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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ  

Η όλη ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν αντανακλά κατ' 

ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το EASME,  ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ευθύνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.   
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Ακρωνύμια 
Acronym Definition 

  

EEFIG Energy Efficiency Financial Institutions Group 

IEA International Energy Agency 

WACC 
Weighted Average Cost of Capital. The cost of capital per financing option and per 
country, to reflect differences in risks. 

Soft loan 
A soft loan is a loan with an interest rate below the commercial rate and/or a longer 
repayment period. 

Tax abatement 
A tax relief associated with fiscal support, resulting in foregone income to the 
government 

OECD Organisation for Economic Cooperation and Development 

GIB Green Investment Bank (UK) 

EEEF European Energy Efficiency Fund 
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ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CERTUS ΣΕ ΣΥΝΤΟΜΙΑ 
 

Οι χώρες της νότιας Ευρώπης βιώνουν μια σοβαρή οικονομική κρίση. Αυτό δυσχεραίνει τη συμμόρφωση 

με την τελευταία οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, απαιτώντας αυστηρά μέτρα ενεργειακής απόδοσης 

για τον δημόσιο τομέα. Οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ανακαίνιση δημοσίων κτιρίων και την 

επίτευξη σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας έχουν μεγάλους χρόνους απόσβεσης. Πολλά από τα 

δημοτικά κτίρια στη Νότια Ευρώπη απαιτούν ριζικές ανακαινίσεις για να γίνουν κτίρια σχεδόν μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) και αυτό δεν θα έπρεπε να θεωρείται ως απειλή αλλά ως ευκαιρία για 

τους τομείς της ενέργειας και των χρηματοδοτήσεων.  

Ο στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν 

εμπιστοσύνη σε αυτές τις επενδύσεις και να αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάπτυξη αυτού του τομέα 

παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.  

Δήμοι, εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και χρηματοδοτικοί φορείς της Ιταλίας, της Ελλάδας, 

της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, συνδράμουν σε αυτό το έργο. Το σχέδιο είναι να παραχθούν 

αντιπροσωπευτικά έργα μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεων, τα οποία θα λειτουργήσουν ως πρότυπα για 

αντιγραφή. Δώδεκα κτίρια σε τέσσερις δήμους σε κάθε χώρα επελέγησαν. Οι εταίροι θα προσαρμόσουν 

τα υπάρχοντα μοντέλα και τις διαδικασίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και θα επιμεληθούν 

διαδικασίες χρηματοδότησης κατάλληλες για τα δώδεκα έργα. Ως εκ τούτου, οι εταίροι θα πρέπει να 

δημιουργήσουν υλικά, όπως οδηγούς και εγχειρίδια, κατάλληλο να υποστηρίξει ένα εντατικό σχέδιο 

αναφοράς. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή τεσσάρων εργαστήριων με συνεδρίες B2B που 

απευθύνονται σε δήμους, ΕΕΥ και χρηματοδοτικούς φορείς.  

Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να συμπληρώνονται από τέσσερις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα 

απευθύνονται σε δημοτικούς υπαλλήλους και από τη συμμετοχή σε διεθνείς εκδηλώσεις που θα 

στοχεύουν τα τρία ενδιαφερόμενα μέρη. Αναμένουμε ότι η δράση μας θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην 

διαδικασία ενεργοποίησης επενδύσεων σε ανακαινίσεις για να επιτευχθούν τα nZEB και στην αξιοποίηση 

της αγοράς των ΕΕΥ σε κράτη μέλη  της Νότιας Ευρώπης.   

Για τις ανάγκες του πακέτου εργασίας 2 (με τίτλο: Τεχνική και Οικονομική Επικύρωση των Σχεδίων 

Ανακαίνιση nZEB), του Ευρωπαϊκού προγράμματος CERTUS, αναπτύχθηκε  το Απλοποιημένο Εργαλείο 

Οικονομικής Αξιολόγησης (CERTUS SE²T).  Σκοπός του CERTUS SE²T είναι να παρέχει πληροφόρηση σχετικά 

με πιθανά χρηματοδοτικά σχήματα για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης 

υφιστάμενων κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Η πληροφόρηση αυτή 

θεωρείται σημαντική για την λήψη αποφάσεων και την διευκόλυνση της συζήτησης μεταξύ του κύριου του 

έργου και των πιθανών επενδυτών.  

Επισημαίνεται ότι για τις ανάγκες Ευρωπαϊκού προγράμματος CERTUS και για τα δώδεκα κτήρια των 

δήμων που συμμετέχουν σε αυτό, έγινε λεπτομερής οικονομική αξιολόγηση.  

 



1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΥ  
Το πεδίο εφαρμογής του παραδοτέου D3. 7 με τίτλο «Κατάλληλοι μηχανισμοί χρηματοδότησης για τους 

δήμους που συμμετέχουν στο CERtuS» του έργου CERtuS είναι να εντοπίσει, να αναλύσει και να 

κατηγοριοποιήσει τις υπάρχουσες χρηματοδοτικές ευκαιρίες για ενεργειακές αναβαθμίσεις δημοσίων 

κτηρίων που είναι διαθέσιμες στις τέσσερις χώρες της Νοτίου Ευρώπης που συμμετέχουν στο έργο (Ιταλία, 

Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία), οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις. 

Οι κύριοι στόχοι του παραδοτέου είναι:  

 Η χαρτογράφηση των χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα ΕΕ (ενεργειακή αποδοτικότητας), με 

έμφαση στις τις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERtuS, λαμβάνοντας υπόψη τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και τα χαρακτηριστικά τους  

 Η ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών χρηματοδότησης σε διαφορετικές χώρες  

 Η κατανόηση πώς αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος 

κεφαλαίου 

 Η διερεύνηση κατά πόσο είναι διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι καταλληλότερα για 

έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (ΣΜΕΚ) 

 Η διερεύνηση κατά πόσο ορισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να θεωρηθούν ως  

καταλληλότερα για τα έργα του προγράμματος CERtuS 

 Ο εντοπισμός διαφορών που εμφανίζουν οι αγορές των τεσσάρων χωρών που συμμετέχουν στο 

έργο CERtuS 

 Η διατύπωση προτάσεων σχετικά με χρηματοδοτικές λύσεις για την ενεργειακή ανακαίνιση 

υφιστάμενων κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) 

Η καταγραφή των υφιστάμενων λύσεων χρηματοδότησης πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά επίπεδα, 

λαμβάνοντας υπόψη διεθνής οργανισμούς χρηματοδοτήσεων (για παράδειγμα EIB, EBRD κα), 

διαρθρωτικά ταμεία, Εθνικό & περιφερειακά ταμεία, οργανισμοί και/ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που 

παρέχουν επιχορηγήσεις. Επίσης υπάρχει αναφορά σε λιγότερο γνωστά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το 

crowdfunding, και η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εξοπλισμού. 

Προκειμένου να εντοπίσει, αναλύσει και καταγράψει τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία για έργα 

ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτηρίων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που βρίσκονται στις τέσσερις 

χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου  που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERtuS, χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί 

τρόποι αναζήτησης:  

 Εξαντλητική ανάλυση σε βάθος,  συμπεριλαμβανομένων Ευρωπαϊκών αναφορών  

 Βέλτιστες πρακτικές της αγοράς 

 Η εμπειρία των εταίρων του CERtuS σε θέματα χρηματοδότησης  

 Έρευνα στο διαδίκτυο 

Η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEb) απαιτεί 

καινοτόμες πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα για τις δημόσιες αρχές, καθώς θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερη 

πολυκλοκότητα, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών θεμάτων. Ειδικότερα, θεωρείται ότι η 

ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEb) θα μπορούσε να 

υλοποιηθεί με τον συνδυασμό διαφορετικών χρηματοδοτικών εργαλείων και πηγών χρηματοδότησης, 

ανάλογα με:  

 Τα χαρακτηριστικά του έργου 
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 Τις ανάγκες των δήμων 

 Τους διαθέσιμους πόρους των δήμων 

 Τα διαθέσιμα οικονομικά κίνητρα σε κάθε χώρα  

Στις παραγράφους που ακολουθούν περιγράφονται λεπτομερώς τα κύρια χαρακτηριστικά, συγκεκριμένων 

χρηματοδοτικών φορέων (πηγών) και εργαλείων. Αυτές οι οικονομικές πηγές και εργαλεία θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν σε διαφορετικές φάσεις των έργων, για παράδειγμα: στην έρευνα, στον σχεδιασμό, στον 

προγραμματισμό του έργου. Τέτοιες πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης είναι για παράδειγμα  το ELENA, 

Ηοριζον2020 και άλλα. Ενδεικτικές φάσεις του έργου και κίνητρα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν 

συνδυαστικά είναι: 

 Περίοδος κατασκευής (π.χ. επιχορήγηση, επιδοτήσεις κεφαλαίων, συμβατικά τραπεζικά δάνεια, 

κ.λπ.) 

 Περίοδος λειτουργίας (π.χ. φορολογικά κίνητρα, κλπ.) 

Η επιλογή του καταλληλότερου χρηματοδοτικού σχήματος απαιτεί την γνώση του έργου και των 

χαρακτηριστικών της χρηματοδότησης. 
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

2.1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

Η παροχή κινήτρων για την χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων στο δημόσιο τομέα 

και συγκεκριμένα για την αναβάθμιση τους σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) 

πρωτοβουλίες εμφανίζει υψηλή πολυπλοκότητας. Η αγορά για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων 

χαρακτηρίζεται από:   

 τον κατακερματισμό της, καθώς  

– κάθε έργο έχει τα δικά του ιδιαίτερά χαρακτηριστικά γωρίσματα με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη 

η τυποποίηση 

– τα κτήρια βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικές περιοχές και έχουν πολλές διαφορετικές χρήσεις 

 τον κίνδυνο της απόδοσης, καθώς στην πραγματικότητα η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί 

καθοριστεί μόνο εκ των υστέρων 

 την απουσία τυποποιημένων συμβάσεων (EPC: Energy Performing Contracts), καθώς η 

ενεργειακή απόδοση (και οι σχετικές χρηματικές ροές) σχετίζεται με συγκεκριμένο κτίριο και έργο, 

τα οποία δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους τύπους οικονομικούς εξασφαλίσεων και 

πακέτα Στάνταρ ασφαλείας δεν καλύπτουν όλους τους τομείς κινδύνου 

 την διαφοροποίηση των χρηστών: οι χρήστες των κτηρίων μπορεί να είναι ιδιώτες, δημόσιες 

αρχές, επιχειρήσεις, κ.α. 

 την διαφοροποίηση των κινδύνων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν 

είναι σε θέση να αποπληρώσει το έργο.  

 

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι η επιλογή των χρηματοδοτικών πηγών είναι μόλις ένα βήμα 

από την όλη διαδικασία και εξαρτάται από τις εργασίες ανακαίνισης. Τα βήματα της διαδικασίας για την 

χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης είναι:  

i. Αποτύπωση της  υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου (π.χ. χωροθέτηση, διαστάσεις, δομικά 

υλικά, κτλ.) 

ii. Καταγραφή και οργάνωση των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων 

iii. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και λειτουργίας του κτηρίου (εσωτερικές θερμοκρασίες, 

ωράριο λειτουργίας, αριθμός χρηστών,...)  

iv. Ανάλυση περαιτέρω χαρακτηριστικών του κτηρίου (π.χ. ευκαιρίες, νομικοί περιορισμοί, αλλαγή 

χρήσης, κλπ.)? 

v. Καταγραφή και ανάλυση των συμβάσεων συντήρησης, αν υπάρχουν 

vi. Καταγραφή των παρεμβάσεων που δύναται να υλοποιηθούν από τον κύριο του έργου - Δήμο 

vii. Ανάλυση των κινδύνων και τρόποι αντιμετώπισης – μετριασμού τους  

viii. Καταγραφή των χρηματοδοτικών πηγών και ταμείων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων 

ix. Προσδιορισμός της καταλληλότερης διαδικασίας  για την υλοποίηση του έργου από τον Δήμο  

x. Συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων, για την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων και 

αναγκών του έργου  

xi. Ανάλυση των βιώσιμων τεχνικών λύσεων βασισμένη σε διαδικασίες, στα διαθέσιμα κεφάλαια και 

τις απαιτήσεις για υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα  
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Οι παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίο σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης (nZEB)  αποτελούν πρόκληση σε σχέση με συμβατικές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση 

ενέργειας. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αν και έχουν εφαρμοστεί διάφορα εξειδικευμένα εργαλεία, 

αποδεικνύεται να είναι ακόμα σε φάση διερεύνησης των κατάλληλων λύσεων. 

Όπως  έχει ήδη αναφερθεί, με βάση την εμπειρία των εταίρων του προγράμματος CERtuS, το άτυπο όριο 

της αγοράς για έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων αντιστοιχεί σε 30-40% εξοικονόμηση ενέργειας σε 

σχέση με την αρχική κατάσταση. Αυτό οφείλεται στη μη γραμμική σχέση μεταξύ των απαιτούμενων 

επενδύσεων και της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενέργειας. Οι επενδύσεις για μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση ενέργειας μπορούν να χρηματοδοτηθούν με συγκεκριμένα ad-hoc χρηματοδοτικά εργαλεία 

ή δημόσιες επιχορηγήσεις. Συνήθως, για να είναι ένα έργο ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίου σε σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) οικονομικά βιώσιμο πρέπει να ενεργοποιηθούν διαφορετικοί 

μηχανισμοί, όπως:  

 Συνδυασμός κεφαλαίων από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, έτσι ώστε να μειωθεί κατά το 

δυνατόν η ανάγκη για επιχορηγήσεις 

 Η αύξηση της διάρκειας του έργου  

 Η αύξηση του μεγέθους της επένδυσης,  πιθανόν συνδυάζοντας έργα από διαφορετικούς δήμους, με 

σκοπό να επιτευχθεί τελικά ευνοϊκή αξιολόγηση του έργου 

 Η αύξηση του μεγέθους της επένδυσης,  πιθανόν συνδυάζοντας διαφορετικά κτήρια, με σκοπό την 

μείωση του διαχειριστικού κόστους χρηματοδότησης  

 Η προσεκτική εκτίμηση των λύσεων ενεργειακής αναβάθμισης και η επιλογή των πλέον ενεργειακά 

αποδοτικών, όποτε αυτό είναι εφικτό 

 

Βάσει των προαναφερόμενων, είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τη 

στήριξη στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν σε κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης και αντιπροσωπεύουν όσο μια ανάγκη για τις κυβερνήσεις να συμμορφωθούν με τη 

νομοθεσία της ΕΕ και σημαντική πηγή για την οικονομία της ΕΕ. 

Τα τελευταία χρόνια, εφαρμόστηκαν διάφορες πρωτοβουλίες για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης 

στα κτίρια, με μια τάση να λειτουργούν σε μεγάλη κλίμακα (π.χ. μέτρα στήριξης στην Ιταλία για την 

ενεργειακή αποδοτικότητα των σχολείων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Elena), με πιο 

τυποποιημένη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης και την τάση να αναπτύσσουν ενεργειακής απόδοσης 

συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Η νέα πρόκληση είναι να αναπτύξουν nZEB μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης και να βρείτε την σωστή χρηματοοικονομική υποστήριξη, τέτοια που ακόμα και την 

αγορά του nZEB θα μπορούσε να γίνει πιο ώριμη.  

Όπως αναφέρεται στις εκθέσεις του προηγούμενου έργου, έργα ενεργειακής απόδοσης είναι συνήθως 

αποτελείται από ένα μίγμα παρεμβάσεων με διαφορετική οικονομική βιωσιμότητα επίπεδα (βλ. 

παραδοτέο D.2.5):  

a. Παρεμβάσεων  που θεωρούνται «ελκυστικές από την αγορά» / “market attractive”  (π.χ. αλλαγή του 

συστήματος θέρμανσης, συστήματα τηλεθέρμανσης, διαχείριση του φωτισμού, κλπ.) μπορούν να 
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χρηματοδοτούνται μέσω τραπεζών και επενδυτών ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων (π.χ. Εταιρείες 

Ενεργειακών Υπηρεσιών / ESCOs) 

b. Παρεμβάσεις «μερικώς ελκυστικές από την αγορά» / “partially market attractive” (π.χ. συστήματα 

ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών, αντικατάσταση κουφωμάτων, κλπ) μπορεί να χρηματοδοτηθούν 

από «υβριδικά όργανα», όπως δημόσια κεφάλαια, δανεισμό με προνομιακούς όρους, κεφάλαια 

παροχής επιδοτήσεων, εγγυήσεων, κ.λπ. 

c. γ. Επεμβάσεις με «Καμία ελκυστικότητα στην αγοράς» / “No market attractiveness”  (π.χ. δομικές 

παρεμβάσεις ) μπορούν να χρηματοδοτηθούν μόνο μέσω επιχορηγήσεων. 

d. . 

 

ΣΧΗΜΑ 1. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ NZEB VS ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Η αγορά της ενεργειακής αποδοτικότητας ενέργειας χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια κεφαλαίων καθώς η 

αγορά προτίθεται να χρηματοδοτήσει μόνο ένα μέρος από τα «κοινωνικά επιθυμητές παρεμβάσεις».  

Ωστόσο, μη-οικονομικά βιώσιμες παρεμβάσεις μπορεί να έχει κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη 

αντιστάθμιση δαπανών και ως εκ τούτου «επιτρέπει» μια δημόσια παρέμβαση.  

Στο πλαίσιο αυτό, η προηγούμενη παραδόσεις έδειξε ότι nZEB έργα κατατάσσονται συχνά ως 

πρωτοβουλίες με στρώματα που έχουν διαφορετικά επίπεδα της οικονομικής βιωσιμότητας. 

Ένα Ταμείο που ταιριάζουν στρατηγική πρέπει να ισορροπήσουν δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, 

προκειμένου να καλύψει όλες τις οικονομικές ανάγκες, αποφεύγοντας την αγορά παραγκωνισμού. Ως εκ 

τούτου, ανάλογα με τις τυπολογίες σχεδίων, διαδικασίες, τελικοί αποδέκτες, αναμενόμενες αποδόσεις, 

διαφορετικές πηγές κ.λ.π. θα πρέπει να ενεργοποιηθεί, όπως αναφέρονται παρακάτω. 

 

2.2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ  
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Ο στόχος της παρούσας παραγράφου είναι να παρουσιάσει μια απλοποιημένη μεθοδολογία που θα 

μπορούσαν να υιοθετήσουν ένα δήμο να επιλέξουν ένα μείγμα από κατάλληλα χρηματοπιστωτικά μέσα. 

Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι η ανάλυση που ακολουθεί δεν θεωρεί περιορισμών και του κανονισμού 

σχετικά με την επιλεξιμότητα των έργων για χρηματοδότηση, αλλά μόνο δείχνει διάφορα 

χρηματοοικονομικά μέσα, αφιερωμένη σε έργα ενεργειακής απόδοσης. 

Από ένα στρατηγικό σημείο του άποψη, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την κατανομή των δημόσιων 

πόρων και να μεγιστοποιήσετε το πλήθος των έργων είναι εφικτό, δήμοι Μαΐου/πρέπει να εξετάσει τα 

εξής λογική: 

- Προσδιορισμό της ανάγκης για υποδομές, ξεκινώντας από την ανάλυση της υπάρχουσας ζήτησης 

και προσφοράς (ορισμός του σχεδιασμού των υποδομών) · 

- Ορίστε μια ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της τις κοινωνικές ανάγκες. 

- Προσδιορίσετε διαθέσιμες οικονομικές πηγές για νέες επενδύσεις, από άποψη μετρητά διαθέσιμα 

ανήκει ο Δήμος ή προέρχονται από τις μεταφορές και δανεισμού ικανότητα? 

- Ξεχωριστό «μη οικονομικά βιώσιμο» πρωτοβουλιών και αυτών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

πλήρως/μερικώς από ιδιωτικό πρωτεύουσες· 

- Ανάθεση πόρων σε διάφορα έργα με βάση τις οικονομικές ανάγκες τους 

Η πρακτική εφαρμογή αυτής της διαδικασίας απαιτεί προσεκτική ανάλυση όχι μόνο της στρατηγικής 

προτεραιότητας των υποδομών, αλλά και η ορθή νομική εκτίμηση της οικονομικής ανάγκης για επενδύσεις 

ή/και για τη διαχείριση του έργου και κατά συνέπεια από τη δημόσια χρηματοδότηση που διατίθεται.  

Συνήθως τοπικές αρχές παρέχουν χρηματοδότηση σε επενδύσεις με τους εξής τρόπους: 

1) Χρησιμοποιώντας πόρους που μεταφέρθηκαν από άλλους δημόσιους φορείς (κυρίως στην ΕΕ και 

κράτους) 

2) Χρήση πόρων που προέρχονται από ένα πλεόνασμα του τρέχοντα έσοδα στο τρέχον κόστος 

3) Με δανεισμό χρημάτων από την αγορά  

4) Ενεργοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων μέσω μηχανισμών σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

5) Με ένα συνδυασμό των παραπάνω 

Η επιλογή εξαρτάται από μια σειρά από παράγοντες, όπως, πρώτον, τη διαθεσιμότητα των πόρων, οι 

συνθήκες όσον αφορά τη διάρκεια, τα επιτόκια, κλπ και η συνακόλουθη Ελέγξτε τους περιορισμούς η αρχή 

υφίσταται σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης πόρων, χαρακτηριστικά του έργου και της συμμόρφωσής του 

με τις στρατηγικές επιλογές της αρχής.  

 

Σχηματικά, η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι η παρακάτω:  
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ΣΧΗΜΑ 2. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

 

Μία  μεθοδολογία για την επιλογή διαφορετικών οικονομικών πηγών περιλαμβάνει:  

a. Οικονομική και χρηματοοικονομική αξιολόγηση των έργων που ο Δήμος επιθυμεί να υλοποιήσει. 

Η αξιολόγηση αυτή:  

- Αντιπροσωπεύει πλήρως την οικονομική και δημοσιονομική τάση του έργου κατά τη διάρκεια του 

ολόκληρου κύκλου ζωής? 

- Αναλύει και αξιολογεί τη βιωσιμότητα του έργου και την ευαισθησία της για την αλλοίωση του 

ορισμένες μεταβλητές ή σε διαφορετικά σενάρια? 

- Καθορίζει τις οικονομικές ανάγκες της επιχείρησης, 

- Αξιολογεί τη βιωσιμότητας των έργων από έναν επενδυτή/δανειοδότη άποψη (δοκιμή αγοράς) · 

- Παροχή την κατάλληλη παρακολούθηση και τον έλεγχο εργαλείο για το έργο.  

 

Ειδικότερα, η ανάλυση αυτή δύναται να παρέχει: 
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i. Ένα συνολικό πλαίσιο των επενδύσεων και των οικονομικών αναγκών· 

ii. Τις χρηματοροές εσόδων και των δαπανών του έργου 

iii. Τις εκτιμώμενες ταμειακές ροές (σε αυτή την περίπτωση χωρίς διάκριση μεταξύ δημόσιων και 

ιδιωτικών επενδύσεων) 

b. Μόλις προσδιοριστούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την πραγματοποίηση των επενδύσεων, θα 

πρέπει να αξιολογήσει από το Δήμο:  

1) Αν είναι δυνατόν να χρηματοδοτήσει πλήρως τα έργα ενεργοποιώντας την ιδιωτική αγορά μέσω 

μηχανισμών σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα χωρίς επένδυση ιδίων πόρων. 

2) Αν είναι δυνατόν να εν μέρει να χρηματοδοτήσουν τα έργα ενεργοποιώντας την ιδιωτική αγορά 

μέσω μηχανισμών σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, συνδυάζοντας ένα μείγμα των 

χρηματοοικονομικών πόρων, δική ή τρίτου. 

3) Εάν προτίθεται να χρηματοδοτήσει άμεσα το έργο: 

 Με ίδιους πόρους; 

 Με πόρους που μεταφέρονται από άλλα έργα 

 Εκδίδοντας ομόλογα 

 Με δανεισμό από τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. 

 

Ειδικότερα, ο Δήμος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ως κίνητρο για την επιλογή μεταξύ παραδοσιακών 

τρόπων χρηματοδότησης των έργων και συγχρηματοδότησης με κεφάλαια δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 

(ΣΔΙΤ_ ότι δεν εξαρτάται μόνο από οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς παράγοντες, αλλά και από την 

συμμόρφωση με τον κανονισμό δημοσίων συμβάσεων. Ενώ επιλέγοντας την διαδικασία που θα 

ακολουθήσει ο Δήμος πρέπει επίσης να εξετάσει τους περιορισμούς και τις συνταγές που προέρχονται από 

το εθνικό και ευρωπαϊκό κανονισμό (π.χ. οδηγία της ΕΕ 23/2014). Έτσι, ο Δήμος δεν θα πρέπει να 

αξιολογήσει μόνο την ευκολία ενός έργου σχετικά με την οικονομική και χρηματοπιστωτική βιωσιμότητα, 

αλλά και από μια κοινωνική-οικονομική άποψη αναπτύσσοντας ένα κόστος-ωφέλεια και value-for-money 

ανάλυση προκειμένου να ελέγξει τη μεταφορά του κινδύνου πάνω στο ιδιωτικό θέμα. Αυτές οι πτυχές δεν 

αποτελούν μέρος της εμβάθυνσης του παρόντος εγγράφου. 

 

Εστιάζοντας κυρίως σε οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές που δείχνουμε, για παράδειγμα, μια σειρά 

από βήματα λογικής-ερωτήσεις που μπορεί να ακολουθήσει ένας Δήμος για να επιλέξετε τη βέλτιστη δομή 

χρηματοδότησης του έργου: 

1) Είναι το έργο ελκυστικό για την αγορά 

2) Είναι το έργο ελκυστικό για χρματοδότηση με τραπεζικά κεφάλαια 

3) Είναι έργο και αποδόσεις κεφαλαίου σύμφωνες με την αγορά 

4) Πώς μπορώ να βελτιώσω την ελκυστικότητα της αγοράς για την αγορά 

5) Κίνδυνοι μεταφέρονται από το δημόσιο θέμα στα ιδιωτικά θέματα σύμφωνα με τους τρόπους 

υλοποίησης και διαχείρισης επιλέγεται 

 

Τα τρία πρώτα ερωτήματα, όπως αναφέρεται στο παραδοτέο D.2.5., αποτελούν μέρος του 

αποκαλούμενου «Ελέγχου της αγοράς». Ο έλεγχος αυτός θα μπορούσε να οδηγήσει σε τις ακόλουθες δύο 

αντίθετες καταστάσεις:  
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a. «Το έργο είναι πλήρως βιώσιμο στις συνθήκες της αγοράς»: στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος, αφού 

κάνει τις κατάλληλες δοκιμές και αξιολογήσεις, μπορεί να επαναληφθεί και θα πρέπει να το προνόμιο 

μορφές συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με τον οποίο το ιδιωτικό θέμα αναλαμβάνει την 

υλοποίηση του σχεδίου και την εξεύρεση οικονομικών πόρων με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή χρέους  

b. «Το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο στις συνθήκες της αγοράς», στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος 

πρέπει να ελέγξετε αν και πώς πολλοί πόροι φέρει και, στη συνέχεια, ενδέχεται να προκύψει τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

i. Οι ίδιοι πόροι του Δήμου είναι επαρκής για να καλύψουν το συνολικό ποσό που απαιτείται 

για την επένδυση. Ο Δήμος μπορεί να αξιολογήσει το έργο για άμεση χρηματοδότηση μέσω 

δημόσιου διαγωνισμού (παραδοσιακά δημόσιες συμβάσεις)  

ii. Οι ίδιοι πόροι του Δήμου μπορούν να καλύψουν μέρος της επένδυσης που απαιτείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Δήμος πρέπει να ελέγξετε για τη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένες 

οικονομικές πηγές στην αγορά για τη στήριξη της βιωσιμότητας του έργου. Διαφορετικά, ο 

Δήμος θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να παρέχει χρηματοδότηση για το έργο σχετικά με τη 

δική του. 

c. Εκτός από αυτές τις δύο περιπτώσεις, μπορεί επίσης να υπάρχουν κάποια ενδιάμεση κατάσταση που 

είχαν τον τίτλο «οικονομικά βιώσιμο υπό συνθήκες σε συνθήκες της αγοράς»:  

i. Στην περίπτωση αυτή, ως πρώτο βήμα, ο Δήμος θα πρέπει να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των 

συγκεκριμένων οικονομικών πηγών για την υποστήριξη της βιωσιµότητας του έργου (π.χ. 

