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• Πρόκειται για ένα δίκτυο 44 νησιωτικών τοπικών 

και περιφερειακών αρχών (40 Δήμοι, 3 

Περιφέρειες, 1 ΠΕΔ)

• Προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη στα ελληνικά 

νησιά μέσω ολοκληρωμένων δράσεων στους 
τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του 

πολιτισμού

• Είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας 

“Σύμφωνο των Νησιών” για την προώθηση της 

βιωσιμότητας στα ευρωπαϊκά νησιά μέσω του 

τοπικού ενεργειακού προγραμματισμού

• Συντονίζει σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη 

Πρωτοβουλία Έξυπνα Νησιά, προωθώντας την 

ιδέα των νησιών ως πεδίο καινοτόμων έργων



2008: Ίδρυση του  Ίος - Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

2016: Αλλαγή ονόματος σε «Ενεργειακό και Περιβαλλοντικό Γραφείο Αιγαίου»

Δράση

• Συνεργασίες: συγκεντρώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα τους νησιωτικούς Δήμους /Αρχές, τον 

ιδιωτικό τομέα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την κοινωνία των πολιτών

• Ωρίμανση έργων: εστιάζει στην υποστήριξη ανάπτυξης καινοτόμων έργων που ενδιαφέρουν τις τοπικές αρχές

• Τοπικός ενεργειακός σχεδιασμός: έχει παραδώσει περισσότερα από 20 ΣΔΑΕΚ για τις τοπικές νησιωτικές αρχές 
(Σύμφωνο των Δημάρχων, Σύμφωνο των Νησιών)

• Προώθηση πολιτικών: Προώθηση έξυπνων, ολοκληρωμένων λύσεων σε νησιά, μικρούς δήμους και 

απομακρυσμένες κοινότητες στην αντιπροεδρία της FEDARENE

+ Σύμβουλος ανάπτυξης ΣΕΑ



Κύρια πεδία δράσης

Ενέργεια

Μεταφορές

ΤΠΕ

Απόβλητα

Ύδατα

Παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα

Αύξηση ΑΠΕ μέσω 

αποθήκευσης ενέργειας

Κυκλική οικονομία και ανθεκτικότητα

Ηλεκτρικά οχήματα Ηλεκτρικά πλοία

Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ

Έξυπνη Διαχείριση Υδάτων Έξυπνος οδοφωτισμός



Ευρωπαϊκά έργα

Παρελθόντα έργα
• Establishment of “Ios-Aegean Energy Agency”, IEE (2008-2010)

• ISLEPACT, IEE (2009-2011)

• PROMISE, IEE (2012-2014)

• Smart Grids in 5 Greek Islands, ELENA Fund, EIB (2011-2014)

• SMILEGOV, IEE (2013-2015)

Τρέχοντα έργα
• WiseGRID, H2020 (2016-2019)

• STEPPING, Interreg-MED (2016-2019)

• MOTIVATE, Interreg-MED (2016-2019)

• SMILE, H2020 (2017-2020)

• HAPPEN, H2020 (2018-2020)

• IMPLEMENT, H2020 (2018-2020)

Αναμενόμενα έργα

• Yenesis, EEA grants (2018-2020)

• ECOISM, EUKI fund (2018-2020)

• Kythnos Smart Islands, (2018-2020)



ΣΤΟΧΟΣ

Η αύξηση της υιοθέτησης των επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης 
δημοσίων κτιρίων με χρήση Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης στην περιοχή της 
Μεσογείου μέσω ενίσχυσης της γνώσης σχετικών φορέων στο σχεδιασμό, 
εφαρμογή και διαχείριση σχεδίων ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων.

