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Σελίδα 5 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)», με κωδικό ΟΠΣ  5001707 όπως 
εντάχθηκε με την με α.π. υπ’ αριθ. 6655/2062/Α2/07.11.2016 Απόφαση ένταξης της Ειδικής 
Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», τροποποιήθηκε και ισχύει, με Δικαιούχο το ΚΑΠΕ 
και τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Στην εν λόγω έκθεση επιχειρείται να αποτυπωθεί συνοπτικά ο τρόπος σχεδιασμού και υλοποίησης 
του Προγράμματος «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα προβλήματα που προέκυψαν σε όλα τα στάδια εφαρμογής 
του.  

Παράλληλα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Πράξεων και 
του Προγράμματος, τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε θεματικό άξονα παρεμβάσεων που 
περιλάμβανε το Πρόγραμμα (παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους 
αστικού περιβάλλοντος, πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές τεχνικές 
αστικές υποδομές, δράσεις δημοσιότητας).  Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν τόσο στην 
περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν, όσο 
και στην ποιοτική και ποσοτική επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί (εξοικονόμηση ενέργειας, 
μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, θέσεις εργασίας, κ.ά.). 

Τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες που αναδεικνύονται από την έκθεση μπορούν να αποτελέσουν 
εργαλείο τόσο για την αξιολόγηση του τρόπου διαχείρισης όσο και για την προετοιμασία και 
σχεδιασμό παρόμοιων νέων δράσεων στην τρέχουσα και επόμενη προγραμματική περίοδο. 

Η έκθεση συντάχθηκε από την ομάδα έργου της ανωτέρω Πράξης, η οποία αποτελείται από 
επιστημονικό προσωπικό με εξειδικευμένη εμπειρία, καθώς στελέχωνε και την ομάδα που 
υλοποίησε για το ΚΑΠΕ το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 
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1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ KAI ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
 

1.1 ΑΡΧΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

Οι αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη είναι 
συνεχείς και ραγδαίες. Στα προβλήματα της στενότητας των ενεργειακών πόρων, της 
διαφαινόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων και του ασφαλούς ανεφοδιασμού, έχουν προταθεί 
πολιτικές και λύσεις για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, (κτίρια, 
υπαίθριοι χώροι) την βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης και της ανάπτυξης. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Ιανουάριο 2007 μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη 
μιας νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές 
αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Η δέσμη 
προτάσεων έθεσε διάφορους φιλόδοξους στόχους σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου 
και τις ΑΠΕ με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας και να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων. 

Στη Συνάντηση Κορυφής των ηγετών της ΕΕ στις 8 & 9 Μαρτίου του 2007, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια «Ενεργειακή 
Πολιτική για την Ευρώπη» ενέκρινε ένα συνολικό ενεργειακό Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2007-
2009.  

Με το Σχέδιο Δράσης υπήρξε στόχος να κινητοποιηθεί το ευρύ κοινό, οι ιθύνοντες χάραξης 
πολιτικής και οι παράγοντες της αγοράς και να μετασχηματισθεί η εσωτερική αγορά ενέργειας 
κατά τρόπο, που να προσφέρει στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδομές 
(συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων), προϊόντα (μεταξύ άλλων συσκευές και αυτοκίνητα), 
διεργασίες και ενεργειακές υπηρεσίες με τον υψηλότερο, παγκοσμίως, ενεργειακό βαθμό 
απόδοσης.  

Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο Δράσης, η σημαντικότερη εξοικονόμηση ενέργειας μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί στους τομείς της κατοικίας και στα εμπορικά κτίρια, όπου υπήρχε ένα σημαντικό 
δυναμικό μείωσης που εκτιμήθηκε από 27% έως 30%, καθώς επίσης στην μεταποιητική 
βιομηχανία, με δυνατότητες εξοικονόμησης περίπου 25%, και στον τομέα των μεταφορών, με 
δυνατότητες μείωσης που εκτιμήθηκαν στο 26%.  

Με την Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, η Κοινότητα ενίσχυσε 
περαιτέρω τα μέτρα, που είχαν ήδη θεσπισθεί στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. στο πλαίσιο της 
προγενέστερης Οδηγίας SAVE 93/76/ΕΟΚ, ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του 
κτιριακού τομέα, η οποία αντιστοιχούσε στο 40% της συνολικής τελικής ενεργειακής 
κατανάλωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σε περίπου 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και άλλων αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούν την κλιματική 
αλλαγή. Τα μέτρα ήταν υποχρεωτικά για τα νέα κτίρια, με την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης, 
ωστόσο ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων 
κτιρίων, στα οποία υπήρχαν σημαντικά περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας, αρχής γενομένης από 
τις αποδοτικές ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων άνω των 1.000 m2. Παράλληλα, τα μέτρα 
στόχευαν και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του δημόσιου και ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, που καλούνταν να παίξουν ένα ρόλο «πιλότου» για την αποτελεσματική 
διείσδυση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης.  

Για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας βασικό στοιχείο ήταν η Ενεργειακή Πιστοποίηση, που θα 
διενεργούνταν από ιδιώτες επιθεωρητές και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ) που θα επέτρεπε στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή 
απόδοση του κτιρίου. Η υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ κατά την κατασκευή, την ανακαίνιση, την 
πώληση και την εκμίσθωση κτιρίων, δεκαετούς ισχύος, θα λειτουργούσε ως το πλέον βασικό 
κίνητρο για να προωθηθούν επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα των 
παλαιότερων κτιρίων, δεδομένου των σημαντικών αλλαγών που θα συντελούνταν στην αγορά 
ακινήτων. 
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Το Ελληνικό εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ 
(ΣΔΕΑ) προέβλεπε, στο πλαίσιο επίτευξης των εθνικών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας στον 
κτιριακό τομέα κατά μέσο όρο εξοικονόμηση ενέργειας 63 GWh από τα κτίρια του Δημόσιου 
Τομέα.  Μέσω του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» εκτιμήθηκε ότι μπορούσε να επιτευχθεί 
κάλυψη του εθνικού στόχου για τα Δημόσια κτίρια κατά 17,7%.  

Το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων 
Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ) και το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ITA) και με την επιστημονική 
υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), σχεδίασε το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» με στόχο να βοηθήσει κάθε πόλη και κάθε τοπική κοινωνία να αποτελέσει ένα 
κύτταρο βιώσιμης ανάπτυξης και να προωθήσει δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και 
εξοικονόμησης ενέργειας.  Η σχεδιασμός και η εξειδίκευση του Προγράμματος ξεκίνησε από το 
2007 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009 όταν εκδόθηκε η Πρόκληση και ο Οδηγός υποβολής 
προτάσεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  
Δ6/6716/27.03.2009 “ΠροT σκληση προς τους ΟΤΑ Α  ́ βαθμουT  ΑυτοδιοιTκησης για την υποβοληT  
προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»”). 

Αντικείμενο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» αποτελούσε η εφαρμογή δράσεων και 
αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό 
περιβάλλον, με έμφαση  στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και την αναβάθμιση των 
κοινόχρηστων χώρων και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών 
και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω της υλοποίησης τεχνικών παρεμβάσεων και 
δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης πολιτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρειών και 
φορέων. 

Στόχος του Προγράμματος ήταν η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η οποία είναι 
αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο 
όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής.  Με κριτήριο την κοινωνική ευημερία και την περιφερειακή 
ανάπτυξη, προτάθηκαν ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικά μέτρα, στο πλαίσιο της Εθνικής, της 
Κοινοτικής και της παγκόσμιας πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και τον περιορισμό της 
κλιματικής αλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» συμπεριλάμβανε δράσεις, των οποίων η 
εφαρμογή αναμενόταν: 

• να καταστήσει τις πόλεις και τις τοπικές κοινωνίες αειφόρες, μειώνοντας τις πηγές της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες διαβίωσης 
στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλοντας στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, 

• να συμβάλει στην εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών και πρακτικών από τους 
τελικούς καταναλωτές ενέργειας, 

• να διευκολύνει την κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς και ιδιωτικών και δημόσιων 
κεφαλαίων προς όφελος της ανάπτυξης βιώσιμων κοινωνιών 

• να παρέχει βελτιωμένες συνθήκες και ποιότητα διαβίωσης σε κτίρια, υπαίθριους χώρους και 
στο σύνολο του αστικού ιστού, 

• να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας από ορυκτές πηγές με περιβαλλοντικό και οικονομικό 
όφελος για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους δήμους, o να προάγει το σύγχρονο ενεργειακό 
μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, 

• να δώσει ώθηση στις τοπικές αγορές και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, 
• να βοηθήσει τις  Δημοτικές Αρχές να γίνουν παράδειγμα εφαρμογής καλών πρακτικών 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος με την 
ενεργοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών, 

• να συμβάλει στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών σε θέματα 
αποδοτικής χρήσης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, 

• να κινητοποιήσει τις Δημοτικές Αρχές στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση 
ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμων πόλεων, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους τους και 
διερευνώντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα ενίσχυσης από σύγχρονα χρηματοδοτικά μοντέλα, 
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• να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής και κατ’ επέκταση της Εθνικής 
πολιτικής ως προς την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών και κατευθύνσεων για τον 
περιορισμό των εκπομπών CO2, τη κλιματική αλλαγή, την ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτηση από ορυκτές πηγές, 

• να ενισχύσει πρωτοπόρες ευρωπαϊκές πολιτικές όπως το «Σύμφωνο των Δημάρχων» με τοπικές 
δράσεις, 

• να αποτελέσει το έναυσμα μιας διαδικασίας μακροχρόνιου ολοκληρωμένου σχεδιασμού 
βιώσιμων πόλεων. 

 

Ειδικοί στόχοι του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» περιελάμβαναν: 

o την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του φορτίου αιχμής 

o την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τον περιορισμό της κλιματικής 
αλλαγής 

o την δημιουργία ευνοϊκού αστικού περιβάλλοντος και τον περιορισμό του φαινομένου της 
αστικής θερμικής νησίδας 

o την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης στα κτίρια και στις πόλεις και την βελτίωση της 
καθημερινότητας του πολίτη 

o την στήριξη και την ανάδειξη του υποδειγματικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για 
την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 

o την ευαισθητοποίηση και αλλαγή της συμπεριφοράς των πολιτών για την αποδοτική 
χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος 

o την κινητοποίηση των δυνάμεων της αγοράς και την προώθηση επενδύσεων προς την 
κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. 

 

1.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ   

Οι δράσεις του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» εξειδικεύτηκαν και κατανεμήθηκαν σε 6 
θεματικούς άξονες ενώ παράλληλα εκτιμήθηκαν τα οφέλη και οι ποσοτικοί στόχοι με γνώμονα την 
συμβολή του Προγράμματος στην επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών ενεργειακών στόχων 
αλλά και την συνεισφορά του στους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότηταα» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 
Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

 

� Άξονας 1 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια» 
Οι δράσεις του Άξονα 1 αφορούσαν σε έργα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων 
κτιρίων και ειδικότερα, τεχνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια διαφόρων κατηγοριών όπως 
Δημαρχεία, κτίρια δημοτικών υπηρεσιών, πολιτιστικά κέντρα, σχολεία, κτίρια αθλητικών 
εγκαταστάσεων, ειδικά κτίρια, κ.ά. με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Συνοπτικά 
προβλέπονταν οι δράσεις: 

Δράση 1.1: Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Εξωτερική θερμομόνωση  
- Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων 
- Φύτευση οροφών 
- Σκίαστρα και ειδικά επιχρίσματα για ηλιοπροστασία 

Δράση 1.2: Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης 

Δράση 1.3: Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού 

Δράση 1.4: Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 

Ως αποτέλεσμα των δράσεων εξοικονόμησης στα κτίρια αναμένονταν συνολική μείωση της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά 30% και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 σε 4,97 kt. 

� Άξονας 2 «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους του αστικού περιβάλλοντος» 
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Οι δράσεις του Άξονα 2 αφορούσαν σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του δημοτικού 
φωτισμού και βελτίωσης του μικροκλίματος κοινόχρηστων χώρων όπως δρόμοι, πλατείες, πάρκα 
και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι των δήμων και, ο περιβάλλων χώρος δημοτικών κτιρίων και 
εγκαταστάσεων. Στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού 
όσο και στα κτίρια γύρω από τους κοινόχρηστους χώρους. Συνοπτικά προβλέπονταν οι δράσεις: 

Δράση 2.1: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό 
φωτισμό. 

- Αντικατάσταση/Αναβάθμιση οδοφωτισμού (κυρίως τεχνολογία LED) .  
- Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης οδοφωτισμού. 

Δράση 2.2: Παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα για τη βελτίωση του μικροκλίματος και της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικούς χώρους  (δρόμοι / πεζοδρόμια /πλατείες κ.ο.κ.) για τον 
περιορισμό του φαινομένου της θερμικής νησίδας, τη βελτίωση του μικροκλίματος στο δομημένο 
περιβάλλον (κλιματικές συνθήκες σε κλίμακα κτιρίου) και του κλίματος που διαμορφώνεται μέσα 
στην πόλη.  

- Βελτίωση μικροκλίματος με διαμόρφωση πρασίνου, στοιχεία νερού, σκιάσεις, χρήση ψυχρών 
υλικών, κτλ.  

- Ανάπλαση δρόμων για πεζούς και ποδηλάτες. 
 

Ως αποτέλεσμα των δράσεων εξοικονόμησης στους κοινόχρηστους χώρους αναμένονταν συνολική 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 35% και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 κατά 3,9 kt για 
τις δράσεις 2.1 και κατά 0,98 kt για τις δράσεις 2.2. 

 

� Άξονας 3 «Πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές» 
Οι δράσεις του Άξονα 3 αφορούσαν παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και ανάπτυξη σχεδίων στο 
τομέα των μεταφορών για τους δήμους της χώρας και αποτελούν αποδεδειγμένα καλές πρακτικές 
με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στη προστασία 
του αστικού περιβάλλοντος προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο διαβίωση των πολιτών. 
Συνοπτικά προβλέπονταν οι δράσεις: 

Δράση 3.1: Επεμβάσεις σε οχήματα δημοτικών στόλων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους 
απόδοσης. 

Δράση 3.2: Μελέτες αστικής κινητικότητας. 

Δράση 3.3: Συγκοινωνιακές μελέτες. 

Ως αποτέλεσμα των δράσεων εξοικονόμησης στις μεταφορές αναμένονταν μείωση εκπομπών CO2 
σε 0,943kt για τις δράσεις 3.1, σε 0,648 kt για τις δράσεις 3.2 και σε 0,5 kt για τις δράσεις 3.3. 

 

� Άξονας 4 «Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές αστικές (δημοτικές) υποδομές» 
Ο άξονας 4 αφορούσε κατ’ εξοχή σε μελέτες συνοδευόμενες από επιλεγμένες παρεμβάσεις χαμηλού 
κόστους για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεχνικών υποδομών των Δήμων σε 
αντλιοστάσια, βιολογικούς καθαρισμούς, κολυμβητήρια κ.ά. Προβλεπόταν η δράση: 

Δράση 4.1: Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης λοιπών εγκαταστάσεων, με προβλεπόμενη 

ενέργεια τις παρεμβάσεις χαμηλού κόστους (π.χ. θερμομονωτικά καλύμματα πισίνας, διόρθωση 
συντελεστή ισχύος με αντιστάθμιση σε γεωτρήσεις κλπ.). 

Ως αποτέλεσμα των δράσεων εξοικονόμησης στις τεχνικές υποδομές αναμένονταν συνολική 
μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 12% και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 κατά 3,1 kt. 

� Άξονας 5 «Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και ενημέρωσης» 
Στον Άξονα 5 περιλαμβάνονταν στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 
θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας με δράσεις, τόσο των στελεχών των Δήμων ως άμεσων 
χρηστών των παρεμβάσεων του Προγράμματος, όσο και των πολιτών, της αγοράς και άλλων 
φορέων. Συνοπτικά προβλέπονταν οι δράσεις: 

Δράση 5.1: Δικτύωσης και ενημέρωσης ενεργειακών υπευθύνων και υπαλλήλων των Δήμων. 
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Δράση 5.2: Αλλαγής της ενεργειακής συμπεριφοράς και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας. 

 

� Άξονας 6 «Τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του Προγράμματος» 
Στον Άξονα 6 περιλαμβάνονταν συγκεκριμένες δράσεις υποστήριξης της προετοιμασίας του 
Φακέλου-Πρότασης και εξειδικευμένης υποστήριξης της ορθά επιστημονικής και τεχνικής 
υλοποίησης των εγκεκριμένων σχεδίων υλοποίησης (ΣΧΥ). Συνοπτικά προβλέπονταν οι δράσεις: 

Δράση 0.1: Προετοιμασία προτάσεων, σε συνεργασία με τους Δήμους, για υποβολή στο 
Πρόγραμμα. 

Δράση 0.2: Συμβουλευτική υποστήριξη των Δήμων για την υλοποίηση του Προγράμματος - 
ενεργειακές επιθεωρήσεις & έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα 
δημοτικά κτίρια του Άξονα 1. 

 

1.3 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Δικαιούχοι για την υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ήταν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού 
(Δήμοι) της χώρας: 

� που είχαν πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους (βάσει απογραφής ΕΣΥΕ 2001), καθώς 
και οι πρωτεύουσες Νομών ανεξαρτήτως πληθυσμιακού κριτηρίου. 

και ταυτόχρονα 

� ήταν πιστοποιημένοι, για έργα Τύπων Α και Β, κατά τα προβλεπόμενα στις κατευθύνσεις περί 
της διαχειριστικής επάρκειας των Δικαιούχων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

Σημειώνεται ότι συνεπεία της εφαρμογής του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και καθώς κατά 
την έκδοσή του οι προτάσεις ήταν υπό αξιολόγηση, οι τελικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ήταν οι Φορείς των υποβαλλόμενων προτάσεων ή οι διάδοχοι αυτών εφόσον οι 
τελευταίοι συμφωνούσαν με την υλοποίηση του έργου και είχαν επιβεβαιωμένη διαχειριστική 
επάρκεια, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Απόφαση 22867/ΕΥΘΥ 984 του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ‘Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας 
των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013’ (792/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

1.4 ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ο Συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανερχόταν σε 100.000.000 € και τα εγκεκριμένα 
Σχέδια Υλοποίησης (ΣΧΥ) θα συγχρηματοδοτούνταν αρχικά:   

- κατά 70% από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και  
- κατά 30% από ίδια συμμετοχή των Δήμων. 

 

Δεδομένου ότι από την υποβολή των προτάσεων το 2009 μέχρι τη χρονική περίοδο υλοποίησης 
των ενταγμένων Πράξεων επήλθαν σημαντικές αλλαγές, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής δομής - 
νομοθετικού καθεστώτος των Δήμων όσο και σε επίπεδο οικονομικής κατάστασής τους, 
προκειμένου να υλοποιηθεί επιτυχώς το Πρόγραμμα, ρυθμίστηκε νομοθετικά η απομείωση του 
30% της ιδίας συμμετοχής των δικαιούχων και ως εκ τούτου αυξήθηκε η συγχρηματοδότηση στο 
100% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των πράξεων (άρθρο 14 Ν.4203/2013 
«Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
235/Α/01.11.2013.). 
 