επιδοτούμενα ή ειδικά Ταμεία) 

ii. Μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα για τη βελτίωση της βιωσιμότητας του έργου μέσω 

συνεισφορές σε είδος· 

iii. Εάν συγκεκριμένες οικονομικές πηγές δεν είναι διαθέσιμα και άλλα είδη των εισφορών δεν 

είναι δυνατόν, ο Δήμος μπορεί να σκέφτομαι επανεξετάζει το σύνολο του έργου.  

 

Τα προαναφερθέντα βήματα αποδίδονται απλοποιημένα στο παρακάτω Σχήμα.  
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ΣΧΗΜΑ 3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  

 

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα των πόρων που είναι δυνατόν να σκεφτούμε τις ακόλουθες σχετικές 

ερωτήσεις:  

1) Που είναι τα θέματα που διαχειρίζεται τους πόρους Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας  

2) Ποιες είναι οι διαδικασίες να ρωτήσω για την ενεργοποίηση του μια συγκεκριμένη πόρους Η 

διαδικασία είναι απλή ή όχι Είναι απαραίτητο να ρωτήσω για μια τεχνική βοήθεια  

3) Όταν το έργο θα πραγματοποιηθεί Παρέχεται στο μέσο ή πόρο κατά τη διάρκεια της περιόδου 

ανάπτυξης του έργου  

4) Ποιοι είναι οι δικαιούχοι Θα μπορούσε να εγγυώνται μια πληρωμή για την παρέμβαση και του 

οφέλους – εξοικονόμηση ενέργειας  

5) Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου για να ζητήσουμε την υποψηφιότητά 

6) Ποιες είναι οι επιλέξιμες επενδύσεις Και τι είναι το ποσοστό να χρηματοδοτήσουν 

7) Ποια είναι τα έγγραφα να παράγουν για να ρωτήσω για το μέσο/πόρους 

8) Ποιοι είναι οι κανόνες για τη χρήση και το έργο αναφορά Είναι συμβατό με εσωτερικούς κανόνες 

για τις διαδικασίες, προϋπολογισμού και εκθέσεις   



 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ   

3.1. ΣΥΝΟΨΗ   

FINANCING OPPORTUNITIES DESCRIPTION EXAMPLES

Sustainability 

LOW - MEDIUM - HIGH

Complexity  

LOW - MEDIUM - HIGH

EQUITY FINANCING 

"Tipically at market condition"

Availability third-party financial resourses (ie. 

ESCo or other interested 

developers/investors)

Investment funds

Equity Crowfunding  

Venure Capital and Private Equity 

FTT - ESCo

HIGH MEDIUM - LOW 

LOANS AND GUARANTEES 

"Typically at market condition"

Specialized and sectorial Funds to finance 

tecnichal assistance and development 

EEEF 

Poject Bond, Municipal Bond, … 

MEDIUM - HIGH MEDIUM 

Financial institution products Senior Loan 

Working capital Facility

VAT Facility 

Leasing

Guarantess

SUBSIDES and DEDICATED 

FUNDS 

"Tipically they give funds "Under 

market condition" 

Subisides Guarantees, Subisides Loans 

and/or Equity  to finance project 

development

ESIF - Financial Instrument (ex JESSICA) 

PF4EE 

BEI funds on lending, …

MEDIUM MEDIUM

GRANT FUNDS

"non-repayable funds- require some

level of compliance and reporting"

EU grants to finance R&D, strategic planning,

pilot initiatives

ELENA

H2020 

ESIF (technical assistance axis)

JASPER

INTERREG (2014 - 2020)

IEE III

LIFE+ Programme, CEF, ...

LOW HIGH

EU grants to finance project development ESIF (ERDF, ESF, Cohesion Fund, EARDF, EMFT) 

National and Regional grant funds, … 

Crowfundig (donation based or reward based) 

FISCAL AND OTHER INCENTIVES 

"ad hoc measures"

In order to support action and measures 

Their effect the management project phases

Feed in tariffs

Tax incentives

White certificates

On Bill repayment mechanism

Not relevant Not relevant

TARGET PROJECT 



3.2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ  

3.2.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Η χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιακών συμμετοχών δεν μπορεί να περιγραφεί ευκολά σαν ένα ξεχωριστό 

χρηματοδοτικό εργαλείο καθώς μπορεί να πάρει διάφορες μορφές. Η χρηματοδότηση μέσω κεφαλαίων 

μπορεί έχει ένα ευρύ φάσμα προσδοκιών, ανάλογα με την προέλευση των χρημάτων και των αρχών 

διαχείρισης. Έτσι, για παράδειγμα η χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων μπορεί να παρέχεται από μία 

δημόσια αρχή ή ένα ιδιωτικό ταμείο και η επένδυση θα μπορούσε να αφορά έργα ενεργειακής απόδοσης 

ή γενικά ακίνητης περιουσίας ή έργα που εντάσσονται σε άλλους τομείς. Λαμβάνοντας υπόψη τον τομέα 

της ενεργειακής απόδοσης, στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται οι προσδοκίες των πιθανών επενδυτών 

για την υλοποίηση έργων ενεργειακής ανακαίνισης σε κτήρια του ευρύτερου δημόσια κτίρια.  

Προέλευση Πεδίο εφαρμογής Δυνητικές προσδοκίες 

Δημόσιο Ταμείο Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης Να επιτυγχάνεται η ενεργειακή 
αναβάθμιση του 3% του κτιρίου 
αποθέματος κάθε έτους (για την 
ΕΕ) 

  Ανακαίνιση σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης (nZEB) 

Θα πρέπει όλα τα νέα ή 
ανακαινιζόμενα κτίρια να είναι 
Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής 
Κατανάλωσης (nZEB) 

Ενιαία 
επενδυτή 

Η ανακαίνιση του κτιρίου, που θα μπορούσε να 
περιλαμβάνει μια ενεργειακή αναβάθμιση 

Να αυξήσει την αξία του κτιρίου και 
την ελκυστικότητά του στην αγορά  

Ιδιωτικό Ταμείο Η επένδυση στην ακίνητη περιουσία, που θα 
μπορούσε να περιλαμβάνει μια ενεργειακή 
αναβάθμιση 

Να αυξήσει την αξία του κτιρίου και 
την ελκυστικότητά του στην αγορά  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 

3.2.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Η χρηματοδότηση μέσω κεφαλαιακών συμμετοχών μπορεί να παρασχεθεί σε ένα έργο μέσω ενός φορέα 

διαχείρισης, με κεφάλαια που έχει συνεισφέρει ένας μικρός αριθμός μεγάλων επενδυτών ή ένας πολύ 

μεγαλύτερος αριθμός μικρότερων επενδυτών. Συνήθως υπάρχει ένα ελάχιστο και πιθανόν ένα μέγιστο 

ποσό των χρημάτων που οι επενδυτές μπορούν να συνεισφέρουν στον φορέα – εταιρεία διαχείρισης. Οι 

επενδυτές θα μπορούσε να είναι ιδιώτες, ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ακόμα και οργανώσεις.  

Τα κύρια χρηματοδοτικά σχήματα που θα μπορούσαν να παρέχουν κεφάλαια για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων είναι: 

 Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων και χρηματοδότησης υποδομών 

 Εταιρείες που επενδύουν σε έργα ενεργειακής αποδοτικότητας  

 Πλατφόρμες – εταιρείες Crowd funding (χρηματοδότηση από το πλήθος)   

 

3.2.2.1 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

Σύμφωνα με το  Energy Efficiency Financial Institution Group (EEFIG), «οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων 
και υποδομών παρέχουν ένα μεγάλο ποσό για  επενδύσεις που αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα 
στον κτιριακό τομέα. Οι επενδύσεις αυτές εντάσσονται στα επενδυτικά σχέδια και αποτελούν μέρος 
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συμβατικών επενδύσεων σε ακίνητα»1. Έτσι, τα επενδυτικά κεφάλαια ακινήτων αποτελούν βασικούς 
παράγοντες της αγοράς και θεωρούνται ικανά να συμβάλλουν στην αύξηση επενδύσεων που 
περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Επίσης, σύμφωνα 
με πρόσφατη μελέτη2 , «η ύπαρξη εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων που λαμβάνουν υπόψη κριτήρια 
κοινωνικής υπευθυνότητας και δυνητικά  επενδύσεις σε κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης, μπορεί να 
υποστηρίξει το μετασχηματισμό της αγοράς.» Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το μέγεθός αυτών των 
εταιρειών διαχείρισης τείνει να είναι μικρό και επικεντρώνεται σε νέα κτίρια.  

Από την άλλη πλευρά, οι εταιρείες διαχείρισης ακινήτων φαίνεται να έχουν αυξημένο ενδιαφέρον για 
κτίρια με σχετικά υψηλότερα χαρακτηριστικά περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δεδομένου ότι τείνουν να 
αποτιμώνται υψηλότερα στην αγορά, τόσο για τους ενοίκους όσο και για τους επενδυτές3. Σύμφωνα με 
μια μελέτη της Deloitte Center for Financial Service σχετικά με τον ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων 
γραφείων που περιλαμβάνουν περιβαλλοντικά βιώσιμες παρεμβάσεις που αφορούν την ενέργεια, το νερό 
και τα απορρίμματα, αναφέρει ότι αυτές μπορούν να επηρεάσουν τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (ΕΒΑ) 
της επένδυσης κατά μέσο όρο, περίπου 155 μονάδες βάσης (bps)4.  

 

 
ΣΧΉΜΑ 4. ΜΕΤΑΒΟΛΉ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ ΒΑΘΜΟΎ ΑΠΌΔΟΣΗΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΚΡΙΤΉΡΙΑ 

(ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΑΠΌ “SIMULATION RESULTS FROM AN ANALYSIS PERFORMED FROM DELOITTE CENTER FOR FINANCIAL SERVICES”) 

 

Τέλος, πάνω από 70% των διαχειριστών εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας, ενσωματώνουν στις 
διαδικασίες διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους, συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και είναι αυτοί 
που ηγούνται της αποτύπωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων στην αποτύπωση εμπορικών 
ακινήτων4.  
   

                                                           
 

1 “Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy: How to drive new finance for energy efficiency investments”, page 98, Energy Efficiency 

Financial Institution Group (EEFIG) 
2 https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-report-boosting-finance-energy-efficiency-investments-buildings-industry-and-smes  
3 “2015 Commercial Real Estate Outlook Enhance Technology, Enable Innovation”, Deloitte.  
4 “Breakthrough for sustainability in commercial real estate”, Deloitte 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-report-boosting-finance-energy-efficiency-investments-buildings-industry-and-smes
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Financial-Services/dttl-fsi-cfs-Commerical-Real-Estate-Outlook-2015.pdf
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3.2.2.2 ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

Οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων έργων ενεργειακής αποδοτικότητας έχουν ως κύριο αντικείμενο τις 
επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτήρια και βιομηχανία, επιδιώκοντας η αποπληρωμή της 
επένδυσης να επιτυγχάνεται τουλάχιστον εν μέρει από την εξοικονόμηση και χρημάτων. Σύμφωνα με 
έκθεση του EEFIG τέτοιου είδους εταιρείες, για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στοχεύουν σε 
επενδυτές που αναζητούν κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα4.  

Οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων έργων ενεργειακής αποδοτικότητας συνήθως έχουν προσδοκίες από 
υψηλές αποδόσεις και ως εκ τούτου προτιμούν έργα με μικρό ή μεσαίο χρόνο απόσβεσης. Κατά συνέπεια, 
παρότι οι εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων έργων ενεργειακής αποδοτικότητας μπορεί να συμμετέχουν 
σε έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων σε Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, φαίνεται ότι 
είναι δύσκολο να είναι ο κύριος χρηματοδότης. 

Μερικές από τα πιο γνωστές δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων έργων ενεργειακής 
αποδοτικότητας στην Ευρώπη είναι: 

 European Energy Efficiency Fund (http://www.eeef.eu/) 
 Fondo Italiano per l’Efficienza Energetica (http://www.fitef.com/) 
 UK Energy Efficiency Investments Fund (www.sdcl-ee.com)   
 London Green Fund (https://www.london.gov.uk/about-us/mayor-london/london-green-fund) 

The London Energy Efficiency Fund (http://www.leef.co.uk/)    
 Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund (http://geeref.com/)  
 Sustainable Development Capital Limited (http://www.ggf.lu)  
 Sustainable Development Capital LLP (http://www.sdcl-ib.com) 
 SUSI partners (http://www.susi-partners.ch) 

 

http://www.eeef.eu/
http://www.fitef.com/
http://www.sdcl-ee.com/
https://www.london.gov.uk/about-us/mayor-london/london-green-fund
http://www.leef.co.uk/
http://geeref.com/
http://www.ggf.lu/
http://www.sdcl-ib.com/
http://www.susi-partners.ch/


 
Χώρα/περιοχή Διαχειριστής Δικαιούχοι / Σκοπός Κεφάλαια Προϋπολογισμός 

επενδύσεων 
Διάρκεια 
δανείων 

Καταλληλότητα 
για nZeb 

Κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

European Energy 
Efficiency Fund 

Όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων   €5m για €25m έως και 15 έτη Μέσο 

Ιταλία Fondo Italiano per 
l’Efficienza 
Energetica (FIEE) 

Φωτισμός ιδιωτικές υποδομές. 
Υψηλής απόδοσης συμπαραγωγής και τρι-

παραγωγής,  μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που 
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, βιοαέριο, 

βιομάζα. Υψηλής απόδοσης συστήματα, 
τηλεθέρμανσης, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που τροφοδοτούνται από 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θέρμανσης και 

ψύξης. 

86 εκατ. 
(Αύγουστος 

2016) 5   

€1m σε €20m 6 χρόνια Χαμηλή 

ΗΝΩΜΈΝΟ 
ΒΑΣΊΛΕΙΟ  

UK Energy 
Efficiency 
Investments Fund 

Όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων GBP104 
εκατομμύριο 

    Μέσο 

Περιοχή 
Λονδίνου 

London Green 
Fund 

Όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων GBP104 
εκατομμύριο 

GBP1m να GBP20m   Μέσο 

Αναδυόμενες 
αγορές 

Global Energy 
Efficiency and 
Renewable Energy 
Fund 

Κατασκευαστές και ΜΜΕ 6  222 εκατ. έως €10 m  έως και 107 
χρόνια 

Χαμηλή 

Νοτιοανατολική 
Ευρώπη και 
χώρες της πρώην 
Ανατολικής 
Ευρώπης8 

Sustainable 
Development 
Capital Limited 

Δημόσια κτίρια       Χαμηλή 

                                                           
 

5 http://www.fitef.com/fondo-italiano-lefficienza-energetica-fiee-first-closing-at-e86m/#more-728  
6 http://ec.europa.eu/environment/archives/jrec/pdf/com_2006_583_en.pdf  
7 http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf  
8 http://www.ggf.lu/about-green-for-growth-fund/energy-for-southeast-europe/  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=el&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Del%23_ftn6
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=el&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Del%23_ftn7
http://www.fitef.com/fondo-italiano-lefficienza-energetica-fiee-first-closing-at-e86m/#more-728
http://ec.europa.eu/environment/archives/jrec/pdf/com_2006_583_en.pdf
http://geeref.com/assets/documents/GEEREF%20Impact%20Methodology%20June%202016.pdf
http://www.ggf.lu/about-green-for-growth-fund/energy-for-southeast-europe/
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Χώρα/περιοχή Διαχειριστής Δικαιούχοι / Σκοπός Κεφάλαια Προϋπολογισμός 
επενδύσεων 

Διάρκεια 
δανείων 

Καταλληλότητα 
για nZeb 

Ιρλανδία Sustainable 
Development 
Capital LLP 

Δημόσια κτίρια 70 εκατ. 

  

  

  Χαμηλή 

ΗΠΑ Όλους τους ιδιοκτήτες κτιρίων 100 
εκατομμύρια 

δολάρια 



  

  

  Χαμηλή 

Ευρώπη  SUSI partners Κατασκευή υποδομών, χρησιμοποιώντας 
Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης9   

250 εκατ.  10      Μέσο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ 

                                                           
 

9 http://www.susi-partners.ch/en/projects.html  
10 http://www.susi-partners.ch/en/news/details/article/sustainable-sarl-and-poeyry-sign-memorandum-of-understanding-to-cooperate-in-energy-efficiency-proj.html  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=el&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Del%23_ftn10
https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=el&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Del%23_ftn11
http://www.susi-partners.ch/en/projects.html
http://www.susi-partners.ch/en/news/details/article/sustainable-sarl-and-poeyry-sign-memorandum-of-understanding-to-cooperate-in-energy-efficiency-proj.html


 

3.2.2.3 CROWD FUNDING 

Crowd funding είναι η πρακτική της χρηματοδότησης ενός έργου με την προσέλκυση ενός μεγάλου 

αριθμού επενδυτών11. Είναι μια μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης, η οποία λειτουργεί έξω από το 

παραδοσιακό οικονομικό σύστημα. 

Το μοντέλο χρηματοδότησης μέσω crowd funding12  βασίζεται: στην εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που 

προτείνει την προς χρηματοδότηση ιδέα ή έργο, τους επενδυτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που θα 

υποστηρίξουν οικονομικά την υλοποίηση και την «πλατφόρμα» που φέρνει υποστηρίζει την διαδικασία 

χρηματοδότησης της ιδέας ή του έργου.  

Το 2013, τα επενδυτικά κεφάλαια που επενδύθηκαν μέσω crowd funding ξεπέρασαν παγκοσμίως τα  6,1 

δισεκατομμύρια δολάρια, έφτασαν τα 16,2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014 και διπλασιαστήκαν το 

2015μ, φτάνοντας τα 34,4 δισεκατομμύρια δολάρια. 

Τύποι crowd funding 

1. Παροχή ανταμοιβών (Rewards Crowdfunding): οι προς χρηματοδότηση επιχειρήσεις προσδοκούν 

την προσέλκυση κεφαλαίων με την προπώληση του νέου προϊόντος ή μια υπηρεσίας, χωρίς να 

επιβαρύνονται με δανεισμό,  να αναλώνουν ίδια κεφάλαια ή να προσφέρουν μέρος (μετοχές) της 

επιχείρησης.  

2. Συμμετοχή στην νέα επιχείρηση (Equity Crowdfunding): οι επενδυτές, σε αντάλλαγμα των 

χρημάτων που δέσμευσαν, λαμβάνουν μετοχές της νέας επιχείρησης.  

3. Επένδυση με σταθερή απόδοση (Investment Crowdfunding): οι επενδυτές λαμβάνουν ένα 

σταθερό, προσυμφωνημένο επιτόκιο έναντι του χρημάτων που έχουν δεσμεύσει.   

4. Φιλανθρωπία: οι υποστηρικτές συμμετέχουν στην χρηματοδότηση μίας ιδέας ή έργου για την 

υλοποίηση μιας τοπικής πρωτοβουλία ή φιλανθρωπικού έργου, χωρίς να προσδοκούν σε 

οποιουδήποτε είδους οικονομική απολαβή. 

Το crowd funding με παροχή ανταμοιβών έχει χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση έργων 

διαφορετικών σκοπών που ενδεικτικά αφορούν μουσική και προώθηση ταινιών, ανάπτυξη ελεύθερου 

λογισμικού και επιστημονική έρευνα, αλλά όχι για χρηματοδότηση ακινήτων. Οι άλλοι τρεις τύποι crowd 

funding έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη για τη χρηματοδότηση ακινήτων.  

Χρηματοδότηση ακινήτων με crowd funding 

Οι συνηθέστεροι τρόποι χρηματοδότησης μέσω crowd funding είναι αυτοί της συμμετοχής στην νέα 

επιχείρηση και στην λήψη σταθερής απόδοσης. Και στις δύο περιπτώσεις, η εταιρεία crowd funding έχει 

την ευθύνη της επιμελούς αξιολόγησης των κτιριακών έργων με κατάλληλα  κριτήρια. Για παράδειγμα, 

ορισμένες εταιρείες επικεντρώνονται στις επενδύσεις σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, σε ένα 

συγκεκριμένο τύπο (χρήση) κτιρίων ή σε επενδύσεις με ελάχιστα αποδεκτές οικονομικές επιδόσεις. Οι 

εταιρείες crowd funding απαιτούν μια ελάχιστη επένδυση, που θα μπορούσε να είναι ακόμη και €10, αν 

και συνήθως είναι μεγαλύτερη των €1.000.  

Εφόσον ένα έργο πληροί τα κριτήρια μίας πλατφόρμας crowd funding, τότε μπορέι γίνει προσέλκυση 

επενδυτών (έναρξη της crowd funding), είτε από το ευρύ κοινό ή αποκλειστικά από τα μέλη της 

                                                           
 

11 http://cdn2.hubspot.net/hub/343005/file-2612198431-pdf/2015-Whitepaper_files-Retail/PENSCO_2015CrowdfundingReport_0315.pdf 
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_crowdfunding  

http://cdn2.hubspot.net/hub/343005/file-2612198431-pdf/2015-Whitepaper_files-Retail/PENSCO_2015CrowdfundingReport_0315.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Equity_crowdfunding
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πλατφόρμας. Τα κεφάλαια των επενδυτών (equity and investment crowdfunding) εξασφαλίζονται ως 

πρώτοι δικαιούχοι από το προς χρηματοδότηση  ακίνητο ή οικόπεδο.  

Η εταιρεία crowd funding λαμβάνει μία εφάπαξ αμοιβή από τον διαχειριστή – κύριο του έργου για τις 

υπηρεσίες που προσέφερε για την χρηματοδότηση του και ετήσια συνδρομή από τους επενδυτές για τη 

διαχείριση του έργου - μέχρι την από-επένδυση τους.  

Η χρηματοδότηση μέσω crowd funding δεν είναι διαδεδομένη στις χώρες της Νότιας Ευρώπης που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERtuS. Επισημαίνεται ότι τα περισσότερα έργα χρηματοδότησης ακινήτων 

μέσω crowd funding έχουν καταγραφεί στην Ιταλία και την ακολούθως στην Ισπανία. Στην Πορτογαλία και 

στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφεί αντίστοιχη χρηματοδότηση. Ειδικά στην Ελλάδα, λειτουργεί μόνο μία 

πλατφόρμα, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Φεβρουάριο του 2016 και μέχρι τώρα (Σεπτέμβριος 2016) 

χρηματοδοτεί μόνο έργα με την μορφή δωρεών (Charitable  / donation model)13.  

To Crowdfunding έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνισης κτηρίων και 

επομένως θεωρείται ως πιθανή πηγή των κεφαλαίων έργων ενεργειακής αναβάθμισης. Ένα από τα πρώτα 

επιτυχημένα έργα real estate που χρηματοδοτήθηκε με σημαντικά κεφάλαια μέσω crowdfunding είναι το 

AKA United Nations building in New York14. Στην Ευρώπη και ειδικά το Ηνωμένο Βασίλειο, crowdfunding 

έχει χρησιμοποιηθεί ήδη για σχέδια αξιοποίησης ακινήτων για ένα μεγάλο αριθμό έργων (για παράδειγμα 

μέσω πλατφορμών15,16 “Invesdor”, “Wiseed” and “Companisto”). Σημαντική βοήθεια θα μπορούσε να 

βρεθεί μέσω του «Ευρωπαϊκού δικτύου Crowdfunding»[29] .   

Το εύρος της διάρκειας δανεισμού μέσω crowd funding συνήθως κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες, αν καιι 

πολλές πλατφόρμες επιτρέπουν έργα με διάρκεια έως 60 μήνες.  

 

3.2.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Η προσέλκυση κεφαλαίων από επενδυτές, εκτός τραπεζών,  στο χρηματοδοτικό σχήμα ενός έργου, είναι 

μία κρίσιμη παράμετρος που υποδηλώνει το ενδιαφέρον των επενδυτών και της ανταγωνιστικότητας του 

έργου σε συνθήκες της αγοράς. Συνήθως, τα έργα χρηματοδοτούνται μέσω δανειακών και ιδίων 

κεφαλαίων, με ένα μέγιστο λόγο δανεικών προς ιδίων κεφαλαίων 60/40, αν και δεν είναι αυτό που 

συμβαίνει πάντα. Τα δανειακά και επενδυτικά κεφάλαια αναμένεται να αποπληρωθούν από την ταμειακή 

ροή που θα παράγει το έργο17. Στην περίπτωση της εξοικονόμησης ενέργειας, η ταμειακή ροή 

δημιουργείται από τη μείωση του λειτουργικού κόστους, κυρίως λόγω της σημαντικά μικρότερης 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Επισημαίνεται ότι η χρηματοδότηση με επενδυτικά κεφάλαια (equity financing) διαφέρει από τον 

δανεισμό, καθώς στην πρώτη περίπτωση οι  επενδυτές λαμβάνουν ένα ποσοστό της επιχείρησης, συνήθως 

με τη μορφή μετοχών για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (σημείο εξόδου) ή αόριστο χρονικό διάστημα. 

                                                           
 

13 https://www.nbg.gr/act4greece/act4greece-2/  
14 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-01/manhattan-s-first-condos-built-with-crowdfunding-arrive-near-un  
15 http://crowdsourcingweek.com/blog/top-10-equity-crowdfunding-platforms-in-europe/   
16 http://thesoholoft.com/project/top-30-european-real-estate-crowdfunding-sites/  
17 “Key Differences Between Project Finance and Venture Finance”, In3 Finance (http://www.in3finance.com/project-vs-venture-finance-for-

startups)  

https://www.nbg.gr/act4greece/act4greece-2/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-01/manhattan-s-first-condos-built-with-crowdfunding-arrive-near-un
http://crowdsourcingweek.com/blog/top-10-equity-crowdfunding-platforms-in-europe/
http://thesoholoft.com/project/top-30-european-real-estate-crowdfunding-sites/
http://www.in3finance.com/project-vs-venture-finance-for-startups
http://www.in3finance.com/project-vs-venture-finance-for-startups
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Μία απλουστευμένη  αλλά χαρακτηριστική χρηματοδοτική δομή ενός κατασκευαστικού έργου18  φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα19.  

 

 

 ΣΧΗΜΑ 5. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ΤΥΠΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

Τα μειονεκτήματα της χρηματοδότηση έργων με επενδυτικά κεφάλαια είναι συνέπεια του γεγονότος ότι 

επενδυτές γίνονται και μέτοχοι της επιχείρησης και ως εκ τούτου:  

 οι επενδυτές να συμμετάσχουν στη διαχείριση,  

 οι επενδυτές αναμένουν μια μάλλον υψηλή οικονομική απόδοση,  

 οι επενδυτές ενδιαφέρονται κυρίως για μεγάλα έργα, 

το σχέδιο χρηματοδότησης απαιτεί την δημιουργία μίας εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), με 

πιθανόν πολύπλοκη  διαδικασία σύστασης και λειτουργίας, καθώς και υψηλότερες λειτουργικές 

δαπάνες σε σχέση με το δανεισμό.  

Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση έργων με επενδυτικά κεφάλαια μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας 

αποτελεσματικός τρόπος χρηματοδότησης και τη διαχείρισης, ιδιαίτερα για κατασκευαστικά έργα, καθώς 

επικεντρώνεται στην επίτευξη μίας θετικής ταμειακής ροής που εξασφαλίζει την αποπληρωμή δανειστών 

και επενδυτών. Μερικά πολύ ισχυρά πλεονεκτήματα αυτού του τύπου χρηματοδότησης είναι: 

 παρέχει τα απαιτούμενα κεφάλαια που θα μπορούσαν να καταστήσουν έργο κατάλληλο για 

τραπεζικό δανεισμό,  

 απαιτεί την υλοποίηση αναλυτικού νομικού και οικονομοτεχνικού ελέγχου που διασφαλίζει το 

έργο και τους επενδυτές,  

 απαιτεί ένα εξαιρετικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο στον 

σχεδιασμό και στην διαχείριση των κινδύνων,  

                                                           
 

18 “Project Finance”, Fred Moavenzadeh, MIT OpenCourseWare (http://ocw.mit.edu/index.htm)  
19 Public-Private-Partnership in Infrastructure Resource Center (http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-pppirc)  

http://ocw.mit.edu/index.htm
http://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-pppirc
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 είναι μια σαφής ένδειξη ότι το έργο είναι ενδιαφέρον για την αγορά, προσελκύοντας κατά αυτό 

τον τρόπο πιθανόν περισσότερους επενδυτές. 

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης μέσω crowd funding, το γεγονός ότι μέρος ή ολόκληρο το 

επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να δημοσιοποιείται, θα μπορούσε να είναι ένα επιπλέον μειονέκτημα, 

καθώς θα γίνει γνωστό στους ανταγωνιστές. Ο μεγάλος αριθμός των επενδυτών θα μπορούσε να είναι 

θετικό στοιχείο στη διαχείριση του έργου, αφού κανένας από αυτούς δεν θα μπορεί να είναι ο κύριος 

μέτοχος και κατά συνέπεια να απαιτεί συμμετοχή στη διαχείριση του.  
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3.2.4. MΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ 

3.2.4.1 ΤΑΜΕΊΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉΣ ΑΠΌΔOΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τομέας  Έργεο ενεργειακής αποδοτικότητας - Νοσοκομείο 

Έργο Στο νοσκομείο St. Bartholomew’s hospital, στο Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε 
ενενεργειακή αναβάθμιση προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος, οι 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες 
των εργαζομένων και των ασθενών. 

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτήθηκε με σύμβαση ενεργειακής απόδοσης (ΣΕΑ), 
λαμβάνοντας κεφάλαια από ιδιωτική εταιρεία συμμετοχών κεφαλαίων, η 
προσέφερε το 100% του απαιτούμενου κόστους κεφαλαίου.  

Τοποθεσία 

 

Είδος επένδυση Η SDCL, εταιρεία επενδυτικών υπηρεσιών,  «παρείχε χρηματοδότηση £2. 5m στην 
Skanska, κορυφαίο διεθνή κατασκευαστή ηλεκτρομηχανικών έργων, για να 
παραδώσει ένα σύστημα τρι-παραγωγής ψύξη/θέρμανση και ισχύος (CCHP), 
χαμηλής εκπομπής άθρακα, στο εμβληματικό νοσοκομείο20. 

Χρηματοδοτικό 
σχήμα και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

Η εταιρεία SDCL παρείχε £2. 5m, 100% του απαιτούμενου κεφαλαίου του έργου, για 
τη χρηματοδότηση ένα σύστημα τρι-παραγωγής ψύξη/θέρμανση και ισχύος (CCHP), 
χαμηλής εκπομπής άθρακα, στο νοσοκομείο. Η λύση αυτή θεωρήθηκε ότι αποτελεί 
την βέλτιστη προσέγγιση σύμφωνα με την πρόσφατη οδηγία της ΕΕ ενεργειακή 
απόδοση. Το έργο αναμένεται να επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών 
άνθρακα. 43,21.  

                                                           
 

20 http://www.sdcl-ib.com/case-study/bartholomews/  
21 http://www.sdcl-ib.com/sustainable-development-capital-announces-landmark-energy-efficiency-deal-for-st-bartholomews-hospital-in-

london/  

http://www.sdcl-ib.com/case-study/bartholomews/
http://www.sdcl-ib.com/sustainable-development-capital-announces-landmark-energy-efficiency-deal-for-st-bartholomews-hospital-in-london/
http://www.sdcl-ib.com/sustainable-development-capital-announces-landmark-energy-efficiency-deal-for-st-bartholomews-hospital-in-london/
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Συνολικός προϋπολογισμός έργου: €3,437,86022 
Περίοδος σύμβασης: 7 Years 
Ετήσια εγγυημένη εξοικονόμησή: €675,100 (£493,000)  
Τους κίνδυνους που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την λειτουργία του έργου 
ανέλαβε το UK Energy Efficiency Investments Fund23  

 

3.2.4.2 CROWD FUNDING 

Έργο Έργο ενεργειακής αναβάθμισης εμπορικού ακινήτου  

Τοποθεσία Το “AKA United Nations” είναι ένα ξενοδοχείο μακράς παραμονής στην Νέα 
Υόρκη, ΗΠΑ. Μέρος των κεφαλαίων για την αναβάθμιση του συγκεντρώθηκαν 
μέσω της πλατφόρμας crowdfunding, για ακίνητα, Prodigy Network24, 25, 26.   

 Νέα Υόρκη, ΗΠΑ  

 

Είδος επένδυση Αναβάθμιση ακινήτου με σημαντική χρηματοδότηση μέσω crowdfunding 

Χρηματοδοτικό 
σχήμα και 
αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: $95 million 

Crowd funding: $12 million από 116 χρηματοδότες με ελάχιστη συμμετοχή 
$20,000. 

Η ελάχιστη επένδυση ήταν $10.000 για χρονικό διάστημα από 12 έως 24 μήνες. 
Σύμφωνα με την Prodigy Network ο προβλεπόμενος  Εσωτερικός Βαθμός 

                                                           
 

22 http://www.google.gr/url?url=http://www.transparense.eu/download-library/nhs-trust-

uk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrobWGpNfOAhWBmBQKHTV1D0wQFggtMAQ&usg=AFQjCNHOLZgRbSaBuEAuLQfEJdLwmHS3d
g  
 
23 https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/healthsustainabilityoffice/Resources/WorkshopDecDH.pdf  
24 “Prodigy Network”: Real Estate Crowd Funding (https://www.prodigynetwork.com)  
25 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-01/manhattan-s-first-condos-built-with-crowdfunding-arrive-near-un  
26 http://time.com/money/4019013/crowdfunded-condo-aka-united-nations-new-york/  

https://www.prodigynetwork.com/en/default.aspx
https://www.prodigynetwork.com/en/default.aspx
http://www.google.gr/url?url=http://www.transparense.eu/download-library/nhs-trust-uk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrobWGpNfOAhWBmBQKHTV1D0wQFggtMAQ&usg=AFQjCNHOLZgRbSaBuEAuLQfEJdLwmHS3dg
http://www.google.gr/url?url=http://www.transparense.eu/download-library/nhs-trust-uk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrobWGpNfOAhWBmBQKHTV1D0wQFggtMAQ&usg=AFQjCNHOLZgRbSaBuEAuLQfEJdLwmHS3dg
http://www.google.gr/url?url=http://www.transparense.eu/download-library/nhs-trust-uk&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjrobWGpNfOAhWBmBQKHTV1D0wQFggtMAQ&usg=AFQjCNHOLZgRbSaBuEAuLQfEJdLwmHS3dg
https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/healthsustainabilityoffice/Resources/WorkshopDecDH.pdf
https://www.prodigynetwork.com/
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-01/manhattan-s-first-condos-built-with-crowdfunding-arrive-near-un
http://time.com/money/4019013/crowdfunded-condo-aka-united-nations-new-york/
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Απόδοσης (ΕΒΑ/IRR) είναι 19 – 23%27, κυρίως από τις πωλήσεις των 
ξενοδοχειακών  μονάδων και λιγότερο από τις χρεώσεις υπηρεσιών του 
ξενοδοχείου28.  

 

3.3. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

3.3.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΓΡΑΦΗ 

Σύμφωνα με το Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus29, [42] , το χρέος είναι «κάτι, ειδικά 

χρήματα, που οφείλεται σε κάποιον άλλο, ή την κατάσταση του οφείλοντας κάτι». Μια χρηματική εγγύηση, 

«αποτελεί εγγύηση για μια νομικά ξεχωριστή οντότητα την υποχρέωση ή άτομο, συμπεριλαμβανομένων 

των μονάδα blended ή διακριτικά παρουσιάζονται συστατικό, που υποχρεώνει τον εγγυητή να 

αποζημιώσετε κάτοχος υποχρέωση τρίτου υπό καθορισμένες συνθήκες»30. Ένα δάνειο μπορεί να 

παρασχεθεί  είτε με εγγυήσεις από ένα τρίτο μέρος, είτε από τον δανειολήπτη. 

Τα δάνεια είναι μια μορφή της χρηματικής απαίτησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχέδια 

αξιοποίησης ακινήτων. Σε αυτή την περίπτωση συνήθως ο οφειλέτης πρέπει να παρέχουν ένα είδος 

εγγύησης στον δανειστή και την αποπληρωμή του δανείου και το ποσό των τόκων που συμφωνηθεί. 

Μερικές φορές μπορούσε να εγγυηθεί δάνεια από ένα δημόσιο οργανισμό. Που ενδεχομένως μειώνει τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο για το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και θα μπορούσε να κάνει το έργο 

εμπορεύσιμα. Έτσι, κυβέρνηση ή άλλους οργανισμούς παροχή εγγύησης λειτουργεί ως διευκολυντής. 

3.3.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

Οι κυριότερες μορφές δανείων και εγγυήσεων είναι: 

 Τραπεζικά δάνεια και εγγυήσεις  

 Δημοτικά ομόλογα και ομόλογα έργων 

 Χρηματοδοτική μίσθωση 

3.3.2.1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Ένα δάνειο που εγγυάται από διαφορετικούς τύπους εξασφαλίσεων ή / και σε τρίτους σε περίπτωση που 

τις προεπιλογές του δανειολήπτη είναι ο πιο κοινός τύπος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και ιδιώτες. 

Μερικές φορές η εγγύηση του δανείου παρέχεται από τη γενική κυβέρνηση ή μια δημόσια αρχή. Σε κάθε 

περίπτωση, τα χρήματα που παρέχονται από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται ως χρέος.  

Ακόμη και αν οι εγγυήσεις θα μπορούσε να καλύψει το συνολικό ποσό του δανείου και τα αναμενόμενα 

κέρδη, είναι η λιγότερο επιθυμητή λύση για το δανειστή. Ο λόγος είναι ότι το χρόνο και τα έξοδα για να 

ρευστοποιώ τις εξασφαλίσεις σε μετρητά θα μπορούσε να είναι μακρά και η διαδικασία θα μπορούσε να 

                                                           
 

27 https://www.prodigynetwork.com/en/properties.aspx  
28 http://www.crowdfundinsider.com/2015/09/73762-first-crowdfunded-condos-for-manhattan-aka-united-nations-raised-funds-through-aka-

united-nations/  
29 Cambridge Dictionary (http://dictionary.cambridge.org/)  
30 Washington State Auditor’s Office (https://www.sao.wa.gov/local/BarsManual/Documents/GAAP_p3_FinGuarantees.pdf)  

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=el&a=https%3A%2F%2Fssl.translatoruser.net%2Fbvsandbox.aspx%3F%26lo%3DTP%26dl%3Den%26from%3Den%26to%3Del%23_ftn42
https://www.prodigynetwork.com/en/properties.aspx
http://www.crowdfundinsider.com/2015/09/73762-first-crowdfunded-condos-for-manhattan-aka-united-nations-raised-funds-through-aka-united-nations/
http://www.crowdfundinsider.com/2015/09/73762-first-crowdfunded-condos-for-manhattan-aka-united-nations-raised-funds-through-aka-united-nations/
http://dictionary.cambridge.org/
https://www.sao.wa.gov/local/BarsManual/Documents/GAAP_p3_FinGuarantees.pdf
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επηρεάσει τη φήμη του φορέα χρηματοδότησης. Σε γενικές γραμμές, η κανονική εξόφληση δανείου είναι 

ζωτικής σημασίας για την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς τους επιτρέπει να 

επαναχρησιμοποιήσετε τα χρήματα δίνοντας νέα δάνεια (ανακυκλούμενα επίδραση).  

Αν υποτεθεί ότι η κυβέρνηση ή μια δημόσια αρχή έχει τη δυνατότητα να παρέχουν ένα ορισμένο ποσό των 

χρημάτων για την υποστήριξη μιας δράσης έχει δύο δυνατότητες? παρέχουν τα χρήματα μέσα από τις 

εμπορικές τράπεζες για δάνεια ή εγγυήσεις για δάνεια. Και στις δύο περιπτώσεις, το ποσό των χρημάτων 

που θα να δανείσει ο δανειολήπτης θεωρείται ως χρέος. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο δανειολήπτης πρέπει 

να είναι διαπραγματεύσιμο υπό την κοινή πρακτική και το ίδιο οικονομικά βιώσιμο το σχέδιο.  

Η παροχή εγγυήσεων (μετρητά) θα μπορούσε να είναι κρίσιμη για την εφαρμογή μιας επένδυσης καθώς:  

(1) πολλές φορές ο εν δυνάμει δανειολήπτης δεν δύναται να παρέχει επαρκή ή / και κατάλληλες 

εξασφαλίσεις, 

(2) θα μπορούσε να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης (επιτόκιο), δεδομένου ότι ένα μερίδιο του 

κινδύνου καλύπτεται από την εγγύηση μετρητών.  

Ακόμα κι έτσι, το πιο κρίσιμο μειονέκτημα της ασφάλειας σε μετρητά (με εγγύηση) είναι ότι είναι χρήσιμο 

μόνο για τα έργα που είναι ήδη οικονομικά βιώσιμο.  

Όταν παρέχονται κεφάλαια από την γενική κυβέρνηση ή άλλη δημόσια αρχή, εκτός από τον δανειολήπτη, 

, αυτό θεωρείται ότι γίνεται με τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης.  

Οι εγγυήσεις, τις οποίες θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα δάνειο, έχουν διαφορετικές μορφές, που δεν 

είναι το ίδιο αποτιμώνται από τον δανειστή. Οι κύριες διαφορές μεταξύ των πολλών τύπων εγγυήσεις 

(εμπράγματες ασφάλειες) οφείλονται στην αξιολόγησή τους αγοράς κατά τον χρόνο αποπληρωμής και 

πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να τους ρευστοποιήσει (γίνει μετρητά). Έτσι, το πιο επιθυμητό είδος 

εξασφαλίσεων είναι μετρητά. Στον κατάλογο που ακολουθεί δίνονται τα κατάλληλα είδη εξασφαλίσεων 

(εγγυήσεις) για έργα δήμων. Οι τύποι των εξασφαλίσεων, δίνονται σε σειρά προτεραιότητας για το 

δανειστή. Στην πράξη, μόνο τα τρία πρώτα είδη εξασφαλίσεων είναι γενικά αποδεκτό από τους δανειστές 

για τα δάνεια των δήμων.  

Κατάλληλοι τύποι εξασφαλίσεων που αφορούν τους δήμους  

(a) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

(b) Διαπραγματεύσιμες κινητές αξίες  

(c) Εισπρακτέοι λογαριασμοί  

(d) Ακίνητη περιουσία 

(e) Εξοπλισμός 

(f) Εγγυήσεις τρίτων  

Τα τρία πρώτα είδη εξασφαλίσεων, θεωρούνται καταλληλότεροι για την κάλυψη των κυριότερων 

κινδύνων, καθώς: 

i. είναι αξιόπιστα, με χαμηλή διακύμανση στην αποτίμηση τους, 

ii. είναι ρευστά ή ρευστοποιούνται γρήγορα 
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iii. δεν υφίστανται νομικά ή γραφειοκρατικά προβλήματα που καθιστούν αδύνατη τη χρήση 

εξασφαλίσεων  

 

Χρηματοδοτικό κόστος με δανεισμό 

Το κόστος της χρηματοδότησης είναι μάλλον υψηλό, σε σύγκριση με άλλες πηγές. Το τελικό κόστος 

σχετίζεται με: 

i. το επιτόκιο δανεισμού και 

ii. λοιπά έξοδα, όπως ασφάλειες, έξοδα αξιολόγησης πιθανών εξασφαλίσεων και αίτησης  

 

 

ΣΧΗΜΑ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016 (http://www.tradingeconomics.com)  

 

 
ΣΧΗΜΑ 7. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (http://www.tradingeconomics.com)  

 

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/
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ΣΧΗΜΑ 8. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (http://www.tradingeconomics.com)  

 

 
ΣΧΗΜΑ 9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (http://www.tradingeconomics.com)  

 

 

http://www.tradingeconomics.com/
http://www.tradingeconomics.com/
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ΣΧΗΜΑ 10. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (http://www.tradingeconomics.com)  

 

Χρηματοδότηση με δανεισμό για έργα ενεργειακής αναβάθμισης 

Η χρηματοδότηση με δανεισμό παρέχει «ρευστότητας και άμεση πρόσβαση σε κεφάλαια σχετικά με μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με υψηλά προκαταβολικά έξοδα, ιδίως σε έργα μεγάλων 

ενεργειακών αναβαθμίσεων»31. Υπό κανονικές συνθήκες, χρηματοδότηση του χρέους έχει σχετικά υψηλό 

κόστος συναλλαγών και συνήθως διάρκεια μέχρι 10 χρόνια και, επομένως, δεν είναι κατάλληλη για σχετικά 

μικρά έργα και για την υποστήριξη παρεμβάσεων μεγάλων ενεργειακών αναβαθμίσεων που απαιτούν 

μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής. Αυτά ισχύουν περισσότερο σε έργα μεγάλων ενεργειακών αναβαθμίσεων 

που επικεντρώνονται σε κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).   

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί ότι η χρηματοδότηση με δανεισμό απαιτεί εμπράγματες εξασφαλίσεις, 

όπως κτίρια, οικόπεδα ή/και κινητή περιουσία, μετρητά, ασφάλιση χρηματοοικονομικού κινδύνου, 

τραπεζικές εγγυήσεις και άλλα. Ειδικά για τους δήμους, σε μερικές χώρες είναι μάλλον ασύνηθες να 

δίνονται ως εξασφάλιση δημόσια κτίρια, γεγονός που καθιστά τη χρηματοδότηση του χρέους με τη μορφή 

δανείων πιο δύσκολο για τις δημόσιες αρχές, συγκρίνοντας σε ιδιωτικές εταιρείες.  

 

3.3.2.2 ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΩΝ 

Δημοτικό ομόλογο είναι ένα χρεόγραφο που εκδίδεται από ένα δήμο να την εξεύρεση κεφαλαίων.  

Τα θέματα που είναι σημαντικό να εξετάσει ένας Δήμος πριν την έκδοση ενός ομολόγου είναι τα 

παρακάτω: 

 Ποιοι είναι οι οικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση ενός ομολόγου του Δήμου; 

 Ποιοι είναι οι οικονομικοί παράγοντες που καθορίζουν την πιστοληπτική ικανότητα του Δήμου; 

                                                           
 

31 “Financing building energy renovations, Current experiences & ways forward”, 2014, JRC Science and Policy Reports, Marina Economidou and 

Paolo Bertoldi  

http://www.tradingeconomics.com/
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 Ποιοι είναι οι πιστοληπτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του ομολόγου ενός 

συγκεκριμένου Δήμου; 

 Η πιστοληπτική αξιολόγηση του κράτους μέλους της ΕΕ επηρεάζει τις αποδόσεις των ομολόγων 

του Δήμου; 

 Οι επενδυτές ομολόγων δήμων αποτιμούν διαφορετικά τιμολογημένα και μη τιμολογημένα 

ομόλογα; 

 Είναι η χρηματοπιστωτική αγορά εξοικειωμένη με τον δανεισμό δήμων μέσω ομολόγων; 

Η ρευνητική εργασία των Pinna, Massimo (2015) με αντικείμενο τα ομόλογα δήμων στην Ιταλία (“The 

Municipal Bond Market in Italy: an empirical analysis of the determinants of yields and credit ratings”), έχει 

ως στόχο να προσδιορίσει εμπειρικά τις οικονομικές και δημοσιονομικές μεταβλητές που επηρεάζουν τις 

αποδόσεις των ομολόγων και της πιστοληπτικής ικανότητας των ιταλικών τοπικών κυβερνήσεων, καθώς 

και να κατανοήσουν το ρόλο αυτών των μεταβλητών στην εξηγώντας τις διαφορές στις δαπάνες τόκων που 

καταβάλλονται από τους εκδότες ομολόγων διαφορετικά.  

Η περίπτωση της Ιταλίας: Το μέγεθος της χρηματοπιστωτικής αγοράς για την τοπική αυτοδιοίκηση στην 

Ιταλία έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Η εισαγωγή ενός νέου κανονισμού 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 έχει δώσει ώθηση στο δεσμό χρηματοδότησης με ομόλογα από 

Ιταλικές πόλεις, επαρχίες και περιφέρειες.  

Η αγορά ομολόγων για τοπικές διοικήσεις έχει αυξηθεί από το 1996 με συνολικό ποσό εκδόσεων 

€227million σε ένα μακροπρόθεσμο μέσο όρο πριν από την οικονομική κρίση του 2008 που έφτανε τις 150 

- 200 εκδόσεις το χρόνο για ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων €5-7billion ανά έτος. Τον Δεκέμβριο του 2014, 

το συνολικό ποσό του δημοτικού χρέους μέσω ομολόγων ήταν περίπου €25billion με πιστοληπτική 

ικανότητα που έχει εκχωρηθεί από τα μεγάλα διεθνή πρακτορεία. 

Στην Ιταλία, όπως και σε όλες τις τέσσερις χώρες υπό διερεύνηση, δήμοι δικαιούνται να καθιερώσει και να 

συλλέγουν τις δικές τους φόρους και τα έσοδα στο έδαφός τους για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους 

πολίτες τους (συλλογή απορριφθέντων στοιχείων, Οδός αστραπή, Δημοτική αστυνομία, τοπικές 

συγκοινωνίες κλπ). Ορισμένων δήμων είναι πλουσιότεροι από τους άλλους, αν έχουν άλλες πηγές εσόδων 

όπως πεζοναύτες εκμετάλλευση, διαχείριση ακινήτων, επενδύσεις και ενοίκια ή υψηλή δημοτικούς 

φόρους. Σε πολλές περιπτώσεις, η κεντρική κυβέρνηση μπορεί να εκχωρήσει πρόσθετους πόρους 

σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική και τις ανάγκες. Τοπικές αρχές ενδέχεται να επιβαρυνθείτε χρέους 

προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι δαπάνες επένδυσης και το χρέος τους δεν είναι εγγυημένη από την 

κεντρική κυβέρνηση.  

Το ιταλικό σύστημα έχει μια ειδική διαδικασία για τις τοπικές αρχές στην οικονομική δυσχέρεια που είναι 

παρόμοια με τη διαδικασία πτώχευσης του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την οποία οι δήμοι είναι 

υπόκειται στον αυστηρό έλεγχο μιας εξωτερικής Επιτροπής, η οποία διαχειρίζεται την οικονομική θέση.  

 

Ιταλική Δημοτική αγορά ομολόγων με μια ματιά  
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ΣΧΗΜΑ 11. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΤΠΟΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑ 

ΤΥΠΟ ΑΡΧΗΣ (€ MILLIONS)   

ΣΧΗΜΑ 12. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΩΝ (€ MILLIONS) 



 

Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην Δημοτική bond έκδοση αναπαρίσταται σαφώς με το παρακάτω 

Σχήμα 13, που αναφέρει το ποσό των εκδόσεων δημοτικών ομολόγων που εκδίδονται ανά έτος στην 

Ιταλική αγορά.  

 
 

 ΣΧΗΜΑ 13. ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ 

ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 

1990 ΕΩΣ 2006, ΟΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΤΩΝ 

€8BILLION ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΤΟ 2007 ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΤΟ 

2014.   

 

 

 

 ΣΧΗΜΑ 14. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΟΙ ΤΡΕΙΣ 

ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΣΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ, ΑΡΧΗΣ 

ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2011, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΚΡΙΣΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 

2014 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.  
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ΣΧΗΜΑ 15. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (%)-ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (SOURCE: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home) 

 

Η σχέση μεταξύ του κινδύνου και αποδόσεων δημοτικών ομολόγων  

Σύμφωνα με ακαδημαϊκή βιβλιογραφία σχετικά με την τιμολόγηση δημοτικών ομολόγων, όταν ο 

δανειολήπτης είναι μια τοπική αρχή δηλαδή μια αρχή η οποία αυξάνει τα έσοδα από την είσπραξη φόρων 

σε μια συγκεκριμένη περιοχή, που λαμβάνουν στήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και χρεώσεις για τις 

δημοτικές υπηρεσίες και, στη συνέχεια, διάφοροι παράγοντες πρέπει να εξεταστεί προκειμένου να 

εκτιμηθεί αν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει το χρέος της. 

Σύμφωνα με την εν εξελίξει έρευνα τους βασικούς παράγοντες είναι οι παρακάτω: 

Λογιστικοί και οικονομικοί: 

 Το βάρος δανεισμού, συνολικός δανεισμός προς τα συνολικά έσοδα  

 Debt service – ετήσια έξοδα για την αποπληρωμή δανείων (τόκων και κεφαλαίου)  

 Ισοζύγια κεφαλαίου και ρευστότητας – κατά πόσο η τοπική αρχή παράγει ή απορροφά ρευστότητα 

κατά την συνήθη λειτουργία της (όχι έκτακτα έσοδα), τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

για την αποπληρωμή δανεισμού.  

Δημοσιονομικές μεταβλητές 

 Φορολογικά έσοδα – εκφράζονται σε κεφαλή που είναι η πιο σημαντική πηγή εσόδων για μια 

τοπική κυβέρνηση 

 Δημοσιονομικής αυτονομίας-μια αναλογία που σκοπό έχει να περιγράψει το επίπεδο των ιδίων 

εσόδων, σε σύγκριση με τις μεταβιβάσεις από την κεντρική κυβέρνηση  
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European Union (28 countries) : Greece :

Spain 12,32 Italy 13,67

Portugal :

http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
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Κοινωνικο-οικονομικές μεταβλητές 

 Τοπικό εισόδημα – συνήθως ΑΕΠ ανά κάτοικο, δείκτες του τοπικού εισοδήματος είναι σημαντικό 

να αξιολογήσει πόσο φόρους ανά πολίτη του Δήμου μπορεί να συλλέξει. Πλούσιο έδαφος, 

υψηλότερους φόρους που μπορούν να συλλέγονται 

 Πληθυσμός – όσο υψηλότερος ο αριθμός των ανθρώπων το πιο διαπραγματευτική ισχύ ένας 

Δήμος έχει και περισσότερο εξοικειωμένος είναι συνήθως με τις χρηματοπιστωτικές αγορές 

 Ανεργία – μια ένδειξη που εκφράζεται ως ποσοστό, το οποίο είναι μια ισχυρή ένδειξη της δύναμης 

του Δήμου 

Σύμφωνα με την ανάλυση που διενεργήθηκε, η κατανομή της βαθμολογίας σε σχέση με την πιστοληπτική 

κατηγορία, τον τύπο της τοπικής αρχής τύπος και άλλα στοιχεία, η έκδοση ομολόγων μπορεί να έχει τα 

παρακάτω οφέλη.  