Supporting The EPC Public Procurement IN Going-beyond



• Έναρξη: 11/2016

• Λήξη: 04/2019

Χώρες: Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία

Supporting The EPC Public Procurement IN Going-beyond



Φιλοδοξίες του STEPPING

• Ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων

• Αξιολόγηση της καταλληλόλητας των κτιρίων για σύναψη ΣΕΑ προς αποφυγή άγονων διαγωνισμών

• Ανάπτυξη σχεδίων συμβάσεων και τευχών δημοπράτησης λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της 

τοπικής αγοράς

• Προώθηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

Μεσογειακών περιοχών με σκοπό τη βελτιστοποίηση των χρηματοοικονομικών δεικτών

• Συνδυασμό δημόσιας χρηματοδότησης με ΣΕΑ για τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών των έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων

• Αύξηση της γνώσης των δημόσιων αναθετουσών αρχών (ιδιαίτερα μικρών Δήμων) σχετικά με τις ΣΕΑ

• Ανάπτυξη κατευθυντήριων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την προώθηση υλοποίησης ΣΕΑ



Βασικές εργασίες του STEPPING

• Μεταφορά γνώσης από σύναψη ΣΕΑ σε Μεσογειακές χώρες

• Παραγωγή οδηγού εφαρμογής των ΣΕΑ στις ειδικές συνθήκες της Μεσογείου

• Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων για 10 δημοτικά κτίρια των νησιών μελών του ΔΑΦΝΗ

• Επιλογή κτιρίων

• Επιθεώρηση κτιρίων

• Προσδιορισμών παρεμβάσεων

• Εκπόνηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης

• Προετοιμασία διαγωνιστικού περιβάλλοντος

• Ανάπτυξη τευχών δημοπράτησης

• Διενέργεια διαγωνισμών
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2010

2010/31/ΕΕ
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2012/27/ΕΕ N. 4122 / 2013 Ν. 4342 / 2015

Πρότυπα τεύχη 

διαγωνισμών και 

ΣΕΑ, ΣΕΑΚ (2 έτη) 

προώθηση αγοράς 

ΣΕΑ, κ.ά

ΖΕΒ όλα τα νέα 

δημοσια κτίρια

01.01.2019

ΖΕΒ όλα τα νέα 

κτίρια 01.01.2021

2013 2015

Ενεργειακή 

Απόδοση 

των Κτιρίων

Ενεργειακή 

Απόδοση

2010

Ν. 3855 / 2010

Μέτρα για 

ανάπτυξη 

αγοράς 

ESCOs

2006

2006/32/ΕΚ

ΕΕ στην τελική 

χρήση & ΕΥ

1η Ενότητα
Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο των ΣΕΑ και η ενσωμάτωσή του στην εθνική νομοθεσία | 
Ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης 



Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους – Νοέμβριος 2016

ANNEX Ενίσχυση της καθαρής ενέργειας στα κτίρια 
Πρωτοβουλία για διευκόλυνση Δήμων για υλοποίησης ΣΕΑ (Οδηγοί EUROSTAT Σεπ 2017/EτΕπ Μάιος 2018) 

Smart Financing for Smart Buildings 

Μόχλευση

Επενδυτικού 

Σχεδίου για την 

Ευρώπη και 

Διαρθρωτικών 

Ταμείων

Υποστήριξη και 

ομαδοποίηση 

(PDA, one stop 

shops, ELENA)

Ελαχιστοποίηση των 

κινδύνων (De-risking 

energy efficiency 

platform)



1η Ενότητα
Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο των ΣΕΑ και η ενσωμάτωσή του στην εθνική νομοθεσία | 
Ανασκόπηση της παρούσας κατάστασης 

20102018

30.05.2018
Αναθεωρημένη 

EPBD

19.06.2018 
Προσωρινή 

συμφωνία για την 

οδηγία EE

Μακροπρόθεσμες 

εθνικές στρατηγικές για 

την ανακαίνιση του 

κτιριακού αποθέματος 

Από-ανθρακοποίηση 

το 2050

Νέα προγραμματική 

περίοδος 

Μόχλευση

διαρθρωτικών ταμείων 

32.5%



2η Ενότητα 
Υλοποίηση δημοσίων έργων με ΣΕΑ | Προκλήσεις και μέτρα για την ενημέρωση και 
ενίσχυση των οργανισμών Δημοσίου | Προτάσεις από την αγορά ESCO

Ανασταλτικοί παράγοντες προώθησης υλοποίησης ΣΕΑ στο δημόσιο τομέα

• Διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις από ΕΣΠΑ

• Καθεστώς αιρεσιμότητας ΚΕΝΑΚ

• Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ συνόλου παρεμβάσεων – Δυσκολία ανάδειξης κόστους οφέλους

• Ελλιπής ενημέρωση προσωπικού 

• Ανυπαρξία συμβούλων ανάπτυξης ΣΕΑ (EPC facilitators)

