελοπόννησος: 1 

Αττική: 2 

Κεντρική Ελλάδα: 1 

Βόρειο Αιγαίο: 1 

Κρήτη: 1 



Φ/Β 60 kW στο Διοικητήριο 
Περιεφερειας Δυτικής Μακεδονίας 

Συλλέκτες γεωθερμίας ΕΠΑΛ Γρεβενά Θερμοδοχεία στο Νοσοκομείο /  

Ηλεκτρικά ποδήλατα με φόρτιση από Φ/Β στα Γρεβενά 



Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θρακης  
Σταθμός Φ/Β 50 kWp Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θρακης  
Σταθμός Φ/Β 50 kWp 
oiler διπλής ενέργειας. Ηλιακά 
και βιομάζα  

ΔΠΘ Ηλιοθερμικά για ΖΝΧ 
φοιτητικής εστίας  

Πολυκοινωνικό Δ. Αλεξανδρούπολης:  
Φ/Β στη στέγη  

Πολυκοινωνικό Δ. Αλεξανδρούπολης  

Λέβητας βιομάζας με σύστημα τροφοδοσίας  



Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ηλεκτροκίνηση με Φ/Β  

Δήμος Ανδρου 

Φ/Β στον Βιολογικό Καθαρισμό Άνδρου  

Δημόσιος ηλιακός φωτισμός με Φ/Β στην Άνδρο  

Σταθμός φόρτισης οχημάτων  
και ηλεκτροκίνητα οχήματα στην Άνδρο 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Συστοιχία Φ/Β στην βιβλιοθήκη  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Λέβητας / τροφοδοσία βιομάζας 



Γεωθερμικό δίκτυο τηλεκλιματισμού  
στην Νέα Ιωνία  Φωτοβολταικά  στη Νέα Ιωνία 

Ηλιακά για ΖΝΧ και ψύξη σε  
Μποδοσάκειο Νοσοσκομείο  
Κοζάνη  

Ψύκτης απορρόφησης,Μποδοσάκειο   

Πύργος ψύξης στο Μαμάτσειο  



Εγκατάσταση των υποστηριγμάτων πάνω από την δεξαμενή  

Εγκατεστημένα Φ/Β στην οροφή της δεξαμενής 
 και το γειτονικό αντλιοστάσιο  

Οι νέες αντλίες που τροφοδοτούνται από τα Φ/Β  

Φ/Β σε σχολείο στο Καρπενήσι 
Λαμπτήρες LED  



Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)-  
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός (2014-2021) 

Νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα 2014-
2021 : “GR-Energy” στο οποίο το 
ΚΑΠΕ έχει το ρόλο του Διαχειριστή 
του Προγράμματος (Programme 
Operator). 
Ο στόχος του νέου προγράμματος 
είναι η υλοποίηση επιδεικτικών 
καινοτόμων έργων που αυξάνουν την 
παραγωγή ενέργειας ΑΠΕ και την 
βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε δημόσιες 
υποδομές και κτίρια.  



Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία  (ΕΕΣ) 2014-2020 

• Εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών συνεργασιών στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες  

• Σε επίπεδο κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
χρηματοδοτείται μέσω προγραμμάτων διασυνοριακής, διακρατικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας.  

• Σημαντικός μοχλός ανάπτυξης των περιφερειών που συμμετέχουν 
και από τις δύο πλευρές των συνόρων, για τη δημιουργία ενός 
κοινού ευρωπαϊκού χώρου συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή των 
Βαλκανίων αλλά και των δυτικών και νοτίων συνόρων της χώρας.   

• Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ETC), γνωστή και ως 
Πρόγραμμα Interreg, είναι ένας από τους δύο στόχους της πολιτικής 
συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) και παρέχει ένα πλαίσιο για 
την εφαρμογή κοινών δράσεων και ανταλλαγών πολιτικής μεταξύ 
εθνικών, περιφερειακών και τοπικών παραγόντων από διάφορα 
κράτη μέλη. Πρωταρχικός στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας (ETC) είναι η προώθηση μιας αρμονικής οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής ανάπτυξης της Ένωσης στο σύνολό της.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα  

 Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020 

ΠρογράμματαΕυρωπαϊκής  
Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 

• Το ΚΑΠΕ συνεργάζεται από το 2012 με εταίρους από τις Περιφέρειες Βορείου 
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, Δήμους αυτών των Περιφερειών, τις 
νήσους Θήρας, Σάμου και Κω, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας,  το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, πλειάδα 
Δήμων και Δημοσιών Φορέων από την Κύπρο και έχει επιτυχώς ολοκληρώσει 
έργα στους τομείς ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

 
• Δράσεις: υλοποίηση ώριμων πιλοτικών επιδεικτικών έργων ΕΞΕ σε δημοτικά 

κτίρια στους εμπλεκόμενους Δήμους Ελλάδας και Κύπρου, οριστικοποίηση 
ενός κοινού πλαισίου στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού φορέων 
του δημοσίου τομέα για το 2030 για την ενσωμάτωση της εξοικονόμησης 
ενέργειας στο κτιριακό τους απόθεμα και μεγιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων μέσω πιλοτικής εφαρμογής με χρήση σύγχρονων 
εξειδικευμένων εφαρμογών πληροφορικής / μεθοδολογιών υποστήριξης 
αποφάσεων και διεύρυνσης του κοινού πλαισίου σε συνέπεια με τις 
συναφής πολιτικές.  

Έργο που έχει ολοκληρωθεί:  
• Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και 

Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ, 2012).  

Έργα σε εξέλιξη: 
•  Έργο ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια   Κτίρια του 

ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου (ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ). 
• Έργο Στρατηγική Διασυνοριακή Συνεργασία & Κεφαλαιοποίηση Κοινής 

Προσέγγισης για την Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια 
(STRATENERGY) 



 Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα  Ελλάδα FYROM 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής  
Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 

• Στόχος έργου BENEFIT : υποστήριξη Δημοσίων φορέων στην Ελλάδα και την 
ΠΓΔΜ για την κατάρτιση σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας του κτιριακού τους αποθέματος. Υλοποίηση 2 επιδεικτικών 
πιλοτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια στους Δήμους 
Θεσ/νίκης (Ελλάδα) και Bitola (Fyrom).   

• Το ΚΑΠΕ συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής 
Μακεδονίας, τον Δήμο Bitola (ΠΓΔΜ) και το Public Enterprise for urban planning, 
architectural design and engineering Bitola (ΠΓΔΜ). 

 

• Στόχος έργου aGROWchain: η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των 

στερεών αγροτικών υπολειμμάτων (κλαδοδέματα, υπολείμματα καλλιέργειας 

σιτηρών, καλάμια) για την κάλυψη θερμικών αναγκών σε δημόσια κτίρια.  

• Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση και επιδεικτική λειτουργία 1 εφοδιαστικής 

αλυσίδας στην Ελλάδα και στην ΠΓΔΜ που θα επιτρέψουν τον έλεγχο και 

βελτιστοποίηση των προτεινόμενων μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες. 

• Το ΚΑΠΕ συνεργάζεται με τη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Αμυνταίου, 

το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας,  το Δήμο 

Novaci (ΠΓΔΜ) και το National Extension Agency (ΠΓΔΜ). 

 
 



 Διμερή Διασυνοριακά Προγράμματα  

Προγράμματα Ευρωπαϊκής  
Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 

• Στόχος έργου ALTERENERGY : η ανάπτυξη μοντέλων αειφόρου διαχείρισης ενεργειακών πόρων σε μικρούς 

δήμους της  Αδριατικής, με στόχο την διαχείριση ολοκληρωμένων δράσεων εξοικονόμησης και 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στο έργο συμμετείχαν 18 εταίροι από 8 χώρες της 

Αδριατικής μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας από την Αλβανία. 

