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ENERFUND – Εργαλείο Χρηµατοδότησης Ενεργειακής Ανακαίνισης 

 
Το ENERFUND είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο το οποίο στοχεύει στη δηµιουργία και προώθηση 

ενός εργαλείου υποστήριξης λήψης αποφάσεων σχετικά µε στρατηγικές ενεργειακής 
αναβάθµισης και τη χρηµατοδότηση ριζικής ανακαίνισης στα κτίρια 

 
Το έργο ENERFUND χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση χρηµατοδοτικών επενδύσεων για τη ριζική ανακαίνιση κτιρίων µέσω 
τριών κατευθύνσεων: 1) ευαισθητοποίηση του κοινού και κτίσιµο εµπιστοσύνης προς τις επεµβάσεις 
ενεργειακής απόδοσης, 2) εντοπισµός και αξιολόγηση χρηµατοδοτικών εργαλείων και κίνητρων για τις 
ενεργειακές ανακαινίσεις και 3) αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στον τοµέα των ενεργειακών 
ανακαινίσεων κτιρίων. Μια περιεκτική ανασκόπηση και αξιολόγηση των υφιστάµενων εµποδίων και 
αναγκών στους τοµείς αυτούς θα επιτρέψει την ανάπτυξη του εργαλείου ENERFUND, το οποίο θα 
αντιµετωπίσει αυτές τις ελλείψεις και  προσδοκίες. Το εργαλείο στη συνέχεια θα προωθηθεί µέσα από τις 
εργασίες του έργου και η επίδρασή του σε ριζικές ανακαινίσεις θα καταγράφεται και αποτιµάται. 
 
Στο έργο συµµετέχουν 15 οργανισµοί από 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονιστής του 
είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στους εταίρους του έργου συγκαταλέγονται 2 
πανεπιστήµια, το Πανεπιστήµιο του Aalborg (∆ανία) και το ΤΕΠΑΚ (Κύπρος), 2 εταιρείες που 
εξειδικεύονται στη δηµιουργία βάσεων δεδοµένων και χαρτογράφηση ΠΕΑ (ENERMAP από Κύπρο και 
Energy Action από Ιρλανδία), το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης της 
Ρουµανίας καθώς και 10 ενεργειακά κέντρα, οργανισµοί, ΜΚΟ και ΜΜΕ: το Centre for Energy 
Performance of Buildings (Ρουµανία), το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών, η SERA energy & 
resources E.U (Αυστρία), το Energy Centre Bratislava (Σλοβακία), το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (Ελλάδα), η Severn Wye Energy Agency (Ηνωµένο Βασίλειο), το Valencia 
Institute of Building (Ισπανία), η Sustainable Energy Development Agency (Βουλγαρία), το Jozef Stefan 
Institute (Σλοβενία) και η ENERGIES 2050 (Γαλλία). 
 
Οι εταίροι του έργου θα συνεργαστούν µε στόχο τη διευκόλυνση και την ενίσχυση των επενδύσεων 
εντοπίζοντας αγορές οι οποίες προσφέρουν ιδανικές ευκαιρίες για ενεργειακές ανακαινίσεις κτιρίων. Το 
ENERFUND επενδύει στην γνώση και την εµπειρία που υπάρχει ανάµεσα στο εταιρικό σχήµα για την 
ανάπτυξη και την προώθηση του εργαλείου του ENERFUND. Το εργαλείο αυτό θα είναι διαθέσιµο στο 
διαδίκτυο µε φιλική για το χρήστη µορφή και διαδραστική απεικόνιση χάρτη επιλογής των δυνατοτήτων 
ριζικής ανακαίνισης κτιρίων και αναµένεται να διευκολύνει τους εµπλεκόµενους φορείς στον καθορισµό 
στρατηγικών και λήψη αποφάσεων για τις ενεργειακές ανακαινίσεις. 
 

Το έργο ENERFUND ξεκίνησε επίσηµα µε την 
εναρκτήρια συνάντησή του τον περασµένο 
Φεβρουάριο στη Λεµεσό της Κύπρου και έχει 
διάρκεια 3 χρόνια. Ο υπεύθυνος του έργου αν. 
καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαµπίδης 
επισήµανε ότι: «Παρέχοντας ένα µηχανισµό 
αξιολόγησης των επενδυτικών ευκαιριών για 
ριζική ανακαίνιση – τόσο για ιδιωτικά κτίρια όσο 
και για κτίρια του δηµοσίου, χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί θα µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 
έργα µε προνοµιακά δάνεια, κατασκευαστικές 
εταιρείες θα µπορούν να εντοπίσουν 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες, δήµοι θα µπορούν να 
προωθήσουν στοχευµένες δράσεις και οι πολίτες 
θα εδραιώσουν την εµπιστοσύνη τους για 
ενεργειακές ανακαινίσεις».  

Η οµάδα του έργου ENERFUND 