Στον Πίνακα 1.1 αποτυπώνεται η κατανομή του συνολικού προϋπολογισμού της Προκήρυξης στο 
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (για τις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης) και 
στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης. 
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Πίνακας 1.1 Κατανομή συνολικού προϋπολογισμού προκήρυξης ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, 
Άξονα Προτεραιότητας και Περιφέρεια υλοποίησης 
 

 
 
 

1.5 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 
Εκτός των γενικών κανόνων επιλεξιμότητας που ίσχυαν για  τις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, η Προκήρυξη και ο Οδηγός υποβολής προτάσεων για το 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», όριζε επιπροσθέτως τις παρακάτω προϋποθέσεις:  
 

� Η προκήρυξη ήταν αποκλειστικά σε μία φάση υποβολής με αποκλειστική προθεσμία την 22α 
Ιουλίου του 2009. 
� Η υποβαλλόμενες προτάσεις έπρεπε να έχουν συγκεκριμένη δομή και το προβλεπόμενο 
περιεχόμενο να κατανέμεται διακριτά στους επί μέρους υποφακέλους όπως αυτοί περιγράφονταν 
στον Οδηγό υποβολής. 
� Σχέδια Υλοποίησης με προϋπολογισμό κάτω των 500.000 € δεν ήταν αποδεκτές ενώ 
παράλληλα ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των Σχεδίων Υλοποίησης για κάθε Δήμο 
εξαρτιόταν από τον πληθυσμό του (βάσει της απογραφής του 2001) όπως αποτυπώνεται στον 
Πίνακα 1.2. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (€)

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
6.608.049,54                         

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 7.021.052,63                         

ΗΠΕΙΡΟΥ 1.652.012,38                         
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5.369.040,25                         

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.782.043,34                         

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ 1.239.009,29                         
ΚΡΗΤΗΣ 5.369.040,25                         

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.065.015,48                         

ΑΤΤΙΚΗΣ
3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

της καινοτομίας και της ψηφιακής 

σύγκλισης

ΑΤΤΙΚΗΣ

34.526.315,79                       

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ
5. Υποδομές και υπηρεσίες 

προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

3.631.578,94                         
4. Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια 

Κεντρικής  Μακεδονίας

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20.526.315,79                       
5. Ψηφιακή Σύγκλιση και 

Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια 

Δυτικής  Μακεδονίας

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2.368.421,06                         

ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
3. Υποδομές και υπηρεσίες 

προσπελασιμότητας Νοτ. Αιγαίου
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3.842.105,26                         

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 100.000.000,00                 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

4. Ολοκλήρωση του Ενεργειακού 

Συστήματος της χώρας και ενίσχυση 

της αειφορίας

35.105.263,16                                    

64.894.736,84                                    
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Πίνακας 1.2 Μέγιστος προϋπολογισμός ΣΧΥ ανά πληθυσμιακό εύρος ΟΤΑ 
 

 
 
� Τα σχέδια υλοποίησης θα έπρεπε να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον δράσεις σε συγκεκριμένους 
θεματικούς άξονες και παράλληλα η κατανομή του προϋπολογισμού σε κάθε άξονα θα έπρεπε να 
είναι  εντός συγκεκριμένων ελάχιστων και μέγιστων ορίων ,όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.3. 
 

Πίνακας 1.3 Υποχρεωτικότητα και ποσόστωση προϋπολογισμού στους άξονες του ΣΧΥ 
 

 
 
 
 

Πληθυσμιακό εύρος ΟΤΑ
Μέγιστος Προϋπολογισμός ανά 

ΣΧΥ (€)

10.000 - 45.000 κάτοικοι (συμπεριλαμβάνονται 

και πρωτεύουσες Νομών με πληθυσμό κάτω των 10.000 

κατοίκων)

700.000,00                                             

45.001 - 90.000 κάτοικοι 1.000.000,00                                          

90.001 - 150.000 κάτοικοι 1.500.000,00                                          

150.001 - 300.000 κάτοικοι 3.000.000,00                                          

300.001 και άνω κάτοικοι 6.000.000,00                                          

Υποομάδα 1 (10.000 έως 45.000 
κατοίκους)

Υποομάδα 2 (από 45.001 και πάνω 
κατοίκους)

Θεματικός Άξονας

55-65% 55-65%

√ √

15-30% 15-30%

√ √

0-15% 5-15%

√

0-4% 0-4%

2-5% 2-5%

√ √

0-10%* 0-10%*

Άξονας 4 «Παρεμβάσεις σε λοιπές τεχνικές 
αστικές (δημοτικές) υποδομές»

Άξονας 5 «Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και 
ενημέρωσης»

*Οι δαπάνες του Άξονα 6 είχαν επιπλέον ανώτερο όριο στις παρακάτω 
περιπτώσεις:

- Για Δήμους με πληθυσμό ανώ των 150.000 κατοίκων και μέχρι 300.000 
κατοίκους, 250.000€,

- Για Δήμους με πληθυσμό ανώ των 300.000 κατοίκων, 350.000€.
Επιπλέον για όλες τους Δήμους οι δαπάνες της Δράσης 0.1: "Προετοιμασία 

προτάσεων, σε συνεργασία με τους Δήμους, για υποβολή στο Πρόγραμμα" 
χρηματοδοτούνταν μέχρι του ορίου των 30.000€.

Άξονας 6 «Τεχνική υποστήριξη της 
εφαρμογής του Προγράμματος»

Ποσόστωση Προϋπολογισμού ΣΧΥ ανά θεματικό Άξονα 
/Υποχρεωτικότητα

Άξονας 1 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα 
δημοτικά κτίρια»

Άξονας 2 «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους 
χώρους του αστικού περιβάλλοντος»

Άξονας 3 «Πιλοτικές παρεμβάσεις στις 
αστικές μεταφορές»
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1.6 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
Εκτός των προβλεπόμενων στον Ν. 3614/2007, τον Οδηγό και το Εγχειρίδιο Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, οι αρμοδιότητες 
της Οργάνωσης και Διοίκησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» καθορίστηκαν με: 
� την Απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης (ΚΥΑ α.π. 

4566/828/0020/23.06.2010, όπως αντικαταστάθηκε με την με α.π. 2834/689 A1/30.05.2016 

όµοια Απόφαση),  
� τον Οδηγό υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (Απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης  με α.π.Δ6/6716/27.03.2009 “ΠροT σκληση προς τους ΟΤΑ Α  ́ βαθμουT  
Αυτοδιοίκησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»” όπως τροποποιήθηκε, 
� την Απόφαση για τη σύσταση και συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης 

και Συντονισμού (ΚΕΑΣ) του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (Απόφαση της Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με α.π. 8796/326/06.05.2010, όπως 

τροποποιήθηκε), 
� την Απόφαση για σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώου 

Αξιολογητών (ΕΔΜ) του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (Απόφαση της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με α.π. Δ6/Β/3312/22.02.2010, όπως 
τροποποιήθηκε, 

� την Απόφαση για τη δημιουργία Μητρώου Αξιολογητών (Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης με α.π. Δ6 13754/22.06.2009, όπως τροποποιήθηκε) και 

� την  Απόφαση για την ένταξη υποψηφίων στο Μητρώο Αξιολογητών (Απόφαση της 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με α.π. Δ6 3822/18.02.2011, 

όπως τροποποιήθηκε). 

 

Οι ρόλοι που προκύπτουν από τα ανωτέρω για κάθε επί μέρους φάση εφαρμογής του 
Προγράμματος και ανά φορέα είναι οι ακόλουθοι: 

1. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (πρώην ΕΥΔ ΕΠΑ) είχε τον συντονισμό και την εποπτεία της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων των Ε.Φ.Δ. καθώς και την τελική ευθύνη έναντι της Επιτροπής σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου. 

 

2. Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
α) Η Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας / Διεύθυνση Αποδοτικής 

Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας – Δ6) είχε την αρμοδιότητα έκδοσης της 
Πρόσκλησης/Προκήρυξης για την υποβολή προτάσεων, της επεξεργασίας και εισήγησης προς 

την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ των αναλυτικών κριτηρίων ένταξης των Πράξεων καθώς και την ευθύνη 
συγκρότησης του Μητρώου Αξιολογητών. 
 
β) Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) 

ήταν υπεύθυνη για τη συγκρότηση της ΚΕΑΣ, για την αξιολόγηση των προτάσεων με την 
υποστήριξη του ΚΑΠΕ. Υποστήριζε την ΚΕΑΣ στην κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα 

Κατάταξης των Προτάσεων  και του Πίνακα Επιλαχόντων και είχε την ευθύνη της έκδοσης 
σχετικής απόφασης-έγκρισης υπαγωγής των ΣΧΥ στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Επίσης ήταν 
υπεύθυνη για την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς και για την έκδοση 
των τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής και τη δημοσιοποίηση των 
σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τέλος ήταν 
υπεύθυνη για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών όπου 
απαιτείτο. 
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γ) Το ΚΑΠΕ είχε κυρίως την ευθύνη Παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης και της  
Ολοκλήρωσης των πράξεων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Συστήματος Διαδικασιών 
Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων. Επιπλέον υποστήριζε την ΕΔΜ για την 
κατάρτιση και διαχείριση του Μητρώου των εξωτερικών αξιολογητών, είχε την ευθύνη 
εκπαίδευσης των αξιολογητών, της παραλαβής και αρχειοθέτησης των Προτάσεων των 
υποψηφίων ΟΤΑ και την αρμοδιότητα ελέγχου της πληρότητας των στοιχείων τους και  
υποστήριζε τη διαδικασία αξιολόγησής τους. Επίσης μεριμνούσε για την προετοιμασία της 
απόφασης ένταξης ή των τροποποιήσεων (με ταυτόχρονη αρμοδιότητα αξιολόγησης αιτημάτων 
τροποποίησης σε ειδικές περιπτώσεις) ή των ανακλήσεων των πράξεων. Τέλος υποστήριζε τις 
διαδικασίες τροποποίησης του Οδηγού Υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
όταν απαιτούνταν. 
 
3. Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Συντονισμού (ΚΕΑΣ) 
Η ΚΕΑΣ αποτελούσε επταμελές γνωμοδοτικό όργανο, συγκροτούμενο από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με εκπροσώπους του ΥΠΕΝ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
ΥΠΕΝ, του ΚΑΠΕ, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) και 
έναν Εξωτερικό εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας. 
Η ΚΕΑΣ είχε την εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων, εξέταζε τα αποτελέσματα 
κάθε φάσης αξιολόγησης , επιβεβαίωνε την ορθότητα της αξιολόγησης, επικύρωνε τον Πίνακα 
Κατάταξης των προτεινόμενων ΣΧΥ και τον Πίνακα Επιλαχόντων με την υποστήριξη της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ. Επιπλέον επιλαμβανόταν των ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης. 

Η ΚΕΑΣ εξέταζε κατά αντιστοιχία  τις περιπτώσεις τροποποίησης ή/και απένταξης Προτάσεων 
μετά από σχετικές προτάσεις/εισηγήσεις του ΚΑΠΕ και γνωμοδοτούσε σχετικά. 

 

4. Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώου Αξιολογητών (ΕΔΜ) 
Η ΕΔΜ αποτελούσε πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο, συγκροτούμενο από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με εκπροσώπους του ΥΠΕΝ, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του 
ΥΠΕΝ, του ΚΑΠΕ και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ). 
Η ΕΔΜ λειτουργούσε με την γραμματειακή υποστήριξη του ΚΑΠΕ με αρμοδιότητα την αξιολόγηση 
των αιτήσεων των υποψηφίων αξιολογητών για την ένταξή τους στο Μητρώο. Για την έγκριση ή 
την απόρριψη των υποψηφίων, η ΕΔΜ εισηγείτο στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Αντιστοίχως είχε και την αρμοδιότητα τροποποίησης/επικαιροποίησης του Μητρώου 
Αξιολογητών. Η ΕΔΜ ήλεγχε και επιβεβαίωνε ην κατάταξη των αξιολογητών σε ομάδες 
αξιολόγησης μετά από εισήγηση του ΚΑΠΕ. Τέλος η ΕΔΜ εισηγείτο για τον τρόπο κατανομής της 
αμοιβής των αξιολογητών. 
 
5. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Φορέας Χρηματοδότησης των Πράξεων ήταν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

1.7 ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Η διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων ήταν αρχικά η διετία 2009-2011 με καταληκτική ημερομηνία 
εκλεξιμότητας δαπανών την 31/12/2015, ενώ με σχετικές τροποποιήσεις του Οδηγού του 
Προγράμματος η καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ορίστηκε επίσης 
η 31η /12/2015. Στον Πίνακα 1.4 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κύριες φάσεις εφαρμογής του 
Προγράμματος και το διάστημα που απαιτήθηκε ώστε αυτές να ολοκληρωθούν, ενώ στα επόμενα 
κεφάλαια της παρούσης επιχειρείται η συνοπτική περιγραφή των πεπραγμένων και 
παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Πράξεων. 
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Πίνακας 1.4 Συνοπτική απεικόνιση των κύριων φάσεων εφαρμογής του Προγράμματος 

 
  

Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β

1

Πρόσκληση για υποβολή Προτάσεων από τους 

ΟΤΑ - 27.03.2009, 

Υποδοχή Προτάσεων - καταληκτική ημερομηνία: 

22.07.2009

2

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων 

αξιολογητών/ Τεύχος εκδήλωσης ενδιαφέροντος- 

22.06.2009

3 Σύσταση και Συγκρότηση ΕΔΜ - 22.02.2010

4 Σύσταση και Συγκρότηση ΚΕΑΣ - 06.05.2010

5
ΚΥΑ Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων στους ΕΦΔ - 

23.06.2010

6

Φάση Αξιολόγησης 1: Έλεγχος πληρότητας 

Πρότασης και αξιολόγηση περιεχομένου 

Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΟΣΔ) - τέλος 

διαδικασίας: 14.07.2011

7

Φάση Αξιολόγησης 2.1: Αξιολόγηση πληρότητας 

του Σχεδίου Υλοποίησης των προτάσεων (ΣΧΥ)  - 

τέλος διαδικασίας: 21.07.2011

8
Κρίσιμη τροποποίηση της ΥΑ για τη δημιουργία 

του μητρώου αξιολογητών - 31.01.2011

9
Υ.Α. Ένταξης αξιολογητών στο Μητρώο - 

18.02.2011

10
Ειδοποίηση Αξιολογητών. Εκπαίδευση, έλεγχος 

διαθεσιμότητας 

11

Κρίσιμη τροποποίηση της ΥΑ για τη δημιουργία 

του μητρώου αξιολογητών - 03.08.2011,

Τροποιήσεις ΥΑ ένταξης στο Μητρώο 

Αξιολογητών 13.09.11, 07.10.2011

12

Φάση Αξιολόγησης 2.2: Αξιολόγηση του φυσικού 

αντικειμένου των ΣΧΥ από αξιολογητές του 

Μητρώου-Στάδιο 2.2

13

Συγκριτική Αξιολόγηση ΣΧΥ από ΚΑΠΕ και σχετικές 

συγκλίσεις ΚΕΑΣ για το Στάδιο 2.2, επικύρωση 

Πινάκων Κατάταξης/Επιλαχόντων  - τέλος 

διαδικασίας: 20.12.2011

14
ΥΑ Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των ΣΧΥ 

- 09.01.2012

15
Διαδικασίες ενστάσεων - τέλος διαδικασίας 

17.02.2012

16

Ενημέρωση ΟΤΑ για εγκεκριμένα ΣΧΥ, υποβολή 

/καταχώρηση Τεχ. Δελ. Εγκ. Πράξης, Σύμφ. 

Αποδοχής Όρων, Απόφαση Ένταξης - τέλος 

Διαδικασίας (για την πλειοψηφία των πράξεων): 

27.04.2012

17 Παρακολούθηση Υλοποίησης των πράξεων

18
Αύξηση ποσοστού χρηματοδότησης από 70% σε 

100% (Ν. 4203/2013) - 01.11.2013

19 Διαδικασίες εξυγίανσης του Προγράμματος 

20
Διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξεων - Ενέργειες 

Κλεισίματος

Φάσεις / Περιγραφή 2009 2014 2015 2016 2017

Πρόγραµµα "Εξοικονόµηση Ενέργειας από τους ΟΤΑ" (Πρόγραµµα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)

2010 2011 2012 2013

Χ ρ ο ν ο δ ι ά γ ρ α µ µ α  Ε φ α ρ µ ο γ ή ς
Έτος / Τετράµηνα



 

Σελίδα 17 

 

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

2.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την Πρόσκληση και τον Οδηγό υποβολής προτάσεων του 
Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είχε οριστεί η 
22α Ιουλίου 2009 και Δικαιούχοι για την υποβολή Προτάσεων ήταν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας 
που έχουν πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους, καθώς και οι πρωτεύουσες Νομών ανεξαρτήτως 
πληθυσμιακού κριτηρίου. Βάσει της απογραφής του 2001, οι δυνητικοί Δικαιούχοι για το 
Πρόγραμμα αριθμούσαν σε 230, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.1, ο οποίος αποτυπώνει τoν αριθμό 
των ΟΤΑ κατανεμημένο στα πληθυσμιακά εύρη σύμφωνα με τα οποία καθοριζόταν ο μέγιστος 
προτεινόμενος προϋπολογισμός των Σχεδίων Υλοποίησης (βλ. Κεφ. 1/Πίνακα 1.2). 

 

Πίνακας 2.1 Δυνητικοί Δικαιούχοι 

 
 

Μέχρι το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υπεβλήθηκαν 191 προτάσεις, αριθμός που 
αντιστοιχεί στο 83% των ανωτέρω δυνητικών δικαιούχων και μάλιστα στους Δήμους άνω των 
45.000 κατοίκων το ποσοστό ανήλθε στο 94%! Στους ακόλουθους χάρτες απεικονίζονται οι 
δυνητικά δικαιούχοι Δήμοι και οι Δήμοι που υπέβαλλαν πρόταση, από τους οποίους είναι εμφανής 
η μεγάλη ανταπόκριση των Δήμων στην Πρόσκληση. Επίσης στον Πίνακα 2.2 φαίνεται η κατανομή 
των προτάσεων που υποβλήθηκαν στις Περιφέρειες και τους Νομούς της Χώρας. 