• Επιφυλακτικότητα κατά τη δανειοδότηση δημοσίων φορέων

• Πολιτικές «προτεραιότητες» 

• Πολυπλοκότητα διαγωνιστικών διαδικασιών

• Αχαρτογράφητο πεδίο



2η Ενότητα 
Υλοποίηση δημοσίων έργων με ΣΕΑ | Προκλήσεις και μέτρα για την ενημέρωση και 
ενίσχυση των οργανισμών Δημοσίου | Προτάσεις από την αγορά ESCO

Ενισχυτικοί παράγοντες Ανασταλτικοί παράγοντες
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Δυνατά σημεία
• Αξιοπιστία σε όλες τις φάσεις μελέτης, 

προμήθειας, κατασκευής, λειτουργίας, 

συντήρησης του έργου

• Εγγύηση του αποτελέσματος εξοικονόμησης 

ενέργειας / Πιστοποίηση εξοικονόμησης

• Διάχυση εμπειρίας / τεχνογνωσίας στις 

υπηρεσίες του Δήμου

• Διαθεσιμότητα κεφαλαίων από τρίτους

• Ευελιξία στην μελέτη, υλοποίηση, συντήρηση 

και λειτουργία του έργου

• Ενίσχυση κατασκευαστικών δραστηριοτήτων

• Από οδηγό EUROSTAT 50% ιδιωτικά κεφάλαια 

ώστε η ΣΕΑ να βγει εκτός ισολογισμού Δήμου 

(off balance sheet)  Δυνατότητα για 

συγχρηματοδότηση έργων

Αδύναμα σημεία
• Αδυναμία εκχώρησης συγκεκριμένων εσόδων από 

δημόσιο 

• Αδυναμία διαχείρισης επεμβάσεων σε κέλυφος

• Αδυναμία παρέμβασης στο σύνολο των δημοσίων κτιρίων 

εφόσον δεν προβλέπεται παράλληλα δημόσια 

χρηματοδότηση

• Ανάγκη για αξιόπιστα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης 

αλλά και δυναμικής πρόσβασης σε πληροφόρηση 

καταναλώσεων (έλλειψη έξυπνων μετρητών)

• Ολοκληρωμένη ενημέρωση, συνεργασία δημοσίου – ιδιώτη

• ΣΕΑ Διάρκεια τουλάχιστον 8 χρόνια σύμφωνα με οδηγό

EUROSTAT

• Αβεβαιότητα σε περίπτωση αλλαγής χρήσης δημοσίων 

κτιρίων 



2η Ενότητα 
Υλοποίηση δημοσίων έργων με ΣΕΑ | Προκλήσεις και μέτρα για την ενημέρωση και 
ενίσχυση των οργανισμών Δημοσίου | Προτάσεις από την αγορά ESCO

Ενισχυτικοί παράγοντες Ανασταλτικοί παράγοντες

Ε
ξω

γ
εν

ο
ύ

ς
 φ

ύ
σ

η
ς Ευκαιρίες

• Νέο μητρώο ενεργειακών υπευθύνων (coming 

soon)

• Ταμείο υποδομών (2019)

• Μεγάλο κτιριακό απόθεμα

• Διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις δημοσίου για μικτή 

χρηματοδότηση

• Έλλειψη διαθέσιμων ίδιων πόρων Δήμων

• Δημιουργία θέσεων εργασίας

• Ευκαιρία ανάληψη κόστους λειτουργίας και 

συντήρησης

Κίνδυνοι
• Νομοθετικό πλαίσιο που προσδιορίζει (περιοριστικά) 

διάρκεια ΣΕΑ στο πλαίσιο ευρύτερου περιορισμού 

δημοσίων συμβάσεων

• Επιφυλακτική προσέγγιση από Δήμους και πολίτες λόγω 

ταύτισης με ΣΔΙΤ που συχνά ταυτίζεται με κακοδιαχείριση 

από το δημόσιο

• Αποτίμηση επενδυτικού κινδύνου (χρηματοοικονομικό 

ρίσκο)

• Διασφάλιση εκατέρωθεν των συμβαλλόμενων (παραδ. 