 

Οφέλη για τους εκδότες Οφέλη για τους επενδυτές 
 Η κινητοποίηση των πόρων  

 Aυτή η πηγή της χρηματοδότησης είναι 
φτηνότερο από συμβατικό δανεισμού από τις 
τράπεζες 

 Εκδίδεται για τη χρηματοδότηση έργων που 
παράγουν έσοδα ή ταμιευτηρίου για την 
κάλυψη του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού του Δήμου 

 Επιτάχυνση της τοπικής και περιφερειακής 
οικονομικής ανάπτυξης 

 Βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του 
Δήμου ή τοπικών πολιτών 

 Αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική 
ανεξαρτησία από την κεντρική κυβέρνηση 

 Έσοδα που εξαρτάται από την ωριμότητα και 
την ποιότητα του εκδότη 

 Επένδυση με εκτίμηση κινδύνου, μέσω του 
χαρακτηρισμού των επενδυτών 

 Διοχέτευση ρευστότητας 

 Σχετικά υψηλές αποδοχές 

 Ανάπτυξη της Κεφαλαιαγοράς και καλύτερες 
ευκαιρίες για τη διαφοροποίηση των 
χαρτοφυλακίων, άρα και του κινδύνου 

 Τα έσοδα συνήθως απαλλάσσονται από το 
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επενδύσεις 
αφορούν την ανάπτυξη του περιβάλλοντος στο 
οποίο ζουν 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
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ΣΧΉΜΑ 16. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1996-2011 (ΠΗΓΗ: RATIONAL BAILOUT EXPECTATIONS IN THE ITALIAN 

MUNICIPAL BOND MARKET, MASSIMO BORDIGNONCATHOLIC UNIVERSITY MILANO & CESIFO MUNICH) 

 

Το συμπέρασμα της έρευνας αυτής, η οποία διερεύνησε τους παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση 

του ομολόγου που ένας Δήμος πρέπει να προσφέρουν προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές σύμφωνα 
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με την πιστοληπτική ικανότητα. Μια ένδειξη που βασίζεται στην ιταλική αγορά, αλλά με τις ίδιες αρχές 

που κατέχουν για το άλλο μέλος της ΕΕ.  

Είναι προφανές είναι ότι οι επενδυτές εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα τιμολόγησης στους δήμους 

που δεν είναι σύμφωνα με τις οικονομικές συνθήκες του κάθε Δήμου, αλλά είναι πιο στενά συνδεδεμένη 

με κίνδυνο κυβέρνηση της χώρας. Που αφήνει λίγο ή όχι ρόλο του Δήμου μεμονωμένων οικονομικών και 

φορολογικών χαρακτηριστικά του εκδότη. Από μια συστημική άποψη, υπερχρεωμένες τοπικές αρχές δεν 

είναι penaziled από πλευράς τόκος κόστους δεδομένου ότι η κυβέρνηση θεωρείται για τη διάσωση τους 

ενώ από την άλλη πλευρά περισσότερα πιστωτικά άξιοι αυτοί περιορίζονται από το κυρίαρχο κινδύνου 

του κάθε κράτους μέλους.  

Ωστόσο, η βαθμολογία που αποδίδεται από διεθνείς οίκους αξιολόγησης βρίσκονται να έχουν μια 

επίδραση σχετικά με την τιμολόγηση του εκδότη πληρωμή με ceteris paribus, οι επενδυτές ζητούν 10bpoint 

(i.e.0,1%) λιγότερο απόδοσης για τα ομόλογα ονομαστικής. Η αξιολόγηση συγκεκριμένων βαθμολογίας 

που έχει αντιστοιχιστεί σε έναν εκδότη (δηλαδή AA-, ΒΒΒ + κλπ) εν τούτοις δεν φαίνεται να έχουν μια 

επίδραση σχετικά με τις αποδόσεις. Είναι πολύ σημαντικό για τους δήμους να έχετε κατά νου ότι η ύπαρξη 

μια βαθμολογία αυξάνεται η εμπορευσιμότητα ενός ζητήματος στη δευτερογενή αγορά. 

Είναι επίσης προφανές ότι χρέος των δήμων υποβαθμίστηκε, όχι εξαιτίας μιας αλλαγής στις οικονομικές 

συνθήκες των δήμων, αλλά λόγω της υποβάθμισης της κεντρικής κυβέρνησης.  

 

 

ΣΧΉΜΑ 17. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ (SOURCE: BARCLAYS AND BLOOMBERG) 

 

Άλλες αναφορές 
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1. “The Municipal Bond Market in Italy: an empirical analysis of the determinants of yields and credit 

ratings” 

2. “The market for new issues of municipal bonds: The roles of transparency and limited access to retail 

investors”; Paul Schultz 

3. “Assessing financial distress where bankruptcy is not an option: An alternative approach for local 

municipalities”; Sandra Cohen, Michael Doumpos, Evi Neofytou; Constantin Zopounidis 

 

3.3.2.3 ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ   

Η χρήση ομολόγων για τη χρηματοδότηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής 

αποδοτικότητας θα μπορούσε να είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την μελλοντική χρηματοδότηση 

επενδύσεων καθαρής ενέργειας32. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το 2012 το ομόλογο Europe 2020 

Project Bond, που είχε ως στόχο να αναζωογονήσει και να επεκτείνει τις αγορές κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση μεγάλων ευρωπαϊκών έργων υποδομής στους τομείς των μεταφορών, ενέργειας και της 

πληροφορικής33. Η πιλοτική φάση της πρωτοβουλίας για τα νέα ομόλογα (EU-EIB Project Bond Initiative) 

υποστηρίχθηκε από τον Κανονισμό Αρ. 670/2012 (Regulation No. 670/2012) και υλοποιείται από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το ). EU-EIB Project Bond Initiative είναι εστιασμένο στις ανάγκες 

συγκεκριμένων υποδομών μεταφορών, ενέργειας και ευρυζωνικών δικτύων και ως εκ τούτου, δεν είναι 

σαφές ότι πρόκειται για ένα κατάλληλο εργαλείο για τη χρηματοδότηση των ενεργειακής αναβάθμισης 

κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Tο Σχήμα παρακάτω δείχνει τα έργα που 

είχαν ενταχθεί την 31 Ιουλίου 2015 για χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο ομόλογο. Από τον Αύγουστο 

του 2015 έχουν ενταχθεί τρία επιπλέον έργα: 

1. Υπεράκτιο αιολικό πάρκο στο West of Duddon Sands34 

2. Η κατασκευή της παράκαμψης N25 New Ross bypass, το πρώτο έργο που χρηματοδοτήθηκε μέσω 

ομολόγων πιστωτικής ενίσχυσης στην Ιρλανδία35 

3. Η αναχρηματοδότηση του αυτοκινητόδρομου Passante di Mestre Motorway στην Ιταλία36 

  

  

                                                           
 

32 “Clean Energy Finance Through the Bond Market: A New Option for Progress”, BROOKINGS-ROCKEFELLER, Lewis Milford, Devashree Saha, Mark 

Muro, Robert Sanders, Toby Rittner 
33 http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm  
34 https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/ofgem-grants-licence-west-duddon-sands-offshore-wind-farm-s-269m-transmission-

assets  
35 http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-019-eib-green-light-for-n25-new-ross-bypass.htm  
36 http://www.infrastructuredebt.co.uk/en/Documents/PdMestrePressRelease.pdf  

http://veprints.unica.it/1173/
http://veprints.unica.it/1173/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X12001547
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X12001547
http://www.fel.tuc.gr/Working%20papers/2011_02.pdf
http://www.fel.tuc.gr/Working%20papers/2011_02.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:204:0001:0010:EN:PDF
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CleanEnergyFunds.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/CleanEnergyFunds.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/financial_operations/investment/europe_2020/index_en.htm
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/ofgem-grants-licence-west-duddon-sands-offshore-wind-farm-s-269m-transmission-assets
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/ofgem-grants-licence-west-duddon-sands-offshore-wind-farm-s-269m-transmission-assets
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2016/2016-019-eib-green-light-for-n25-new-ross-bypass.htm
http://www.infrastructuredebt.co.uk/en/Documents/PdMestrePressRelease.pdf
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ΣΧΗΜΑ 18.ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΕ-ΕΤΕΠ, ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΤΗΝ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 201537 

Τον Ιούλιο 2016 το θέμα των ομολόγων έργων για την ενεργειακή απόδοση επέτρεψε στην επικαιρότητα 

στις ΗΠΑ  και παραμένει ένα διαθέσιμο οικονομικό εργαλείο για κάθε είδους έργα. Το ζήτημα των 

ομολόγων έργων ενεργειακής απόδοσης ομολόγων ρυθμίζεται μέσω «Τοπική κυβέρνηση ενεργειακή 

αποδοτικότητα έργου Bond Act» που παρέχει σχετικές νομοθετικές πράξεις για ένα δήμο ή μια κομητεία 

να εκδώσει ομόλογα έργου αποδοτικότητα ενέργειας. Σύμφωνα με την «τοπική κυβέρνηση ενέργειας 

απόδοσης έργου Bond πράξη», «η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να χρήση αυτές τις ομολογίες για την 

ενεργειακή απόδοση οικονομικών έργα που (i) παρέχει εγγυημένη ενέργειας εξοικονόμηση μέσω μείωσης 

κατανάλωσης ενέργειας ή λειτουργικό κόστος, και (ii) να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε έργα 

ενεργειακής απόδοσης. Οι τοπικές κυβερνήσεις επιτρέπεται να τεθεί σε «εγγυημένη σύμβασης 

εξοικονόμηση κόστους ενέργειας», επίσης γνωστό ως ενεργειακή απόδοση συμβαλλόμενο (EPC). Το έργο 

της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να είναι τόσο για νέα όσο και για υπάρχουσες εγκαταστάσεις, οι οποίες 

πρέπει να σχεδιαστεί για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας ή εθνικό φυσικό πόρο ή να οδηγήσει σε 

λειτουργία εξοικονόμηση κόστους από τις αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές πρέπει να είναι μετρήσιμοι και 

επαληθεύσιμοι σύμφωνα με το πρωτόκολλο μέτρηση και την επαλήθευση των διεθνών επιδόσεων και 

πρέπει να μετράται και να επαληθεύεται από έναν έλεγχο που πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ελεγκτή. 

Το τοπικό νομοθετικό σώμα μπορεί μόνο να εκδίδουν ομόλογα, αφού καθορίζει ότι i) όλες το έργο 

ενεργειακής απόδοσης θα εκτελεστεί από ένα ειδικευμένο παρόχους, και (ii) την ειδική υπηρεσία παροχής 

έχει παράσχει εγγύηση για την εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας για να πραγματοποιηθεί από το 

έργο. Εάν η εξοικονόμηση αποτύχει να ανταποκριθεί ο αναμενόμενος στόχος, στη συνέχεια, η υπηρεσία 

παροχής πρέπει να επιστρέψει το έλλειμμα. Τα ομόλογα μπορεί να εκδίδεται για ένα μέγιστο 20 χρόνια, ή 

την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του έργου''38. Ένα παράδειγμα χρησιμοποιώντας ομόλογα έργων για την 

ενεργειακή απόδοση είναι διαθέσιμο στην Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ, όπου έχουν εκδοθεί ομολόγων για την 

χρηματοδότηση της αναβάθμισης των συστημάτων φωτισμού και τον έλεγχο και την εφαρμογή μέτρων 

                                                           
 

37 “Ad-hoc Audit of the Pilot Phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative”, 2016  
38 http://energy.gov/savings/local-option-energy-efficiency-project-bonds  

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/evaluation/pdf/eval_pbi_pilot_phase_swd_en.pdf
http://energy.gov/savings/local-option-energy-efficiency-project-bonds
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εξοικονόμησης νερού σε τέσσερα κτίρια 39. Σύμφωνα με τα δεδομένα, οι σχετικές βασικές οικονομικές 

πληροφορίες είναι40: 

 Ύψος κεφαλαίου επένδυσης περίπου $12.6 εκ.  

 Εξασφάλιση $6.25 εκ. του απαιτούμενου κεφαλαίου μέσω της έκδοσης ομολόγων διάρκειας 15 

ετών 

 Το καθαρό επιτόκιο για τα ομόλογα είναι 2.31% 

 Το κόστος έκδοσης ήταν 1,9% 

 Η απόδοση λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας αναμένεται να είναι περίπου το 18% για τα δύο 

κτίρια και τουλάχιστον 24% για τα άλλα δύο κτίρια, με αποτέλεσμα να υπερβαίνει $10εκ στα 15 

χρόνια41  

 Τα ομόλογα του έργου αξιολογήθηκαν με βαθμολογία Α2 από τη Moody's (ίδια με την 

βαθμολογία της πιστοληπτικής ικανότητας της πόλης) 

 

Βαθμολογία ομολόγων και επιτόκιο 

Η βαθμολόγηση των ομολόγων είναι τρόπος για να εκτιμήσετε τους κινδύνους που σχετίζονται με το έργο 

και ο εκδότης. Όσο χαμηλότερη βαθμολόγηση ενός ομολόγου του, τόσο μεγαλύτερο το ρίσκο 

προεπιλεγμένη και, ως εκ τούτου, ομόλογα με χαμηλότερη πιστοληπτική αξιολόγηση συνήθως πληρώνουν 

υψηλότερα επιτόκια από εκείνα με τις υψηλότερες βαθμολογίες. Περισσότερες συνθήκες αγοράς, 

ομόλογα με πλέον όρους τείνουν επίσης να καταβάλει υψηλότερα επιτόκια. Την εκτίμηση της αξιολόγησης 

του Οµολόγου διενεργείται από εξειδικευμένες εταιρείες, όπως οι  Standard & Poor's, Moody's Investors 

Service και η Fitch Ratings42. Οι εταιρείας αξιολόγησης ομολόγων χρησιμοποιούν ελαφρώς 

διαφοροποιημένες μεθόδους για τον καθορισμό της βαθμολογίας τους. 

Η Standard & Poor's χρησιμοποιεί κεφαλαία γράμματα από το Α έως Δ, με AAA είναι η υψηλότερη 

βαθμολόγηση και D κάτω. Κάθε δεσμό μέχρι ΒΒΒ θεωρούνται επενδυτικού βαθμού, ενώ οποιαδήποτε 

εκτίμηση της ΒΒ ή χαμηλότερη είναι κερδοσκοπικές βαθμού. Moody's χρησιμοποιεί (τόσο κεφάλαιο και 

μικρό επιστολές) γράμματα και αριθμούς σε επιτόκιο ομολόγων, με ΑΑΑ είναι η υψηλότερη βαθμολόγηση 

και C το χαμηλότερο. Μικρότερες παραλλαγές σε κίνδυνο ταξινομούνται με τους αριθμούς (1 έως 3). 

Moody's αναλαμβάνει κάθε δεσμό με βαθμολογίες έως Baa ως επενδυτικού βαθμού.  

Στον βαθμό που τα ομόλογα έργου αξιολογούνται με βαθμολογία που ακολουθεί το χαρακτηρισμό της 

χώρας ή του Δήμου, τότε τα ομόλογα έργου είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα είναι δύσκολο να 

χρησιμοποιηθεί στην Ελλάδα (την τρέχουσα περίοδος – Ιουλίου 2016) και ευκολότερο για τα άλλα τρία 

κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία), καθώς έχουν σημαντικά 

                                                           
 

39 “Municipal Energy Efficiency and Greenhouse Gas Emissions Reduction: Financing and Implementing Energy Efficiency Retrofits in City-Owned 

Facilities”, Environmental Financial Advisory Board  
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-04/documents/efab_report_municipal_engergy_efficiency_ghg_emissions_reduction.pdf  
40 “Using QECBs for Public Building Upgrades: Reducing Energy Bills in the City of Philadelphia”, Environmental Energy Technologies Division, 

Lawrence Berkley National Laboratory, Zimring, Mark and Merrian Borgeson 
https://emp.lbl.gov/sites/all/files/financinglbl-gov-reports-public-building-qecb.pdf  
41 Expected energy savings over the 15 year period are not discounted for the time value of money  
42 https://www.scottrade.com/knowledge-center/investment-education/investment-products/bonds/measuring-bond-value/bond-ratings.html  

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/sourceId/504352
https://www.moodys.com/researchandratings
https://www.moodys.com/researchandratings
http://www.fitchratings.com/creditdesk/public/ratings_defintions/index.cfm?rd_file=ltr#sf_oblig
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-04/documents/efab_report_municipal_engergy_efficiency_ghg_emissions_reduction.pdf
https://emp.lbl.gov/sites/all/files/financinglbl-gov-reports-public-building-qecb.pdf
https://www.scottrade.com/knowledge-center/investment-education/investment-products/bonds/measuring-bond-value/bond-ratings.html
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υψηλότερες βαθμολογίες και αποδεκτό ως επένδυση βαθμούς. Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει την 

αξιολόγηση από τα τέσσερα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, καθώς και της Γερμανίας, 

σύμφωνα με τα Standard & Poor's, Moody's Investors Service. 

 

 Germany Greece Italy Portugal Spain 

Standard & Poor's AAA B- BBB- BB+ BBB+ 
Moody’s Aaa Caa3 Baa2 Ba1 Baa2 

ΠΊΝΑΚΑΣ 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ STANDARD & POOR'S, MOODY'S INVESTORS SERVICE (TRADING 

ECONOMICS43) 

   

3.3.2.4 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ (LEASING) 

Είναι μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, τόσο για τις επιχειρήσεις έργων ενεργειακής 

αποδοτικότητας, όσο και για τον τελικό χρήστη του έργου. Η χρηματοδοτικής μίσθωση μπορεί να 

περιγραφεί ως ένα χρηματοδοτικό εργαλείο όπου ο κύριος του έργου απολαμβάνει τη χρήση των 

μηχανημάτων, οχημάτων, ή στην περίπτωσή μας ιδιαίτερα ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού βάση 

ενοικίου. Αυτό επιτρέπει στην επιχείρηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας να μην επενδύσει το δικό 

του κεφάλαιο στον εξοπλισμό. Η κυριότητα του εξοπλισμού παραμένει στα χέρια του εκμισθωτή 

(χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή χρηματοδοτική μίσθωση σε εταιρεία) ενώ ο Δήμος απολαμβάνει τη χρήση 

του εξοπλισμού. Στην περίπτωση της ενεργειακής απόδοσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστεί 

το ζήτημα του υψηλότερου κόστους που απαιτούν οι επενδύσεις με υψηλές απαιτήσεις σε αρχικό 

κεφάλαιο, όπως οι επενδύσεις που αφορούν την αποδοτικότητα της ενέργειας. Το κόστος αποπληρωμής 

μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης περιλαμβάνει το κόστος κεφαλαίου και λειτουργίας (συντήρησης) του 

εξοπλισμού. 

Χρηματοδοτική μίσθωση– ισολογισμός 

Το Leasing είναι ένα εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει την αγορά του υψηλού κόστους ενεργειακά 

αποδοτικού εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου (Δήμος ή εταιρείας). Η 

χρηματοδοτική μίσθωση παρότι μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στον συνολικό δανεισμού του Δήμου ή της 

επιχείρησης, δεν επιβαρύνει τον ισολογισμό τους, το οποίο αποτελεί σημαντικό όφελος για την 

χρηματοπιστωτική τους εικόνα. Επιπλέον, στις τρέχουσες δημοσιονομικές συνθήκες η χρηματοδοτική 

μίσθωση επιτρέπει την απόσβεση του εξοπλισμού με προνομιακό τρόπο. παρέχοντας οφέλη για τους 

εταιρείες υλοποίησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας. Πιο αναλυτικά η αγορά εξοπλισμού μέσω 

συμβόλαιού μίσθωσης επιτρέπει στην εταιρεία υλοποίησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας να 

αποσβέσει τον εξοπλισμό σε μικρότερο χρονικό διάστημα (συνήθως κατά τη διάρκεια της συμφωνίας 

μίσθωσης) αντί να ακολουθούν τον κανόνα της απόσβεσης του τον ειδικό εξοπλισμό που μπορεί να είναι 

10 χρόνια ή περισσότερο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εταιρεία υλοποίησης έργων ενεργειακής 

αποδοτικότητας  μπορεί να αποχωρήσει νωρίτερα χρονικά από τη συμφωνία/σύμβαση, ενισχύοντας τα 

διαθέσιμα κεφάλαια για να  προχωρήσει στο επόμενο έργο σε μικρότερο χρονικό διάστημα, σε σχέση με 

                                                           
 

43 Trading Economics (http://www.tradingeconomics.com/)  

http://www.tradingeconomics.com/
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τον χρόνο που θα απαιτούσε η απόσβεση του εξοπλισμού με βάση της  ισχύουσες νομοθετικές και 

φορολογικές ρυθμίσεις. Η χρηματοδοτική μίσθωση επιτρέπει ο εξοπλισμός να συμπεριληφθεί στη δήλωση 

εισοδήματος ως μια δαπάνη μίσθωσης και όχι σαν αγορά στον ισολογισμό44. 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ EEFIG ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΓΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

3.3.2.5 EUROPEAN ENERGY EFFICIENCY FUND 

Στην παράγραφο αυτή, σας παρουσιάζουμε μια σύντομη περιγραφή του το κύριο χαρακτηριστικό σχετικά 

με το Ταμείο Ευρωπαϊκής ενεργειακής απόδοσης και στη συνέχεια παρέχουμε ένα παράδειγμα της χρήσης 

του. Την 1η Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την Cassa 

Depositi e Prestiti CDP και Deutsche Bank έχουν αναγγείλει την έναρξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την 

ενεργειακή αποδοτικότητα (Ευρωπαϊκό Ταμείο ενεργειακής αποδοτικότητας). Το Ταμείο EEE-F θα 

βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να επιτύχει τον στόχο που έχει τεθεί για την μείωση έως το 2020 των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωση ενέργειας κατά 20% και την παραγωγή του 20% 

της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το EEE-F είναι ο κύριος μηχανισμός για την προώθηση της βιώσιμης 

ενέργειας από  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών.  

Το νέο μηχανισμό λαμβάνει τη μορφή επενδυτικού ταμείου, δομημένη ως ένα SICAV, με αρχικό 

προϋπολογισμό ύψους 265 εκατομμύρια ευρώ που κατανέμεται ως εξής: 

                                                           
 

44 “Setting the PACE: Financing Commercial Retrofits”, Johnson Controls. (2013). Retrieved from: 

http://www.institutebe.com/InstituteBE/media/Library/Resources/Financing%20Clean%20Energy/Setting-the-PACE-Financing-Commercial-
Retrofits.pdf  

http://www.institutebe.com/InstituteBE/media/Library/Resources/Financing%20Clean%20Energy/Setting-the-PACE-Financing-Commercial-Retrofits.pdf
http://www.institutebe.com/InstituteBE/media/Library/Resources/Financing%20Clean%20Energy/Setting-the-PACE-Financing-Commercial-Retrofits.pdf
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 - 125 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ("Junior Tranche" the Fund); 

 - 75 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕπ (Senior and Mezzanine Tranche Shares); 

 - 60 εκατομμυρίων ευρώ από το Cassa Depositi e Prestiti (Mezzanine and Senior Shares); 

 - 5 εκατομμύρια ευρώ από την Deutsche Bank (Mezzanine Tranche). 

 

Επιπλέον, 20 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν με τη μορφή επιχορηγήσεων για τη στήριξη της τεχνικής 

βοήθειας για τον προετοιμασία επενδυτικών σχεδίων μεγέθους ακόμη και μικρότερων από 50 

εκατομμύρια ευρώ. 

Το Ταμείο έχει ως στόχο να προσελκύσουν περισσότερους ιδιωτικούς και δημόσιους επενδυτές, 

προκειμένου να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων όπως δάνεια, εγγυήσεις και 

ίδια κεφάλαια.  

Το EEE-F χρηματοδοτεί και στηρίζει σχέδια επενδύσεων που αφορούν:  

 Ενεργειακή αποδοτικότητα (70% των πόρων) 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (20% των πόρων) 

 Καθαρών αστικών μεταφορών (10%) 

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι φοερέις τοπικής αυτοδιοίκησης ή περιφερειακής, δημόσιες ή ιδιωτικές 

επιχειρήσεις που ενεργούν για λογαριασμό δημοσίων αρχών, όπως τοπικές ενέργειας χρησιμότητα, ESCo 

ή παροχής τηλεθέρμανσης, συμπαραγωγής και επιχειρήσεις δημόσιων συγκοινωνιών. Ένα 

κατασκευασμένο στην Ιταλία το έργο παράδειγμα είναι το Πανεπιστήμιο νοσοκομείο S. Orsola Malpighi. 

Το έργο αφορά την αναβάθμιση της ενέργειας ολόκληρο σύστημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου έχει 

την μεγαλύτερη ενεργειακή αναβάθμιση στην Ιταλία στο πλαίσιο μιας δημόσιας-ιδιωτικής συνεργασίας 

(PPP) μέχρι στιγμής. Για τοπική δημόσια υγειονομική περίθαλψη, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα 

εμπρός, επειδή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία, καθιστώντας 

πρότυπο για άλλα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για ένα έργο που καταδεικνύει τη θετική 

επίδραση των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια. 

 

TYPE BENEFICIARIES COUNTRIES BUDGET 

PPP Municipalities GR, IT, ES, PT €146 Million 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

3.3.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση εξωτραπεζικού δανεισμού και η παροχή εγγυήσεων επικεντρώνονται 
σε μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν σχετική υψηλό κόστος συναλλαγών. Επίσης, γενικά έχουν μια 
διάρκεια αποπληρωμής έως 10 έτη και ως εκ τούτου δεν είναι κατάλληλα για σχετικά μικρά έργα και για 
την υποστήριξη μεγάλων ενεργειακών αναβαθμίσεων (μείωση τελικής ενεργειακής κατανάλωσης > 60%). 
Ακόμα κι έτσι, είναι προφανές ότι ο δανεισμός και η παροχή εγγυήσεων / εξασφαλίσεων είναι σε θέση να 
κινητοποιήσουν την αγορά χρήματος. 

Τα σαφή πλεονεκτήματα της λύσης του εξωτραπεζικού δανεισμού  για τη χρηματοδότηση ενεργειακής 
αναβάθμισης κτηρίων:  
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 Μπορεί να είναι φτηνότερο από το συμβατικό δανεισμό από τις τράπεζες 

 Εκδίδεται για τη χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν επαρκή έσοδα ή εξοικονόμηση χρημάτων 

για την αποπληρωμή του χρέους και ως εκ τούτου, γίνεται δεκτό ότι μπορούν να κινητοποιήσουν 

χρήματα της αγοράς 

Ειδικά η παροχή εγγυήσεων / εξασφαλίσεων θα μπορούσε να βοηθήσει: 

 τις επιχειρήσεις υλοποίησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας (ή τους αιτούντες δάνειο) να 

επιτύχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση και να μειώσουν το κόστος κεφαλαίου. 

 τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να μετριάσουν το ανάληψη του κινδύνου σε σχέση τεχνολογίες ή έργα 

που έχουν μικρότερη εμπειρία. 

  

Τα κύρια μειονεκτήματα της της λύσης του εξωτραπεζικού δανεισμού  είναι: 

 έχει σχετική υψηλό κόστος συναλλαγών,  

 έχει διάρκεια αποπληρωμής που δεν  είναι κατάλληλη για μεγάλη ενεργειακή αναβάθμισης κτηρίων 

(μείωση τελικής ενεργειακής κατανάλωσης > 60%) ή την μετατροπή τους σε σχεδόν μηδενικής 

ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).  

Επιπλέον, η παροχή εγγυήσεων / εξασφαλίσεων έχει το μειονέκτημα ότι δεν παρέχει κάποια λύση στα 
προβλήματα ρευστότητας. 

 

 

3.3.4. ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗΣ  

Τομέας  Ενεργειακή αποδοτικότητα – αναβάθμιση συστημάτων παροχής και διαχείρισης 
ενέργειας 

Έργο Παραχώρηση για τον σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία των σταθμών 
παροχής ενέργειας και ισχύος, συστημάτων, εργασιών και υπηρεσιών για το 
κέντρο υγειονομικής περίθαλψης «Policlinico S. Orsola-Μαλπίγκι» στην 
Μπολόνια  

Τοποθεσία 
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Τύπος 
επένδυσης 

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην ανακαίνιση των συστημάτων παραγωγής 
ενέργειας, με την κατασκευή ενός νέου σταθμού τρι-παραγωγής ενέργειας που 
μπορεί να παρέχει θερμική ενέργεια και του συστήματος διανομής θέρμανσης & 
ψύξης. Είναι μία από τα μεγαλύτερα έργα ενεργειακής αναβάθμισης στην Ιταλία 
με την μορφή χρηματοδότησης PPP 

Χρηματοδοτικό 
σχήμα 

Επενδύσεις ύψους περίπου 41 εκατομμυρίων ευρώ, 32 από τα οποία  
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
(EEEF) μέσω της έκδοσης δύο ομολόγων έργου, διάρκειας 20 ετών.  

 

Αναμενόμενα 
αποτελέσματα 

4.863 TEP/έτος, περίπου 27% εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση περίπου 

14.457tn εκπομπών CO2  
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3.4. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ  

3.4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Οι επιδοτήσεις και τα ειδικά ταμεία είναι χρηματοπιστωτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη 

χρηματοδότηση έργων με θετικές οικονομικές αποδόσεις, οι οποίες όμως είναι μικρότερες από τις 

«απαιτήσεις της αγοράς», από την άποψη: 

 της οικονομικής ανταποδοτικότητας (μικρότερη από τις απαιτήσεις της αγοράς),  

 του χρόνου απόσβεσης (μεγαλύτερος από τις απαιτήσεις της αγοράς),  

 των παρεχόμενων οικονομικών εξασφαλίσεων (ανεπαρκείς σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς),  

 των οικονομικών στοιχείων του κύριου του έργου (αδύναμα σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς). 

Προκειμένου να καλύψει το κενό της αγοράς και ταυτόχρονα να μειώσει τη δέσμευση πόρων για 

επιχορήγησεις, δημιουργήθηκαν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία, που στοχεύουν στην βελτίωση των 

οικονομικών χαρακτηριστικών τέτοιων έργων και κατά συνέπεια να τα καταστήσουν ελκυστικά για την 

αγορά. 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χορηγούν επιδοτήσεις, συνήθως: 

 δημιουργούνται και χρηματοδοτούνται από δημόσια θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκά, εθνικά, τοπικά) 

ή/και φιλανθρωπικούς φορείς (π.χ. ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, ΜΚΟ, κ.λπ.) για την 

επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων 

 η διαχείριση τους γίνεται από εξειδικευμένους φορείς (π.χ. τράπεζες, διαχειριστές ιδιωτικών 

επενδυτικών κεφαλαίων, αναπτυξιακές τράπεζες, κλπ.), οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις 

συγχρηματοδοτούν τα έργα που διαχειρίζονται 
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ΣΧΗΜΑ 19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  

 

Δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένας γενικός ορισμός για τα επιδοτούμενα κεφαλαία, εξαιτίας των μεγάλων 

διαφορών που έχουν μεταξύ τους, όσον αφορά για παράδειγμα τον σκοπό, την διαδικασία χορήγησης ή 

/και τον φορέα διαχείρισης. Παρόλα αυτά, στη συνέχεια επιχειρείται να καταγραφούν τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά τους .  

Στόχοι – τα επιδοτούμενα κεφάλαια σε αρκετές περιπτώσεις διαδραματίζουν καίριο ρόλο τη 

χρηματοδοτική διάρθρωση πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας, καλύπτοντας το κενό μεταξύ 

επιχορηγήσεων και χρηματοδότησης. Οι πλέον τυπικοί στόχοι των επιδοτούμενων κεφαλαίων είναι:  

 η μείωση της χρήσης επιχορηγήσεων, μέσω της χρήσης οικονομικών εργαλείων που επιτρέπουν την 

ανακύκλωση κεφαλαίων (π.χ. εγγυήσεις, δάνεια, χρηματοδοτικά κεφάλαια) που επηρεάζουν θετικά 

τις προσδοκίες για οικονομική ανταποδοτικότητα, οι οποίες είναι χαμηλότερες από τις απαιτήσεις της 

αγοράς, 

 να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, με τον διαμοιρασμό των 

γνώσεων μεταξύ των δύο μερών,  

 να προσελκύσει ιδιωτικούς πόρους για συγχρηματοδότηση (οι διαχειριστές ιδιωτικών κεφαλαίων 

μπορεί να αποφασίσουν την συγχρηματοδότηση των έργων ιδιωτικούς τους πόρους). 

Χρηματοδότες/επενδυτές – επιδοτούμενων κεφαλαίων είναι κυρίως δημόσιοι φορείς ή φιλανθρωπικοί 

οργανισμοί, όπως: διαχειριστικές αρχές της ΕΕ (π.χ. ERDF, ESF, EARDF,  κ.λπ.), εθνικοί αναπτυξιακοί φορείς, 

διεθνείς οργανισμοί, οργανώσεις, κλπ. Αυτές οι νομικές οντότητες συνήθως: 

Energy efficiency  
SPV Projects 

Local Authorities

Public Authorities
(e.g. EU, National and/or  

Regional Entities)

Subsidized Fund

Philanthropic Entities 
(Foundations, charities)

Se
le

ct

Specialized Entities 
(e.g. banks, Private Equity 

Funds, development 
banks )Managing

€

€

€

€
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 λειτουργούν με βάση τα επενδυτικά σχέδια για την βελτίωση / προώθηση των 

κοινωνικών/περιβαλλοντικών συνθηκών σε μια περιοχή (π.χ. επιχειρησιακά προγράμματα, σχέδια 

ανάπτυξης, κλπ.),   

 χρηματοδοτούν συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και τελικών αποδεκτών (π.χ. προώθηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια  με χρηματοδότηση μέσω Εταιρειών Ενεργειακών 

Υπηρεσιών),  

 χρησιμοποιούν την πλειοψηφία των πόρων τους (π.χ. ERDF, ESF, LIFE, κ.λπ.) για παροχή 

επιχορηγήσεων και τους υπόλοιπους για την παροχή επιδοτήσεων  ενδιάμεσων φορέων (π.χ. τράπεζες, 

ιδιωτικές εταιρείες επενδύσεων κεφαλαίων, κλπ.). 

Για την διαχείριση των επιδοτούμενων κεφαλαίων χρειάζονται συνήθως επαγγελματίες διαχειριστές 

κεφαλαίων (π.χ. τράπεζες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, κ.λπ.), καθώς:  

 σε πολλές χώρες πιθανόν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη διαχείριση των κεφαλαίων από 

δημόσιους φορείς (π.χ. διαχειριστικές αρχές), οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργούν ως δανειστές 

ή/και επενδυτές μετοχικού κεφαλαίου, 

 πιθανόν υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί στη διαχείριση των κεφαλαίων από δημόσιους φορείς, οι 

οποίοι είτε δεν έχουν εμπειρία στην επιλογή και διάρθρωση οικονομικά βιώσιμων έργων, είτε στη 

σύναψη σχετικών συμβάσεων, 

 γιατί εταιρείες / επαγγελματικούς φορείς διαχείρισης μπορεί να συμμετέχουν στην ανάληψη 

επενδυτικών κινδύνων. 

Χρηματοοικονομικά προϊόντα – για την παροχή των επιδοτήσεων χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα 

προϊόντων, όπως εν συντομία αναφέρονται παρακάτω:  

 Επενδυτικά κεφάλαια είναι οικονομικό εργαλείο με την υψηλότερο κίνδυνο, αποτελώντας μία από τις 

τελευταίες οικονομικές επιλογές, ιδιαίτερα για έργα ενεργειακής αποδοτικότητας που πιθανότατα 

έχουν μικρές εκτιμώμενες αποδόσεις ή/και αφορούν Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) με 

ανεπαρκή κεφάλαια 

 Χρηματοδότηση με ήπιους όρους, επιτυγχάνεται με την παροχή υβριδικών μορφών χρηματοδότησης 

(π.χ. δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, μετατρέψιμων ομολογιών, κ.λπ.). Σε έργα εξοικονόμησης 

ενέργειας, συνήθως παρέχονται στους επενδυτές με στόχο των μετριασμό των κινδύνων που 

αναλαμβάνουν.  

 Δανεισμός, η χρηματοδότηση με επιδοτούμενα κεφάλαια έχει συνήθως ευνοϊκότερους όρους σε 

σχέση με τον συνήθη τραπεζικό δανεισμό, όσον αφορά το επιτόκιο, διάρκεια ή/και εξασφαλίσεις.  

 Χρηματοδοτικά εργαλεία παροχής εγγυήσεων (περιγράφονται λεπτομερώς στις επόμενες 

παραγράφους) που μειώνουν τον κίνδυνο που αναλαμβάνει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. 

 Άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα που μπορεί να περιλαμβάνουν την χρηματοδότηση μέσω 

crowdfunding (που προσφέρουν στους επενδυτές μίας μορφής ανταποδοτικότητας), την επιχορήγηση 

επιτοκίου δανείων από εμπορικές τράπεζες, κλπ. 

Τελικοί δικαιούχοι και διαδικασίες επιλογής του έργου – όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες 

παραγράφους, οι δημόσιοι φορείς που παρέχουν επιδοτούμενα κεφαλαία για την υποστήριξη κοινωνικών 

/ περιβαλλοντικών παραμέτρων, λειτουργούν αξιολογώντας τα σχετικά επενδυτικά σχέδια βάσει 

δομημένων και άκαμπτων διαδικασιών (π.χ. δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών, διαδικασία 
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υποδοχής αιτημάτων, κλπ). Ακόμα κι αν δεν μπορούν να καταγραφούν όλα τα κριτήρια και διαδικασίες, 

μπορεί να θεωρηθεί ότι λαμβάνονται υπόψη: 

 η οικονομική βιωσιμότητα του έργου,  

 ο χρόνος αποπληρωμής του έργου,  

 οι σχετικοί κίνδυνοι 

 

 

 

ΣΧΉΜΑ 20. ΣΥΝΉΘΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΟΧΉΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΉΣΕΩΝ  

 

 

ΣΧΗΜΑ 21. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Energy efficiency 
Projects 

Local Authorities

Public Authorities
Select

€

Traditional Grant scheme

€

Energy efficiency
SPV Projects

Local Authorities
Public Authorities 

Philanthropy Entities

Subsidized Fund

Select

€

Financial instrument financing in a energy efficiency process

Other investor
(e.g. ESCo)

Specialized Entities 

€

M
an

ag
in

g
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Διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου - όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους οι 

παροχές επιδοτήσεων συνοδεύονται από άκαμπτες και δομημένες διαδικασίες παρακολούθησης και 

ελέγχου, που πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες των επιδοτούμενων κεφαλαίων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

PRIVATE FINANCE FOR ENERGY EFFICIENCY (PF4EE) 

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) έχει προκύψει από την 

συνεργασία της European Investment Bank (EIB) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Commission) 

το οποία επιδιώκει να αντιμετωπίσει την περιορισμένη πρόσβαση σε επαρκή και προσιτή χρηματοδότηση, 

από ιδιωτικούς φορείς, για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Το χρηματοδοτικό εργαλείο Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)  στοχεύει σε έργα που 

υποστηρίζουν την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για την ενεργειακής αποδοτικότητας ή άλλα 

προγράμματα αποδοτικότητα ενέργειας των κρατών μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα το PF4EE έχει δύο 

βασικούς στόχους: 

Όνομα 

ταμείου 

Υποστηρικτές Δικαιούχοι Χώρες που 

είναι 

διαθέσιμο 

Προϋπολογισμός Μέγεθος 

επενδύσεων 

 Καταλληλόλητα 

για nZEB 

Private 

Finance For 

Energy 

Efficiency 

(PF4EE) 

EIB, LIFE 
Τοπικές 

αρχχές, ΜΜΕ, 

ΕΕΥ 

ES, CZ, FR € 480 mln < €5 mln  Υψηλή 

ESIF Financial 

Instruments 

(Former 

JESSICA) 

EIB 
Δημόσιες 

αρχές 

Εξαρτάται 

από το 

επιχειρησιακό 

πρόγραμμα 

Εξαρτάται από το 

επιχειρησιακό 

πρόγραμμα 

Εξαρτάται 

από το 

επιχειρησιακό 

πρόγραμμα 

 Υψηλή 

EIB 

Intermediated 

Loans 

EIB 

Οργανισμοί 

και εταιρείες 

δημόσιου και 

ιδιωτικού 

τομέα 

EU    Μεσαία 

European 

Fund for 

Strategic 

Investments 

(EFSI) 

EIB 

Οργανισμοί 

και εταιρείες 

δημόσιου και 

ιδιωτικού 

τομέα 

EU 28 

€ 16 mln για 

παροχή 

εγγυήσεων 

€ 5 bln κεφάλαια 

για συνεπένδυση 

Δεν υπάρχουν 

περιορισμοί 
 Μικρή 
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 να καταστήσει τον δανεισμό, για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μια πιο βιώσιμη 

δραστηριότητα για τα Ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ένα διακριτό τμήμα της αγοράς 

 να αυξηθεί η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης μέσω δανεισμού για τις επιλέξιμες επενδύσεις  

Η διαχείριση του χρηματοδοτικού εργαλείου Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) γίνεται από την 

European Investment Bank (EIB), ενώ στα προς διαχείριση κεφάλαια συμμετέχει το Programme for the 

Environment and Climate Action (πρόγραμμα LIFE). Το πρόγραμμα LIFE δεσμεύει €80m για την μείωση του 

πιστωτικού κινδύνου και παρέχει εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η European Investment Bank 

(EIB) θα μοχλεύσει αυτό το ποσό, διαθέτοντας κεφάλαια €480m για μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

Το όργανο, όπου είναι ενεργοποιημένο, υλοποιείται από ένα ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Ο 

ενδιάμεσος χρηματοδοτικός φορέας είναι ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έχει επιλεγεί για να 

συμμετάσχςι στην υλοποίηση του PF4EE σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους που εμπεριέχονται στο 

«Request for Proposals» 45 και στο οποίο περιλαμβάνονται μία ή περισσότερες νομικά δεσμευτικές 

συμφωνίες. 

Οι τελικοί αποδέκτες του PF4EE θα πρέπει να πρέπει να περιλαμβάνονται  στα εθνικά σχέδια δράσης για 

την ενεργειακής αποδοτικότητας (NEEAP) των χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους τελικούς 

αποδέκτες μπορούν να περιλαμβάνονται φυσικά πρόσωπα, ενώσεις ιδιοκτητών οικιστικών ακινήτων, 

επιχειρήσεις, δημόσια ιδρύματα/οργανισμοί και οποιαδήποτε άλλη επιλέξιμη οντότητα που 

πραγματοποιεί επενδύσεις που σχετίζονται με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας46.   

 

 

ΣΧΗΜΑ 22. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ PF4EE47  

 

                                                           
 

45 “Request for proposals in order to become a Financial Intermediary under the PF4EE” - 

http://www.eib.org/attachments/documents/pf4ee_request_for_proposals_en.pdf  
46 See pag. 24 of the document “Request for proposals in order to become a Financial Intermediary under the PF4EE”  
47 Source: European Investment Bank  

http://www.eib.org/attachments/documents/pf4ee_request_for_proposals_en.pdf
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Το PF4EE δύναται να παρέχει: 

 παροχή εγγυήσεων με την μορφή εξασφαλίσεων σε μετρητά για μέρους του χαρτοφυλακίου έργων 

ενεργειακής αποδοτικότητας που χρηματοδοτηθούν με ευθύνη του ενδιάμεσου φορέα 

διαχείρισης (RSF) 

 μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ  σε ανταγωνιστικές τιμές (ΕΙΒ ΕΕLoan) 

 εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τους χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές (εμπειρογνώμονα 

υποστήριξη διευκόλυνση - ESF)  

Από τις 31 Δεκεμβρίου 2015, το μέσο υποστηρίζεται από τρεις ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, οι οποίοι δέχονται την παροχή εγγυήσεων και τεχνικής βοήθειας συνολικού 

προϋπολογισμού €14 εκατ. Το PF4EE είναι τώρα διαθέσιμο στην Ισπανία, Τσεχία και Γαλλία. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 23. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ PF4EE48  

 

Η εμπειρία από την εφαρμογή του PF4EE στην Ισπανία49 σχετικά με την ενεργειακή απόδοση στον 

ξενοδοχειακό τομέα έδειξε πως αυτό συνδυάζει αποδοτικά τρία στοιχεία: 

 Το πρώτο είναι δάνειο της EIB για την βελτίωση των χαρακτηριστικών χρηματοδότησης των 

επενδύσεων που χρηματοδοτούνται τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό – την τράπεζα από 

Santander  

 Το δεύτερο στοιχείο καλύπτει εν μέρει ενδεχόμενες ζημίες της Santander από τα σχετικά δάνεια 

ενεργειακής αποδοτικότητας  

                                                           
 

48 “Request for proposals in order to become a Financial Intermediary under the PF4EE” – document published on 19/01/2015 
49 The European Investment Bank and Banco Santander signed an agreement worth EUR 50 million under the Private Finance for Energy Efficiency 

initiative, a new European scheme to increase and improve financing conditions to private sector investments in reducing energy use in Spain. 
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-300-eib-banco-santander-agreement-to-finance-investments-in-energy-efficiency-
in-the-hotel-sector.htm 

http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-300-eib-banco-santander-agreement-to-finance-investments-in-energy-efficiency-in-the-hotel-sector.htm
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-300-eib-banco-santander-agreement-to-finance-investments-in-energy-efficiency-in-the-hotel-sector.htm
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 Το τρίτο στοιχείο στοχεύει στην ενίσχυση της δυνατότητας τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης 

της Santander, μεταφέροντας την τεχνική και οικονομική εμπειρία από παρόμοια έργα στην ΕΕ. 

 

Εάν ένας Δήμος ή άλλος τελικός δικαιούχος θα ήθελε να εξετάσει την πιθανότητα χρηματοδότησης από το 

συγκεκριμένο εργαλείο, τότε θα έπρεπε να: 

 επιβεβαιώσει ότι το PF4EE είναι ενεργοποιημένο;  

 να ελέγξει ποιος είναι ο ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικος οργανισμός για την υλοποίηση του έργου 

 να ελέγξει αν το υποψήφιο έργο είναι επιλέξιμο 

 να ενημερωθεί για τα βήματα / διαδικασία που ορίζονται από τον ενδιάμεσο χρηματοπιστωτικό 

οργανισμό για να ξεκινήσει την διαδικασία επιλογής 

 

 

Τύπος Δικαιούχοι Χώρες50 Προϋπολογισμός 

Προνομιακοί όροι 
χρηματοδότησης 
και παροχή 
εγγυήσεων 

Τοπικοί φορείς, ΜΜΕ, 
ESCOs 

ES, CZ, FR € 480 mln 

ΠΊΝΑΚΑΣ 8. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ PF4EE  

Reference: http://www.eib.org/pf4ee 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΆ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΆ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΆ ΤΑΜΕΊΑ (ESIF) – ΠΡΏΗΝ JESSICA 

Χρηματοδοτικά εργαλεία (FIs) του European Structural and Investment Funds (ESIF) μετατρέπουν πόρους 

της ΕΕ σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα, όπως δάνεια, εγγυήσεις, παροχή κεφαλαίων για συμμετοχές και 

άλλους μηχανισμούς ανάληψης κινδύνων. Αυτά χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για να υποστηρίξει 

οικονομικά βιώσιμα έργα που προωθούν τους στόχους της πολιτικής της ΕΕ. 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία (FIs) αποσκοπούν στην καλή και αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων της 

ΕΕ, εξασφαλίζοντας ότι οι επιχορηγήσεις συμπληρώνονται από άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, έτσι 

ώστε η χρηματοδότηση της ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά και ξανά, ανακυκλώνοντας τα διαθέσιμα 

κεφάλαια. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία (FIs) μπορούν να συνδυαστούν με τεχνική υποστήριξη ή την παροχή 

εγγυήσεων / τόκων επιδοτήσεων. 

Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου χρηματοδοτικού εργαλείου που έχει αναπτυχθεί είναι το Ταμείο Αστικής 

Ανάπτυξης (UDF). Το UDF μπορεί να επενδύσει σε συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ολκληρομένα 

έργα για βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, πολλά έργα 

χρηματοδοτήθηκαν από το UDF στο πλαίσιο του προγράμματος JESSICA. Οι κυριότερες επιτυχίες του 

JESSICA ήταν ότι: 

                                                           
 

50 It is possible to activate the PF4EE in every Participating Country (Member State of European Union) 

http://www.eib.org/pf4ee
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 ότι το διαρθρωτικό ταμείο υποστήριξε τα έργα πιο αποδοτικά και αποτελεσματικά, καθώς δεν 

παρείχε επιχορηγήσεις, αλλά δημιούργησε ισχυρά κίνητρα για την υλοποίηση των έργων 

 κινητοποίησε πρόσθετους χρηματοδοτικούς πόρους για συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

και άλλων έργων αστικής ανάπτυξης με έμφαση στην αειφορία  

 χρησιμοποίησε τη χρηματοδοτική και διαχειριστική εμπειρία από διεθνή χρηματοοικονομικά 

ιδρύματα όπως η EIB 

 ενθάρρυνε την ανάπτυξη των επενδυτικών σχεδίων μέσω της υποστήριξης από τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ήταν δεσμευμένα στην υλοποίηση του μέσου. 

 

Τύπος Δικαιούχοι Χώρες Προυπολογισμός 

Κυρίως δάνεια και 
σε μικρότερο 
βαθμό συμμετοχές 
κεφαλαίων και 
παροχή 
εγγυήσεων 

Κυρίως δημόσιοι φορείς  
Εξαρτάται από το 

επιχειρησιακό 
πρόγραμμα 

Εξαρτάται από το 
επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ESIF  

Αναφορά: http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΤΡΆΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (ΕΤΕΠ/EIB): ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέχει δάνεια σε τοπικές τράπεζες που λειτουργούν σαν ενδιάμεσοι 

φορείς για την χρηματοδότηση των τελικών δικαιούχων. Τα δάνεια αυτά μπορούν να παρασχεθούν μόνο 

για συγκεκριμένους σκοπούς. Η βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των ΜΜΕ είναι ένας από 

αυτούς τους σκοπούς, ο οποίος περιλαμβάνει την υποστήριξη για ανταγωνιστικό και ασφαλή ενεργειακό 

εφοδιασμό. 

Οι τελικοί δικαιούχοι μπορεί να είναι: 

 Μικρές-και-μεσαίες επιχειρήσεις 

 Επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

 Μεγάλες επιχειρήσεις 

 Τοπικές αρχές / οργανισμοί 

 Εθνικές διοικήσεις / οργανισμοί 

 Φορείς του δημόσιου τομέα 

 

Όλα τα δάνεια προς ενδιάμεσους φορείς χρηματοδοτήσεων πρέπει να ικανοποιούν τουλάχιστον ένας από 

τους παρακάτω στόχους της δημόσιας πολιτικής: 

 Συνεισφέρουν στην ανάπτυξης και αύξηση της απασχόλησης – συμπεριλαμβανομένης της 

υποστήριξης των ΜΜΕ και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm
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 Συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές και 

κοινωνικές ανισότητες, την προώθηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και καινοτομίας, καθώς στην 

διασύνδεση περιφερειακών και εθνικών υποδομών μεταφορών 

 Συμβάλλουν στην περιβαλλοντική αειφορία - υποστηρίζοντας τον ανταγωνιστικό και ασφαλή 

ενεργειακό εφοδιασμό  

 Συμβάλλουν σε δράσεις για μία ανάπτυξη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή 

 

Οι όροι του δανείου οφείλουν να είναι ευέλικτοι όσον αφορά το μέγεθος, τη διάρκεια, την δομή κλπ. Ο 

χρηματοπιστωτικός φορέας διαμεσολάβησης θα πρέπει να μεταφέρει οικονομικά πλεονεκτήματα που 

παρέχονται από την EIB στον τελικό δικαιούχο.  

Τύπος Δικαιούχοι Χώρες Προϋπολογισμός 

Προνομιακοί όροι 
χρηματοδότησης 

Δήμοι Κράτη μέλη της ΕΕ Προς διαμόρφωση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB)  

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΏΝ ΕΠΕΝΔΎΣΕΩΝ (EFSI) 

Το EFSI είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από κοινού από τον όμιλο της ΕΤΕπ – την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων - και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει να 

ξεπεραστεί του επενδυτικού κενού στην ΕΕ, κινητοποιώντας την ιδιωτική χρηματοδότηση στρατηγικών 

επενδύσεων. 

Το EFSI προσφέρει εγγυήσεις ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, που 

συμπληρώνονται από την δέσμευση 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, από κεφάλαια της ΕΤΕπ. 

Με τη στήριξη του EFSI, ο Όμιλος της ΕΤΕπ θα παρέχει χρηματοδότηση για οικονομικά βιώσιμα έργα που 

προσθέτουν αξία, συμπεριλαμβανομένων έργων με υψηλότερο προφίλ κινδύνου από τις συνήθεις 

δραστηριότητες της ΕΤΕπ. Τo EFSI uα επικεντρωθεί σε τομείς καίριας σημασίας, όπου ο Όμιλος ΕΤΕπ έχει 

αποδεδειγμένη τεχνογνωσία και ικανότητα να προσδώσει ένα θετικό αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή 

οικονομία, και συμπεριλαμβάνουν: 

 Υποδομές στρατηγικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της ψηφιακής ανάπτυξης, 

μεταφορών και ενέργειας 

 Την εκπαίδευση, την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία 

 Την επέκταση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αποδοτικής χρήσης των 

πόρων 

 Την υποστήριξη σε μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης 

  

Από τις 16 Ιουνίου 2016, το EFSI έχει εγκρίνει 266 έργα, με συνολικό προϋπολογισμό €17,7 δις, εκ των 

οποίων το 22% αφορά τον τομέα της ενέργειας. 

 

Τύπος Δικαιούχοι Χώρες Προϋπολογισμός  
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Δάνεια με 
προνομιακούς 
όρους και παροχή 
εγγυήσεων 

Δημόσιος και ιδιωτικός 
τομέας 

EU 28 
€ 16 bln για την παροχή 

εγγυήσεων 
€ 5 bln διαθέσιμα κεφάλαι 

ΠΊΝΑΚΑΣ 11. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ EUROPEAN FUND FOR STRATEGIC INVESTMENT (EFSI)  

Reference: http://www.eib.org/efsi/ 

 

3.4.2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζουμε τρεις μελέτες περιπτώσης, εστιάζοντας στα ταμεία που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης με διαφορετική δυναμική.  

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ JESSICA 

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) είναι μια 

πρωτοβουλία της ΕΚ, αναπτύχθηκε από κοινού με την ΕΤΕπ και σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή τράπεζα 

του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Στοχεύει στην προώθηση των βιώσιμες επενδύσεων, την ανάπτυξη 

και την απασχόληση στις αστικές περιοχές στην ΕΕ. Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε έργα αστικής 

ανάπλασης και τις επενδυτικές τους αναγκές, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων ενεργειακής 

απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε πόλεις. 

Το JESSICA ήταν ένας μηχανισμός που προβλεπόταν στους κανονισμούς της ΕΕ για την ανακυκλούμενη 

χρήση κεφαλαίων, ΕΕ 2007/2013 (σε συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) που 

απευθύνεται σε  περιφέρειες και κράτη μέλη που συνήθως επενδύουν σε κοινωνικές πρωτοβουλίες μέσω 

δημόσιες επιχορηγήσεις. Η στρατηγική επένδυσης των κεφαλαίων του JESSICA συνδέονται συνεπώς με το 

διαχειριστικό πρόγραμμα του ERDF, από το οποίο προέρχονται οι πόροι του JESSICA.  

Το JESSICA εφαρμόστηκε σε αρκετές Ευρωπαϊκές περιφέρειες και κράτη μέλη, με διαφορετικές 

προσαρμογές, αλλά το κύριο σύστημα, όπως αναφέρεται στο διάγραμμα που ακολουθεί, προβλέπει: 

 Η περιφερειακή Διαχειριστική αρχή (MA) είναι καταρχήν υπεύθυνη για την διαχείριση των πόρων 

του ERDF 

 Το ταμείο διαχείρισης χαρτοφυλακίου (συνήθως η ΕΙΒ), ενεργεί ως μεσάζων προς την 

περιφερειακή διαχειριστή αρχή (ΜΑ), παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη για τον ορισμό της 

στρατηγικής της JESSICA και την παρακολούθηση του  

 Το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (Urban Development Fund), επιλέγονται από το ταμείο 

χαρτοφυλακίου και υπεύθυνος για την επένδυση των διαχειριζόμενων πόρους σε έργα· 

 Τα έργα που επωφελούνται από πόρους του JESSICA, συνήθως υλοποιούνται από χρηματοδοτικά 

σχήματα ΣΔΙΤ  

 

http://www.eib.org/efsi/
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ΣΧΗΜΑ 24. ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA 

 

ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ JESSICA ΣΤΗ ΣΙΚΕΛΙΑ 

Το JESSICA για τη Σικελία ήταν εφοδιασμένο με 53 εκατομμύρια ευρώ (κεφάλαια FESR) για επένδυση σε 

έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εντός της περιφέρειας. Επιπλέον, η 

κοινοπραξία επιλεγεί από την ΕΤΕπ για τη διαχείριση του Ταμείου (που αποτελείται από μια εθνική 

τράπεζα και δύο τεχνικούς και οικονομικούς συμβούλους) με την δέσευση συγχρηματοδότησης έργων 

ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών με οικονομικούς πόρους της τράπεζας. 