 

• Στόχος έργου G.A.L.E.T. : η εμπλοκή της πράσινης διάστασης στην τουριστική ανάπτυξη της 

διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, και η δημιουργία ενός «νέου πράσινου τουριστικού 

μονοπατιού» και η  επιδεικτική υλοποίηση έργων για την ενίσχυση του τουρισμού μέσω εφαρμογής 

περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών. Ενδεικτικές δράσεις: ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου της 

Περιφέρειας Ηπείρου, του Παλαιού δικαστικού Μεγάρου στην Κέρκυρα, του κτιρίου της Περιφέρειας 

Ιονίων Νήσων, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Κορυτσά και στο Αργυρόκαστρο, των Δημαρχιακών 

Κτιρίων στον Αυλώνα. Εταίροι του έργου ήταν το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας, η 

Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το ΚΑΠΕ και το 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).  
 

• Στόχος έργου G.A.T.E : δράσεις ευαισθητοποίησης και υλοποίηση ώριμων επιδεικτικών επενδύσεων 
μικρής κλίμακας σε δημόσιους χώρους . Ενδεικτικές δράσεις : παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 
κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου, ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου «Se bashku» στο Αργυρόκαστρο. 
Εταίροι του έργου είναι το Υπουργείο Ενέργειας και Βιομηχανίας της Αλβανίας, Περιφέρεια Ηπείρου και 
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ).  
 

 

 

 



 
 Interreg Mediterranean (MED) 2014-2020 

ERDF: Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία, 
Μ.Βρετανία (Γιβραλτάρ) 
IPA: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο 

Προγράμματα Ευρωπαϊκής  

Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020 



IMPULSE - Integrated Management Support for Energy 
efficiency in Mediterranean Public Buildings  

 

• Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης των 
Δημόσιων Φορέων για την εκπόνηση ρεαλιστικών και οικονομικά 
προσιτών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης του αποθέματος 
Δημόσιων Κτηρίων (2012/27/EE). 

• Πιλοτική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος για την 
εκπόνηση Σχεδίων Ενεργειακής αναβάθμισης Κτηρίων σε 6 
Μεσογειακές Πόλεις: Ηράκλειο, Έλτσε, Κάννες, Ραβέννα, Όσιγεκ και 
Μόσταρ. 

• Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε στρατηγικά επιλεγμένα 
δημοτικά κτήρια στις Πόλεις-Εταίρους.  

• Αντιγράψιμες μέθοδοι και λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης στα 
Δημόσια Κτήρια στην Ευρωπαϊκή Μεσόγειο.  

 



SHERPA - SHared knowledge for Energy Renovation in buildings by Public 
Administrations 

 
• Στόχος: ενίσχυση των δυνατοτήτων των Δημοσίων Αρχών σε Περιφερειακό και 

τοπικό επίπεδο, για τη βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας των 
Δημόσιων κτιρίων  

– 12 εταίροι από 6 Μεσογειακές χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Μάλτα, 
Κροατία) + 12 Υποστηρικτικοί εταίροι (Associated Partners). Έλληνες εταίροι: 
ΚΑΠΕ, Περιφέρεια Κρήτης 

• Κύριες δράσεις: Πιλοτική εφαρμογή ολιστικής μεθοδολογίας ανάπτυξης 100 
έργων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων, σε 8 συμμετέχουσες 
Περιφέρειες, εστιάζοντας στους θεματικούς άξονες της Διακυβέρνησης, 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Χρηματοδότησης. Ανάπτυξη 8 
Περιφερειακών Οδικών Χαρτών για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων 
κτιρίων. Μεταφορά και κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε όσο το 
δυνατόν περισσότερους Δήμους-Περιφέρειες. Κοινό Σχέδιο Δράσης (Joint 
Action Plan) σε Μεσογειακό επίπεδο 

 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 