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ 

ΟΤΑ (κάτοικοι)

Πρωτεύουσες 

Νομών 10.000-45.000 45.001-90.000 90.001-150.000 150.001-300.000 >300.000

Αριθμός Δήμων 2 179 40 5 2 2

ΣΥΝΟΛΟ 230

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΤΑ
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Πίνακας 2.2 Κατανομή Προτάσεων ανά Περιφέρεια και Νομό 

 

Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ

Υποκατηγορία 1 
(Πληθυσμός <= 

45.000)
Αριθμός Αιτήσεων

Υποκατηγορία 2 
(Πληθυσμός > 

45.000)
Αριθμός Αιτήσεων

ΣΥΝΟΛΟ 
ΝΟΜΟΥ

Ν. ΔΡΑΜΑΣ 2 1 3
Ν. ΕΒΡΟΥ 2 1 3
Ν. ΞΑΝΘΗΣ 2 1 3
Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 0 1 1
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 4 1 5
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 10 5 15
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 3 1 4
Ν. ΚΙΛΚΙΣ 2 0 2
Ν. ΣΕΡΡΩΝ 2 1 3
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 0 3
Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 12 3 15
Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 1 1 2
Ν. ΠΕΛΛΑΣ 4 0 4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 27 6 33
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 2 1 3
Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 0 1
Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4 1 5
Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1 0 1
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0 1 1
Ν. ΑΡΤΑΣ 1 0 1
Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 3 1 4
Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 3 0 3
Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 1 1 2
Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2 1 3
Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0 1 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 6 3 9
Ν. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1 0 1
Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1 0 1
Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 0 1
Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4 0 4
Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 4 1 5
Ν. ΑΧΑΪΑΣ 4 1 5
Ν. ΗΛΕΙΑΣ 6 0 6
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 14 2 16
Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 1 0 1
Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1 1 2
Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 1 1 2
Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 3 0 3
Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 7 2 9
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 41 22 63

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 41 22 63
Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2 0 2
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2 0 2
Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1 0 1
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3 0 3
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1 1 2
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 9 1 10
Ν. ΛΕΣΒΟΥ 1 0 1
Ν. ΣΑΜΟΥ 1 0 1
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2 0 2
Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 3 1 4

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 4 0 4
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 7 1 8
Ν. ΧΑΝΙΩΝ 2 1 3
Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1 0 1
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5 1 6
Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 3 0 3
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 11 2 13

145 46 191

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13 ΚΡΗΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

11 Β. ΑΙΓΑΙΟ

12 Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

7 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

8 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

9 ΑΤΤΙΚΗ

4 ΗΠΕΙΡΟΣ

5 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

6 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ

1
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
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2.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι αρμοδιότητες των φορέων σε σχέση με τις διαδικασίες επιλογής πράξεων, ορίζονταν τόσο στην 
απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης όσο και στον Οδηγό του Προγράμματος, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. Σύμφωνα με την απόφαση εκχώρησης και τον οδηγό του 
Προγράμματος στη διαδικασία της αξιολόγησης μετείχαν το ΚΑΠΕ, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
ΥΠΕΝ, η ΚΕΑΣ και Ομάδα Αξιολογητών από το Μητρώο Αξιολογητών (ΜΑ) του Προγράμματος.  

Ειδικότερα, στον Οδηγό του Προγράμματος, όπως αυτός τροποποιήθηκε, προβλέπονταν δύο 
φάσεις αξιολόγησης. Στην πρώτη Φάση ελεγχόταν η πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής 
(Στάδιο 1.1) και αξιολογούνταν η πληρότητα και το περιεχόμενο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου 
Δράσης - ΟΣΔ (Στάδιο 1.2). Τα Στάδια 1.1 και 1.2 πραγματοποιούνταν από το ΚΑΠΕ. Στη δεύτερη 
Φάση εξετάζονταν η πληρότητα του ΣΧΥ και των συνυποβαλλόμενων εγγράφων (Στάδιο 2.1) και 
αξιολογούνταν το φυσικό αντικείμενο του Σχεδίου Υλοποίησης- ΣΧΥ (Στάδιο 2.2). Η διαδικασία 
του Σταδίου 2.1 πραγματοποιούνταν από το ΚΑΠΕ, ενώ η διαδικασία του Σταδίου 2.2 γίνονταν από 
ομάδα αξιολόγησης από το Μητρώο Αξιολογητών, με την υποστήριξη του ΚΑΠΕ.  

(Οι αξιολογητές εντάχθηκαν στο Μητρώο με την αριθ. πρωτ. Δ6/3822/18-02-2011 ΥΑ, η οποία 
τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. Δ6/15366/01-07-2011, Δ6/21150/13-09-2011 και 
Δ6/22504/07-10-2011 όμοιες αποφάσεις). 

Για την αξιολόγηση των προτάσεων από τους αξιολογητές, το ΚΑΠΕ προέβη στον καθορισμό 
Ομάδων Αξιολόγησης ανά Φάκελο των Ο.Τ.Α. που προωθήθηκαν στο Στάδιο αυτό, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ6/13754/22.06.2009 και στο Τεύχος 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο Μητρώο Αξιολογητών του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που προσαρτάται σε αυτή, όπως τροποποιήθηκε με τις Δ6/2076/31.01.2011 και 
Δ6/18546/3.08.2011 Αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης από τους αξιολογητές, το ΚΑΠΕ, για να προβεί 
στον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας των ΣΧΥ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα 
3.2 του Κεφαλαίου 3 του Οδηγού Υποβολής Προτάσεων, πραγματοποίησε τις απαιτούμενες 
ενέργειες λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια  κάθε Άξονα για κάθε ΣΧΥ, όπως αυτά καταγράφηκαν 
στα Φύλλα Αξιολόγησης του Σταδίου 2.2 από τους αξιολογητές του Μητρώου του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

Στο τέλος όλων των Σταδίων αξιολόγησης, το ΚΑΠΕ συνέταξε σχετική αναφορά την οποία 
διαβίβασε στην ΚΕΑΣ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠΕΝ. Στην πράξη, πριν από το Στάδιο 
1.1, πραγματοποιήθηκε το Στάδιο του Προελέγχου, κατά το οποίο το ΚΑΠΕ προέβη στον έλεγχο 
τριών προϋποθέσεων επιλεξιμότητας των δυνητικών Δικαιούχων (ημερομηνία υποβολής φακέλου, 
πληθυσμός του φορέα υποβολής, προβλεπόμενη δομή πρότασης βάσει του πίνακα της 
παραγράφου 2.3 του Οδηγού) η μη εκπλήρωση των οποίων συνεπάγονταν την αυτόματη 
απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 του Οδηγού του Προγράμματος, η ΚΕΑΣ εξέτασε και έλεγξε τα 
αποτελέσματα της κάθε φάσης αξιολόγησης και επιβεβαίωσε την ορθότητα της αξιολόγησης με 
έλεγχο των Φύλλων Αξιολόγησης. Η κατάρτιση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας τελικής 
αξιολόγησης ανά κατηγορία περιφέρειας πραγματοποιήθηκε από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
ΥΠΕΝ. Η ΚΕΑΣ σύμφωνα με το Κεφάλαιο 3 παρ. 3.2 του Οδηγού του Προγράμματος, έλεγξε και 
επικύρωσε τον Πίνακα Κατάταξης των προτεινόμενων ΣΧΥ των Δικαιούχων που θα υπάγονταν 
στο Πρόγραμμα, καθώς και των θετικά αξιολογηθέντων ΣΧΥ που δεν προτείνονταν με βάση το 
διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

Ακολούθως εκδόθηκε η με α.π. Φ.Β1/Ε5.4/338/6/09.01.2012 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής για την Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των 
Φακέλων – Προτάσεων των ΟΤΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

Κατά της Υ.Α. για την έγκριση των Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, υποβλήθηκαν συνολικά 18 
ενστάσεις οι οποίες εξετάστηκαν από την ΚΕΑΣ και απορρίφθηκαν σύμφωνα με τα Πρακτικά 
σχετικής Συνεδρίασης της ΚΕΑΣ και την με α.π. Φ.Β1/Ε5.4/3891/176/17.02.2012  Υπουργική 
Απόφαση, η οποία σηματοδότησε το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και την έναρξη 
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των διαδικασιών ένταξης των Πράξεων. Στον Πίνακα 2.3 και στο Διάγραμμα 2.1 που ακολουθεί 
παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων. 

 

Πίνακας 2.3 Κατανομή Προτάσεων ανά Περιφέρεια και αποτέλεσμα αξιολόγησης 

 
 

 
Διάγραμμα 2.1 Κατανομή Προτάσεων σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 

 

 

Ο προϋπολογισμός των θετικά αξιολογηθέντων προτάσεων ανήλθε στα 83,4 εκ €. Στοιχεία των 
προτάσεων αυτών όπως η κατανομή του Προϋπολογισμού στις Περιφέρειες αποτυπώνονται στους 
Πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν.  

 

 

 

ΣΤΑΔΙΟ 1.1 ΣΤΑΔΙΟ 1.2 ΣΤΑΔΙΟ 2.1 ΣΤΑΔΙΟ 2.2

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 15 1 2 5 7

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 33 12 21

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 1 4 2

ΗΠΕΙΡΟΣ 4 1 1 2

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 9 1 1 1 6

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 4 2 1 1 0

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 16 8 2 2 4

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 9 2 3 4

ΑΤΤΙΚΗ 63 9 3 3 6 42

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 10 1 1 3 5

Β. ΑΙΓΑΙΟ 2 1 1

Ν. ΑΙΓΑΙΟ 8 1 1 2 4

ΚΡΗΤΗ 13 1 1 5 6

 ΣΥΝΟΛΟ 191 23 13 9 40 106 2

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ = 85

ΕΠΙΛΑΧΟΥΣΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΘΕΤΙΚΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ



 

Σελίδα 22 

 

Πίνακας 2.4 Κατανομή Προϋπολογισμού θετικά αξιολογηθέντων προτάσεων ανά Περιφέρεια 

 
 

 
Διάγραμμα 2.2 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια και σύγκριση με την Πρόσκληση 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΤΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Π/Υ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δ.Δ.
Π/Υ ΑΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Δ.Δ. ΑΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

% ΘΕΤΙΚΩΝ σε 
σχέση με την 
Πρόσκληση

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 7 6.608.049,54 4.625.635,00 4.896.787,91 3.427.751,54 74%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 4 7.021.052,63 4.914.737,00 2.670.024,17 1.869.016,92 38%

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 1.652.012,38 1.156.409,00 1.699.605,43 1.189.723,80 103%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 5.369.040,25 3.758.328,00 3.797.421,98 2.658.195,39 71%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6 5.782.043,34 4.047.430,00 5.299.998,59 3.709.999,01 92%

Β. ΑΙΓΑΙΟ 1 1.239.009,29 867.307,00 697.732,00 488.412,40 56%

ΚΡΗΤΗ 6 5.369.040,25 3.758.328,00 5.261.601,00 3.683.120,70 98%

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 0 2.065.015,48 1.445.511,00 0 0,00 0%

ΑΤΤΙΚΗ 42 34.526.315,79 24.168.421,05 32.531.739,99 22.772.217,99 94%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 4 3.631.578,94 2.542.105,26 2.992.378,58 2.094.665,01 82%

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 21 20.526.315,79 14.368.421,05 17.374.922,09 12.162.445,46 85%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4 2.368.421,06 1.657.894,74 3.096.453,44 2.167.517,41 131%

Ν. ΑΙΓΑΙΟ 4 3.842.105,26 2.689.473,68 3.100.000,00 2.170.000,00 81%

106 100.000.000,00 70.000.000,78 83.418.665,18 58.393.065,63 83%

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Διάγραμμα 2.3 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια (%) 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία εξήχθηκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

o Οι διαθέσιμοι από την Πρόσκληση πόροι μπορούσαν να απορροφηθούν κατά 83%. 
o Καμία πρόταση από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δεν αξιολογήθηκε θετικά (0/4 Προτάσεις) 
o Αντίστοιχα υπήρχε χαμηλό ποσοστό (38%) στη δυνατότητα απορρόφησης πόρων στην 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς μόλις 4 από τις 16 υποβληθείσες προτάσεις 
αξιολογήθηκαν θετικά. 

o Ο προϋπολογισμός των ΣΧΥ των ΟΤΑ που αξιολογήθηκαν θετικά στις Περιφέρειες Ηπείρου 
και Δυτικής Μακεδονίας υπερκάλυπταν τους αντίστοιχους πόρους της Πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση της Περιφέρειας Ηπείρου η χρηματοδότηση του πλεονάζοντος προϋπολογισμού 
καλύφθηκε από τα αδιάθετα του ΕΠΑΕ (συγκεκριμένα για το Δήμο Ιωαννιτών). Στην 
Περίπτωση της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας ο πλεονάζον προϋπολογισμός 
(509.622,67 €) θα χρηματοδοτούνταν εφόσον υπήρχαν οι αναλογούντες πόροι στην 
Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας. Έτσι 2 Δήμοι (Δ. Γρεβενών και Πτολεμαΐδας) που κατατάχθηκαν 
τελευταίοι, τέθηκαν αρχικά ως επιλαχόντες. Στη συνέχεια του Προγράμματος το ΚΑΠΕ σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς προέβη στις απαιτούμενες ενέργειες για να υπάρχει η 
δυνατότητα χρηματοδότησης και των επιλαχόντων ΟΤΑ. 

 

Σημειώνεται ότι με την έκδοση του Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235/Α/01.11.2013.), όπου στο άρθρο 14 προβλέφθηκε  η χρηματοδότηση του συνολικού 

επιλέξιμου προϋπολογισμού των πράξεων (100%), απαλείφεται η έννοια του ποσοστού δημόσιας δαπάνης που 

φαίνεται στους πίνακες και τα διαγράμματα. Επειδή όμως η αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης έγινε 
χρονικά πλέον του ενός έτους από τις εντάξεις, στο παρόν κεφάλαιο είναι χρήσιμο να αποτυπώνονται τα 

σχετικά στοιχεία. 

 

o Το 98% των ΣΧΥ των ΟΤΑ που πληρούσαν τα κριτήρια του Οδηγού και αξιολογήθηκαν θετικά 
υπάγονται προς χρηματοδότηση (104/106 ΟΤΑ). Η αρχική κατανομή της χρηματοδότησής 
τους από τα Ε.Π. αποτυπώνεται στους ακόλουθους Πίνακες και διαγράμματα. 
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Πίνακας 2.5 Συγκεντρωτικά Στοιχεία ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 
 

 
Διάγραμμα 2.4 Κατανομή Προϋπολογισμού ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (%) 

Ε.Π.
Αριθμός 
Πράξεων

Προϋπολογισμός 
Πράξεων (€)

Δημόσια Δαπάνη 
Πράξεων (€)

Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται

Ε.Π.Α.Ε. 31 24.323.171,08 17.026.219,76

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Δυτική 

Ελλάδα, Ήπειρος, Πελοπόννησος, 

Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

Π.Ε.Π. Αττικής 42 32.531.739,99 22.772.217,99 Αττική

Π.Ε.Π. Μακεδονίας − Θράκης (Άξονας 4) 21 17.374.922,09 12.162.445,46 Κεντρική Μακεδονία

Π.Ε.Π. Μακεδονίας − Θράκης (Άξονας 5) 2 1.697.731,11 1.188.411,78 Δυτική Μακεδονία

Π.Ε.Π. Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας − 

Ηπείρου
4 2.992.378,58 2.094.665,01 Στερεά Ελλάδα

Π.Ε.Π  Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 4 3.100.000,00 2.170.000 Νότιο Αιγαίο

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          104 82.019.942,85 57.413.960

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΘΕΤΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣ

ΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Π/Υ ΑΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Δ.Δ. ΑΠΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

7

4.896.787,91 3.427.751,54

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
4

2.670.024,17 1.869.016,92

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 1.699.605,43 1.189.723,80

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5 3.797.421,98 2.658.195,39

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 6 5.299.998,59 3.709.999,01

Β. ΑΙΓΑΙΟ 1 697.732,00 488.412,40

ΚΡΗΤΗ 6 5.261.601,00 3.683.120,70

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 0 0 0,00

ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          31 24.323.171,08 17.026.219,76

Ε.Π.Α.Ε.
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Διάγραμμα 2.5 Κατανομή Προϋπολογισμού από το ΕΠΑΕ στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης (%) 
 

2.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Με την έκδοση της Απόφασης για την Έγκριση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης των  Προτάσεων 
(Φ.Β1/Ε5.4/338/6/09.01.2012), το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με τους Δικαιούχους ΟΤΑ προέβη στις 
απαιτούμενες προενταξιακές ενέργειες. Οι διαδικασίες αυτές συνοψίζονται ακολούθως: 

 
o Ενημέρωση των δικαιούχων τηλεφωνικά και κυρίως μέσω της ειδικής ιστοσελίδας για το 

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (http://www.cres.gr/exoikonomo) σχετικά με τις προενταξιακές 
ενέργειες που απαιτούνται έτσι ώστε να εκδοθεί η Απόφαση Ένταξης, ήτοι:  
α) αποστολή απόφασης Δ.Σ. με την οποία να αποδεικνύεται η δέσμευση της καταβολής της 
ίδιας συμμετοχής στο Πρόγραμμα, 
β) αποστολή της επιβεβαίωσης της Διαχειριστικής Επάρκειας, 
γ) αποστολή των επικαιροποιημένων στοιχείων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Δελτίο 
Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) και συγκεκριμένα: 
- επικαιροποιημένα στοιχεία Δικαιούχου (Νόμιμος εκπρόσωπος, Υπεύθυνος Πράξης), 
- επικαιροποιημένο κατάλογο υποέργων και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις Προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά αλλά προέκυψε 
(από την αξιολόγηση) τροποποίηση φυσικού αντικειμένου και αντίστοιχη τροποποίηση 
προϋπολογισμού, οι Δικαιούχοι ενημερώθηκαν σχετικά από το Κ.Α.Π.Ε. έτσι ώστε οι ανωτέρω 
αλλαγές να ληφθούν υπόψη στην επικαιροποίηση των στοιχείων Πράξης και υποέργων. 

o Οι Δικαιούχοι κλήθηκαν να κάνουν αίτημα για παραλαβή κωδικών πρόσβασης στο 
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για την υποβολή στοιχείων πράξεων του ΕΣΠΑ 
για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

o Καθώς η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων έγινε εκτός του συστήματος 
Ηλεκτρονικής Υποβολής και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) τα 
στελέχη του Κ.Α.Π.Ε. καταχώρησαν στο ΟΠΣ όλα τα απαραίτητα στοιχείων έτσι ώστε να 
εκδοθούν τα Τεχνικά Δελτία Εγκεκριμένης Πράξης, τα Σχέδια Αποφάσεων Ένταξης και τα 
Σύμφωνα Αποδοχής Όρων (Δημιουργία Καταλόγου Πράξεων, Λίστες Ελέγχου Πληρότητας, 
Φύλλα Αξιολόγησης, Τεχνικά Δελτία Πράξης, κ.α.).  

o Αποστολή στους Δικαιούχους του ΤΔΕΠ, του Σχεδίου Απόφασης Ένταξης και του Συμφώνου 
Αποδοχής όρων. 
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o Παραλαβή των υπογεγραμμένων συμφώνων, καταχώρηση του πρωτοκόλλου Δικαιούχου στο 
ΟΠΣ και διαβίβαση του Σχεδίου Απόφασης Ένταξης, του ΤΔΠ και του Συμφώνου Αποδοχής 
όρων στην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ.  

o Υπογραφή των Αποφάσεων Ένταξης και καταχώρηση του α.π. ένταξης στο ΟΠΣ ώστε να 
εκδοθούν οι τελικές αποφάσεις ένταξης. 

Με το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, στις 27/4/2012, εκδόθηκαν 99 Αποφάσεις Ένταξης, ενώ 
μέχρι το τέλος του 2012 εκδόθηκαν τρεις (3) επιπλέον Αποφάσεις. Τα έτη 2013 και 2014 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης για άλλες  τρεις (3) μεμονωμένες περιπτώσεις.  