Το ταμείο JESSICA στην Σικελία προσέφερε, μετά από καθορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης και 

σύμφωνα με του όρους51 δανεισμού, σε δήμους ή σε ESCO / άλλες επιχειρήσεις με χαμηλά επιτόκια. Η 

ενεργοποίηση των κεφαλαίων του JESSICA υπόκειται σε δέσμευση συγχρηματοδότησης (τραπεζών και 

ιδιωτικών πόρων) τουλάχιστον του 30%. 

Μερικά χαρακτηριστικά των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου JESSICA στην Σικελία ήταν52: 

 μεσοπρόθεσμα – μακροπρόθεσμα δάνεια / στεγαστικά επικουρούμενα όταν κρίνεται αναγκαίο 

από τις εγγυήσεις, να αξιολογηθούν από καιρό σε καιρό και σε κάθε περίπτωση στο μέγιστο βαθμό 

που επιτρέπει το 70% του κόστους του επιλέξιμου σχεδίου 

 ενίσχυση της εργασίας 

 σταθερό επιτόκιο, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων 

                                                           
 

51 Such as “State Aid Rule” 
52 Reference: http://www.iccreabancaimpresa.it/doc/default.asp?i_menuID=4963&i_cartellaID=32810  
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Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει μια σύντομη περίληψη των δύο επενδυτικών σχεδίων που 

χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο JESSICA στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

 

 JESSICA SICILY – TRAPANI  JESSICA SICILY – RIBERA 
Τομέας Ενεργειακή αποδοτικότητα σε 

φωτισμό δημόσιων χώρων 
Ενεργειακή αποδοτικότητα σε φωτισμό 
δημόσιων χώρων 

Έργο Σύμβαση παραχώρησης για την 
μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των 
εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 

Σύμβαση παραχώρησης για την μελέτη, 
κατασκευή και λειτουργία των 
εγκαταστάσεων δημόσιου φωτισμού 

Τοποθεσία Δήμος Trapani, Sicily 

 
 

Δήμος Ribera, Sicily 

 

Τύπος 
επένδυσης 

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην 
ανακαίνιση ολόκληρου του 
συστήματος δημόσιου φωτισμού, 
συμπεριλαμβάνοντας την 
αντικατάσταση των παλαιών 
λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες 
τύπου LED και την εγκατάσταση 
συστημάτων απομακρυσμένου 
ελέγχου  

Η παρέμβαση επικεντρώνεται στην 
ανακαίνιση ολόκληρου του συστήματος 
δημόσιου φωτισμού, 
συμπεριλαμβάνοντας την 
αντικατάσταση των παλαιών 
λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες τύπου 
LED και την εγκατάσταση συστημάτων 
απομακρυσμένου ελέγχου 

Ταμείο JESSICA  Κεφάλαια JESSICA: 2,2 mln Euros (70% 
της συνολικής επένδυσης) 

Κεφάλαια JESSICA: 1,0 mln Euros (70% 
της συνολικής επένδυσης) 

Δικαιούχοι ΕΕΥ (ESCo) ΕΕΥ (ESCo) 
 

 

Όπως είχε αναφερθεί παραπάνω, σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε διαφορετικά έργα που υλοποιήθηκαν 

με την χρήση του χρηματοπιστωτικού εργαλείου JESSICA. Τέτοια είναι και αυτά που ακολουθούν.  
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 ΤΟ JESSICA ΣΤΗΝ ΕΣΘΟΝΙΑ  ΤΟ JESSICA ΣΤΗΝ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 
Δημόσιοι πόροι 49 mln €( + 15% αυτο - 

χρηματοδότηση, συνολικά 57 mln 
€) 

227 mln € 

Φορέας 
διαχείρισης 

EIB EIB 

Διάρθρωση 
ταμείου Αστικής 
Ανάπτυξης / Urban 
Development Fund 
(UDF) 

 ERDF 
 CEB 
 KredEx  

 6.000.000,00 € to Šiauliu bank (I 
JESSICA Call 2010);  

 6.000.000,00 € to Swedbank (I 
JESSICA Call 2011);  

 6.000.000,00 € to SEB bank (I JESSICA 
Call 2012);  

 10.000.000,00 € to Šiauliu bank (II 
JESSICA Call 2011);  

 20.000.000,00 € undergoing III 
JESSICA Call 2012 

UDF 
συγχρηματοδότηση 

n/d n/d 

Τύποι έργων που 
υποστηρίχθηκαν  

Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί η 
ανακαίνιση των κτηρίων 
διαμερισμάτων και να αυξήσουν 
την ενεργειακή τους απόδοση 
τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της 
βελτίωσης της προσβασιμότητας 
του δανειακού κεφαλαίου μέσω 
του KredEx45. Ευνοϊκές συνθήκες 
προκύπτουν από το συνδυασμό των 
μηδέν σημαίνει ότι ενδιαφέρον με 
εξωτερική χρηματοδότηση. Εδώ και 
πολύ καιρό χαμηλότοκα δάνεια 
προσφέρονται για πολυκατοικίες 
να επιτύχουν ενεργειακή 
efficiency47. Σταθερό επιτόκιο για 
10 χρόνια, μεταξύ 3,7% - 4,2%.  
Διάρκεια αποπληρωμής έως και 20 
χρόνια. Έναρξη: 24.06.2009 

 
Εκσυγχρονισμός των πολυκατοικιών: 
αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, 
ζεστού νερού, αντικατάσταση 
κουφωμάτων, μονώσεις κτηριακού 
κελύφους, αντικατάσταση εξοπλισμού 
και αγωγών πόσιμου νερού, επισκευή 
αποχετευτικού συστήματος, επισκευή 
ηλεκτρικών καλωδιώσεων, 
επισκευαστικές εργασίες σε 
κλιμακοστάσια 
  
 

Επενδεδυμένα 
κεφάλαια 

n/d  
385.319,16 €  

Δήμοι n/d  Plungė 
Κυριότερα 
αποτελέσματα 

 Μέσος όρος εξοικονόμησης 
ενέργειας: 33% 

 Συνολικό ποσό δάνειων: €10.2 
εκατομμύρια (από 31.07.2010) 

 Μέσο κόστος ανακαίνισεων: 
€76.600 EUR 

 Αριθμός πολυκατοικιών που  
ανακαινισθηκαν: 122 (Ιούλιος 
2010)  

 Ενεργειακή κλάση πριν την 
ανακαίνιση (εκσυγχρονισμό): E 

 απαιτούμενη αποδεκτή κλάση μετά 
την ανακαίνιση: C ή υψηλότερη 

 Επιτευχθείσα ενεργειακή κλάση: B 
 Κατανάλωση ενέργειας πριν από τον 

εκσυγχρονισμό: 
293.94kWh/m2/έτος  

 Κατανάλωση ενέργειας μετά από 
τον εκσυγχρονισμό: 
121.01kWh/m2/έτος 
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 Εξοικονόμηση ενέργειας: 58,83% 
 

  

3.4.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων (nZEB) σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) 

έχουν  απαιτούν συνήθως μεγάλο χρόνο αποπληρωμής και έχουν χαμηλή οικονομική βιωσιμότητα. 

Επιπροσθέτως, ο Δήμος δεν είναι συχνά σε θέση να παράσχει το απαιτούμενο ποσό της χρηματοδότησης 

για την χρηματοδότηση του έργου και οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών δεν ενδιαφέρονται για τέτοια 

έργα εάν αυτοί δεν προσφέρουν μια καλή οικονομική απόδοση. Έτσι, η διαθεσιμότητα επιδοτούμενων 

κεφαλαίων θα μπορούσε να βοηθήσει τον Δήμο ή τις Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ / ESCos) να 

επιτύχουν μείωση του κόστους κεφαλαίου και βελτίωση της βιωσιμότητας του έργου. 

Τα επιδοτούμενα κεφαλαία που προσφέρονται με τη μορφή δανείων χαμηλού ή μηδενικού επιτόκιο είναι 

πολύ χρήσιμο χρηματοοικονομικά μέσα για έργα nZEB. Όπως αποτυπώνεται στο παραδοτέο D2.5 του 

προγράμματος CERtuS, τα περισσότεροι από τα έργα που αποσκοπούν σε ενεργειακές αναβαθμίσεις 

κτηρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) χρειάζονται οικονομική ενίσχυση για να είναι 

ελκυστικά σε ΕΕΥ και να ενεργοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ευρωπαϊκά και εθνικά/περιφερειακοί θεσμού γνωρίζοντας την παραπάνω ανάγκη προσφέρουν στην 

αγορά κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα. Στην πραγματικότητα, πολλά έργα στον τομέα της ενεργειακής 

αποδοτικότητας χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα JESSICA με δάνεια χαμηλού ή μηδενικού 

επιτοκίου. Το JESSICA, με συγχρηματοδότηση των επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, είναι ένα κατάλληλο 

χρηματοδοτικό εργαλείο για την αύξηση της οικονομικής βιωσιμότητας των έργων που στοχεύουν σε 

κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). Επιπλέον, σε αντίθεση με τις επιχορηγήσεις, 

οι επιχορηγήσεις επιτρέπουν την ανακύκλωση των κεφαλαίων που επενδύονται, έτσι ώστε να είναι 

διαθέσιμα για να επανεπενδύσουν τους σε νέα έργα. 

Εντέλει,  τα επιδοτούμενα κεφάλαια θεωρούνται χρήσιμα γιατί: 

 παρέχουν στους δήμους ρευστότητα για να κάνουν επενδύσεις 

 βοηθούν τις ΕΕΥ στη μείωση του κόστους κεφαλαίου, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το χρόνο 

αποπληρωμής και την αύξηση της απόδοσης της επένδυσης 

 συμβάλλουν στην ενεργοποίηση συγχρηματοδότησης από ιδιωτικές πηγές 

 επιτυγχάνουν την ανακύκλωση των κεφαλαίων, έτσι ώστε μπορούν να επανεπενδυθούν σε νέα 

έργα 

 υπό προϋποθέσεις, προβλέπουν διαδικασίες που δεν απαιτούν ιδιαίτερα δύσκολη διαχείριση 

 

Από την άλλη πλευρά, τα επιδοτούμενα κεφάλαια μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν τα παρακάτω 

μειονέκτημα:  

 Μπορεί να είναι ανεπαρκή για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των έργων 

 Τα οικονομικά οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας δεν θεωρούνται ως ταμειακή ροή από 

ορισμένους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές - οργανισμούς 
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 Τα έργα μπορούν πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρά κριτήρια για να είναι επιλέξιμα από τα 

ταμεία παροχής επιδοτούμενων κεφαλαίων. 
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3.5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  

3.5.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Επιχορηγήσεις είναι ένα είδος οικονομικής ενίσχυσης, που δεν πρέπει να αποπληρωθεί. Γενικά, 

επιχορηγήσεις παρέχονται για έργα που δεν είναι εμπορεύσιμα, που σημαίνει ότι αυτά δεν μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν υπό κανονικές συνθήκες αγοράς, για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα τραπεζικό 

δάνειο.  

Ο ορισμός των επιχορηγήσεων σύμφωνα με την ΕΕ είναι53: “direct contributions, by way of donation, from 

the budget in order to finance either an action intended to help achieve an objective part of the EU policy 

or the functioning of a body which pursues an aim of general European interest or has an objective forming 

part of a EU policy”. Δηλαδή οι επιχορηγήσεις αφορούν άμεσες εισφορές για τη χρηματοδότηση ενέργεια 

ή έργου που συνάδει με τους αντικειμενικούς στόχους της πολιτικής της ΕΕ ή αφορούν τη λειτουργία ενός 

οργανισμού που επιδιώκει ένα στόχο γενικού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή έχει αντικειμενικό που 

αποτελεί μέρος μιας πολιτικής της ΕΕ.  

Για χρηματοδότηση ενεργειακών αναβαθμίσεων κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

(nZEB), η παροχή επιχορήγηση γίνεται συνήθως μέσω της γενικής κυβέρνησης ή άλλες διαχειριστικές αρχές 

που αντιπροσωπεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους οργανισμούς. Οι Δήμοι θα μπορούσε να είναι 

δικαιούχοι των επιχορηγήσεων για ανακαινίσεις κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης 

(nZEB).  

Η συνήθης διαδικασία είναι ότι ο πάροχος των επιχορηγήσεων δημοσιοποιεί μία πρόσκληση με τους 

ειδικούς στόχους και απαιτήσεις για την επιλεξιμότητα των έργων. Οι δυνητικοί δικαιούχοι συντάσσουν 

μία πρόταση που αναμένεται να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο πάροχος των 

επιχορηγήσεων αξιολογεί τις προτάσεις για να επιλέξετε αυτές που ικανοποιούν με τον καλύτερο τρόπο 

τις προσδοκίες και τις επιθυμίες της πρόσκλησης. 

  

                                                           
 

53 Glossary of the European Commission on financial programming and budget, 

http://ec.europa.eu/budget/explained/glossary/glossary_en.cfm#g 
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3.5.2. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

Τα κυριότερα Ευρωπαικά ταμεία παροχής επιχορηγήσεων που είναι διαθέσιμα στην αγορά δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Οι επιχορηγήσεις μπορούν να χρησιμοοποιηθούν για την χρηματοδότησης της 

κατασκευής, ανακαίνισης, σχεδιασμό ή ακόμη για εργασίες προώθησης.   

Στις επόμενες παραγράφους δίνεται συνοπτική περιγραφή των κυριότερων Ευρωπαϊκών ταμείων παροχής 

επιχορηγήσεων..  

 

Όνομα ταμείο Υποστηρικτής Διαχειριστής Χώρες που 
είναι ενεργό / 
διαθέσιμο 

Προϋπολογισμός Καταλληλόλητα 
για nZeb 

ELENA 
(τεχνική 
βοήθεια) 

EE EIB 
ES, GR, IT, PT, 
(*)54 

 
Χαμηλή 
(τεχνική 
βοήθεια) 

IEE EE  ES, GR, IT, PT,   Μέσο 

INTERREG  
(2014 -2020) 

EE ERDF ES, GR, IT, PT,  m€359 Μέσο 

HORIZON 2020 
(ανάπτυξη 
ικανοτήτων) 

EE EASME ES, GR, IT, PT,  m€70 Χαμηλή 

Urbact III 
(διάχυση 
πληροφοριω΄ν) 

EE 

ERDF 
Member 
Partners States 
City and region 
members 

 
 
ES, GR, IT, PT,  

m€96.3 Χαμηλή 

UIA EE  ES, GR, IT, PT,  m€372 Ισχυρή 

LIFE+ EE  
ES, GR, IT, PT, 
(*) 

m€3,460 Χαμηλή 

The EEA Grants 
and Norway 
Grants 

Iceland, 
Liechtenstein 
and Norway 

EEA ES, GR, PT m€856 Μέσο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  

 

3.5.2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  

European Local Energy Assistance (ELENA) 

Το ELENA55 (European Local Energy Assistance) καλύπτει έως το 90% του κόστους για την τεχνική 

υποστήριξη που απαιτείται για την προετοιμασία της υλοποίησης και του χρηματοδοτικού σχήματος για 

έργα ενεργειακής αποδοτικότητας. 

                                                           
 

54 (*) EU Member state, Norway, Iceland, Liechtenstein, Croatia and FYR Macedonia 
55 http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf , http://www.eib.org/attachments/documents/elena_faq_en.pdf 

http://www.eib.org/attachments/thematic/elena_en.pdf
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Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως μελέτες σκοπιμότητας και έρευνες αγοράς, τον 

προγραμματισμός της διαχείρισης του κατασκευαστικού έργου, ενεργειακούς ελέγχους και την διενέργεια 

διαγωνισμών ανάθεσης των έργων.  

Εκτιμάται ότι η ύπαρξη καλά ανεπτυγμένων επιχειρηματικών και τεχνικών σχεδίων, μπορεί να βοηθήσει 

στην προσέλκυση χρηματοδότηση από ιδιωτικές τράπεζες και άλλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της 

ΕΤΕπ (EIB). 

Έτσι είτε πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, βιώσιμα κτίρια 

ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και δικτύων ψύξης, μεταφορές φιλικότερες προς το 

περιβάλλον κλπ, το ELENA μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές αρχές στην υλοποίησητων έργων. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά του προγράμματος ELENA εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Reference: ELENA   

  

http://www.eib.org/products/advising/elena/index.htm
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Τύπος Παροχή επιχορηγήσεων για τεχνική βοήθεια  

Στόχος  Απλούστευση των διαδικασιών σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και επενδύσεις στην αποδοτικότητα της ενέργειας σε τοπικό 

επίπεδο και την προώθηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο 

Τομέας   Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας 

σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια 

 Φωτισμός δημόσιων χώρων  

 Αστικές μεταφορές 

 Τοπικές υποδομές, έξυπνα δίκτυα (smart grid), ΤΠΕ (ICT)  

Δικαιούχοι  Τοπικοί ή / και περιφερειακοί φορείς, ομάδα δημόσιων φορέων της ΕΕ 

Μέγιστη κάλυψη 90% των δαπανών για τεχνική βοήθεια 

Επιλέξιμες δαπάνες  Δαπάνες για την τεχνική βοήθεια για επενδύσεις στον ενεργειακό 

τομέα σε πόλη και/ή περιφερειακό επίπεδο (εκτός από δαπάνες για 

εξοπλισμό) 

 Μελέτη σκοπιμότητας  

 Επιχειρηματικό σχέδιο 

 Ενεργειακή επιθεώρηση 

Κριτήρια επιλεξιμότητας  Συνολική επένδυση του έργου: 30 εκατ. € 

 Δείκτης μόχλευσης > 20 (συνολική επένδυση / δαπάνες για τεχνική 

βοήθεια > 20)  

 Ωριμότητα έργου < 3 χρόνια 

Σημείωση Εάν το έργο που έχει προγραμματιστεί δεν υλοποιηθεί, τότε  απαιτείται 

η επιστροφή των επιχορηγήσεων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ELENA 

 

HORIZON 2020 

Το πρόγραμμα Horizon 202056 είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της καινοτομίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει το πρόγραμμα HORIZON 2020 

είναι η συμμετοχή στην διασφάλιση ασφαλούς, καθαρής και αποδοτικής ενέργειας. 

                                                           
 

56 http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=4752  

http://ec.europa.eu/newsroom/horizon2020/document.cfm?doc_id=4752
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Το πρόγραμμα Horizon 2020 παρέχει χρηματοδότηση για την στήριξη δραστηριοτήτων και έργων που 

σχετίζονται με ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, βιομηχανία, θέρμανση και ψύξη, ΜΜΕ και ενεργειακά 

αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για τη βελτίωση της ελκυστικότητας των επενδύσεων 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Αναφορά: HORIZON 2020   

 

PROJECT DEVELOPMENT ASSISTANCE (PDA) 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, μέσω του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας, Horizοn 2020 και της δράσης 

Project Development Assistance (PDA) προσφέρει υποστήριξη σε έργα που στοχεύουν στην ενεργειακή 

βιωσιμότητα. Η δράση PDA του προγράμματος Horizon 2020 υποστηρίζει δημόσιους οργανισμούς, 

περιφέρειες, δήμους ή ομάδες αυτών στην φάση του σχεδιασμού για την ανάπτυξη έργων που μπορούν 

να χρηματοδοτηθούν από την αγορά.     

Ο κύριος στόχος της δράσης Project Development Assistance (PDA) (PDA) είναι να επιδείξει την οικονομική 

εφικτότητα και βιωσιμότητα μεγάλης κλίμακας έργων ενεργειακής αναβάθμισης, παρέχοντας στην αγορά 

απτά παραδείγματα που μπορούν να ενεργοποιήσουν την αγορά στην υλοποίηση ανάλογων έργων.   

Σκοπός είναι η παροχή υποστήριξης για την τεχνική, οικονομική και νομική εμπειρογνωμοσύνη που 

απαιτείται για την ανάπτυξη ισχυρών επενδυτικών σχεδίων αειφόρου ενέργειας. Κάθε €1 εκ. στήριξης του 

προγράμματος Horizon 2020 αναμένεται να προκαλέσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον €15 εκ., δηλαδή 

να επιτυγχάνεται μόχλευση κεφαλαίων μεγαλύτερη από 15.   

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος Horizon 2020 εκτιμάται προϋπολογισμός €0,5 - 1,5 ε. 

είναι επαρκής για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της δράσης PDA. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την 

υποβολή και την επιλογή προτάσεων με διαφορετικό προϋπολογισμός.  

Η δράση επικεντρώνεται στους παρακάτω τομείς: 

 έργα ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων  

 έργα ενεργειακής αναβάθμισης έργων οφογωτισμού  

 έργα ενεργειακής αναβάθμισης υπαρχόντων συστημάτων τηλεθέρμανσης / τηλεψύξης 

 έργα ενεργειακής αποδοτικότητας στις αστικές μεταφορές (στόλοι μεταφορών, εφοδιαστική αλυσίδα, 

εναλλακτική τρόποι μεταφοράς) σε αστικούς / περιαστικούς οικισμούς και σε άλλες 

πυκνοκατοικημένες περιοχές, καθώς και έργα ενεργειακής αποδοτικότητας στη βιομηχανία και τις 

υπηρεσίες. 

Συνοπτικά, τα κύρια χαρακτηριστικά  των έργων που εντάσσονται στη δράση PDA είναι:  

 Οι προτεινόμενες επενδύσεις θα ξεκινήσουν πριν από τη λήξη της έργου, πράγμα που σημαίνει ότι τα 

έργα θα πρέπει να καταλήξουν σε υπογεγραμμένες συμβάσεις (ή να ξεκινήσουν διαδικασίες 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών, όπως ενδείκνυται) για επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας, π.χ. 

κατασκευαστικές εργασίες, συμβάσεις ενεργειακών απόδοσης. 

 Παρότι οι προτάσεις μπορούν να αφορούν επενδύσεις σε μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση, η κύρια εστίαση θα πρέπει να δίνεται στην 

αξιοποίηση του δυναμικού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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 Οι προτάσεις πρέπει να είναι υποδειγματικές ως προς την φιλοδοξία τους να μειώσουν την 

κατανάλωση ενέργειας ή/και το μέγεθος των επενδύσεων που θέλουν να επιτύχουν.  

 Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να προσφέρουν καινοτομία στο χρηματοδοτικό σχήμα που 

ευελπιστούν να υλοποιήσουν (π.χ. εγγυοδοτικά κεφάλαια ή κεφάλαια πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων) ή/και στην κινητοποίηση επενδυτών (π.χ., συγκέντρωση ή εμπλοκή των ενδιαφερόμενων 

μερών).  

 Η καινοτομία θα πρέπει να υποστηριχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις πλέων πρόσφατες πρακτικές και 

τεχνολογίες 

 Επιπλέον, οι προτάσεις θα πρέπει να επιδεικνύουν υψηλό βαθμό δυνατότητα αναπαραγωγής και να 

περιλαμβάνουν ένα σαφές σχέδιο δράσης για την προώθηση των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας 

που αποκόμισαν για το έργο σε όσους πιθανόν θα ήθελαν να επαναλάβουν κάτι αντίστοιχο στην ΕΕ. 

Μέχρι στιγμής, το PDA έχει χρηματοδοτήσει 28 έργα, συνολικού προϋπολογισμού €680 εκ.57. Λεπτομέρειες 

σχετικά με την δράση PDA του Horizon 2020, καθώς και των έργων που χρηματοδοτήθηκαν58είναι 

διαθέσιμες είναι διαθέσιμο ένα έγγραφο στην ιστοσελίδα  του EASME (Executive Agency for SMEs).   

Reference: https://ec.europa.eu/easme/en/project-development-assistance-pda 

 

INTELLIGENT ENERGY EUROPE (IEE) 

Το πρόγραμμα Intelligent Energy Europe programmes59 (ΙΕΕ) δεν είναι πλέον διαθέσιμο, αν και ακόμη 

υλοποιούνται έργα που έχουν λάβει χρηματοδότηση από αυτό. Το πρόγραμμα ΙΕΕ είχε ως στόχο να 

βοηθήσεις τους οργανισμούς ή/και επιχειρήσεις πουτο επιθυμούν να συμβάλλουν στην βελτίωση της 

αειφορίας, με την παροχή χρηματοδότησης είτε για μελέτες ή / και δραστηριοτήτων επίδειξης. Το 

πρόγραμμα ξεκίνησε το 2003 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ήταν μέρος του μιας μεγάλης γκάμας 

προωθητικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία ευφυών ενεργειακών λύσεων για τον μέλλον όλων μας. 

Το πρόγραμμα ΙΕΕ υποστήριξε τις πολιτικές της ΕΕ για την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας, με σκοπό την επίτευξη των στόχων της ΕΕ 2020 (20% μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου), 20% βελτίωση στην ενεργειακή αποδοτικότητας και 20% αύξηση της συνεισφοράς των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ενεργειακή κατανάλωση της ΕΕ. Οι δήμοι ήταν δυνητικοί δικαιούχοι.  

Το πρόγραμμα (IEE) είναι τώρα κλειστό, αν και ένας αριθμός έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 

του προγράμματος θα συνεχίσουν να εκτελούνται μέχρι το 201760. Το πρόγραμμα της ΕΕ Horizon 2020 

υποστηρίζει τώρα την έρευνα, επίδειξη και η εδραίωση στην αγορά των ενεργειακά αποδοτικών 

τεχνολογιών. 

Αναφορά: Intelligent Energy Europe (IEE)   

                                                           
 

57 https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/all_presentations_pda_session_h2020_ee_info_day_2016.pdf 
58 https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/20160805_mlei_projects-factsheets_final.pdf 
59 http://ec.europa.eu/energy/intelligent/  
60 http://ec.europa.eu/easme/en/intelligent-energy-europe  

https://ec.europa.eu/easme/en/project-development-assistance-pda
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/all_presentations_pda_session_h2020_ee_info_day_2016.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/20160805_mlei_projects-factsheets_final.pdf
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://ec.europa.eu/easme/en/intelligent-energy-europe
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INTERREG (2014 -2020)  

Το πρόγραμμα INTERREG είναι ένα πρόγραμμα της ΕΕ που βοηθά περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη να 

συνεργάζονται μεταξύ τους, να μοιράζονται τις γνώσεις και την εμπειρία61. 

Το πρόγραμμα INTERREG στόχευε στην υποστήριξη της συνολικής οικονομικής ανάπτυξης και στη μείωση 

των διαφορών μεταξύ των περιφερειών όσον αφορά τον πλούτο, το εισόδημα και τις ευκαιρίες. 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα επικεντρωνόταν στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών σε 

δύο τομείς: 

  Καινοτομία και οικονομία της γνώσης 

  Περιβάλλον και πρόληψη κινδύνων  

Reference: INTERREG IVC    

 

LIFE+ Programme 

Το πρόγραμμα LIFE είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που υποστηρίζει έργα που σχετίζονται με το 

περιβάλλον, την προστασία της φύσης και την κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.  Από το 

1992, το πρόγραμμα LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 4306 έργα. Για την περίοδο χρηματοδότησης 

2014-2020, το πρόγραμμα LIFE θα διαθέσει περίπου 3.4 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία του 

περιβάλλοντος και του κλίματος62. 

