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Κτιριακό απόθεμα, ποιοτικά 
χαρακτηριστικά
 Μέτρια τελική ενεργειακή 

κατανάλωση, εκφρασμένη σε 
kWh/m²

 Λιγότερες ώρες λειτουργίας σε 
σχέση με κτήρια του ιδιωτικού 
τομέα

 Σε αρκετές περιπτώσεις, μη 
ικανοποιητικές συνθήκες άνεσης

 Σε αρκετές περιπτώσεις, 
ανεπαρκής συντήρηση 

 Μικρού και μεσαίου μεγέθους

Τεχνικές λύσεις ενεργειακής 
αναβάθμισης σε ΣΜΕΚ
 Θερμομόνωση κελύφους

 Αντικατάσταση κουφωμάτων

 Συστήματα θέρμανσης και 
κλιματισμού

 Συστήματα αερισμού και 
εξαερισμού

 Συστήματα ελέγχου (BMS)

Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων



Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής Οι απαιτούμενες εργασίες 

ενεργειακής αναβάθμισης, για την 

επίτευξη ΣΜΕΚ, συχνά έχουν 

μεγάλο χρόνο αποπληρωμής

Χρηματοδοτικά εργαλεία



Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

 Μικρό χρηματοδοτικό κόστος

Είναι επιθυμητό η αποπληρωμή 

του έργου να επιτυγχάνεται από 

την εξοικονόμηση χρημάτων –

ενέργειας - και ο Δήμος να 

απολαμβάνει μέρος αυτής σε όλη 

την διάρκεια του έργου.  
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Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 Μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής

 Μικρό χρηματοδοτικό κόστος

 Διαχείριση του τεχνικού και 

επενδυτικού ρίσκου

Γιατί το οικονομικό όφελος 

προκύπτει από την εξοικονόμηση 

ενέργειας η οποία δεν είναι σταθερή,  

αφού αυτή εξαρτάται από την 

ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και 

των συστημάτων του, αλλά και από 

άλλες παραμέτρους (τιμολόγια 

ενέργειας, κλιματικές συνθήκες, 

αλλαγές στην χρήση). 

Χρηματοδοτικά εργαλεία



Χρηματοδοτικά εργαλεία

Επιχορηγήσεις

Επιδοτήσεις

Παροχή κινήτρων

Τραπεζικός δανεισμός

Εταιρείες επενδύσεων δημόσιων ή ιδιωτικών κεφαλαίων

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης



Επιχορηγήσεις

Οι επιχορηγήσεις είναι επιθυμητές καθώς βελτιώνουν την οικονομική

απόδοση των έργων ή ίσως ακόμη σημαντικότερο μπορούν να

συνεισφέρουν στην χρηματοδότηση μέρους του έργου από την αγορά.

Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποτελέσουν λύση καθώς δεν είναι πάντα

διαθέσιμες και είναι περιορισμένες. Συχνά παρέχονται μέσω χρονοβόρων

και υψηλού κόστους διαδικασιών.

Ο συνδυασμός επιχορηγήσεων με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία

θεωρείται ότι πιθανά μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα στην

χρηματοδότηση έργων ΣΜΕΚ.



Παροχή κινήτρων

Η παροχή κινήτρων για τους Δήμους στην Ελλάδα μπορεί να θεωρηθεί ότι

αφορά κυρίως:

 την δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για

συμψηφισμό ενέργειας και

 την χρηματοδότηση για παροχή τεχνικής βοήθειας στην ωρίμανση των

έργων – κυρίως μέσω Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η παροχή κινήτρων θεωρείται ότι μπορεί να ενισχύσει την οικονομική

αποδοτικότητα των έργων, αλλά δεν μπορεί, από μόνη της να αποτελέσει

χρηματοδοτική λύση.



Επιδοτήσεις

Ο όρος αφορά κυρίως Ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρουν κεφάλαια

με μειωμένο επιτόκιο. Συνήθως είναι συγκεκριμένου σκοπού, δηλαδή

αφορούν κάποια ειδική κατηγορία κτηρίων, όπως για παράδειγμα τα σχολεία.

Στην πράξη, μπορεί κάποια έργα να μην μπορούν να υλοποιηθούν με όρους

της αγοράς, ακόμη και αν λάβουν χρηματοδότηση με επιδότηση, καθιστώντας

αναγκαία την παροχή επιχορηγήσεων.

Γενικά, ο συνδυασμός επιδοτούμενων κεφαλαίων με άλλα χρηματοδοτικά

εργαλεία θεωρείται ότι πιθανά μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικότερα

στην χρηματοδότηση έργων ΣΜΕΚ.



Τραπεζικός δανεισμός

Ο Τραπεζικός δανεισμός αποτελεί συχνά ένδειξη ότι το έργο είναι

αποδεκτό από την αγορά και μπορεί να λειτουργήσει θετικά στην

προσέλκυση επενδυτών. Ο Τραπεζικός δανεισμός για την υλοποίηση του

έργου μπορεί να είναι έμμεσος, όταν αφορά τον ανάδοχο του έργου, είτε

αυτός είναι μία κατασκευαστική εταιρεία ή/και μία εταιρεία Ενεργειακών

Υπηρεσιών.

Ο μεγάλος χρόνος απόσβεσης αρκετών παρεμβάσεων πιθανόν δεν μπορεί

να εξυπηρετηθεί αποκλειστικά με την χρήση Τραπεζικού δανεισμού και

για αυτό θα πρέπει να εξετάζεται ο συνδυασμός με άλλα χρηματοδοτικά

εργαλεία.



Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 1

Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης μπορούν να θεωρηθούν ένα

καινοτόμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα για την υλοποίηση

έργων ΣΜΕΚ στους Δήμους.

Με μία Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, η αποπληρωμή του έργου

συνδέεται με την εξοικονόμηση χρημάτων που επιτυγχάνεται από την

ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Ο ανάδοχος του έργου, έχει την

ευθύνη χρηματοδότησης των απαραίτητων εργασιών, την υλοποίηση

τους και την λειτουργία του, μέχρι να ολοκληρωθεί αποπληρωμή του.



Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης 2

Η υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) θεωρείται ότι έχει

σημαντική πολυπλοκότητα και υψηλό διαχειριστικό κόστος. Κατά

συνέπεια δεν θεωρούνται κατάλληλες για έργα μικρού μεγέθους.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι η υλοποίηση των έργων με ΣΕΑ, συνήθως δεν

απαιτεί από τον Δήμο την εύρεση κεφαλαίων. Η αναζήτηση

χρηματοδότησης αφορά τον ανάδοχο του έργου (Εταιρεία Ενεργειακών

Υπηρεσιών). Ο επενδυτής, είτε είναι μία εταιρεία επενδύσεων ή μία

Τράπεζα, συμμετέχει στο χρηματοδοτικό σχήμα καθώς σε μία ΣΣΑ

είθισται να υπάρχει διαμερισμός του οικονομικού οφέλους και του

ρίσκου.



Χρηματοδοτικά σχήματα – λύσεις CERtuS



Λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των δημοτικών κτηρίων και τις ανάγκες 

αναβάθμισης τους σε ΣΜΕΚ, εκτιμήθηκε ότι είναι αναγκαία η προσέλκυση 

κεφαλαίων από την αγορά. 

Για αυτό στην αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών σχημάτων 

τέθηκε ως προτεραιότητα η χρήση κατά προτεραιότητα: 

 κεφαλαίων από δανεισμό,

 κεφαλαίων με επιδότηση, 

 επιχορηγήσεων ή δωρεών

Χρηματοδοτικά σχήματα 1



Η υλοποίηση των έργων ανά κτιριακή 

μονάδα δεν θεωρήθηκε γενικά ως η 

καταλληλότερη λύση καθώς: 

 συνήθως το μέγεθος των έργων 

είναι μικρό για σύνθετες 

χρηματοδοτήσεις,

 οι τυχών επιχορηγήσεις ενισχύουν 

ένα συγκεκριμένο έργο – κτήριο 

Χρηματοδοτικά σχήματα 2



Χρηματοδοτικά σχήματα 3

Στο πλαίσιο του προγράμματος CERtuS επιδιώχτηκε η αναζήτηση 

κατάλληλων χρηματοδοτικών σχημάτων που:

 προβλέπουν την υλοποίηση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης,

 αφορούν ένα σύνολο κτηρίων και όχι μεμονωμένα κτήρια (εκτός και αν 

έχουν σημαντικό μέγεθος) 



Χρηματοδοτικά σχήματα 4

Στην ιστοσελίδα του προγράμματος CERtuS (www.certus-project.eu) υπάρχει

διαθέσιμο ένα απλοποιημένο εργαλείο σε μορφή excel (CERtuS_SE²T) για

την εκτίμηση της καταλληλόλητας διαφορετικών μορφών χρηματοδότησης

και συνδυασμού αυτών, για έργα ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων ΣΜΕΚ.

Τα αποτελέσματα του CERtuS_SE²T μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα αρχικά

στάδια του έργου και να αποτελέσουν την βάση συζήτησης ανάμεσα στον

Δήμο και τους πιθανούς επενδυτές.

Πριν την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθεί η εκπόνηση μίας αναλυτικής 

οικονομοτεχνικής μελέτης. 

http://www.certus-project.eu/


Χρηματοδοτικά σχήματα – λύσεις CERtuS
Εφαρμογή σε επιλεγμένα κτήρια του Δήμου Αλίμου



Ο προσδιορισμός των χρηματοδοτικών σχημάτων που θεωρούνται

καταλληλότερα έγινε μετά από αναλυτική μελέτη και λαμβάνοντας υπόψη τα

κριτήρια που έχουν ήδη αναφερθεί.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων μπορείτε να βρείτε στο CERtuS

Maxi Brochure, στην ιστοσελίδα του CERtuS (www.certus-project.eu).

http://www.certus-project.eu/


Χρηματοδοτικά σχήματα

Δημαρχείο Βιβλιοθήκη Κτήριο 
Γραφείων

Επένδυση €172.000 €40.000 €87.000

Εξοικονόμηση χρημάτων τον 
πρώτο χρόνο

€18.000 €4.700 €7.200

Διάρκεια αποπληρωμής 15 έτη 15 έτη 15 έτη

ESCo 24% 24% 14%

Επιδοτούμενο δάνειο 65% 65% 75%

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
VAT Facility – επιβαρύνει τον ανάδοχο

11% 11% 11%



Χρηματοδοτικά σχήματα

Από την μελέτη περίπτωσης των κτηρίων του Δήμου Αλίμου προκύπτει ότι

είναι εφικτή η ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτηρίων, διοικητικών

υπηρεσιών, με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Σημαντική παράμετρος

είναι η διασφάλιση μακροπρόθεσμων και χαμηλότοκων δανείων.

Επισημαίνεται ότι για μία σύνθετη χρηματοδότηση, όπως αυτή που

υποστηρίζει μία ΣΕΑ, απαιτούνται έργα με μεγαλύτερο προϋπολογισμό.

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση διασφάλισης επιχορηγήσεων τα έργα

γίνονται πιο ελκυστικά.