Συνολικά στη διάρκεια του Προγράμματος εκδόθηκαν 105 Αποφάσεις Ένταξης (εκ των 106 θετικά 
απολογηθέντων προτάσεων), συνολικού προϋπολογισμού 82,3 εκ €.  

Η μια περίπτωση εκ των 106 Δήμων που δεν εντάχθηκε αφορούσε Δικαιούχο ΟΤΑ που είχε αρχικά 
καταταχθεί ως επιλαχών και ακολούθως επέλεξε να υποβάλει πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για ένταξη στο 
Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ. 

Η παρακολούθηση των Πράξεων, οι διαδικασίες τροποποιήσεων και ανακλήσεων Αποφάσεων 
Ένταξης, αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις Πράξεις που ολοκληρώθηκαν, 
περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια.   
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3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟΙ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Το ΚΑΠΕ ορίστηκε να λειτουργήσει ως «Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης» κατά την έννοια του Ν. 
3614/07 και δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου.3769/2009 με βάση την ΚΥΑ Αριθμ. 
4566/828/0020 ΦΕΚ 1036/7-7-2010 και να εκτελέσει τις αρμοδιότητες διαχείρισης για την 
κατηγορία Πράξεων «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ» Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

Καθώς το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ήταν πολυσύνθετο (αρχικά εντάχθηκαν Πράξεις με 
συνολικά 750 υποέργα) με αυξημένες απαιτήσεις τόσο σε γνώσεις όσο και σε χρόνο, η εκτέλεση 
των υποχρεώσεων του ΚΑΠΕ έγινε από ομάδα έργου η οποία αποτελούνταν από ειδικό 
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Η ομάδα έργου είχε την ευθύνη παρακολούθησης και 
υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τις διαδικασίες που απέρρεαν από το Σύστημα Διαχείρισης του 
ΕΣΠΑ 2007-2013 και όλων των σχετικών οδηγιών. Παράλληλα το ΚΑΠΕ διατηρούσε Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ήταν σε συμφωνία με το πρότυπο EN ISO 9001:2008 και 
πιστοποιημένο από την TÜV Austria για το πεδίο εφαρμογής της Διαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.   

Η ομάδα υλοποίησης του Προγράμματος ελάμβανε συνεχώς εξειδικευμένη εκπαίδευση/κατάρτιση 
μέσω σεμιναρίων τόσο σε θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων (επιλογή, έγκριση, 
παρακολούθηση και ολοκλήρωση Πράξεων, επιλεξιμότητα δαπανών, χρήση ΟΠΣ ΕΣΠΑ) όσο και 
στις διαδικασίες ανάθεσης και υλοποίησης δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Πράξεων υπήρξε μια συνεχής διαδικασία, η οποία 
ενεργοποιήθηκε από την ένταξη των Πράξεων και αποσκοπούσε στην επιβεβαίωση ότι οι Πράξεις 
υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους των αποφάσεων ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές 
δεσμεύσεις, καθώς και στη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων αναφορικά με την υλοποίηση 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Οι ενέργειες του ΚΑΠΕ για την παρακολούθηση των Πράξεων ήταν συνοπτικά : 

• Υποστήριξη των διαδικασιών τροποποίησης του Οδηγού Υποβολής προτάσεων του 
Προγράμματος όταν απαιτούνταν.   

• Υποστήριξη Δικαιούχων στις απαιτούμενες διαδικασίες του Προγράμματος από την Ομάδα 
ΚΑΠΕ. 

• Παρακολούθηση της πορείας των Πράξεων (αξιολόγηση Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου, 
έλεγχος τευχών δημοπράτησης και σχεδίων σύμβασης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών με 
σχετικές προεγκρίσεις). 

• Προετοιμασία των αποφάσεων τροποποίησης (με ταυτόχρονη αρμοδιότητα αξιολόγησης 
αιτημάτων τροποποίησης σε ειδικές περιπτώσεις) ή των ανακλήσεων των Πράξεων. 

• Επίλυση ειδικών προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
Προγράμματος. 

• Διοικητική Επαλήθευση δαπανών του συνόλου των έργων (όχι δειγματοληπτικά). 
• Διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων. 
• Ολοκλήρωση των Πράξεων σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές οδηγίες / εγκυκλίους. 
 

3.1  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ  

Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου των υποέργων σε πολλές περιπτώσεις 
αναδείχθηκε η ανάγκη της συνεχούς υποστήριξης των δικαιούχων με σκοπό την επιτάχυνση των 
διαδικασιών. Συγκεκριμένα: 

� Δημιουργία εξειδικευμένης ιστοσελίδας για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
(www.cres.gr/exoikonomo) 

Στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» βρίσκονταν αναρτημένα χρήσιμα έγγραφα 
και εργαλεία (Οδηγός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, Οδηγός & Εγχειρίδιο Διαχείρισης, ΥΠΑΣΥΔ, Επικοινωνιακός 
Οδηγός, κ.α.), οδηγίες συμπλήρωσης απαιτούμενων Δελτίων (π.χ. Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, 
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Τεχνικών Δελτίων Υποέργων), ενώ επίσης αναρτώνταν διαρκώς ανακοινώσεις προς τους 
Δικαιούχους. 

� Εκπαίδευση Δικαιούχων με την διοργάνωση σεμιναρίου από το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με 
τη ΜΟΔ ΑΕ.  

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Φεβρουαρίου 2013, είχε διάρκεια 16 ωρών και 
συμμετείχαν 68 άτομα από υπηρεσίες 48 Δήμων, 7 άτομα από την Task Force, 3 άτομα από το 
ΥΠΕΚΑ, 6 άτομα από την ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και 12 άτομα από το ΚΑΠΕ. Αναλυτικά το σεμινάριο 
περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες: 

- Γενική εισαγωγή στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (πρόσκληση, επιλογή Πράξεων, ΤΔΠΠ, 
τροποποιήσεις ΤΔΠΠ), 

- Θέματα παρακολούθησης Πράξεων και ηλεκτρονικής υποβολής/ ΟΠΣ, 
- Αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων προμηθειών κα παροχής υπηρεσιών, 
- Επιλεξιμότητα δαπανών συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, 
- Επιτόπιες Επαληθεύσεις / Έλεγχοι, 
- Θέματα δημοσιότητας, 
- Εκτέλεση δημοσίων έργων. 

� Συνεχής υποστήριξη Δικαιούχων στις απαιτούμενες διαδικασίες του Προγράμματος 
από την Ομάδα του ΚΑΠΕ (λόγω έλλειψης διαθέσιμου και εξειδικευμένου προσωπικού, 
καθώς και λόγω πλήθους αλλαγών στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο)  

α. Συνεχής υπενθύμιση για την εντός ορισμένου χρονοδιαγράμματος τήρηση των απαιτούμενων  
διαδικασιών από τους Δικαιούχους (Υποβολή Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, 
Τεχνικών Δελτίων Υποέργου, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών) μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. 

β. Συνεχής υποστήριξη των Δικαιούχων κατά τη συμπλήρωση και υποβολή Δελτίων στην 
Ηλεκτρονική Υποβολή του ΕΣΠΑ (Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου Πράξης, Τεχνικών 
Δελτίων Υποέργου, Δελτίων Δήλωσης Δαπανών) μέσω τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας. 

γ. Υποστήριξη στην επίλυση νομικών και διαδικαστικών θεμάτων που προέκυπταν κατά την 
προετοιμασία, προκήρυξη και υλοποίηση των Υποέργων των Πράξεων.  

δ.  Συνεχής υποστήριξη των Δικαιούχων κατά τη διαδικασία προεγκρίσεων τευχών  και σχεδίων 
συμβάσεων. Στην περίπτωση δικαιούχων με παραπάνω από μία Πράξη (πρώην 
¨Καποδιστριακοί¨ Δήμοι) προτάθηκε η διεξαγωγή ενιαίου διαγωνισμού για την ανάδειξη ενός 
αναδόχου για την υλοποίηση έργων, προμηθειών ή/και υπηρεσιών όμοιου φυσικού 
αντικείμενου. 

ε. Συνεχής υπενθύμιση και υποστήριξη των Δικαιούχων για την τήρηση των απαιτήσεων 
Δημοσιότητας του Προγράμματος. 

� Σύνταξη και διανομή υποδειγμάτων Διακηρύξεων 

Για τη διευκόλυνση των Δικαιούχων, το ΚΑΠΕ είχε συντάξει υποδείγματα Διακηρύξεων Υπηρεσιών 
και Προμηθειών, Συγγραφής Υποχρεώσεων Υπηρεσιών, καθώς και Συμβάσεων Υπηρεσιών και 
Μελετών τα οποία και στέλνονταν στους Δικαιούχους κατόπιν εκδήλωσης σχετικού 
ενδιαφέροντος και τα οποία καλούνταν οι Δικαιούχοι να προσαρμόσουν προκειμένου να 
καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του εκάστοτε υποέργου. 
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3.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ/ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ 

Η παρακολούθηση έγινε με την τακτική συλλογή στοιχείων προόδου της φυσικής και οικονομικής 
υλοποίησης των υποέργων των Πράξεων. Τα στοιχεία προόδου φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου αποτυπώνονταν στα Δελτία Παρακολούθησης Προόδου Πράξης/Υποέργων 
(ΔΠΠΠ/Υ), στα Δελτία Δήλωσης Δαπανών (ΔΔΔ) και τα συνοδευτικά τους έγγραφα 
(πιστοποιήσεις, παραστατικά πληρωμών κλπ). 

Το ΚΑΠΕ, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», πραγματοποίησε 
ελέγχους σε όλες τις ενταγμένες Πράξεις και δικαιούχους δήμους. Οι έλεγχοι αφορούσαν όλα τα 
στάδια υλοποίησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Οι διαχειριστικές επαληθεύσεις πραγματοποιήθηκαν με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες στο 
Εγχειρίδιο Διαδικασιών και στον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων.  Για την αποτύπωση των ευρημάτων ελέγχου, 
χρησιμοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ οι τυποποιημένες λίστες ελέγχου, με μόνη εξαίρεση τον έλεγχο 
συμβάσεων που ανατέθηκαν απευθείας, για τα οποία η ΕΥΘΥ δεν είχε καταρτίσει εξειδικευμένες 
λίστες ελέγχου. 

Οι διοικητικοί έλεγχοι υλοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και αφορούσαν:  

α)  σε ελέγχους για την προέγκριση των σταδίων εξέλιξης των έργων: 

Ο έλεγχος διενεργήθηκε πριν την προώθηση συγκεκριμένων σταδίων εξέλιξης των έργων 
(δημοπράτηση – υπογραφή σύμβασης – πιθανή τροποποίηση σύμβασης) με στόχο τη διασφάλιση 
της νομιμότητας και κανονικότητας και κατέληξε στην έκδοση σύμφωνης γνώμης από το ΚΑΠΕ για 
κάθε στάδιο. Ειδικότερα ελέγχθησαν:  

� Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου πριν τη διενέργεια κάθε διαγωνισμού 
� Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επιλογή του αναδόχου από το δικαιούχο 
� Το σχέδιο της σύμβασης πριν την υπογραφή της 
� Το σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης της 

προϊσταμένης αρχής (ΑΠΕ, παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου). 
Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν για όλες τις νομικές δεσμεύσεις – συμβάσεις των ενταγμένων 
δήμων, οι οποίες αφορούσαν το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

β)  σε ελέγχους επαλήθευσης της δηλωθείσας δαπάνης βάσει των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών:  

Αντικείμενο των διοικητικών επαληθεύσεων, όπως προβλεπόταν στο Εγχειρίδιο του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού, ήταν η διενέργεια 
ελέγχου και επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης που υπέβαλε ο δικαιούχος, καθώς και όλων 
των στοιχείων και υποστηρικτικών εγγράφων που συνόδευαν το Δελτίο Δήλωσης Δαπανών.  

Πιο αναλυτικά, σε κάθε περίπτωση με τον έλεγχο επαληθεύθηκε: 

� η ορθότητα της δαπάνης (εάν ήταν σύμφωνη με τα συνοδευτικά παραστατικά του 
αναδόχου ή δικαιούχου) 

� η επιλεξιμότητα της δαπάνης (εάν πράγματι διενεργήθηκε εντός της επιλέξιμης περιόδου 
και αν ήταν σύμφωνη με τους γενικούς κανόνες επιλεξιμότητας της ΥΠΑΣΥΔ και τους 
ειδικότερους κανόνες) 

� ότι η δαπάνη αφορούσε την εγκεκριμένη Πράξη και τη συγκεκριμένη νομική δέσμευση που 
είχε εγκρίνει το ΚΑΠΕ)  

� ότι η δαπάνη ήταν συμβατή με τους όρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και το 
αντίστοιχο ποσό συγχρηματοδότησης  

� ότι η δαπάνη ήταν συμβατή με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες δημοσίων 
συμβάσεων, δηλαδή η δαπάνη αφορούσε νομική δέσμευση για την οποία είχαν προεγκριθεί 
όλα τα στάδια εξέλιξής της 

� ότι η δαπάνη συνοδευόταν από τα αντίστοιχα υποστηρικτικά έγγραφα  



 

Σελίδα 30 

 

� ότι η δαπάνη ήταν συμβατή με τους κανόνες δημοσιότητας.  
Το ΚΑΠΕ δεν προέβη σε επιλογή δείγματος των δαπανών που υποβλήθηκαν προς έλεγχο από τους 
δικαιούχους του Προγράμματος, αλλά πραγματοποίησε διοικητικό έλεγχο και επαλήθευση στο 
σύνολο των δαπανών. 

 

3.3 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Η χρηματοδότηση των Πράξεων γινόταν μέσω της ΣΑΕ 061/8 του ΥΠΕΝ (φορέας 
χρηματοδότησης) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τις Εγκυκλίους του ΥΠΟΙΟ σχετικά με τις Οδηγίες 
Κατάρτισης του ΠΔΕ.  

Για τη λήψη χρηματοδότησης των Πράξεων, το ΚΑΠΕ σε συνεργασία με την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
του ΥΠΕΝ συμπλήρωνε τον Ετήσιο Πίνακα  Προγραμματισμού ΠΔΕ στις αρχές κάθε έτους (κατόπιν 
της έκδοσης της σχετικής εγκυκλίου του ΠΔΕ για την κάθε χρονιά). 

Σε ορισμένες περιπτώσεις και για την ομαλή χρηματοδότηση των Πράξεων μέχρι την έκδοση της 
εγκυκλίου Κατάρτισης ΠΔΕ,  απαιτήθηκε να υποβληθεί από το ΚΑΠΕ αίτημα προέγκρισης 
διάθεσης πίστωσης, ενώ όταν το διαθέσιμο όριο πίστωσης  δεν ήταν αρκετό σε σχέση με τις 
απαιτούμενες πληρωμές, το ΚΑΠΕ προέβαινε στις απαραίτητες ενέργειες για την τροποποίηση του 
σχετικού εγκεκριμένου ορίου (Τροποποίηση ΣΑΕ). 

Οι δικαιούχοι υπέβαλλαν σχετικό αίτημα χρηματοδότησης στο ΥΠΕΝ με κοινοποίηση στο ΚΑΠΕ. 
Πριν την έγκριση των αιτημάτων από το φορέα χρηματοδότησης, το ΚΑΠΕ επιβεβαίωνε το εύλογο 
του κάθε αιτήματος σε σχέση με την απόφαση ένταξης και την πρόοδο υλοποίησης της Πράξης, 
καθώς και την εκπλήρωση από το Δικαιούχο βασικών υποχρεώσεων του. 

Κατόπιν των ανωτέρω καθώς και της έκδοσης σχετικής εντολής κατανομής από την Διεύθυνση 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), η ΤτΕ υλοποιούσε την κατανομή με κατάθεση στους λογαριασμούς 
των δικαιούχων. 

Οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση των Δικαιούχων του Προγράμματος και γενικότερα όλου του 
ΕΣΠΑ το πρώτο εξάμηνο του 2015, επέφεραν επιπλέον διαδικασίες στην χρηματοδότηση των 
Πράξεων καθώς ζητήθηκε από την ΕΥΣ η ιεράρχηση των αιτημάτων κατανομής με βάση την 
ετοιμότητα και την κρισιμότητα της κάθε πληρωμής έτσι ώστε να ομαλοποιηθούν σταδιακά οι 
εκταμιεύσεις από την ΤτΕ. Η διαδικασία αυτή ήταν διαρκής και αφορούσε τόσο νέα αίτημα από 
δικαιούχους όσο και ήδη εγκεκριμένες από την ΔΔΕ εντολές κατανομών. 

 

3.4 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

3.4.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Οδηγού του Προγράμματος, το ΚΑΠΕ, προέβη στις απαραίτητες 
κατά αρμοδιότητα διαδικασίες τροποποιήσεων των Αποφάσεων Ένταξης είτε κατόπιν αιτήματος 
των Δικαιούχων είτε στην περίπτωση που από τη διαδικασία παρακολούθησης διαπιστωνόταν η 
αναγκαιότητα τροποποίησης μιας ενταγμένης Πράξης.  

Το ΚΑΠΕ, προκειμένου να τροποποιηθεί, μία Πράξη επανεξέταζε την τήρηση των κριτηρίων 
ένταξής της, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι προτεινόμενες αλλαγές ήταν αποδεκτές 
σύμφωνα με τους όρους του ΕΠΑΕ και τους ισχύοντες εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στην 
επανεξέταση αυτή συμπεριλαμβανόταν και η απαιτούμενη βαθμολόγηση του τροποποιημένου 
ΣΧΥ. Λόγω της συγκριτικής αξιολόγησης, και προκειμένου η τροποποίηση της Πράξης να γίνει 
αποδεκτή, θα έπρεπε το νέο αποτέλεσμα της αξιολόγησης να μην αλλάζει τη σειρά κατάταξής της 
σε σχέση με τις απορριφθείσες προτάσεις, ή να συνεχίσει να έχει συνολικό βαθμό μεγαλύτερο της 
ορισθείσας βάσης κατά τη φάση της πρώτης αξιολόγησής της.  
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Κατόπιν επανεξέτασης της Πράξης το ΚΑΠΕ εισηγείτο σχετικά στην ΚΕΑΣ, και κατόπιν σχετικής 
έγκρισης εκδιδόταν η , τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης από το ΥΠΕΝ.  

Στις περιπτώσεις που: 

Α. για τον Άξονα 1 (παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια) 

� η τροποποίηση φυσικού αντικειμένου Υποέργου, δεν επέφερε τροποποίηση του 
προϋπολογισμού (Π/Υ) του Υποέργου και ο Π/Υ του φυσικού αντικειμένου που 
τροποποιείτο δεν ξεπερνούσε το 30% του Π/Υ του Άξονα 1 

� η αφαίρεση επεμβάσεων από το φυσικό αντικείμενο Υποέργου και ο Π/Υ του φυσικού 
αντικειμένου που αφαιρείτο δεν ξεπερνούσε το 30% του Π/Υ του Άξονα 1 

� η τροποποίηση αφορούσε συνδυασμό των ανωτέρω περιπτώσεων εντός των ορίων του 
30% του Π/Υ του Άξονα 1 

Β. για τον Άξονα 2 (παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους) 

� η τροποποίηση φυσικού αντικειμένου Υποέργου, δεν επέφερε τροποποίηση του 
προϋπολογισμού (Π/Υ) του Υποέργου, ήταν χωρίς χωροταξικές τροποποιήσεις και 
ταυτόχρονα η τροποποίηση αφορούσε σε εφαρμογή ενεργειακά αποδοτικότερων 
τεχνολογιών στη Δράση 2.1 “Δημοτικός Φωτισμός, 

τότε το ΚΑΠΕ επανεξέταζε την τήρηση των κριτηρίων ένταξής της Πράξης και διαβίβαζε 
απευθείας στην πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΠΕΝ) το τροποποιημένο ΤΔΠ 
και το σχέδιο της τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης, χωρίς να απαιτείται έγκριση από την 
ΚΕΑΣ. 