Το πρόγραμμα LIFE έχει τρεις τομείς προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, φύση 

και τη βιοποικιλότητα και περιβαλλοντική διακυβέρνηση και διαχείριση πληροφοριών. Το πρόγραμμα 

υποστηρίζει επίσης από κοινού χρηματοδοτούμενα ολοκληρωμένα έργα, τα οποία υλοποιούνται σε ευρεία 

εδαφική κλίμακα. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής και κλιματικής 

πολιτικής της ΕΕ και στην καλύτερη ενσωμάτωση των στόχων της  καλύτερα οι στόχοι της της 

περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής σε άλλους τομείς. 

Αναφορά: LIFE    

 

Urbact 

URBACT’s mission is to enable cities to work together and develop integrated solutions to common urban 

challenges, by networking, learning from one another’s experiences, drawing lessons and identifying good 

practices to improve urban policies. It is an instrument of the Cohesion Policy, co-financed by the European 

Regional Development Fund, the 28 Member States, Norway & Switzerland.  

                                                           
 

61 http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_01.pdf  
62 http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014  

http://www.interregeurope.eu/
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.interreg4c.eu/fileadmin/User_Upload/PDFs/INTERREG_EUROPE_01.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm#life2014
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Even the Programme is not appropriate for financing the retrofitting of the building itself, it can be used to 

finance relevant actions 

Reference: Urbact    

 

Urban Innovative Actions (UIA) 

Το URBACT παρέχει στις αστικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους απαραίτητους πόρους για να 

δοκιμάσουν νέες, μη αξιολογημένες λύσεις, για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του αστικού 

περιβάλλοντος. Βάση του άρθρου 8 του ERDF, το URBACT έχει συνολικό προϋπολογισμό €372 εκ. για τα 

έτη 2014-2020.  

Ο κύριος στόχος του URBACT είναι να παρέχει στις αστικές περιοχές όλης της Ευρώπης τους απαραίτητους 

πόρους για να δοκιμάσουν καινοτόμες λύσεις και να διαπιστώσουν πως λειτουργούν στην πράξη και 

ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής63.  

Reference: Urban Innovative Actions (UIA)  

 

The EEA Grants and Norway Grants 

Το «EEA Grants and Norway Grants» διαχειρίζεται τις εισφορές της Ισλανδίας, Λιχτενσταίν και της 

Νορμηγίας για την μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και να ενισχύσουν τις διμερείς 

σχέσεις μεταξύ 16 χωρών της Κεντρικής και Νότιας Ευρώπης και της Βαλτικής. Κάθε χώρα δικαιούχος 

συμφωνεί σε ένα πακέτο προγραμμάτων με τις δωρήτριες χώρες, βασισμένο στις εθνικές ανάγκες και 

προτεραιότητες, καθώς και στους σκοπούς της συνεργασίας με τις δωρήτριες χώρες. Όλα τα προγράμματα 

πρέπει να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις αρχές της δίκαιης και ορθής διακυβέρνησης, της 

βιώσιμης ανάπτυξης και της ισότητας των φύλων64. Η Ιταλία δεν είναι χώρα δικαιούχος επιχορηγήσεων 

από το συγκεκριμένο ταμείο65.    

Αναφορά: The EEA and Norway Grants 

 

                                                           
 

63 http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions  
64 http://eeagrants.org/Who-we-are  
65 http://eeagrants.org/Where-we-work  

hhttp://urbact.eu/
http://www.uia-initiative.eu/
http://eeagrants.org/
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://eeagrants.org/Who-we-are
http://eeagrants.org/Where-we-work
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ΣΧΗΜΑ 25. ΧΩΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (SOURCE: http://eeagrants.org/)  

 

3.5.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι επιχορηγήσεις είναι ιδιαίτερα επιθυμητές από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, 
αλλά θεωρείται ότι δεν είναι οικονομικά βιώσιμες καθώς δεν ανακυκλώνονται. Ακόμη και έτσι, οι 
επιχορηγήσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για να κάνουν κάποια έργα επιθυμητά από την αγορά. Στην 
περίπτωση των έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, οι επιχορηγήσεις χρησιμοποιούνται για ν α 
επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ66.  Οι επιχορηγήσεις μπορεί αν είναι επίσης ιδιαίτερα χρήσιμες για την 
χρηματοδότηση έργων που περιλαμβάνουν τεχνολογίες που δεν είναι ακόμη εμπορικά διαθέσιμες ή 
αποδεκτές ή θεωρούνται ιδιαίτερα ακριβές67.    

Τα σαφή πλεονεκτήματα από τη χρήση επιχορηγήσεων είναι:  

 τα έργα που απολαμβάνουν επιχορηγήσεων θα μπορούσαν ενδεχομένως να αυξήσουν την 

ελκυστικότητα τους στην αγορά,  

 ο συνδυασμός των επιχορηγήσεων με άλλα οικονομικά εργαλεία68, όπως τραπεζικά δάνεια, θα 

μπορούσε να παρέχει μια καλύτερη λύση που ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες των 

ιδιοκτητών κτιρίων, 

 θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για υποβαθμισμένες περιοχές, ανώριμες ή 

οικονομικά περιορισμένες αγορές, 

 they could be particularly helpful for proof of concept and demonstration activities and to 

encourage uptake of innovative or beyond cost‐optimal measures.  

                                                           
 

66 “Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds (ESIF)”, Symela Tsakiri, Brussels, 19-20 January 2015 
67 http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf  
68 “Grants and financial instruments working together”, FI-COMPASS (https://www.fi-compass.eu)  

http://eeagrants.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/financing_energy_renovation.pdf
https://www.fi-compass.eu/news/2015/10/grants-and-financial-instruments-working-together
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 θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την απόδειξη της αποτελεσματικότητας και την επίδειξη 

καινοτόμων λύσεων και την ενθάρρυνση υιοθέτησης λύσεων πέραν των οικονομικά βέλτιστων. 

Τα μειονεκτήματα των επιχορηγήσεων στην χρηματοδότηση έργων είναι:  

 προσφέρουν μικρή δυνατότητα επανάληψης αντίστοιχων έργων, καθώς οι επιχορηγήσεις των ταμείων 

είναι περιορισμένες,  

 έχουν σχεδόν μηδενική ανακύκλωση  των κεφαλαίων, δηλαδή τα χρήματα που δίνονται ως 

επιχορήγηση δεν επιστρέφονται στων χορηγό, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε κάποιο άλλο έργο, 

 συνήθως δίνονται μέσα από μια χρονοβόρα και απαιτητική διαδικασία (ανταγωνισμός), από την 

άποψη τεχνικών απαιτήσεων και κόστους. 

Συνοψίζοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι επιχορηγήσεις είναι πολύ σημαντικές προκειμένου να 

υποστηριχθούν ενέργειες και έργα που δεν είναι οικονομικά βιώσιμα υπό συνθήκες αγοράς και εφόσον 

χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, θεωρείται ότι μπορούν να 

κινητοποιήσουν την αγορά.  
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3.5.4.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
 

Χώρα / 
Περιοχή 

Υποστηρικτής Διαχειριστή
ς 

Δικαιούχοι Προϋπολογισμό
ς 

Μέγεθος 
επένδυση

ς 

Καταλληλόλητ
α για nZeb 

Ισπανία 

Υπουργείο 
Βιομηχανίας, 
ενέργειας και 

Τουρισμού 

IDAE 
Όλοι οι 

ιδιοκτήτες 
κτιρίων 

€200 million  Μέσο 

Ισπανία 

Σχέδιο δράσης 
για την 

ενεργειακή 
απόδοση και 

εξοικονόμηση 

IDAE 
«Κέντρα που 
καταναλώνου
ν ενέργεια» 

€2,350 million  Χαμηλή 

Ιταλία / 
Καμπανία
ς 

Περιφέρεια 
Καμπανίας 

Περιφέρεια 
Καμπανίας 

Τοπικές 
υγειονομικές 

αρχές, 
νοσοκομεία, 

δήμους, 
φορείς 

διαχείρισης 
νερού 

€115 million  Χαμηλή 

Ιταλία / 
Λάτσιο 

Περιφέρεια 
Lazio 

Περιφέρεια 
Lazio 

Δημόσια 
κτίρια 

€25 million  Μέσο 

Ιταλία / 
Bolzano 

Αυτόνομη 
επαρχία του 
Μπολζάνο 

Αυτόνομη 
επαρχία του 
Μπολζάνο 

Οικιστικά 
κτίρια 

 > € 4000 Χαμηλή 

Ιταλία / 
Πιεντμόντ 

Περιφέρεια 
Πιεντμόντ  

Περιφέρεια 
Πιεντμόντ  

«Περιφερειακού 
ενδιαφέροντος 

κτίρια» 
€5 million   Χαμηλή 

Ιταλία / 
Ούμπρια 

Περιφέρεια: 
Ούμπρια 

Περιφέρεια: 
Ούμπρια 

Δημόσια 
σχολικά κτίρια 

€2 million  Μέσο 

Ελλάδα 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντο

ς και 
Ενέργειας  

ΕΠΠΕΡΑΑ Δημόσια κτίρια €40 million  Μέσο 

Ελλάδα 

Υπουργείο 
Περιβάλλοντο

ς και 
Ενέργειας 

ΕΠΠΕΡΑΑ 
«Περιφερειακού 
ενδιαφέροντος 

κτίρια» 
€175 million69  Μέσο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  

 

3.5.4.1 ΙΣΠΑΝΙΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PAREER-CRECE 

“Promoting energy conservation, energy efficiency measures and the use of renewable energy” 

(Προωθώντας μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητας και την χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

                                                           
 

69 http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TL8X0PiEt9w%3D&tabid=1283  

http://www.pireasnet.gr/LinkClick.aspx?fileticket=TL8X0PiEt9w%3D&tabid=1283
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Το Υπουργείο Βιομηχανίας, ενέργειας και Τουρισμού μέσω του Ινστιτούτου για την ενεργειακή 

διαφοροποίηση και εξοικονόμηση (ΙΔΕΑ) ξεκίνησε μια ειδική ενίσχυση και πρόγραμμα χρηματοδότησης 

ύψους €200 M έτσι ώστε να ενθαρρύνει και να προωθήσει την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών μέτρων, 

την ενίσχυση της διατήρησης της ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η χρήση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στα υπάρχοντα 

κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη νομική φύση των ιδιοκτητών? και επίσης να βοηθήσει στην 

επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στην Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και 

στο Σχέδιο Δράσης 2014-2020.  

Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας θερμικό φάκελο. 

2. βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε θερμικές και εγκαταστάσεις φωτισμού. 

3. αντικατάσταση συμβατικής ενέργειας για τη βιομάζα σε θερμικές εγκαταστάσεις. 

4. αντικατάσταση της συμβατικής ενέργειας με γεωθερμία σε θερμικές εγκαταστάσεις. 

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν στην βελτίωση της συνολικής ενεργειακής ταξινόμησης του κτιρίου με 

τουλάχιστον ένα γράμμα στην κλίμακα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (kg CO2/m2έτος) σε σύγκριση 

με την αρχική ενεργειακή ταξινόμηση του κτιρίου. 

Οι επιλέξιμοι δικαιούχοι των ενισχύσεων από το πρόγραμμα είναι: 

 Φυσικά και νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες κατοικιών και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων. 

 Ενώσεις ιδιοκτητών ακινήτων ή Ενώσεις ιδιοκτητών οικιστικών ακινήτων. 

 Ιδιοκτήτες κατοικιών μονογονεικών οικογενειών ή ιδιοκτήτες κτιρίων κατοικιών. 

 Εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΕΥ / ESCOs). 

Όλοι οι τύποι και οι δικαιούχοι δικαιούνται να λαμβάνουν μία βασική επιχορήγηση και πρόσθετη ενίσχυση 

ανάλογα με τους ενεργειακούς στόχους που θα επιτευχθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.  
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Source: MURE Database70 

 

Η λήψη επιχορήγησης μπορεί να αιτηθεί την περίοδο από την δημοσίευση του προγράμματος στην 

εφημερίδα της κυβέρνησης, την 31η Δεκεμβρίου 2016 και όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

  

3.5.4.2  ΕΛΛΑΔΑ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι πιο σχετικές δράσεις χρηματοδότησης κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας έχουν 

πραγματοποιηθεί μέσω του ΕΤΕΑΝ και είχαν τη μορφή επιχορηγήσεων.  

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχολικά κτίρια 

Μέσω του προγράμματος «Επιδεικτικά βιοκλιματικά σχολεία» προωθείταιο βιοκλιματικός σχεδιασμός σε 

νέα ή υπό κατασκευή δημόσια σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκειμένου να 

εξοικονομηθεί ενέργεια.  

Δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν περιλαμβάνουν:  

 η κατασκευή σχολικών κτιρίων, έχοντας ενσωματώσει πλήρως τις αρχές του βιοκλιματικού 

σχεδιασμού,  

 την προμήθεια και εγκατάσταση παθητικών και ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, υβριδικών 

συστημάτων και συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του φυσικού 

                                                           
 

70 http://www.measures-odyssee-mure.eu/public/mure_pdf/household/SPA40.PDF 

http://www.measures-odyssee-mure.eu/public/mure_pdf/household/SPA40.PDF
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φωτισμού και εξαερισμού, ηλιακών καμινάδων, ελέγχου συστημάτων σκίασης και φυτεμένων στέγων 

και δωμάτων,  

 διάφορα συστήματα μετρήσεων, καταγραφής δεδομένων και παρακολούθησης των ενεργειακών 

συστημάτων των κτηρίων και της λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου των Η/Μ εγκαταστάσεων,  

 μελέτες και άλλες δραστηριότητες. 

Οι ακόλουθες δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική ενεργειακή 

διαχείριση χρηματοδοτήθηκαν:  

i. εγκατάσταση θερμομόνωσης, περσίδες, συστήματα σκίασης και άλλα στοιχεία, 

ii. αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά πιστοποιημένα, 

iii. εγκατάσταση παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, 

iv. εγκατάσταση συστημάτων φυσικού και τεχνητού φωτισμού, 

v. εγκατάσταση συστημάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη φυσικού ή/και υβριδικού εξαερισμού 

και ψύξης, 

vi. βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (χώρων πρασίνου), 

vii. αναβάθμιση και τροποποίηση των υφιστάμενων κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή / και ψύξης 

καθώς του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού, με νέα, πιο ενεργειακά αποδοτικά και 

περιβαλλοντικά φιλικά. 

 

Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημόσια κτίρια 

Το μέτρο στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων. Δράσεις που 

χρηματοδοτήθηκαν περιλαμβάνουν: 

i. τοποθέτηση θερμομόνωσης, περσίδων, συστήματων σκίασης, 

ii. αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα ενεργειακά πιστοποιημένα, 

iii. εγκατάσταση των παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης, 

iv. εγκατάσταση συστημάτων φυσικού και τεχνητού φωτισμού υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας, 

v. εγκατάσταση συστημάτων που συμβάλλουν στην επίτευξη φυσικού ή/και υβριδικού εξαερισμού 

και ψύξης, 

vi. βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (χώρων πρασίνου), 

vii. αναβάθμιση και τροποποίηση των υφιστάμενων κεντρικών συστημάτων θέρμανσης ή / και ψύξης 

καθώς του συστήματος παραγωγής ζεστού νερού, με νέα, πιο ενεργειακά αποδοτικά και 

περιβαλλοντικά φιλικά  

viii. εγκατάσταση συστήματος BMS 
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3.5.4.3 ΙΤΑΛΙΑ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 

Οι τοπικές αρχές έχουν δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα στην προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων71. Ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω από έναν μη εξαντλητικό κατάλογο από τοπικά και  

περιφερειακά προγράμματα παροχής επιχορηγήσεων.  

 

Περιφέρεια Καμπανίας 

Πρόγραμμα  “Efficient energy – Plan to promote and support energy efficiency in the Campania Region”. Το 

πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό ύψους €115 εκ, που θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένα: 

 έργα για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για κτήρια που ανήκουν δήμους, τοπικές 

υγειονομικές αρχές, νοσοκομεία, φορείς διαχείρισης νερού και του περιφερειακού σιδηροδρομικού 

δικτύου 

 δράσεις για τη στήριξη της τεχνολογικής καινοτομίας και την βελτιστοποίηση των χαμηλών, μεσαίων 

και πολύ υψηλής τάσης ηλεκτρικών δικτύων και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας 

 έργα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δημόσιων κτιρίων. 

Οι δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι τοπικές υγειονομικές αρχές, νοσοκομεία, φορείς διαχείρισης 

νερού, κοινοπραξίες βιομηχανικής ανάπτυξης, γραφεία οργανισμών που λειτουργούν στην περιφέρεια, 

θυγατρικές ή/και εταιρείες σιδηροδρομικών μεταφορών περιοχή της περιφέρειας της Καμπανίας.  

 

Περιφέρεια: Ούμπρια 

Η εκτελεστική επιτροπή της περιφέρειας έχει εγκρινεί ένα πρόγραμμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των 

κτιρίων περιφερειακού ενδιαφέροντος, παρέχοντας επιδότηση κεφαλαίου EUR 2 εκατομμυρίων (καλύπτει 

το 100% των δαπανών)72. Έχουν εγκριθεί αρκετές προτάσεις, παρέχοντας επιχορηγήσεις κεφαλαίου για 

δημοτικά έργα που αποσκοπούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, στον φωτισμό δημόσιων 

χώρων, σε  δίκτυα τηλεθέρμανσης και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

 

Αυτόνομη επαρχία του Μπολζάνο 

Επιχορηγήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων για τη μεμονωμένη μέτρηση της ζήτησης ενέργειας για 

την θέρμανση, ψύξη και παραγωγή ζεστού νερού. Οι επιχορηγήσεις κεφαλαίου καλύπτουν έως και το 30% 

των επιλέξιμων δαπανών. Η εκτίμηση του ελάχιστου κόστους πρέπει να είναι τουλάχιστον 4.000 ευρώ. 

 

 

                                                           
 

71 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_italy.pdf 

72 http://www.managenergy.net/financing/instruments#.Vt6hCMw2vGg 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_neeap_en_italy.pdf
http://www.managenergy.net/financing/instruments#.Vt6hCMw2vGg
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3.5.5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

ELENA – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΛΑΝΟ, ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ  

In 2011 the Province of Milan (Italy) started a new energy efficiency program for public buildings. The 

province of Milan applied for the ELENA funds in order to receive a qualified technical, legal and economic-

financial evaluation support. Therefore, the Province of Milan selected a professional team that helped into 

structuring a new Energy Performance Contract scheme to be adopted with the ESCOs for the 

implementation of the investments. ELENA granted the 90% of the technical assistance costs thus helping 

the municipality to receive an adequate technical and professional support  

Το 2011 Η επαρχία του Μιλάνου (Ιταλία) ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης για τα 

δημόσια κτίρια. Η Επαρχία του Μιλάνου υπέβαλλε αίτηση στο ταμείο ELENA προκειμένου να λάβει 

επιχορήγηση για την χρηματοδότηση για να  λάβει τεχνικές, νομικές και οικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η επαρχία του Μιλάνου επέλεξε μια επαγγελματική ομάδα που βοήθησε 

στην δόμηση μία νέα σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από ΕΕΥ (ESCOs) 

για την υλοποίηση των επενδύσεων. Μέσω του ELENA καλύφθηκε το 90% των δαπανών τεχνικής βοήθειας, 

βοηθώντας έτσι τον Δήμο να λάβει επαρκή, επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη.   

Για πληροφόρηση ολοκληρωμένων ή σε εξέλιξη έργων που έχουν λάβει χρηματοδότηση από το  ELENA 

παρακαλώ ακολουθείστε τους παρακάτω συνδέσμους.  

http://www.eib.org/products/advising/elena/projects/index.htm 

http://www.eib.org/attachments/elena_completed_projects_en.pdf  

  

http://www.eib.org/products/advising/elena/projects/index.htm
http://www.eib.org/attachments/elena_completed_projects_en.pdf
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Σχεδιασμός Υλοποίηση Σχόλια 

Αριθμός δήμων 
30-40 μικροί δήμοι 
(< 30.000 
κατοίκους) 

16 μικροί δήμοι  
(200,000 κάτοικοι) 
+ πόλη του Μιλάνο  
(1.5 εκ. κάτοικοι) 

31 μικροί δήμοι (400.000 κάτοικ.) 
(η πρόσκληση ήταν ανακριβής) 

Αριθμός κτηρίων 350 κτίρια 

98 κτήρια στους 16 
δήμους 
38 κτήρια στην πόλη 
του Μιλάνου 

197 κτήρια 
(η πρόσκληση ήταν ανακριβής) 

Επενδύσεις € 90 εκατ. 

€ 13εκ. στους 
μικρούς δήμους 
€ 5εκ. Στην πόλη του 
Μιλάνου 

Εκτίμηση € 18-20εκ. στην πρόσκληση 

Χρηματοδότηση από 
EIB, Mediocredito 
Italiano 

€ 65 εκατ. € 5 εκ.  
3 από τις  4 ESCOs κερδίζοντας τον 
διαγωνισμό της πρώτης πρόσκλησης 
έλαβαν δάνειο από την EIB 

Τεχνική βοήθεια 
(90% ταμείο Elena) 

€ 2,1 εκατ. € 1,8 Mln Μικρότερο κόστος κατά € 300.000 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ELENA – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ73  

 

  

                                                           
 

73  Source: Prof. Sergio Zabot – Politecnico di Milano – Former ELENA project director at the Province of Milano – 
EASME, Bruxelles October 8, 2014 - http://managenergy.net/lib/documents/1217/original_Milan_-
_Sergio_Zabot.pdf?1412843661  

http://managenergy.net/lib/documents/1217/original_Milan_-_Sergio_Zabot.pdf?1412843661
http://managenergy.net/lib/documents/1217/original_Milan_-_Sergio_Zabot.pdf?1412843661
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3.7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΊΝΗΤΡΑ 

3.7.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Ένα φορολογικό κίνητρο είναι ένα «χρηματικό όφελος που προσφέρονται στους καταναλωτές, 

εργαζόμενους και οργανώσεις για να ενθαρρύνει τη συμπεριφορά ή τις ενέργειες που ειδάλλως δεν θα 

πραγματοποιηθούν. Ένα οικονομικό κίνητρο παρακινεί δράσεις οι οποίες διαφορετικά δεν μπορεί να 

συμβεί χωρίς το χρηματικό όφελος» 74. Φορολογικά κίνητρα είναι συνήθως μέτρα που στοχεύουν να 

ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν ορισμένες ενέργειες. Εθνικές και περιφερειακές αρχές εισάγουν 

διάφορους φόρους, ποινές και φορολογικά κίνητρα (μείωση φόρου, πίστωση φόρου, μειωμένο ΦΠΑ, 

λευκά πιστοποιητικά (υποχρεώσεις προμηθευτή ενέργειας), κ.λπ.) προκειμένου να υποστηρίξει δράσεις 

που θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η σχέση 

των φόρων ιδιοκτησίας με την ενεργειακή σήμανση (κατανάλωση) ενός κτιρίου. Ομοίως, μπορούν να 

δοθούν κίνητρα για ανακαινίσεις που να οδηγήσει σε βελτιωμένη αποδοτικότητα χαρακτηριστικά όπως 

αυτά απεικονίζονται στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό του κτιρίου. Οι αρχές μπορούν να δημιουργούν 

μηχανισμούς ελέγχου και να επιβάλουν κυρώσεις αν το Ενεργειακό Πιστοποιητικό δεν παρουσιάζει 

συμμόρφωση με προκαθορισμένα ενεργειακά μέτρα. Ενώ μερικά από τα κίνητρα που χρησιμοποιούνται 

ευρέως, όπως η μείωση του φόρου, άλλα χρησιμοποιούνται μόνο από ένα μικρό αριθμό χωρών. Η 

κατανόηση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων αυτών των κινήτρων είναι σημαντική προκειμένου 

να εξεταστεί η χρησιμότητα τους στη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων σε σχεδόν 

μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). 

 

3.7.2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

3.7.2.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (FINA-RET) 

Φορολογικό κίνητρο είναι «κάθε μέτρο που παρέχει μια πιο ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση ορισμένων 

δραστηριοτήτων ή τομέων σε σύγκριση με το τι είναι διαθέσιμο γενικά» ή αποτελεί «μία μείωση των 

φόρων που ενθαρρύνει εταιρίες ή φυσικά πρόσωπα να κάνουν κάτι που θα βοηθήσει την οικονομία της 

χώρας75». Τα φορολογικά κίνητρα θεωρούνται ένα δημοφιλές εργαλείο, εξαιτίας τους γεγονότος ότι 

απαιτούν μικρότερη ρευστότητα από την κυβέρνηση σε σχέση με τις επιχορηγήσεις ή επιδοτήσεις. Τα 

φορολογικά κίνητρα μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως φορολογικές απαλλαγές, μειώσεις του 

φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ. Οι υπεύθυνοι χάραξης της εθνικής πολιτικής εγκρίνουν το μέτρο, 

νομοθετώντας όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και το ύψος του επιδόματος 

(συνήθως ως ποσοστό της επένδυσης).  

Τα φορολογικά κίνητρα δεν είναι κατάλληλα για τα δημόσια κτίρια, καθώς αυτά ανήκουν στην γενική 

κυβέρνηση ή δημόσιους οργανισμούς που δεν πληρώνουν φόρους.   

 

3.7.2.2 ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (FEED-IN TARIFFS)  

                                                           
 

74 Online Business Dictionary (http://www.businessdictionary.com/definition/financial-incentive.html)    
75 Cambridge Dictionary (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tax-incentive)  

http://www.businessdictionary.com/definition/financial-incentive.html
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tax-incentive


 

Deliverable D3.7  

      
 

V. 1.4, 13/9/2016 
Final 

  

   

89 

 

Τα ειδικά τιμολόγια τροφοδοσίας του δικτύου με ηλετρκική ενέργεια (feed-in tariff) είναι μία προσαύξηση 

στην τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει ο παραγωγός ενέργειας που εγχέει ενέργεια 

στο δίκτυο από ανανεώσιμες πηγές. Η προσαύξηση στην τιμή δίνεται στον παραγωγό ενέργειας από τις 

εθνικές αρχές.   

 

 

ΣΧΗΜΑ 26. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ FEED-IN TARIFF ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 76 

 

3.7.2.3 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (NET METERING)  

An outcome of the energy retrofitting studies of the twelve (12) municipal buildings that are reviewed under 

CERtuS is that the installation of a PV for net metering could be useful in order to become nZEB. Financially, 

the selection of using a net metering system, comparing a feed-in tariff, can be partially explained by the 

fact that feed-in tariffs are lower than the equivalent cost of electricity from the grid.  

                                                           
 

76 http://www1.eere.energy.gov/wip/solutioncenter/pdfs/tap_webinar_20091028.pdf 

http://www1.eere.energy.gov/wip/solutioncenter/pdfs/tap_webinar_20091028.pdf
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Net-metering is a very important step forward and it is available to all four South European countries 

(Greece, Italy, Portugal and Spain). The connection to the national grid is necessary in order for the building 

to operate during PV off time and to cover peak loads.  

Ένα αποτέλεσμα από την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης των δώδεκα (12) δημοτικών κτιρίων που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα CERtuS είναι ότι η εγκατάσταση ενός Φ/Β συστήματος για συμψηφισμό 

ενέργειας (net metering) μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά ώστε να γίνει σχεδόν μηδενικής ενεργειακής 

κατανάλωσης (nZEB). Οικονομικά, η επιλογή ενός συστήματος συμψηφισμoύ ενέργειας, συγκρίνοντας μ 

ένα σύστημα φωτοβολταϊκών που εγχέει ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο για πώληση (feed-in tariff), μπορεί 

να εξηγηθεί εν μέρει από το γεγονός ότι τα τιμολόγια πώλησης είναι συχνά χαμηλότερο από το αντίστοιχο 

κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται από το δίκτυο.  