Γερμανίας)



2η Ενότητα 
Υλοποίηση δημοσίων έργων με ΣΕΑ | Προκλήσεις και μέτρα για την ενημέρωση και 
ενίσχυση των οργανισμών Δημοσίου | Προτάσεις από την αγορά ESCO

Ενέργειες ανά εμπλεκόμενο φορέα

• ΥΠΕΝ

• Αναμόρφωση μητρώου ΕΕΥ (εθελοντική διαδικασία) – Νέες προδιαγραφές (εντός των ημερών)

• Αποσαφήνιση σχετικά με κώδικα δεοντολογίας ΕΕΥ

• Ενεργοποίηση πλαισίου υλοποίησης πιλοτικών έργων με ΣΕΑ (ενσωμάτωση παρεμβάσεων ΑΠΕ) με ενωμάτωση

ειδικών ρυθμίσεων διευκόλυνσης υλοποίησης έργων

• Θεσμική πρόβλεψη για συμβούλους υποστήριξης ΣΕΑ

• Επικαιροποίηση πρότυπων συμβάσεων ανά χρήση κτιρίων/τύπο παρεμβάσεων

• ΕΕΥ

• Δημιουργία συλλογικού οργάνου ΕΕΥ

 Πιστοποίηση έργων 

 Εκπροσώπηση σε συζητήσεις με φορείς

 Εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας

• Αποστολή προτάσεων προς ΥΠΕΝ



2η Ενότητα 
Υλοποίηση δημοσίων έργων με ΣΕΑ | Προκλήσεις και μέτρα για την ενημέρωση και 
ενίσχυση των οργανισμών Δημοσίου | Προτάσεις από την αγορά ESCO

Ενέργειες ανά εμπλεκόμενο φορέα

• Δήμοι

• Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης

• Τακτοποίηση και μετεγγραφή δημοσίων κτιρίων

• Εκπόνηση ΣΕΑΚ

• Ενεργοποίηση ενεργειακών υπευθύνων

• ΕΛΣΤΑΤ

• Συνεργασία με λοιπούς φορείς για διευκρινήσεις σχετικά με οδηγό EUROSTAT

• ΕΥΔ Ε.Π. 

• Ενεργοποίηση δυνατότητας συνδυασμένης χρηματοδότησης έργων

• ΥΠΟΙΚΑΝ

• Συνδυασμός ενεργειακών παρεμβάσεων με στατική ενίσχυση

• Ενεργοποίηση δυνατότητας συνδυασμένης χρηματοδότησης

• Αποσαφήνιση περιορισμού 7ετίας στις δημόσιες συμβάσεις



2η Ενότητα 
Υλοποίηση δημοσίων έργων με ΣΕΑ | Προκλήσεις και μέτρα για την ενημέρωση και 
ενίσχυση των οργανισμών Δημοσίου | Προτάσεις από την αγορά ESCO

Ενέργειες ανά εμπλεκόμενο φορέα

• ΚΑΠΕ

• Θεσμική ενεργοποίηση του ρόλου του ως σύμβουλος υποστήριξης ΣΕΑ ειδικά στην πρώτη πιλοτική φάση 

υλοποίησης ΣΕΑ

• ΜΟΔ

• Προεργασία επιλογής κτιρίων

• Σύμβουλοι ανάπτυξης ΣΕΑ

• Ανάληψη συμπληρωματικού ρόλου με ΚΑΠΕ ως σύμβουλος υποστήριξης ΣΕΑ σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο



3η Ενότητα 
Υλοποίηση δέσμης έργων (bundling) με ΣΕΑ | Συνδυασμός χρηματοδοτήσεων για 
παρεμβάσεις με διαφορετικούς χρόνους αποπληρωμής Προϋποθέσεις και μοντέλα 
χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα 

Πλεονεκτήματα

1. Επίτευξη οικονομιών κλίμακας

2. Διαχείριση ρίσκου – Εγγυημένη απόδοση

Μειονεκτήματα

1. Πολυπλοκότητα συμβάσεων

2. Δυσκολία προκήρυξης έργου

Προαπαιτούμενα

1. Βελτιστοποίηση μίγματος χαρτοφυλακίου

2. Επιλογή τύπου συμβάσεων (μικτή, έργο, προμήθεια)

3. Πιστοποίηση εξοικονομήσεων να αναλάβει ο σύμβουλος υποστήριξης ΣΕΑ



Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας