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω περιπτώσεις (της εξέτασης τροποποιήσεων απευθείας από το ΚΑΠΕ) 

προβλέφθηκαν με σχετική τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος λόγω του μεγάλου αριθμού των 
τροποποιήσεων και με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των Πράξεων και του Προγράμματος (βλ. παρ. 

«ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ»).  

 

3.4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

Κατά αντιστοιχία με τις διαδικασίες τροποποίησης, στις αρμοδιότητες του ΚΑΠΕ ήταν να 
προβαίνει σε ενδεδειγμένες ενέργειες ανάκλησης των αποφάσεων ένταξης των Πράξεων είτε 
κατόπιν αιτήματος των Δικαιούχων είτε στην περίπτωση που από τη διαδικασία παρακολούθησης 
διαπιστωνόταν αδυναμία υλοποίησης των Πράξεων στο πλαίσιο των κριτηρίων της αρχικής 
ένταξης ή/και εντός των χρονικών ορίων του Προγράμματος και του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Με τη διαπίστωση ανάλογων περιπτώσεων το ΚΑΠΕ εισηγείτο τεκμηριωμένα στην ΚΕΑΣ και 
κατόπιν σχετικής έγκρισης, το ΚΑΠΕ διαβίβαζε το σχέδιο της Απόφασης Ανάκλησης των Πράξεων 
στην πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΠΕΝ) για έκδοσή της από τον Υπουργό ΥΠΕΝ. 

Συνεπεία των ανωτέρω διαδικασιών εκδόθηκαν τρεις (3) Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης 
Πράξεων, μία (1) εκ των οποίων ήταν κατόπιν αιτήματος του Δικαιούχου ΟΤΑ και δύο (2) κατόπιν 
διαπίστωσης αδυναμίας υλοποίησης των Πράξεων εντός των χρονικών ορίων της προγραμματικής 
περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος, εκδόθηκαν Αποφάσεις 
για ανάκληση αποφάσεων ένταξης τόσο συνεπεία των διαδικασιών εξυγίανσης και αναθεώρησης 
των Ε.Π. του ΕΣΠΑ όσο και συνεπεία ελέγχου που διενήργησε η ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης του 
ΚΑΠΕ. Οι περιπτώσεις αυτές αναλύονται ειδικά σε επόμενες ενότητες της παρούσης έκθεσης. 

Στον Πίνακα 3.1 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι κατηγορίες των απεντάξεων ανά Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα. 
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Πίνακας 3.1 Απεντάξεις Πράξεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

 

3.5 ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της προόδου των Πράξεων / υποέργων σε πολλές 
περιπτώσεις αναδείχθηκε η ανάγκη λήψης μέτρων για την επίλυση ειδικών προβλημάτων που 
προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Συγκεκριμένα: 

� Εξαίρεση του Προγράμματος από τον ΚΕΝΑΚ 

Δεδομένου ότι κατά το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη του Προγράμματος έως και την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων (27/03/2009-22/07/2009) δεν ίσχυε ο 
ΚΕΝΑΚ , στο Πρόγραμμα δεν προβλεπόταν Ενεργειακή Επιθεώρηση και Ενεργειακή Μελέτη κατά 
τα πρότυπα του ΚΕΝΑΚ. Δεν απαιτείτο επίσης η ένταξη του ανακαινιζόμενου κτιρίου  στην 
κατηγορία Β, όπως προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ στις περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενων 
κτιρίων. 

Για να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του Προγράμματος, απαιτείτο η εξαίρεση των έργων που 
αφορούν σε ενεργειακές ανακαινίσεις Δημοτικών Κτιρίων που χρηματοδοτούνται από το Π.Δ.Ε. 
αποT  την υποχρεTωση εTκδοσης αδειTας, κατ  ́ αναλογιTα με την εξαίρεση που προβλέπεται για την 
ενεργειακηT  αναβαT θμιση οικιωT ν του ΠρογραT μματος ‘ΕξοικονοT μηση κατ  ́οιTκον’ (Ν. 3851, αT ρθρο 10). 

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη στην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ από 03.07.2012.  

Το θέμα επιλύθηκε με την έκδοση του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42 Α/19.02.2013) όπου σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 10 «Σε περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, τα οποία έχουν προκηρυχθεί 
πριν την 1.10.2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος της Δ6/Β/5825/30.3.2010 ΚΥΑ «Έγκριση 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (Β` 407), δεν απαιτείται η τήρηση των ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής 
Απόδοσης (ΜΕΑ) Κτιρίων,  όπως αυτές ορίζονται στον ανωτέρω Κανονισμό.» 

 

� Αύξηση της Δ.Δ με ισοδύναμη απομείωση του 30% ιδία συμμετοχή των ΟΤΑ. 

Εξαιτίας προβλημάτων και καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν στην υλοποίηση των Πράξεων 
λόγω  αδυναμίας εξασφάλισης της ίδιας συμμετοχής από τους ΟΤΑ πολλοί εκ των δικαιούχων 
Δήμων αλλά και η ΚΕΔΕ απέστειλαν γραπτό αίτημα στο ΥΠΕΚΑ για απομείωση της ιδίας 
συμμετοχής. Το Κ.Α.Π.Ε. εισηγήθηκε σχετικά προς την  ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και την Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Επενδύσεων. 

Με την έκδοση του Ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 235/Α/01.11.2013.), όπου στο άρθρο 14 προβλέφθηκε η χρηματοδότηση του 
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συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού των Πράξεων, άρθηκε το πρόβλημα χρηματοδότησης της 
ίδιας συμμετοχής από τους ΟΤΑ.  

Σε συνέχεια της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ και 
την Υπηρεσία ΟΠΣ, προέβη στην έκδοση νέων ΤΔΠ και την σύνταξη Σχεδίων Αποφάσεων για την 
τροποποίηση των Πράξεων. Η εν λόγω διαδικασία ολοκληρώθηκε στις 3/1/2014 οπότε και 
εκδόθηκαν όλες οι σχετικές Αποφάσεις Τροποποίησης των Πράξεων. Επιπλέον, το Κ.Α.Π.Ε. προέβη 
στην επικαιροποίηση όλων των ήδη καταχωρημένων νομικών δεσμεύσεων (ΤΔΥ), ενώ ακολούθως 
διορθώθηκαν, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ΟΠΣ (μέσω HELPDESK) οι ήδη καταχωρημένες 
δαπάνες (ΔΔΔΥ) έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής και καταχώρησης των δαπανών 
που αφορούν στο επιπλέον 30% των εν λόγω δαπανών. Οι ανωτέρω διαδικασίες ολοκληρώθηκαν 
στις 28/4/2014.  

� Τροποποίηση Οδηγού αναφορικά με τις τροποποιήσεις Πράξεων. 

Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Πράξεων διαπιστώθηκε ότι, κυρίως λόγω του χρόνου που 
μεσολάβησε από την υποβολή των προτάσεων μέχρι την ένταξη, προέκυπταν πολλές περιπτώσεις 
τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου έτσι ώστε να είναι εφικτή η υλοποίηση τους (περίπου 
31% ποσοστό Πράξεων που τροποποιήθηκαν). Με γνώμονα το συμφέρον των Δήμων και της 
επίτευξης των στόχων του Προγράμματος, προτάθηκε Τροποποίηση του Οδηγού έτσι ώστε οι 
τροποποιήσεις να διακρίνονται ανάλογα με το είδος και το εύρος τους και να αποτυπώνονται 
σαφώς οι περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται έγκριση από την ΚΕΑΣ μετά από εισήγηση του 
ΚΑΠΕ και οι περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να εγκρίνονται απευθείας από το ΚΑΠΕ. Το ΚΑΠΕ 
εισηγήθηκε αρχικά επί του θέματος και στη συνέχεια σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑΕ και το 
ΥΠΕΚΑ συντάχθηκε Τροποποίηση του Οδηγού η οποία εγκρίθηκε με την με α.π. 
Δ6/οικ.14698/30.07.2013 Απόφαση. 

� Εξυγίανση ΕΣΠΑ 

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 17917/14.04.2014 εγκυκλίου με τίτλο «Εφαρμογή εγκυκλίου “ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ 
Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ” – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις έργων», το ΚΑΠΕ,  απέστειλε αρχικά στην 
ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και το ΥΠΕΚΑ ένα κατ’ αρχήν σχέδιο εξυγίανσης κατατάσσοντας τις Πράξεις σε αυτές 
που προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και σε αυτές 
που παρουσιάζουν μεγάλη επισφάλεια ολοκλήρωσης για μεταφορά τους στη νέα προγραμματική 
περίοδο. 

Παράλληλα κατέγραψε και απέστειλε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων τους 
προβληματισμούς του ΚΑΠΕ σχετικά με τις καθυστερήσεις που επιφέρει η εφαρμογή της ανωτέρω 
εγκυκλίου στην υλοποίηση των ώριμων Πράξεων, καθώς η εγκύκλιος εξυγίανσης εκδόθηκε σε μία 
χρονική στιγμή κατά την οποία ήταν σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για την ανάθεση πολλών υποέργων 
και κυρίως οι διαδικασίες προέγκρισης πολλών συμβάσεων για την ανάθεση εργολαβιών, 
βρίσκονταν στο στάδιο της τελικής ολοκλήρωσης, αφορούσαν δε παρεμβάσεις προϋπολογισμού, 
εκτιμώμενου έως  και στο 80% του συνόλου μίας Πράξης. Η διαδικασία εξυγίανσης επέφερε 
σημαντική καθυστέρηση, κυρίως στα έργα που αφορούσαν σε παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια, οι 
οποίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός της θερινής περιόδου του 2014. 

Επισημαίνεται για τη λύση των ανωτέρω προβλημάτων ζητήθηκαν από την ΕΥΣ οδηγίες χειρισμού 
με αποτέλεσμα να ακολουθήσει εντατική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (ΚΑΠΕ, 
ΕΥΣΕΔ ΕΝΚΑ, ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ΕΥΣ) μέχρις τελικώς να εγκριθεί το Σχέδιο Εξυγίανσης για το 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (α.π. ΕΥΔΕ ΕΠΑΕ 11662/Β1/04.43.01.02/3186/10.12.14). Οι 
ενέργειες που ακολούθησαν ήταν συνοπτικά οι εξής: 

- Για τις 40 Πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 29,3 εκ € που δεν παρουσίαζαν πρόοδο σε 
σχέση με τις κύριες συμβάσεις, εκδόθηκε η με α.π. 13/04-05/170295/174/07.01.2015 
Απόφαση για την Ανάκληση των αποφάσεων ένταξης Πράξεων και ολοκληρώθηκαν σε 
συνεργασία με την ΕΥΣΕΔ και την Υπηρεσία ΟΠΣ οι διαδικασίες που απορρέουν από την 
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ανωτέρω απόφαση ανάκλησης ήτοι υπεβλήθηκαν Δελτία καταχώρησης διόρθωσης δαπάνης – 
ΔΚΔ και καταχωρήθηκε η Απόφαση Ανάκλησης για κάθε μία από τις 40 Πράξεις. Επιπλέον το 
ΚΑΠΕ προέβη στις διαδικασίες μηδενισμού των αδιάθετων υπολοίπων των λογαριασμών των 
Πράξεων.  

- Για τις 64 Πράξεις οι οποίες παρέμειναν ενταγμένες τροποποιούμενες με τελικό 
προϋπολογισμό συνολικού ύψους 32,7 εκ. €, ενημερώθηκαν σχετικά οι Δικαιούχοι κι 
συνεχίστηκαν οι διαδικασίες παρακολούθησης υλοποίησης των υποέργων.  

Ο Πίνακας Εξυγίανσης του Προγράμματος επικαιροποιείτο σε τακτά χρονικά διαστήματα 
λαμβάνοντας υπόψη τα νεότερα στοιχεία σχετικά με την πορεία συμβασιοποίησης των υποέργων 
καθώς και τις με α.π. 78173/20.07.2015 και  104415/13.10.2015 εγκυκλίους της ΕΥΣΕ με θέμα 
«Ενέργειες για το επικείμενο κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» και «Επικαιροποίηση 
στοιχείων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013». 

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την με α.π. 4150/15.01.2016 εγκύκλιο της ΕΥΣΕ «Σχέδια 
αποτύπωσης στοιχείων έργων για το κλείσιμο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013» αποτυπώθηκε η 
πορεία υλοποίησης των Πράξεων σύμφωνα με τα στοιχεία που διαμορφώθηκαν μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2015, και οι Πράξεις κατηγοριοποιήθηκαν σχετικά με το εάν θεωρούνται α) Κατηγορία 
0 -ολοκληρωμένα (για τα έργα αυτά δεν υπάρχει καμία επιπλέον απαίτηση χρηματοδότησης), β) 
Κατηγορία 4a -έργα που προβλέπεται να ολοκληρώσουν το οικονομικό τους αντικείμενο έως τις 
30/9/2016 και απαιτούν πόρους για να γίνουν λειτουργικά και γ) Κατηγορία 2 -έργα προς 
απένταξη. 

� Μη ομαλή χρηματοδότηση των δικαιούχων 

Η μη ομαλή χρηματοδότηση των Δικαιούχων του Προγράμματος και γενικότερα όλου του ΕΣΠΑ 
από το Μάρτιο του 2015, οι πολιτικές εξελίξεις (δημοψήφισμα Ιουνίου 2015, βουλευτικές εκλογές 
Σεπτεμβρίου 2015) και οι οικονομικές εξελίξεις (capital controls το Μάιο 2015 μέχρι και σήμερα) 
επηρέασαν αρνητικά το ρυθμό υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τις αντίστοιχες δαπάνες 
όλων των ενταγμένων Πράξεων.  Εργολάβοι πραγματοποίησαν ‘παύση εργασιών’, ενώ μεγάλο 
πρόβλημα εντοπιζόταν και στις προμήθειες σε υλικά και προϊόντα που εισάγονταν από το 
εξωτερικό. Ωστόσο, οι συντονισμένες προσπάθειες τόσο του ΚΑΠΕ όσο και των δικαιούχων και 
των αναδόχων των υποέργων είχαν ως αποτέλεσμα την, κατά το δυνατόν, ελαχιστοποίηση των 
ανωτέρω επιπτώσεων και τελικά την επιτυχή ολοκλήρωση των Πράξεων. 

 

3.6 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ  ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων «Οι διοικητικές επαληθεύσεις δεν επαρκούν, για να διασφαλιστεί ότι τηρήθηκαν όλοι οι 
όροι όσον αφορά τη νομιμότητα και την κανονικότητα των δαπανών. Για το λόγο αυτό γίνονται 
επιτόπιες επαληθεύσεις προκειμένου να διαπιστώνεται ότι όντως εκτελείται το έργο…  Με τις 
επιτόπιες επαληθεύσεις επαληθεύεται επίσης η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος 
μέσω των Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και των Δελτίων Παρακολούθησης Προόδου της 
Πράξης/Υποέργου». 

Για κάθε επιτόπια επαλήθευση συγκροτείτο Ομάδα ελέγχου στελεχωμένη καταλλήλως, η οποία 
πριν τον έλεγχο είχε πρόσβαση στα στοιχεία της εκάστοτε Πράξης (του εγκεκριμένου τεχνικού 
δελτίου, των νομικών δεσμεύσεων και των δελτίων αξιολόγησης της προόδου, καθώς και τα δελτία 
δήλωσης δαπανών και το αποτέλεσμα της διοικητικής επαλήθευσης αυτών). Μετά από κάθε 
επιτόπιο έλεγχο, η ομάδα ελέγχου ενημέρωνε το ΚΑΠΕ και το ΟΠΣ με τη σύνταξη της έκθεσης της 
επιτόπιας επαλήθευσης, για τυχόν ευρήματα και συστάσεις.  
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3.6.1 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ  

Αρχικά, στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ήταν ενταγμένες 104 Πράξεις, συνολικού 
προϋπολογισμού 81.693.077,06 €. Κατά το έτος 2014, το ΚΑΠΕ  προκειμένου να καταρτίσει 
πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων, διαπίστωσε ότι το φυσικό αντικείμενο, έως και το 2013, με 
τις αντίστοιχες δαπάνες που είχαν επαληθευτεί διοικητικά, αφορούσε παραδοτέα παροχής 
υπηρεσιών και όχι δαπάνες που αντιστοιχούσαν σε υλοποίηση τεχνικού έργου ή προμήθειας. Πιο 
συγκεκριμένα, οι δαπάνες που είχαν επαληθευτεί διοικητικά για το 2013 ήταν συνολικά 
986.139,27 €, εκ των οποίων για παροχή υπηρεσιών συμβούλου προετοιμασίας των φακέλων 
υποψηφιότητας δήμων για την υποβολή τους στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» είχαν πιστοποιηθεί 
δαπάνες ύψους 968.877,45 €. Έτσι κρίθηκε ότι δεν απαιτούνταν να πραγματοποιηθούν πλέον των 
διοικητικών και επιτόπιες επαληθεύσεις. Για το λόγο αυτό το εν λόγω έτος (2014) δεν 
καταρτίστηκε ετήσιο πρόγραμμα επιτόπιων επαληθεύσεων. 

Για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων το 2015, το ΚΑΠΕ 
προχώρησε αρχικά σε δειγματοληψία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ‘ΟΠΣ’ με σκοπό 
να επιλέξει το δείγμα των Πράξεων που θα επαληθευτεί επιτόπια.  Προϋπόθεση για την επιλογή 
μιας Πράξης για επιτόπια επαλήθευση ήταν αυτή να έχει πραγματοποιήσει/δηλώσει δαπάνες που 
να έχουν επαληθευτεί διοικητικά στο έτος 2014.  

Επιλέχθηκε η δομημένη μη στατιστική δειγματοληψία με κατάλληλα επιλεγμένους συντελεστές, 
αφού το πλήθος των Πράξεων του Προγράμματος (σύμφωνα με τον Οδηγό) δεν ξεπερνούσε τις 
800 και με την προϋπόθεση ότι η συχνότητα σφαλμάτων που αναμενόταν στον πληθυσμό ήταν 
μικρή (κοντά στο 0).   

Στη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στο ΟΠΣ, δημιουργήθηκαν 6 δείγματα, ένα για κάθε 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας, όπως ήταν αντίστοιχα ενταγμένες οι 
Πράξεις. Όμως τα δείγματα αυτά μας οδηγούσαν σε εσφαλμένη επιλογή Πράξεων, καθώς στον 
πληθυσμό τους περιελάμβαναν: 

• Πράξεις που σύμφωνα με την με Α.Π.: 13/04-05/170295/174/07.01.2015 Απόφαση της ΕΥΣΕΔ 
ΕΝ/ΚΑ, είχε γίνει ανάκληση των αποφάσεων ένταξής τους στο Πρόγραμμα, καθώς δεν 
παρουσίαζαν πρόοδο σε σχέση με τις κύριες συμβάσεις. Για τις αποφάσεις αυτές δεν είχαν 
καταχωρηθεί ακόμη στο ΟΠΣ τα Δελτία Καταχώρησης Διόρθωσης -ΔΚΔ- τον Ιανουάριο 2015 
που έγινε η δειγματοληψία (αυτές οι αποφάσεις ένταξης ανακλήθηκαν στο πλαίσιο των 
διαδικασιών εξυγίανσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα»).  

• Πράξεις των οποίων οι δαπάνες αφορούσαν μελέτες και υπηρεσίες, όπου σύμφωνα με τον 
Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, παρ. 3.3.2 
«σε περιπτώσεις που τα παραδοτέα μπορούν να επαληθευτούν διοικητικά το ΚΑΠΕ μπορεί να 
περιοριστεί στη διοικητική επαλήθευση εξετάζοντας όλα τα αναγκαία στο γραφείο του».   

Για τους λόγους αυτούς ο Προγραμματισμός καταρτίστηκε εκτός του ΟΠΣ ΕΣΠΑ λαμβάνοντας 
όμως υπόψη τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας σε συνδυασμό με κριτήρια ωριμότητας των 
υποέργων και με γνώμονα ότι το έτος 2015 ήταν έτος κλεισίματος του Προγράμματος.  

Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν επέτρεψαν να υλοποιηθεί το πρόγραμμα επαληθεύσεων 
του 2015 κατά τον αρχικό του σχεδιασμό. Το ΚΑΠΕ κατόπιν δειγματοληψίας μέσω του ΟΠΣ 
(ακολουθώντας την δομημένη μη στατιστική δειγματοληψία), προέβη σε τροποποίηση του 
Ετήσιου Προγράμματος Επιτόπιων Επαληθεύσεων του έτους 2015, με 10 Πράξεις για καθολικό 
έλεγχο, σε σύνολο 64 Πράξεων που παρέμεναν εκείνη τη χρονική περίοδο ενταγμένες στο 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Επισημαίνεται ότι τη χρονική στιγμή της τροποποίησης του προγράμματος είχαν 
ήδη καταχωρηθεί στο ΟΠΣ οι Πράξεις που απεντάχθηκαν συνεπεία της Εξυγίανσης και η 
δειγματοληψία μέσω του ΟΠΣ δεν οδηγούσε πλέον σε εσφαλμένη επιλογή Πράξεων. 

Με σκοπό την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων για το 2016, το 
ΚΑΠΕ προχώρησε σε δειγματοληψία στο ΟΠΣ με σκοπό να επιλέξει το δείγμα των Πράξεων που θα 
επαληθευτεί επιτόπια.  Προϋπόθεση για την επιλογή μιας Πράξης για επιτόπια επαλήθευση ήταν η 
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Πράξη αυτή να είχε πραγματοποιήσει και δηλώσει δαπάνες που είχαν επαληθευτεί διοικητικά στο 
έτος 2015.   

Από την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων 
του προγραμματισμού του 2015, δεν προέκυψαν εσφαλμένες δηλώσεις δαπανών και ως εκ τούτου 
η τιμή του σφάλματος είναι 0%, γι’ αυτό και η μέθοδος δειγματοληψίας για το 2016 παρέμεινε η 
ίδια και χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιοι συντελεστές. 

Στη δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε στο ΟΠΣ, δημιουργήθηκαν 6 δείγματα, ένα για κάθε 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Άξονα Προτεραιότητας, όπως ήταν αντίστοιχα ενταγμένες οι 
Πράξεις.  

Από τα δείγματα εξαιρέθηκαν από τον πληθυσμό Πράξεις οι οποίες: 

α)  η απόφαση ένταξής τους στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» βρισκόταν σε διαδικασία ανάκλησης, έπειτα από 
σχετικό εύρημα και σύσταση της ΕΔΕΛ προς το ΚΑΠΕ (αρ. συνεδρίασης 675/8.1.16), 

β) η απόφαση ένταξής τους στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» βρισκόταν σε διαδικασία ανάκλησης, καθώς το 
κυρίως έργο τους που αφορούσε εργολαβία/προμήθεια δεν υλοποιήθηκε.  Στις Πράξεις αυτές οι 
δαπάνες του έτους 2015 αφορούσαν αποκλειστικά υπηρεσίες προετοιμασίας φακέλου για την 
υποβολή της πρότασης στο Πρόγραμμα και είχαν ελεγχθεί πλήρως κατά την διοικητική 
επαλήθευση, 

γ) ελέγχθηκαν καθολικά με επιτόπια επαλήθευση το 2015 για το φυσικό και οικονομικό τους 
αντικείμενο, χωρίς ευρήματα.   

Ο προγραμματισμός επιτόπιων ελέγχων επαληθεύσεων Πράξεων για το έτος 2016 με βάση τη 
δειγματοληψία που πραγματοποιήθηκε, αφορούσε τον καθολικό έλεγχο σε 44 Πράξεις με δαπάνες 
που είχαν επαληθευτεί διοικητικά στο έτος 2015, σε σύνολο 64 Πράξεων που παρέμεναν τότε 
ενταγμένες στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

Το αποτέλεσμα της δειγματοληψίας κρίθηκε ικανοποιητικό και το ποσοστό του σφάλματος για 
κάθε Πράξη που επαληθεύτηκε ήταν 0%, έτσι δεν απαιτήθηκε η εφαρμογή επιπρόσθετων 
διαδικασιών επαληθεύσεων.  

 

Κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου του ΚΑΠΕ σε φυτεμένο δώμα, στον 11ο παιδικό σταθμό του 

δήμου Λαρισαίων για την Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» 
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Κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου του ΚΑΠΕ σε φωτιστικά σώματα για την Πράξη 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» 

 

Κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου του ΚΑΠΕ σε φωτιστικά σώματα για την Πράξη 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 
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Επιπλέον της υλοποίησης των Ετήσιων Προγραμμάτων Επιτόπιων Επαληθεύσεων των ετών 2015 
και 2016 και στο πλαίσιο των διαδικασιών κλεισίματος του ΕΣΠΑ, το τελευταίο τρίμηνο του 2016 
διαπιστώθηκε κίνδυνος ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου υποέργων δύο (2) Πράξεων 
γεγονός που θα είχε συνέπεια τα υποέργα να μην είναι λειτουργικά ώστε να συμβάλλουν στους 
στόχους των Ε.Π. Ως εκ τούτου, κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια δύο έκτακτων επιτόπιων 
επαληθεύσεων οι οποίες σε συνδυασμό με συντονισμένες ενέργειες και συνεργασία μεταξύ των 
αρμοδίων είχαν ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση των υποέργων και τελικώς των Πράξεων.  

 

3.6.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ  

Το ΚΑΠΕ ως αρμόδια αρχή, όρισε τα στελέχη που πραγματοποίησαν τους επιτόπιους ελέγχους και 
ενημέρωσε σχετικά όλους τους δικαιούχους.  Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν όταν είχαν ήδη 
προχωρήσει τα έργα, πριν όμως από την ολοκλήρωσή τους, έτσι ώστε αν χρειαζόταν να γίνουν 
συστάσεις και να ληφθούν απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

Οι έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν αποσκοπούσαν στην επαλήθευση της νομιμότητας και 
κανονικότητας εκτέλεσης των Πράξεων, της αξιοπιστίας των πληροφοριών που δηλώθηκαν από 
τους Δικαιούχους δήμους και της τήρησης των δεσμεύσεών τους, της τήρησης διαδρομής ελέγχου 
και των κανόνων δημοσιότητας. 

Για κάθε επιτόπια επιθεώρηση συμπληρώθηκε και καταχωρήθηκε στο ΟΠΣ τυποποιημένη 
«Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης Πράξης».  Οι Πράξεις ελέγχθησαν καθολικά για το σύνολο των 
υποέργων τους, ως προς την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, τα παραδοτέα, το οικονομικό 
αντικείμενο, καθώς και ως προς την τήρηση των απαραίτητων στοιχείων (αρχειοθέτηση) από το 
δικαιούχο δήμο. 

Όλοι οι Δικαιούχοι δήμοι που ελέγχθησαν επιτόπια, είχαν νομική δέσμευση να εκτελέσουν 
εργολαβία ή/και προμήθεια, παράλληλα με άλλα υποέργα. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε ομαλή 
χρηματοδότηση των Δικαιούχων των Πράξεων και γενικότερα όλου του ΕΣΠΑ από το Μάρτιο του 
2015 λόγω μεγάλης καθυστέρησης στις κατανομές, είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων. Επίσης, οι πολιτικές εξελίξεις (δημοψήφισμα 
Ιουνίου 2015, βουλευτικές εκλογές Σεπτεμβρίου 2015) και οι οικονομικές εξελίξεις (capital controls 
το Μάιο 2015 μέχρι και σήμερα), επηρέασαν αρνητικά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου 
(εκτέλεση εργολαβίας/προμήθειας) και τις αντίστοιχες δαπάνες, όλων των ενταγμένων Πράξεων.  
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ‘παύση εργασιών’ των εργολάβων, ενώ μεγάλο πρόβλημα 
εντοπίστηκε και στις προμήθειες σε υλικά και προϊόντα που εισάγονταν από το εξωτερικό. 

Παρ’ όλα αυτά, τα έργα ολοκληρώθηκαν σύμφωνα με τις νομικές δεσμεύσεις, τα παραδοτέα και το 
οικονομικό αντικείμενο ως είχαν προεγκριθεί από το ΚΑΠΕ.  

 

3.6.3 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ / 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ 

Στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών 
μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2007-2013, το ΚΑΠΕ προχώρησε στην 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ελέγχων μετά και την ολοκλήρωση του προγράμματος 
επιτόπιων επαληθεύσεων του έτους 2016, για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση της ενέργειας από 
τους ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»)». 

Οι 10 Πράξεις που ελέγχθησαν για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου καθώς και για την 
ορθότητα των δαπανών τους για το 2015, και οι 44 Πράξεις για το 2016, καθώς και οι 2 Πράξεις 
που ελέγχθησαν το 2016 σε επίπεδο Υποέργου, αναλογούν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 91% επί 
συνόλου 59 Πράξεων που παρέμειναν ενταγμένες στο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και ολοκληρώθηκαν. 
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Επισημαίνεται ότι όλες οι Πράξεις ελέγχθησαν καθολικά, για όλα τα υποέργα τους που είχαν 
νομικές δεσμεύσεις, είτε αυτά αφορούσαν υπηρεσίες, μελέτες, εργολαβίες ή προμήθειες. 

Από την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιτόπιων επαληθεύσεων 
του 2015, προέκυψε ότι δεν υπήρχαν εσφαλμένες δηλώσεις δαπανών και ως εκ τούτου η τιμή του 
σφάλματος ήταν 0%. 

Από την αξιολόγηση για το 2016, προέκυψε ότι, πλην μίας περίπτωσης, δεν υπήρχαν εσφαλμένες 
δηλώσεις δαπανών. Η ανωτέρω μια περίπτωση αφορούσε απόκλιση στην υλοποίηση φυσικού 
αντικείμενου που επέφερε διόρθωση σε δηλωθείσα δαπάνη.  Η δαπάνη αυτή ήταν πολύ μικρότερη 
του ορίου των 10.000 € και δεν έχρηζε κοινοποίηση στην OLAF. Παράλληλα λόγω του πολύ μικρού 
ποσοστού της εν λόγω δαπάνης σε σχέση τόσο με το συνολικό κόστος της Πράξης όσο και με τις 
συνολικές δαπάνες που ελέχθησαν επιτοπίως το 2016, η διόρθωση αυτή δεν επηρέασε την τιμή 
του σφάλματος (0%). 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 
(ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Ε.Π. των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ, για την περίοδο 2007-
2013, το ΚΑΠΕ απέστειλε στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αναλυτική έκθεση αξιολόγησης των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

  

3.7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Πράξεων και την υποβολή 
των προβλεπόμενων Εκθέσεων Ολοκλήρωσης και των αντίστοιχων στοιχείων τεκμηρίωσης από 
τους Δικαιούχους ΟΤΑ, το ΚΑΠΕ προέβη στην εξέταση των στοιχείων αυτών, καθώς και των 
στοιχείων που προέκυπταν από τις διαδικασίες παρακολούθησης των Πράξεων προκειμένου να 
επαληθεύσει για κάθε Πράξη ότι : 

� Ολοκληρώθηκε το φυσικό της αντικείμενο με την παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών 
της και ικανοποιείται το λειτουργικό της αποτέλεσμα. 

� Ολοκληρώθηκε το οικονομικό της αντικείμενο όπως αυτό αποτυπώνεται στο ΟΠΣ και  με 
βάση τα στοιχεία της λογιστικής μερίδας της Πράξης. 

� Ο Δικαιούχος τήρησε τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την απόφαση ένταξης της Πράξης και 
συμμορφώθηκε σε τυχόν συστάσεις ελέγχων/επαληθεύσεων που διενεργήθηκαν από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα.  

Στις περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή 
συμπερασμάτων ως προς τα επιβεβαίωση σημεία ζητήθηκε η υποβολή συμπληρωματικών 
στοιχείων/εγγράφων. Κατά τη διοικητική επαλήθευση συμπληρώθηκαν οι Λίστες Διοικητικού 
Ελέγχου Ολοκλήρωσης Πράξεων και Υποέργων οι οποίες καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ .  

Με το πέρας της επαλήθευσης το ΚΑΠΕ για κάθε Πράξη: 

- Οριστικοποίησε τα στοιχεία της Πράξης στο ΟΠΣ (Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης, 
Τελικά Δελτία Δήλωσης Δαπανών, Τεχνικά Δελτία Υποέργων, Δελτίο Αξιολόγησης Προόδου 
της Πράξης, Οριστικοποίηση Επιτόπιων Επαληθεύσεων κλπ), 

- Προέβη στις προβλεπόμενες διαδικασίες μηδενισμού των αδιάθετων ποσών στους 
λογαριασμούς των Δικαιούχων στην ΤτΕ. 

- Εισηγήθηκε στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/ΥΠΕΝ την έκδοση της «Απόφασης Ολοκλήρωσης 
Πράξης» διαβιβάζοντας παράλληλα το Σχέδιο της Απόφασης, το τελικό ΤΔΠ και την Έκθεση 
Ολοκλήρωσης του Δικαιούχου. 

Οι ανωτέρω διαδικασίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης & 
Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, την ΚΥΑ Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων, τον Οδηγό του 
Προγράμματος και τις ειδικές εγκυκλίους και οδηγίες που εκδόθηκαν με σκοπό την έγκαιρη 
ολοκλήρωση των διαδικασιών κλεισίματος των Ε.Π. ώστε να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση 
των πόρων του ΠΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
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� Την υπ’ αριθ. 17917/ΕΥΣ/14.04.2014 εγκύκλιο «Εφαρμογή εγκυκλίου Οδηγίες διαχείρισης για 
τα έτη 2013-2015 & προετοιμασία/κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις» και τη διευκρινιστική 
αυτής με αριθ. 21198/ΕΥΣ/06.05.2014, 

� Την με α.π. 127558/ΕΥΘΥ1227/9.12.2015 εγκύκλιο με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων που 
συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 

� Την με α.π. 18682/18.02.2016 εγκύκλιο με θέμα «Ενέργειες Ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-
2020 και τακτοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013», 

� Την με α.π. 111062/ΕΥΘΥ1024/20.10.2016 εγκύκλιο με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες για 
την ολοκλήρωση των Πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», 

Συνολικά ολοκληρώθηκαν 59 Πράξεις με συνολικό κόστος 23.337.531,14 ευρώ. Στο κεφάλαιο 6 
«ΔΕΙΚΤΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ» καταγράφονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία από την ολοκλήρωση 
των Πράξεων, τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και παρεμβάσεων ανά θεματικό άξονα του 
Προγράμματος, αλλά και αναφορικά με την επίτευξη των στόχων από την υλοποίησή τους.  

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών το ΚΑΠΕ ενημέρωνε τους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔ ΕΠΑΕ, 
ΕΔΕΛ, Αρχή Πληρωμής, Ειδική Γραμματεία κ.α.) για την πορεία ολοκλήρωσης των Πράξεων και του 
Προγράμματος, το οποίο έκλεισε εμπρόθεσμα, με πολύ μικρό ποσό επιβάρυνσης σε πόρους του 
ΠΔΕ, αφού επετεύχθη συνολική συγχρηματοδότηση στις ολοκληρωμένες Πράξεις σε ποσοστό 
92,4% συμβάλλοντας σημαντικά στους στόχους των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

 

3.8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΝ 

Η διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ του ΚΑΠΕ και της Διαχειριστικής Αρχής είχε δύο 
συνιστώσες: 

� Την καθημερινή και την ad hoc επικοινωνία, σε κάθε κρίσιμο στάδιο των διαδικασιών 
υποβολής, επιλογής και έγκρισης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των 
Πράξεων. Επίσης υποβάλλονταν κάθε άλλο στοιχείο που ζητείτο εκτάκτως από την 
Διαχειριστική Αρχή ή από άλλο φορέα ή ελεγκτικό όργανο με τη μορφή ειδικών εκθέσεων ή 
πινάκων (ειδικές εκθέσεις, πίνακες δαπανών, κ.α.).  
 

� Την περιοδική επικοινωνία, κατά την οποία το ΚΑΠΕ συγκέντρωνε τα στοιχεία προόδου του 
Προγράμματος και τα υπέβαλε στις Διαχειριστική Αρχή /φορείς με τη μορφή τυποποιημένων 
αναφορών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Ενδεικτικά υποβάλλονταν στη 
Διαχειριστική Αρχή: 
- «Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου» (πεπραγμένων), στις οποίες γινόταν αναφορά στην 

πρόοδο του εξαμήνου, οι τυχόν αποκλίσεις, οι πιθανές αιτίες και οι σχετικές διορθωτικές 
ενέργειες.  

- «Ετήσιο Προγραμματισμό Ενεργειών», ο οποίος περιελάμβανε πληροφορίες για την 
ενεργοποίηση του Προγράμματος και την πορεία υλοποίησής του, τους 
προγραμματιζόμενους ελέγχους (διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις), τις 
χρηματοδοτικές ροές, τους αναμενόμενοι δείκτες, αντίστοιχους με αυτούς που 
αναφέρονται στις εκθέσεις πεπραγμένων. Σημειώνεται ότι ειδικά για τις επιτόπιες 
επαληθεύσεις, το ΚΑΠΕ κοινοποιούσε κάθε έτος το Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Επιτόπιων 
Επαληθεύσεων. 