Ο συμψηφισμός ενέργειας (net-metering) αποδεικνύεται ότι είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο για την 

επίτευξη ενεργειακών αναβαθμίσεων κτηρίων που στοχεύουν σε σχεδόν μηδενική ενεργειακή 

κατανάλωση (nZEB). Επίσης ο συμψηφισμός ενέργειας είναι διαθέσιμος και στις τέσσερις χώρες του 

Ευρωπαϊκού Νότου (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα CERtuS. 

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η σύνδεση των κτηρίων στο εθνικό δίκτυο θεωρείται απαραίτητη. 

 

 

ΣΧΗΜΑ 27. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

 

3.7.2.4 ΛΕΥΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ (WHITE CERTIFICATES) 

Ένα λευκό πιστοποιητικό, που αναφέρεται επίσης ως πιστοποιητικό εξοικονόμηση ενέργειας (ESC), 

ενεργειακή αποδοτικότητα πιστωτική (ΕΟΚ), ή λευκής ετικέτας, είναι ένα μέσο που εκδίδεται από 
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εξουσιοδοτημένο φορέα εγγυώνται ότι ένα καθορισμένο ποσό ενέργειας εξοικονόμηση έχει επιτευχθεί77. 

Κάθε πιστοποιητικό είναι μοναδικό, ανιχνεύσιμο και φέρει τα δικαιώματα που προκύπτουν από την 

αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας, τα οποία προσμετρώντας στον κομιστή του και όχι σε οποιονδήποτε 

άλλον.  

 

3.7.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

Τα φορολογικά και άλλα κίνητρα έχουν την έννοια της επιχορήγησης σε μακροπρόθεσμη βάση, καθώς δεν 

υποστηρίζουν την κατασκευή υποδομών ή / και την εγκατάσταση συστημάτων, αλλά τη χρήση τους. Τα 

οικονομικά κίνητρα δεν δίνονται ως ποσοστό του αρχικού κόστους της επένδυσης, αλλά σχετίζονται με τη 

χρήση και τα πιθανά περιβαλλοντικά οφέλη που προσφέρονται από το έργο στο τοπικό και γενικότερο 

περιβάλλον. 

Έτσι, είναι προφανές ότι το κύριο μειονέκτημα των κινήτρων είναι ότι δεν συνεισφέρουν το κόστος 

κεφαλαίου της επένδυσης. Από την άλλη πλευρά, έχουν πολλά πλεονεκτήματα, καθώς: 

 συνήθως υποστηρίζουν την αποδοτική λειτουργία και τη χρήση της υποδομής ή / και συστημάτων 

και όχι την κατασκευή ή / και την εγκατάσταση, 

 με τον ίδιο ετήσιο προϋπολογισμό, μπορεί να υποστηριχθεί ένας μεγαλύτερος αριθμός έργων, σε 

σχέση με επιχορηγήσεις, 

 δεν απαιτούν μια δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία, όπως ένα διαγωνισμό προκειμένου να 

εκχωρηθεί μια επιχορήγηση,  

 μπορούν να κινητοποιήσουν χρήματα της αγοράς, παρέχοντας την δυνατότητα ανακύκλωσης των 

κεφαλαίων 

Συνοψίζοντας, εφόσον ένα έργο φαίνεται να μην είναι ελκυστικό για την αγορά, η παροχής κινήτρων θα 

μπορούσε να είναι μια αποτελεσματική λύση όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα του.  

3.8. ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα από οικονομικά εργαλεία και μηχανισμούς μέσω δύο 

μεγάλων ταμείων (mega Funds), το Ευρωπαϊκό διαθρωτικό και επενδυτικό ταμείο (European Structural 

and Investment Funds, ESIF) and το ταμείο Συνοχής (COHESION FUND). Τα δύο ταμεία υποστηρίζουν 

χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να πάρουν την μορφή δανείων, συμμετοχών και παροχής 

εγγυήσεων. Στις προηγούμενες παραγράφους έγινε αναφορά σε κάποια από τα υφιστάμενα εργαλεία και 

μηχανισμούς. Στην συνέχεια θα δοθεί μία συνοπτική εικόνα των δύο Mega ταμείων.  

 

European Structural and Investment Funds (ESIF) 

Τα προγράμματα χρηματοδότησης του ESIF εστιάζουν σημαντικά σε επενδύσεις που σχετίζονται με την 

ενεργειακή αποδοτικότητα και ιδιαίτερα με την ενεργειακή αποδοτικότητα σε κτήρια και μικρομεσαίες 

                                                           
 

77 http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Pavan_BMU_10122009.pdf 

http://wupperinst.org/uploads/tx_wupperinst/Pavan_BMU_10122009.pdf
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επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Το ταμείο ESIF περιλαμβάνει το μεγαλύτερο δεσμευμένο λογαριασμό της ΕΕ για 

επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα και έργων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Το ESIF λειτουργεί μέσω 

των κρατών μελών της ΕΕ,  τα οποία δύνανται να παρέχουν χρηματοδότηση στους δήμους με την μορφή 

επιχορηγήσεων. Ο σχετικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2014 – 2020 είναι €13.3 δισ.  

Το Ευρωπαϊκό διαθρωτικό και επενδυτικό ταμείο (European Structural and Investment Funds, ESIF) για την 

περίοδο 2014-2020 (ESIF) αποτελείται από πέντε Ευρωπαϊκά ταμία:  

 European Development Fund (ERDF) 

 European Social Fund (ESF) 

 Cohesion Fund (CF) 

 European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 

 European Maritime and Fisheries Fund (EMFF).  

Τα κεφάλαια των ταμείων χρησιμοποιούνται σε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών και Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και το κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την επιλογή, εφαρμογή και παρακολούθηση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων.  

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υποστηρίζονται από το ESIF πρέπει να συμμορφώνονται με ειδικές 

κανονιστικές διατάξεις που βασίζονται σε ένα ορισμένο νομοθετικό πλαίσιο: τους κανονισμούς (Common 

Provisions Regulation, CPR) που διέπουν την λειτουργία του ESIF, τους ειδικούς κανονισμούς του κάθε 

ταμείου, καθώς άλλους σχετικούς εκτελεστικούς κανονισμούς. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ESIF όπως 

φαίνεται απλοποιημένα στο παρακάτω σχήμα.  

 
ΣΧΗΜΑ 28. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ78  

  

COHESION FUND  

                                                           
 

78 “A sustainable way of achieving EU economic and social objectives: Financial instruments”, www.fi-compass.eu 

http://www.fi-compass.eu/
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Το ταμείο Συνοχής (Cohesion Fund) έχει ως στόχο τα κράτη μέλη των οποίων ακαθάριστο εθνικό εισόδημα 

ανά κάτοικο (Gross National Income, GNI) είναι μικρότερο από 90% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σκοπός του ταμείου είναι μειώσει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, καθώς και να 

προωθήσει βιώσιμη ανάπτυξη79.  

Το ταμείο Συνοχής υποστηρίζει επενδύσεις που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τους 

τομείς της διαχείρισης νερού και αποβλήτων. Οι επενδύσεις που αφορούν την ενέργεια είναι επίσης 

επιλέξιµες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν θετικά περιβαλλοντικά οφέλη. Το Ταμείο συνπεώς στηρίζει, 

επενδύσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδοτικότητας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που στηρίζονται από το ταμείο Συνοχής μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες 

μορφές:  

 Δάνεια, τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμες εμπορικά (π.χ. από τράπεζες), ή μπορεί να είναι με 

καλύτερους όρους (π.χ. με χαμηλότερα επιτόκια, μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής, ή λιγότερες 

απαιτήσεις πρόσθετων εξασφαλίσεων) 52.  

 Εγγυήσεις, που παρέχονται στον δανειστή ως προς την αποπληρωμή του κεφαλαίου, εφόσον ο 

δανειζόμενος αθετεί τις υποχρεώσεις του, που προκύπτουν από τον δανεισμό52. Αυτό μπορεί να 

επιτρέψει την πρόσβασης σε εμπορικό δανεισμό για επενδύσεις που οι δανειστές εκτιμούν ότι έχουν 

υψηλό ρίσκο. Για παράδειγμα, μια εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO) θα μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει την παροχή εγγυήσεων για να αναλάβει την χρηματοδότηση δημοτικών κτηρίων σε 

σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB). 

 Κεφαλαιακή συμμετοχή, έναντι της ολικής ή μερικής λήψης κυριότητα του επενδυτικού φορά. Σε αυτή 

την ο επενδυτής μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να αναλάβει τον διαχειριστικό έλεγχο έργου και να το 

σύνολο ή μέρος των κερδών, ανάλογα με την συμμετοχή του. Η οικονομική απόδοση εξαρτάται από 

την ανάπτυξη και κερδοφορία της επιχείρησης και λαμβάνεται όταν ο επενδυτής πουλάει το μερίδιό 

του («έξοδος») σε έναν άλλο επενδυτή ή μέσω δημόσιας προσφοράς (IPO) 52. Η κεφαλαιακή 

συμμετοχή είναι πιθανότερο να έχει υψηλότερο κίνδυνο , καθώς οι ταμειακές ροές δεν είναι 

εξασφαλισμένες και εξαρτώνται από την είσπραξη φόρων από τον Δήμο.  

 

Τυπολογία Περίοδο 2014-2020  

Δάνεια, εγγυήσεις, ίδια κεφάλαια 

Στόχος  

Προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με περιφερειακά ή 

παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και ιδιαίτερα με την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής80.  

                                                           
 

79 https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/CF-factsheet.pdf  
80 Website: Cohesion Fund 

https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/CF-factsheet.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_en.cfm
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Τομέας  

Except others, energy or transport projects, as long as they clearly benefit the 

environment in terms of energy efficiency, use of renewable energy, 

developing rail transport, supporting intermodality, strengthening public 

transport, etc. 

Εκτός άλλων, έργα που σχετίζονται με την ενέργεια ή τις μεταφορές, εφόσον 

ωφελούν το περιβάλλον, με την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 

την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ανάπτυξη σιδηροδρομικών 

μεταφορών, την στήριξη συνδυασμένων μεταφορών, την ενίσχυση των 

δημόσιων μεταφορών, κλπ. 

Δικαιούχοι 

Για την περίοδο 2014-2020, το Ταμείο Συνοχής αφορά τη Βουλγαρία, Κροατία, 

Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ελλάδα Ουγγαρία, Λετονία, 

Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Πορτογαλία Ρουμανία, Σλοβακία και Σλοβενία 

 

Classification of regions from 2014 to 202081: 
  Less developed regions 

  Transition regions 

  More developed regions 

                                                           
 

81 https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_Funds_and_Cohesion_Fund 

https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_Funds_and_Cohesion_Fund
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Κατανομή  Το ταμείο Συνοχής διαθέτει συνολικά προς διαχείριση €63.4 δισ.  

Μέγιστη κάλυψη   Υπό προϋποθέσεις μπορεί να είναι έως και 100% 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ (COHESION FUND)  



4. ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ  
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης ενός έργου ενεργειακής απόδοσης και έτσι οι 

δήμοι που θέλουν να ανακαινίσουν το κτηριακό τους αποθέματά μπορούν να επιλέξουν την καλύτερη 

λύση ανάμεσα σε πολλά διαφορετικά οικονομικά εργαλεία. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τους 

αυστηρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς των δήμων και την μικρή διαθεσιμότητα μετρητών, μία από 

τις καλύτερες λύσεις για την πραγματοποίηση ενός έργου ενεργειακής αποδοτικότητρας σε γενικές 

γραμμές θα μπορούσε να είναι η  ενεργοποίηση μιας σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Με τον τρόπο 

αυτό, ο ιδιωτικός τομέας (μία εταιρεία ενεργειακών υπηρεσιών) θα αναλάβει τις επενδυτικών δαπανών 

και πάρει ένα κέρδος από την εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ στο Δήμο θα επωφεληθεί αμέσως από την 

ανακαίνιση των κτιρίων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από μια άμεση μείωση του ενεργειακού κόστους. 

Στο τέλος της σύμβασης με τον ιδιωτικό φορέα, ο Δήμος θα επωφεληθεί από το σύνολο της εξοικονόμησης 

ενέργειας. 

Σε κάθε περίπτωση, όπως γνωρίζουμε από τα αποτελέσματα των προηγούμενων παραδοτέων του έργου 

CERtuS, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σε σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB) δεν 

είναι οικονομικά βιώσιμη με τις παρούσες συνθήκες της αγοράς και κατά συνέπεια χρειάζεται οικονομική 

υποστήριξη. Ως εκ τούτου, αυτό το είδος του έργου δεν θα ήταν ελκυστικό για μια ιδιωτική επένδυση χωρίς 

μια συμβολή από το Δήμο ή τη διαθεσιμότητα των επιδοτούμενων ή ειδικά ταμείων. Αυτό είναι ένας από 

τους λόγους που οι κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τόσο σε ευρωπαϊκό και 

εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, προσφέρουν διάφορα προγράμματα και ταμεία. Οι κυριότερες κατηγορίες 

οικονομικών εργαλείων και μηχανισμών εντάσσονται σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες: 

 Επιχορηγήσεις : μη επιστρεπτέες άμεσες συνεισφορές, μέσω δωρεάς. Συνήθως καλύπτει μόνο ένα 

μέρος του συνολικού κόστους και, επομένως, πρέπει να συνδυαστεί με άλλες μηχανισμοί 

χρηματοδότησης όπως κεφάλαια επιδοτούμενα/αφιερωμένο, τραπεζικά δάνεια ή ιδιωτικές 

επενδύσεις σε κάποια μορφή ΣΔΙΤ. Επιχορηγήσεις είναι χρήσιμα για τη χρηματοδότηση έργων 

ανακαίνισης βαθιά με πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αποπληρωμής χρόνους, όπως σε nZeb έργα, 

αλλά το ποσό τους είναι συνήθως περιορισμένος και δεν έχουν καμία επίδραση εκ περιτροπής; 

 Επιδοτήσεις και ειδικά ταμεία: χρηματοοικονομικά εργαλεία που αποτελούνται κυρίως σε 

προνομιακών δανείων. Τα δάνεια αυτά έχουν συνήθως χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες 

διάρκειες. Επιδοτούμενα ταμεία αποτελούν χρήσιμα μέσα γιατί μπορεί να ενεργοποιούν 

συγχρηματοδότησης και ιδιωτικές επενδύσεις και περιστρεφόμενο μηχανισμό τους καθιστά 

δυνατή τη χρηματοδότηση νέων έργων με ταμειακές ροές που προέρχονται από επιστροφές 

δανείου; 

 Φορολογικά και άλλα κίνητρα: για την υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και έργα 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι κυβερνήσεις μπορεί να εφαρμόζεται μείωση φόρου ή να δώσει 

κίνητρα. Αυτού του είδους τα κίνητρα ποικίλλουν στις διάφορες χώρες και μπορεί να 

περιλαμβάνουν μείωση φόρου για τις επενδύσεις, τα τιμολόγια τροφοδότησης για την ηλεκτρική 

ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές και κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας (λευκά 

πιστοποιητικά). 

 Κεφαλαιακές συμμετοχές και δανεισμός: κανονικό δάνεια ή ομόλογα φέρουν επιτόκια σύμφωνα 

με τα πρότυπα της αγοράς. Δήμοι συνήθως υποβάλλονται σε αυστηρούς δημοσιονομικούς 

κανονισμούς και είναι δύσκολο για αυτούς να λάβουν τραπεζικά δάνεια ή να εκδίδουν ομόλογα 

στην αγορά. Σε περίπτωση ενεργοποίησης μιας εταιρικής σχέσης δημόσιου-ιδιωτικού με τρίτο 

μέρος χρηματοδότησης, αναλαμβάνει η ESCo του παρέχοντας του έργου με το χρέος και με τους 

ίδιους πόρους. Στα έργα ΣΔΙΤ, ΕΕΥ μπορούν να αποκτήσουν περιορισμένη προσφυγή 
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χρηματοδότησης (χρηματοδότηση), ή, για τα μεγάλα έργα, μπορεί να εκδώσει ομόλογα στην 

αγορά. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα πρότυπο έργο nZEB, το οποίο έχει μεγάλο χρόνο απόσβεσης και χαμηλή ή 

μηδενική απόδοση, είναι πολύ σημαντικό για τον επενδυτή, είτε είναι ένας Δήμος ή μία εταιρεία ΕΕΥ 

(ESCo), να μειώσουν το κόστος του κεφαλαίου προκειμένου να γίνει το έργο πιο ελκυστικό. Για το λόγο 

αυτό, τα επιδοτούμενα κεφαλαία είναι ένα καλό χρηματοδοτικών εργαλείο,  σε συνδυασμό με ιδία 

κεφάλαια και δανεισμό, καθώς:  

 επιτρέπουν στον επενδυτή να δεσμεύσει ένα μικρότερο ποσό χρημάτων στο επενδυτικό σχέδιο,  

 το χαμηλότερο επιτόκιο επιτρέπει στον επενδυτή να απολαμβάνει υψηλότερες ταμειακών ροών 

από το έργο και 

 μπορεί να μειώσει την περίοδο αποπληρωμής της επένδυσης. 

 

Άλλα χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την μείωση του κόστους του κεφαλαίου είναι 

εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις είναι ένα είδος κινδύνου όπου ο εγγυητής (π.χ. ένα δημόσιο οργανισμό) 

αναλαμβάνει την υποχρέωση χρέους μηχανισμό κατανομής θα πρέπει μια προεπιλογή του δανειολήπτη. 

Εγγυήσεις, ακόμη και αν δεν αλλάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη, κάνει σχέδια πιο 

αξιόπιστη για ένα χρηματοδότη (π.χ. μια τράπεζα) και έτσι να βοηθήσει τον επενδυτή να αποκτήσει δάνεια 

με επιτόκιο σύμφωνο με τα πρότυπα της αγοράς.  

Ακόμη και μέσα από τη μελέτη των 12 επενδυτικών σχεδίων του προγράμματος CERtuS κατέστη δυνατόν 

να επιβεβαιωθεί ότι πρέπει να συνδυαστούν διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να 

επιτευχθεί η χρηματοδότηση αυξημένου αριθμού παρεμβάσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να: 

 Ενεργοποίηση τεχνική βοήθεια προκειμένου να διαρθρώνουν έργα που μπορούν να καλύψουν τις 

ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών αφορά, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά? 

 Θεωρούν ότι η οικονομική βιωσιμότητα των έργων αυτών πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα από μια 

σε βάθος ανάλυση των διαθέσιμων πόρων στο Δημοτικό, περιφερειακό, ευρωπαϊκό επίπεδο και 

τραπεζικής και ιδιωτική αγορά. Κάθε έργο, σύμφωνα με τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους, κατά 

τη στιγμή που θα πραγματοποιηθούν μπορεί να έχουν ή όχι ενός ορισμένου μείγματος των 

χρηματοδοτικών μέσων. Αναζήτηση για το σωστό μίγμα των πηγών χρηματοδότησης είναι μια 

διαδικασία που απαιτεί την αλληλεπίδραση των ενδιαφερόμενων μερών με διαφορετικούς 

ρόλους και δεξιότητες· 

 Προσδιορίσει μορφές ανάπτυξης για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων που ενθαρρύνουν τη 

χρήση της εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού? 

 Προβλέπουν επαρκή έργο παρακολούθησης που αφορούν τη διαδικασία ολόκληρο το έργο, από 

το «ιδέα», στη φάση της κατασκευής μέχρι το στάδιο της διαχείρισης προκειμένου να εξακριβωθεί 

η αποτελεσματικότητα energye παραχθούν· 

 Ενεργοποιήσετε μια σημαντική ανακοίνωση της δράσης σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου 

και να ενεργοποιήσετε μαθήματα κατάρτισης σχετικά με την ενεργειακή αποδοτικότητα και nZEB 

έργα. 
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Συνδυασμός κεφαλαίων – χρηματοδοτικών εργαλείων  

Όπως φαίνεται στο D2.5, δεν υπάρχει κανείς βέλτιστη χρηματοδότησης για μια παρέμβαση επειδή κάθε 

ανακαίνιση επιλογή δείχνει διαφορετικούς χρόνους αποπληρωμής και οι περισσότεροι από αυτούς δεν 

δείχνουν μια κατάλληλη απόδοση επί του κεφαλαίου που επένδυσε η ΕΕΥ χωρίς συγκεκριμένη 

χρηματοδοτική στήριξη. Έτσι, κάθε παρέμβαση πρέπει να χρηματοδοτηθεί με ένα μείγμα από διαφορετικά 

ταμεία. 

Δίνεται ένα συγκεκριμένο έργο, ένας Δήμος πρέπει να ανακαλύψει η καλύτερη διαθέσιμη λύση από 

επωφελούνται από τα διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα που είναι διαθέσιμα για ότι η συγκεκριμένη 

παρέμβαση. Ενώ ESCo κεφάλαια επενδύσεων και τρίτου θα πρέπει να θεωρείται προτιμότερη από την 

άποψη της λιγότερες δαπάνες για το Δήμο και κατανοµή επικινδυνότητας στο ιδιωτικό θέμα, συχνά για 

nZEB έργου μια οικονομική υποστήριξη όσον αφορά την επιχορήγηση ή επιδοτούμενο δάνειο είναι 

αναγκαίο προκειμένου να καταστεί το έργο ελκυστική για ΕΕΥ. 

Όπως φαίνεται στην προηγούμενη παράγραφο, Δήμος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει πολλά 

διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα για τη χρηματοδότηση έργων nZeb. Ειδικότερα, τόσο σε επίπεδο ΕΕ και 

σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές της επιχορήγησης, τα κίνητρα 

και επιδοτούμενων δανείων. Ένας Δήμος πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν αίτηση για αυτά τα μέσα 

για να μπορέσει να συνεπάγονται ESCo και δομή μια καλή σύμβαση EPC. 

Η ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σε CERtuS έργα δείχνει ως την πιο κατάλληλη χρηματοδότηση 

συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δράσης για την ενεργειακή απόδοση, 

η χρήση είναι ένα κρίσιμο συστατικό της επιτυχίας του έργου. 

  

Τεχνική βοήθεια  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες παραγράφους, δόμηση και διαχείριση πρωτοβουλιών NZEB απαιτεί 

κατάλληλες δεξιότητες και ικανότητες σε διάφορους τομείς: διαδικαστικές, τεχνικές, οικονομικές και 

χρηματοοικονομικές. Αυτές οι αρμοδιότητες επιτρέπουν το Ν.Π.Δ.Δ. να λάβουν πρωτοβουλίες που 

επιτυγχάνουν την: 

1. Ελαχιστοποίηση του κοινού χορήγηση συνεισφοράς και Μεγιστοποιήστε τις δυνατότητες 

συγχρηματοδότησης από ιδιωτικές 

2. Αποτελεσματική διασπορά των κινδύνων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, 

3. Πραγματική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 

 

Στην ιδανική περίπτωση, μια πρωτοβουλία NZEB όσον αφορά τα δημόσια κτήρια: 

 Αναπτύσσεται με τη Σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα διαδικασίες 

 Ευνοεί το Ταίριασμα των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης· 

 Κατανέμει τους κίνδυνους στους φορείς που μπορούν να τους διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά 

 Έχει ισχυρή εστίαση σχετικά με τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και ετήσια τέλη της ΕΕΥ  
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Συνήθως δημόσιοι φορείς δεν έχουν όλες τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες, ώστε να μπορεί να είναι 

χρήσιμο να έχουμε μια εξωτερική υποστήριξη, με ένα ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων. 

 

Παρακολούθηση 

Βασικό παράγοντα σε έργα ενεργειακής απόδοσης είναι σε γενικές γραμμές δραστηριοτήτων 

παρακολούθησης. 

Η παρακολούθηση της εκ των υστέρων ενεργειακής απόδοσης και εξακρίβωση εκ των προτέρων 

εκτιμήσεις έχει επιρροή τόσο δημόσιους φορείς που εμπλέκονται στην ανακαίνιση δράση και ιδιώτες, 

όπως ΕΕΥ. Στην πραγματικότητα, η μέτρηση της απόδοσης σας επιτρέπει να: 

 Κατάλληλα ποσοτικά μέτρα εξοικονόμησης, παράμετροι, η εξοικονόμηση ενέργειας και το σχετικό 

οικονομική απόδοση 

 Εντοπισμό τυχόν αποκλίσεων (μειωμένη απόδοση και επιδόσεις πάνω) από την εκ των προτέρων 

ανάλυση 

 Ενημέρωση των οικονομικών σχεδίων για τις ταμειακές ροές  

 Μέτρηση της απόδοσης της ΕΕΥ. 

 Ορθή εφαρμογή των συμβατικών όρων μεταξύ της ΕΕΥ και του Δήμου βάσει των επιδόσεων και 

δραστηριοτήτων της ΕΕΥ. 

Το σύστημα παρακολούθησης είναι θεμελιώδης για μία ΕΕΥ/E.S.Co. Στην πραγματικότητα, στη λογική των 

ΣΕΑ, τα έσοδα της ΕΕΥ εξαρτόνται από τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας.  

Υπάρχουν διάφορα εργαλεία και πρωτοκόλλων παρακολούθησης. Υπενθυμίζει το Διεθνές μέτρησης 

απόδοσης & πρωτόκολλο επαλήθευσης (IPMVP), η εφαρμογή της μέτρησης, μέτρηση σύστημα, το οποίο 

πάντα, μέσα από τον προσδιορισμό των μηχανικών πρωτόκολλα επιτρέπει την περιγραφή των τάσεων της 

εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

ΣΔΙΤ και κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου 

Ένα σχετικό ζήτημα που διαθέτει τομέα της ενεργειακής απόδοσης (τουλάχιστον σε χώρες της Νότιας 

Ευρώπης) είναι το undercapitalization της μεγάλης πλειοψηφίας της εταιρείες παροχής ενεργειακών 

υπηρεσιών (ΕΕΥ). 

Η αγορά καθορίζεται από μερικές καλά κεφαλαιοποιημένες ESCO (συνήθως συνδέονται με μεγάλες 

εταιρείες διαχείρισης κτιρίων και εγκαταστάσεων) και πολλά υπό-κεφαλαιοποιούνται ΜΜΕ που δεν 

μπορούν να αντέξουν οικονομικά να συμμετέχουν σε μεγάλες και πολύπλοκες διαδικασίες (όπως είναι 

συνήθως οι ΣΔΙΤ) και αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες στην ενεργοποίηση ΣΕΑ/EPC.  

Μία διαδικασία χρηματοδότησης έργων ενεργειακής αποδοτικότητας που μπορεί αντιμετωπίσει την υπο-

κεφαλαιοποίηση των περισσότερων ΕΕΥ που βρίσκονται στην αγορά αποτυπώνεται στο παρακάτω Σχήμα. 

Η Δημοτική αρχή αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, με την υποστήριξη ενός ταμειου παροχής 

επιδοτούμενων κεφαλαίων την σύσταση μίας εταιρειάς ειδικού σκοπού (SPV) την διαχείριση του έργου 

της ενεργειακής αναβάθμισης από την προετοιμασία του χρηματοδότηση, έως και την  λειτουργία του και 
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μέχρι την αποπληρωμή του. Η εταιρεία ειδικού σκοπού είναι υπέυθυνη για την επιλογή μίας εταιρείας ΕΕΥ 

που θα υλοποιήσει το έργο και την διασφάλιση επιδοτούμενων κεφαλαίων, από το ταμείο που συμμετέχει 

στην εταιρεία ειδικού σκοπού μαζί με την δημοτική αρχή.  

    

 

 

ΣΧΉΜΑ 29. ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

 

  

LOCAL AUTHORITY

PROJECT VEHICLE
Company ad hoc created for the building 

and management of the initiative

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROCEDURE for the 
selection of the ESCO to realize and manage a 

energy efficicency initiative

ESCO
Has the technical competence to realize

and manage the initiative

SUBSIDIZED FUND
Provide equity financing to the project
vehicle (once it is selected by the Local 

Authority)
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Disclaimer 

Η όλη ευθύνη για το περιεχόμενο αυτής της δημοσίευσης βαρύνει τους συγγραφείς. Δεν 

αντανακλά κατ' ανάγκη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε το EASME,  ούτε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχουν ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 