- «Πρωτόκολλα Περιοδικής Πιστοποίησης Δαπανών» (υποβολή στην Αρχή Πιστοποίησης και 
κοινοποίηση στη Διαχειριστική Αρχή). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
καταχώρησης και πιστοποίησης των δαπανών, η οποία γινόταν κατά τα αιτήματα 
ενδιάμεσων πληρωμών στην Ε.Ε., η Αρχή Πιστοποίησης διαβίβαζε στο ΚΑΠΕ τα στοιχεία 
της δήλωσης δαπανών, προς επιβεβαίωση. Το ΚΑΠΕ ήλεγχε την ορθότητά τους και 
συμπλήρωνε το «Πρωτόκολλο Περιοδικής Πιστοποίησης» και το επέστρεφε 
υπογεγραμμένο στην Αρχή Πιστοποίησης. 
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Τέλος, το ΚΑΠΕ είχε συνεχή και συστηματική συνεργασία με την ΥΟΠΣ μέσω της εφαρμογής του 
HELPDESK για ερωτήματα, επικοινωνία προβλημάτων, λήψη οδηγιών από αρμόδιους φορείς 
(ΕΥΘΥ, Αρχή Πιστοποίησης, τεχνικά θέματα ΟΠΣ κ.ά.). 

 

3.9 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ - ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Το ΚΑΠΕ, με βάση τις αρμοδιότητες διαχείρισης που του είχαν ανατεθεί, τηρεί επαρκή έγγραφα/ 
στοιχεία τεκμηρίωσης για όλα τα στάδια υλοποίησης του Προγράμματος, τόσο σε φυσικό όσο και 
σε ηλεκτρονικό αρχείο. Το περιεχόμενο του φυσικού τηρούμενου αρχείου στους Φακέλους 
Πράξεων και Υποέργων, είναι όπως  προβλέπεται από τον Οδηγό του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου. Τηρώντας τους κανόνες ιχνηλασιμότητας, η ανεύρεση του κάθε σχετικού εγγράφου είναι 
άμεσα δυνατή και εύκολη για οποιονδήποτε με πρόσβαση σε αυτό.  

Επιπροσθέτως, το ΚΑΠΕ τηρούσε Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο είχε συνταχθεί και 
πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008, και περιελάμβανε όλα τα αρχεία 
που είτε δημιουργούνταν κατά την εφαρμογή των διεργασιών του ΚΑΠΕ και ήταν απαραίτητα για 
την τήρηση και παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, είτε απαιτούνταν για 
την απόδειξη συμμόρφωσης επί των διαδικασιών, είτε καθορίζονταν από τις απαιτήσεις του ως 
άνω Προτύπου. 

Τέλος, για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» τηρείτο ειδικό πρωτόκολλο (ανεξάρτητο από το 
κεντρικό πρωτόκολλο του ΚΑΠΕ)  για την υποδοχή αλληλογραφίας (εσωτερική και εξωτερική), με 
στόχο τόσο την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας έργου όσο και την εξασφάλιση της διαδρομής 
ελέγχου των εγγράφων.  
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4. ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ ΩΣ ΕΦΔ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΥΔ, Αρχή  Πληρωμής, ΕΣΠΕΛ, ΕΔΕΛ) 
 

4.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ) 

Στο πλαίσιο των καθηκόντων της Μονάδας Β1 της πρώην ΕΥΔ ΕΠΑΕ (νυν ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ), καθώς 
και με βάση την υπ’ αριθμ. 42190/ΕΥΘΥ1821 /15.09.2010 «Οδηγίες Παρακολούθησης Ενδιάμεσων 
Φορέων Διαχείρισης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων» της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) διενεργήθηκαν από την διαχειριστική αρχή δύο (2) επιτόπιες επαληθεύσεις 
στο ΚΑΠΕ με σκοπό τον έλεγχο της ύπαρξης και ορθής εφαρμογής του συστήματος αναφορών και 
παρακολούθησης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που του είχαν εκχωρηθεί. 

Συγκεκριμένα και στις δύο επαληθεύσεις το έργο της Ομάδας Ελέγχου ήταν η επιθεώρηση: 

� του βαθμού ενεργοποίησης και χρηματοοικονομικής εξέλιξης του μέρους του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ, που είχε 
εκχωρηθεί και 

� της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και του βαθμού προόδου όσον 
αφορά στα παραδοτέα του ΚΑΠΕ ως ΕΦΔ, σύμφωνα με το πλαίσιο διαδικασιών (Σύστημα 
Διαχείρισης, Εγχειρίδιο Διαχείρισης και Ελέγχου, Υπ. Απόφαση για την Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης, Οδηγός του Προγράμματος). 
 

Τα στοιχεία των ανωτέρω ελέγχων της ΕΥΔ στο ΚΑΠΕ αποτυπώνονται συνοπτικά στον παρακάτω 
Πίνακα. 
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Πίνακας 4.1 Έλεγχοι της ΕΥΔ  

1. Επιτόπια Επιθεώρηση από ΕΥΔ/ΕΠΑΕ/Β1 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 28-29/04/2011 

  ΕΥΡΥΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΠΕ 

Επιστολή 

Ενημέρωσης  

ΕΥΔ ΕΠΑΕ/Β1/ΕΠΙΘ/684/08.04.11 

 

Σημαντική καθυστέρηση στην υλοποίηση του 

Προγράμματος λόγω Α) της μη άμεσης 

ενεργοποίησης  υπηρεσιών, Β) 
πολυεπιμερισμένη ευθύνη, πολυπλοκότητα 

κανονιστικών κειμένων, παρεμβολή 

προσθετών σταδίων ωρίμανσης 

μεταγενέστερα. (συγκρότηση ΚΕΑΣ 9 μήνες 
μετά την υποβολή των προτάσεων, 

καθυστερημένη εκχώρηση κλπ.) 

Σύσταση για επί της ουσίας ενεργοποίηση της 
ΚΕΑΣ και παράλληλα έγκαιρη προετοιμασία 

του ΚΑΠΕ για τα επόμενα στάδια (τις ημέρες 

της επιθεώρησης βρισκόταν σε εξέλιξη η 
πρώτη φάση αξιολόγησης των προτάσεων). 

Σε διάστημα 9 μηνών από την επιθεώρηση είχαν γίνει οι 

απαραίτητες διαδικασίες για την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης των Πράξεων με ημερομηνία Απόφασης 
Αποτελεσμάτων 9/1/2012 (τροποποίηση ΚΕΑΣ, στάδια 

ελέγχου πληρότητας, σχετικές αναφορές ΚΑΠΕ, 

συνεδριάσεις ΚΕΑΣ, τροποποίηση Υ.Α. Για τη δημιουργία 

του Μητρώου αξιολογητών, ένταξη αξιολογητών στο 
μητρώο, σχετικές συνεδριάσεις ΕΔΜ, εκπαίδευση 

αξιολογητών, συγκρότηση ομάδων αξιολόγησης, στάδιο 

αξιολόγησης φυσικού αντικειμένου, βαθμολόγηση και 
κατάταξη των προτάσεων, κ.ά.). Επισημαίνεται ότι έως 

τον Απρίλιο 2012 είχαν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες 

ένταξης 99 Πράξεων εκ των 106 που αξιολογήθηκαν 
θετικά. 

Έκθεση 

Επιτόπιας 
Επιθεώρησης 

Α.Π. Έκθεσης :3178/15.06.2011 

 

2. Επιτόπια Επιθεώρηση από ΕΥΔ/ΕΠΑΕ/Β1 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 18-19/07/2012 

  ΕΥΡΥΜΑΤΑ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΠΕ 

Επιστολή 

Ενημέρωσης  

ΕΥΔ 

ΕΠΑΕ/3490/Β1/ΕΠΙΘ./1133/29.06.12  
 

- Έγκαιρο και ρεαλιστικό προγραμματισμό 

δαπανών Δήμων. 
- Ενέργειες για αμοιβή αξιολογητών. 

- Νομοθετική ρύθμιση για εξαίρεση από 

ΚΕΝΑΚ. 
- Ενεργοποίηση Δήμων μέσω επιστολών. 

- Διοργάνωση σεμιναρίου στους δικαιούχους. 

- Σε περιπτώσεις αμφιβολιών επί της 

αξιολόγησης τροποποιήσεων, το ΚΑΠΕ να 
απευθύνεται στην ΚΕΑΣ. 

- Επανενεργοποίηση της ΚΕΑΣ. 

- Το ΚΑΠΕ υλοποίησε δράσεις ενεργοποίησης των 

Δήμων (επιστολές-email)  και διοργάνωσε σεμινάριο σε 
συνεργασία με την ΜΟΔ. 

- Το θέμα της αμοιβής των αξιολογητών ετίθετο από το 

ΚΑΠΕ συνεχώς. Σε συνέχεια της με α.π. 
2/32390/0022/30.05.2014 (ΦΕΚ 1558/Β/13.06.2014) 

Απόφασης, το ΚΑΠΕ προέβη στις απαραίτητες 

ενέργειες για την καταβολή της εν λόγω αμοιβής στους 

αξιολογητές. 
- Εξαίρεση από ΚΕΝΑΚ : Ν. 4122/2013. 

- Τροποποίηση Οδηγού σχετικά με τις τροποποιήσεις: 

30.07.2013. 

Έκθεση 

Επιτόπιας 

Επιθεώρησης 

Α.Π. Έκθεσης : 5157/09.10.2012 
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4.2 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Στο πλαίσιο των διαδικασιών  υποβολής αιτήσεων πληρωμών προς την Ε.Ε., πραγματοποιούνταν 
από την Ε.Υ. Αρχή Πληρωμής δειγματοληπτικοί έλεγχοι που αφορούσαν στην ορθότητα της 
καταχώρησης των δεδομένων στο ΟΠΣ σχετικά με τη διοικητική επαλήθευση δαπανών των 
δικαιούχων Δήμων. Διενεργήθηκαν περίπου 30 δειγματοληπτικοί έλεγχοι κατά τους οποίους δεν 
εντοπίστηκε κανένα εύρημα. 

 

4.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΕΔΕΛ 

4.3.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΕ 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 280/13.03.2015 απόφασης του Προέδρου της ΕΔΕΛ διενεργήθηκε το 
διάστημα 20/3/2015-1/4/2015 στα γραφεία του ΚΑΠΕ προγραμματισμένος έλεγχος συστήματος 
διαχείρισης και ελέγχου του φορέα. Το ΚΑΠΕ ενημερώθηκε για τον έλεγχο με τα με α.π. 
173/12.02.2015 και 299/16.03.2015 έγγραφα τη ΕΔΕΛ. Σημειώνεται ότι η ίδια ομάδα ελέγχου 
διενήργησε παράλληλα έλεγχο συστήματος και στην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ ως ΕΦΔ για την ένταξη των 
Πράξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Σκοπός του ελέγχου ήταν η διερεύνηση της συμμόρφωσης του φορέα στο σύστημα διαχείρισης 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και στηρίχθηκε αρχικά σε δείγμα δώδεκα (12) φακέλων 
Πράξεων και σε δείγμα δώδεκα (12) αιτήσεων χρηματοδότησης που απορρίφθηκαν κατά την 
αξιολόγηση. Το ανωτέρω δείγμα επεκτάθηκε στις περιπτώσεις που η διερεύνηση δεν καλυπτόταν 
από το αρχικό δείγμα. Επέκταση του δείγματος έγινε πριν τη διενέργεια του ελέγχου, κατά τη 
διάρκεια του αλλά και εκ των υστέρων το διάστημα μέχρι τη σύνταξη της Έκθεσης προσωρινών 
αποτελεσμάτων ελέγχου. Ο συνολικός αριθμός φακέλων Πράξεων ή/και υποέργων ανήλθε σε 29 
(μη συμπεριλαμβανομένου του δείγματος των 12 αιτήσεων χρηματοδότησης που απορρίφθηκαν).  

Στο μεσοδιάστημα διάρκειας έξι (6) μηνών μέχρι την κοινοποίηση στο ΚΑΠΕ της έκθεσης 
προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου (α.π. 2195/09.11.2015 έγγραφο της ΕΔΕΛ) οι συνεργάτες 
του ΚΑΠΕ ευρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα ελέγχου ώστε να αποστέλνουν όλα τα 
στοιχεία που ζητούνταν προς συμπλήρωση αυτών που είχαν ήδη δοθεί στην ομάδα ελέγχου τις 
μέρες παραμονής της στα γραφεία του ΕΦΔ.  

Κατόπιν κοινοποίησης της έκθεσης προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου το ΚΑΠΕ υπέβαλλε στην 
ΕΔΕΛ τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις / παρατηρήσεις του επί των ευρημάτων ελέγχου ανά 
κριτήριο ελέγχου και εύρημα και αιτήθηκε να παραστεί, δια εκπροσώπων του, στη συνεδρίαση της 
ΕΔΕΛ, κατά την οποία θα εξετάζονταν οι εν λόγω αντιρρήσεις.  

Παράλληλα υπεβλήθηκαν αντιρρήσεις τόσο από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ (πρώην ΕΥΣΕΔ 
ΕΝ/ΚΑ) επί της αντίστοιχης έκθεσης αποτελεσμάτων του ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημά της όσο 
και από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και τους δικαιούχους Δήμους τους οποίους αφορούσαν ορισμένα 
ευρήματα. Ειδικά για την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ αναφέρεται ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφό της προς την 
ΕΔΕΛ, εκτός των αντιρρήσεων που διατυπώνονταν, συντάσσονταν με τις αιτιάσεις και 
παρατηρήσεις του ΚΑΠΕ και της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ, όπως αυτές εκφράστηκαν σε σχετικές 
συναντήσεις. 

Η εξέταση των αντιρρήσεων των δικαιούχων έγινε στο πλαίσιο της 671ης Συνεδρίασης της ΕΔΕΛ 
στις 23.12.2015, ενώ η εξέταση των αντιρρήσεων των υπολοίπων φορέων έγινε στο πλαίσιο της 
675ης Συνεδρίασης της ΕΔΕΛ στις 08.01.2016 στην οποία παρευρίσκοντο εκπρόσωποι του ΚΑΠΕ, 
της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, της ΕΥΘΥ και της ΕΥΣΕ. Στο πλαίσιο της 
συνεδρίασης υποστηρίχθηκαν και προφορικά οι απόψεις των φορέων επί των ευρημάτων.  

Με το με α.π. 303/09.02.2016 (ΕΞΟΙΚ 232/12.02.2016) έγγραφό της ΕΔΕΛ κοινοποιήθηκε στο 
ΚΑΠΕ η Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου σύμφωνα με την οποία έγιναν αποδεκτές 
πολλές από τις υποβαλλόμενες αντιρρήσεις και κατά συνέπεια η βαθμολογία του ΚΑΠΕ 
οριστικοποιήθηκε ως ακολούθως: 
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Πίνακας 4.2 Βαθμολογία ΚΑΠΕ σύμφωνα με την Έκθεση Οριστικών  

Αποτελεσμάτων Ελέγχου της ΕΔΕΛ 

Θεμελιώδης απαίτηση  Βαθμολογία  
Σαφής καθορισμός, κατανομή και διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων 
μεταξύ αρχών και στο εσωτερικό της ΔΑ/ ΕΦΔ  

2 

Επαρκείς διαδικασίες για την επιλογή των Πράξεων  2 

Επαρκείς πληροφορίες και στρατηγική για την παροχή καθοδήγησης 
στους δικαιούχους  

1 

Επαρκείς διαχειριστικές επαληθεύσεις  2 

Επάρκεια Διαδρομής Ελέγχου  1 

Aξιόπιστα συστήματα λογιστικής παρακολούθησης και σύνταξης 
οικονομικών εκθέσεων σε ηλεκτρονική μορφή  

1 

Λήψη αναγκαίων προληπτικών και διορθωτικών μέτρων, στην 
περίπτωση διαπίστωσης συστημικών προβλημάτων από τους 
ελέγχους της Αρχής Ελέγχου  

1 

Συνολική Αξιολόγηση του ελεγχόμενου φορέα  2 
 

Σε συνέχεια της ανωτέρω Έκθεσης, το ΚΑΠΕ ομαδοποίησε τις συστάσεις που του απευθύνονταν 
ανάλογα με τον χρόνο που, σύμφωνα με την έκθεση, έπρεπε να υλοποιηθούν (2 μήνες, 3 μήνες, 12 
μήνες) και οι οποίες ικανοποιήθηκαν σε λίγους μήνες με τις διαδικασίες που υπέδειξε η ΕΔΕΛ 
αποστέλλοντας τακτικά αναφορές και στοιχεία τεκμηρίωσης των συμμορφώσεων. Τα σχετικά 
έγγραφα κοινοποιούνταν με την έκδοσή τους στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΠΕΝ (ΕΥΣΕΔ 
ΕΝ/ΚΑ), Εθνική Αρχή Συντονισμού, στην Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης και στην Αρχή 
Πιστοποίησης. 

Τα κυριότερα ευρήματα που προέκυψαν από την Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων αφορούσαν:  

- «Εσφαλμένη διαχείριση του σχεδίου εξυγίανση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» από την ΕΥΔ 
ΕΠΑΕ και την ΕΥΣΕ». Η ΕΔΕΛ θεώρησε οι Πράξεις που παρέμεναν ενταγμένες στο Πρόγραμμα, δεν 
πληρούσαν κάποιες από τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης και του Οδηγού. Συνεπεία του 
ευρήματος προτάθηκε  η επιβολή κατ’ αποκοπή δημοσιονομικής διόρθωσης, από την ΕΔΕΛ, 
ποσοστού 5% επί του ποσού της δηλωθείσας δαπάνης στην ΕΕ μέχρι το αίτημα πληρωμής του 
Οκτωβρίου, του έτους 2014 (1.827.554,74€ Χ 5% = 91.377,74€). 

- «Εκ των υστέρων κατάργηση της ιδίας συμμετοχής των ΟΤΑ, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την 
αρχή της ίσης μεταχείρισης». Συνεπεία του ευρήματος προτάθηκε η επιβολή κατ’ αποκοπή 
δημοσιονομικής διόρθωσης, από την ΕΔΕΛ, ποσοστού 2% επί του ποσού της δηλωθείσας δαπάνης 
το οποίο καλυπτόταν από την προηγούμενη επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης. 

- Απένταξη μίας Πράξης καθώς σύμφωνα με την ΕΔΕΛ το ΣΧΥ δεν τηρούσε το κριτήριο 
ποσόστωσης μεταξύ των αξόνων κατά την αρχική αξιολόγηση. 

- Απένταξη μίας Πράξης καθώς σύμφωνα με την ΕΔΕΛ το ΣΧΥ δεν τηρούσε το κριτήριο 
ποσόστωσης μεταξύ των αξόνων μετά την πρώτη τροποποίηση της Πράξης. 

- Απένταξη μίας Πράξης καθώς σύμφωνα με την ΕΔΕΛ στο Φάκελο-Πρόταση του Δικαιούχου δεν 
επισυνάφθηκε η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ο οποίος θα δρούσε με την 
ιδιότητα του Δικαιούχου κατόπιν Προγραμματικής Σύμβασης.  

 

4.3.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΕΛ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 

Σε συνέχεια των Αποφάσεων 3318/20.09.2016 και 3716/21.10.2016 της ΕΔΕΛ και στο πλαίσιο 
Κλεισίματος του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα  και 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ, 
διενεργήθηκαν από την ΕΔΕΛ έλεγχοι στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΚΑΠΕ όσον αφορά 
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στη διαδικασία κλεισίματος (α) σε 4 Πράξεις ως προς τις διαδικασίες διενέργειας επιτόπιων 
επαληθεύσεων και (β) σε 2 Πράξεις ως προς τις διαδικασίες ολοκλήρωσης. Πριν από τους ελέγχους 
και στο μεσοδιάστημα από τη διενέργειά τους μέχρι και τη σύνταξη των Εκθέσεων Οριστικών 
Αποτελεσμάτων, οι συνεργάτες του ΚΑΠΕ ευρίσκονταν σε συνεχή επικοινωνία με την ομάδα 
ελέγχου ώστε να αποστέλλουν όλα τα στοιχεία που ζητούνταν, και σε συμπλήρωση αυτών που 
είχαν ήδη δοθεί κατά τον έλεγχο.  Δεν εντοπίστηκε εύρημα συνεπεία των ελέγχων αυτών. 

 

4.4 ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΠΕΛ 

Με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των υλοποιούμενων δημοσίων έργων διενεργήθηκε από 
τον Εξειδικευμένο ανεξάρτητο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ) δειγματοληπτικός έλεγχος 
επαλήθευσης της ποιότητας του Υποέργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ» της Πράξης 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΒΙΩΝ». Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2014 
και τα αποτελέσματα του ελέγχου αποτυπώθηκαν στην τεχνική αναφορά του ΕΣΠΕΛ. Συνοπτικά 
αναφέρουν ότι δεν διαπιστώθηκαν μακροσκοπικά ελαττώματα και τα στοιχεία του φακέλου του 
έργου κρίθηκαν σχετικά επαρκή και ικανοποιητικά. Η τελική κατάταξη του έργου κρίθηκε 
κατηγορίας Ι και δεν απαιτείτο επανέλεγχος. 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ  
 

5.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ   

Με στόχο την επιτυχή έκβαση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για τους ΟΤΑ, το ΚΑΠΕ προέβη 
στην υλοποίηση ολοκληρωμένου επικοινωνιακού πλάνου, για την καθοδήγηση των Δικαιούχων 
σχετικά με την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. Η στρατηγική καθοδήγησης των Δικαιούχων 
από το ΚΑΠΕ περιελάμβανε τα εξής:  

• Ιστοσελίδα: Για το χρονικό διάστημα Μάρτιος 2009 έως Δεκέμβριος 2011 (δηλαδή από την 
Προκήρυξη του Προγράμματος έως την Απόφαση Υπαγωγής των Δικαιούχων στο Πρόγραμμα), το 
πρώην Υπουργείο Ανάπτυξης φιλοξενούσε στην ιστοσελίδα του ως αρμόδιος φορέας τις σχετικές 
ανακοινώσεις του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Τον Ιανουάριο 2012, δημιουργήθηκε από το 
ΚΑΠΕ ειδική ιστοσελίδα για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», όπου δημοσιεύονταν όλα τα 
απαραίτητα και σημαντικά αρχεία που αφορούσαν τους Δικαιούχους και όλες οι σχετικές με το 
Πρόγραμμα πληροφορίες http://www.cres.gr/exoikonomo/data/index.htm. Τα χρήσιμα αρχεία για 
τους Δικαιούχους περιελάμβαναν εκτός άλλων τις υποχρεώσεις τους περί τήρησης των κανόνων 
δημοσιότητας, αναλόγως των δράσεων, π.χ. έγγραφα προκήρυξης, ιστοσελίδες, αφίσες, πινακίδες, 
κτλ. Η ανάπτυξη, η  επικαιροποίηση και η τακτική αναβάθμιση της πληροφορίας και της δομής της 
ιστοσελίδας για την καλύτερη ενημέρωση των Δικαιούχων, καθώς και σε σχέση με την πρόοδο του 
Προγράμματος, υλοποιούταν από το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΑΠΕ. Επίσης, στην κεντρική 
ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ δημιουργήθηκε ενότητα του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», η οποία οδηγεί 
απευθείας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του. Η ιστοσελίδα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» είναι διαθέσιμη έως 
σήμερα. 
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• Γραφείο Πληροφόρησης: Από τον Ιανουάριο 2012, δηλαδή με την έκδοση της Απόφασης 
Υπαγωγής των Δικαιούχων Δήμων στο Πρόγραμμα, η υπεύθυνη του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και οι χειριστές του Προγράμματος από το ΚΑΠΕ απαντούσαν σε καθημερινή 
βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος, τις τηλεφωνικές κλήσεις των Δικαιούχων Δήμων. 
Επίσης, δέχονταν τηλεφωνικές κλήσεις από Δημόσιες Υπηρεσίες (π.χ. Υπουργεία), 
δημοσιογράφους, ευρύ κοινό, κτλ. Επιπλέον, το γραφείο πληροφόρησης του ΚΑΠΕ ήταν ανοιχτό 
για επαγγελματικές συναντήσεις κατόπιν ραντεβού της υπεύθυνης του Προγράμματος και των 
χειριστών με τους Δικαιούχους Δήμους, για την επίλυση κρίσιμων θεμάτων σχετικά με την εξέλιξη 
των έργων. Παράλληλα, το Γραφείο Πληροφόρησης, ενημέρωνε συνεχώς τους Δικαιούχους για 
θέματα δημοσιότητας (τεχνικές προδιαγραφές, πινακίδες, λογότυπα, ανάρτηση διακηρύξεων στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, κλπ.) και για τις ενέργειες στις οποίες θα έπρεπε να προβούν, 
βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Έτσι, επιτεύχθηκε ακόμα πιο άμεση πληροφόρηση των 
ενδιαφερόμενων και προσπέλαση τυχόν εμποδίων για την υλοποίηση των έργων. Σε κάθε 
περίπτωση, οι χειριστές του Προγράμματος συνεργάζονταν με τους Δικαιούχους επί του 
επικοινωνιακού υλικού οποιασδήποτε μορφής που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί, διασφαλίζοντας 
έτσι την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας. 

 

• Ηλεκτρονική Αλληλογραφία: Η υπεύθυνη του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και οι χειριστές 
χρησιμοποιούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος την ηλεκτρονική αλληλογραφία, 
αποστέλλοντας συγκεντρωτικά e-mails γενικού περιεχομένου προς όλους τους Δικαιούχους 
Δήμους, σχετικά με κρίσιμα θέματα για την ορθή διεξαγωγή των έργων, καθώς και με οδηγίες για 
τις αρμοδιότητες των Δικαιούχων σχετικά με τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας. Οι 
χειριστές μέσω e-mail ενημέρωναν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Δικαιούχους και όποτε 
κρινόταν απαραίτητο με βάση την πορεία της εκάστοτε Πράξης, με λεπτομερείς οδηγίες για την 
εφαρμογή και τις προδιαγραφές του επικοινωνιακού υλικού (λογότυπα, μηνύματα, κτλ.). 
Επιπλέον, από τον Ιανουάριο 2012, δημιουργήθηκε ειδική κεντρική διεύθυνση e-mail για το 
Πρόγραμμα: exoikonomo@cres.gr, με σκοπό την ολοκληρωμένη επικοινωνία με τους Δικαιούχους 

Δήμους και τη βέλτιστη διαχείριση της συγκέντρωσης και διανομής πληροφορίας.  

 

• Σεμινάρια: Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, για την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης 
των Δικαιούχων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», διοργάνωσαν σεμινάριο εκπαίδευσης με 
τίτλο: «Εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων», το οποίο εκτός 
άλλων περιελάμβανε: θέματα επιλεξιμότητας, ελέγχου και δημοσιότητας Πράξεων, θέματα 
εκτέλεσης δημοσίων έργων, αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων, κτλ. Το σεμινάριο έλαβε χώρα στην 
Αθήνα, στις 5 και 6 Φεβρουαρίου 2013 (ώρα 9:00 -17:30). Στο σεμινάριο προσκλήθηκαν όλοι οι 
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Δικαιούχοι του Προγράμματος (και οι δυνητικοί), ενώ συμμετείχαν 48 Δικαιούχοι Δήμοι που 
εκπροσωπήθηκαν από 68 άτομα. Το υλικό του σεμιναρίου για όσους δεν κατάφεραν να 
παραβρεθούν ήταν και είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος. 
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5.2 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Οι δράσεις πληροφόρησης που πραγματοποιήθηκαν από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
για την ενημέρωση των δυνητικών Δικαιούχων, των συμμετεχόντων Δήμων, αλλά και του ευρέος 
κοινού, σχετικά με την υλοποίηση των έργων του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», περιελάμβαναν πλήθος 
ενεργειών.  

Όπως προαναφέρθηκε, δημιουργήθηκε ένα σημαντικό και πρακτικό εργαλείο ενημέρωσης και 
επικοινωνίας για τους δικαιούχους Δήμους, ο διαδικτυακός τόπος του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Η ιστοσελίδα περιελάμβανε χρήσιμες υπερσυνδέσεις (links) και υποστηρικτικό 
υλικό για πληθώρα ζητημάτων αναφορικά με την υλοποίηση του Προγράμματος, όπως οδηγίες 
διαχείρισης για τα στάδια υλοποίησης των έργων, (Οδηγός ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, Οδηγός & Εγχειρίδιο 
Διαχείρισης, ΥΠΑΣΥΔ, Επικοινωνιακός Οδηγός, κλπ), οδηγίες συμπλήρωσης απαιτούμενων Δελτίων 
(Δελτίων Δήλωσης Δαπανών, Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, κλπ), ενώ παράλληλα ενημερωνόταν 
διαρκώς με ανακοινώσεις και νέα για τους Δικαιούχους. Επίσης, ως ανωτέρω, το ΚΑΠΕ 
δημιούργησε κεντρικό e-mail για την οριζόντια και κεντρική επικοινωνία και ενημέρωση για τους 
Δικαιούχους του Προγράμματος, ενώ σε συνεργασία με τη ΜΟΔ ΑΕ, διοργάνωσε σεμινάριο 
εκπαίδευσης με τίτλο: «Εξειδικευμένα θέματα διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων» για 
τους Δικαιούχους του Προγράμματος.  

Επιπλέον, με τη διοργάνωση ημερίδων και συμμετοχή με παρουσιάσεις του Προγράμματος σε 
διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια με θεματολογία την ενέργεια, τις μεταφορές και το περιβάλλον, 
το ΚΑΠΕ ενημέρωνε τους Δικαιούχους, τους λοιπούς ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό για όλα τα 
σχετικά θέματα, σε επίπεδο θεσμικό, τεχνικό, οικονομικό, κλπ. Στο πλαίσιο των ημερίδων και των 
εκδηλώσεων γινόταν διανομή του ενημερωτικού φυλλαδίου του Προγράμματος, που δημιούργησε 
το ΚΑΠΕ  με σκοπό την πληροφόρηση του κοινού. Αναλυτικότερα για τις ημερίδες, τα συνέδρια και 
τα φυλλάδια ενημέρωσης, ακολουθούν οι εξής πληροφορίες:  

 

• Ημερίδες: Το ΚΑΠΕ συμμετείχε σε διάφορες ημερίδες με σκοπό τη δημοσιότητα του 
Προγράμματος, καθώς και την πληροφόρηση του κοινού και δυνητικών ενδιαφερόμενων. Η 
συμμετοχή του ΚΑΠΕ στις ημερίδες για τη διάδοση του Προγράμματος, όπως φαίνεται παρακάτω, 
ξεκίνησε πριν την ανακοίνωση της Προκήρυξης και συνεχίστηκε και μετά το πέρας του 
Προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ημερίδες:  

 

o «Παρουσίαση του ειδικού Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στο διοικητικό συμβούλιο της 
ΚΕΔΚΕ», Αθήνα, 09 Ιουλίου 2008. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το αντικείμενο του 
Προγράμματος, οι στόχοι και ο τρόπος εφαρμογής του, με σκοπό την ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων δυνητικών Δικαιούχων.  

 

o «Τοπική Αυτοδιοίκηση εν’ όψει του ΕΣΠΑ 2007-2013», Χαλκιδική, 09 και 10 Οκτωβρίου 
2008. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το αντικείμενο του Προγράμματος, στην θεματική 
ενότητα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στους ΟΤΑ Α’ Βαθμού». 

 

o «Ενέργεια και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Προβλήματα και Προοπτικές», Κοζάνη, 03 και 04 
Σεπτεμβρίου 2009. Στην ημερίδα παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 
ολοκληρωμένες δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε ΟΤΑ Α’ Βαθμού και 
νεότερες εξελίξεις.  

 

o «Αστικό Περιβάλλον & Εξοικονόμηση Ενέργειας σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής – ο ρόλος 
των ΟΤΑ», Θεσσαλονίκη, ΤΕΕ, 27 Νοεμβρίου 2009, όπου παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  
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o «Προώθηση Ανάπτυξης της Αγοράς των Ενεργειακών Υπηρεσιών», Αθήνα, 12 Ιουνίου 
2012. Το ΚΑΠΕ, που συνδιοργάνωσε αυτή την ημερίδα, παρουσίασε εκτός άλλων το 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στην ενότητα «Χρηματοδοτήσεις στον τομέα της Ενεργειακής 
Απόδοσης».  

 

o «Ενεργειακή Πολιτική και Καλές Πρακτικές Εφαρμογής στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με 
Ορίζοντα το 2020», Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013. Η Περιφέρεια Αττικής με την υποστήριξη 
του Δήμου Αμαρουσίου και σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, εγκαινίασε το ρόλο της ως 
συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων με τη διοργάνωση της ημερίδας. Στην ημερίδα 
εκτός άλλων, παρουσιάστηκαν ιδέες για την κινητοποίηση των Δήμων, προτάσεις για 
ενεργειακή αποδοτικότητα σε Δήμους και το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

 

o «Ενεργειακά Αποδοτικά Κτίρια», Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2014. Το ΚΑΠΕ παρουσίασε στην 
ημερίδα το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», στην ενότητα: «Ενίσχυση των επενδύσεων για 
την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων». Στην ημερίδα εκτός άλλων, παρουσιάστηκαν 
σχέδια και δράσεις σε τοπικό επίπεδο για τη βιώσιμη ενέργεια. 

 

o «Εφαρμογές Ηλεκτροκίνησης, Πράσινη Ανάπτυξη και Νέο ΕΣΠΑ», Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 
2014. Το ΚΑΠΕ παρουσίασε στην ημερίδα εκτός άλλων το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 
στην ενότητα: «Πράσινη Ανάπτυξη, Νέες Τεχνολογίες στην Ενέργεια, Ηλεκτροκίνηση και 
Νέο ΕΣΠΑ». 

 
 

o «Smart Cities in Southern Europe», Αθήνα, 24 Απριλίου 2015. Το ΚΑΠΕ παρουσίασε στην 
ημερίδα το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην ενότητα: «Smart 
Cities & Greek Institutions». 

 

o «Σχεδιάζοντας την Μετάβαση προς Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις», Αθήνα, 11 και 12 
Ιουνίου 2015. Το ΚΑΠΕ παρουσίασε το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» στην ενότητα: 
«Ενεργειακή Αποδοτικότητα στην Ευρώπη, προκλήσεις και προτεραιότητες». 
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o «Ημερίδα Ενημέρωσης & Δημοσιότητας στα Πλαίσια του Έργου ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΧΑΝΙΩΝ», Χανιά, 13 Νοεμβρίου 2015. Ο Δήμος Χανίων, που αποτελούσε και 
Δικαιούχο Δήμο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», οργάνωσε ημερίδα ενημέρωσης 
σχετικά με την Πράξη ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ, στην οποία το ΚΑΠΕ ήταν 
κύριος προσκεκλημένος και ομιλητής, σχετικά με το Πρόγραμμα και ειδικότερα με την 
Πράξη ΧΑΝΙΩΝ. 

 

o « Mayors in Action – Webinar Series: Municipal Integrated Actions involving citizens», 03 
Μαρτίου 2016, στο πλαίσιο του έργου. Το ΚΑΠΕ παρουσίασε στην ημερίδα εκτός άλλων το 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», τα αποτελέσματά του και τις καλές πρακτικές, με τίτλο: 
«Examples of integrated actions in Greece». 

 

o «Ενεργειακή Διαχείριση & Παρακολούθηση των Δημοτικών Σχεδίων Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια», Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2017.  Το ΚΑΠΕ παρουσίασε στην ημερίδα το 
Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», τα αποτελέσματά του και τις καλές πρακτικές.    

 

 

• Συνέδρια: Το ΚΑΠΕ συμμετείχε σε διάφορα συνέδρια για τη δημοσιότητα του Προγράμματος και 
την ευρύτερη πληροφόρηση σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 

o «Προωθώντας τις Πράσινες Μεταφορές – Ο Ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης / OPEN 
DAYS 2012 / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ», Αθήνα, 21-22 Σεπτεμβρίου 2012. Το ΚΑΠΕ 
συμμετείχε στις ομιλίες του συνεδρίου και παρουσίασε το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

 

o «ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΩΡΙΜΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ», Αθήνα, 27-28 Νοεμβρίου 2013. Το ΚΑΠΕ 
συμμετείχε στις ομιλίες του επιχειρηματικού φόρουμ, σχετικά με έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης, χρηματοδοτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας, κτλ.  
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o «Concerted Action Energy Efficiency Directive (CA EED) Plenary Meeting», Αθήνα, 27-28 
Μαρτίου 2014. Το ΚΑΠΕ συμμετείχε στις ομιλίες του συνεδρίου, σχετικά με την εφαρμογή 
καλών πρακτικών στην Ελλάδα για την ενεργειακή αποδοτικότητα, μέσω του 
Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  

 

 

• Φυλλάδια: Στο πλαίσιο δημοσιότητας του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», πριν την ανακοίνωση 
της Προκήρυξης, δημιουργήθηκαν ενημερωτικά φυλλάδια, τα οποία διένειμε το ΚΑΠΕ, με σκοπό 
την πληροφόρηση του κοινού για το Πρόγραμμα και την ενθάρρυνση δυνητικών Δικαιούχων να 
συμμετέχουν, υποβάλλοντας πρόταση χρηματοδότησης. 
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Επιπροσθέτως, το ΚΑΠΕ, παρακολουθώντας στενά την υλοποίηση των Πράξεων, συνέλεγε 
στοιχεία των έργων που υλοποιούνταν στο πλαίσιο του Προγράμματος, με σκοπό εκτός άλλων την 
επιβεβαίωση της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας από τους Δικαιούχους. Κατόπιν εξέτασης 
όλων των διαθέσιμων στοιχείων, αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμόζονται 
από λοιπούς ενδιαφερόμενους για την εξοικονόμηση ενέργειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα καθ’ όλη την 
υλοποίηση του Προγράμματος δόθηκε στη δυνατότητα πληροφόρησης ΑμεΑ. Περισσότερες 
πληροφορίες ακολουθούν:      

 

• Συλλογή στοιχείων περί δημοσιότητας έργων: Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Πράξεων, οι 
χειριστές του Προγράμματος συνεργάζονταν με τους Δικαιούχους επί των κανόνων δημοσιότητας, 
με σκοπό να εξασφαλισθεί η τήρησή τους καθ’ όλη την πορεία των έργων. Σταδιακά από το 2012 
και κυρίως κατά τα έτη 2015 και 2016, οι χειριστές/στελέχη του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 
συγκέντρωναν αποδεικτικά στοιχεία περί πληροφόρησης και δημοσιότητας των έργων από όλους 
τους Δικαιούχους Δήμους που υλοποίησαν τις Πράξεις τους, όπως: συντεταγμένες υλοποίησης των 
έργων, φωτογραφίες των έργων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίησή τους κι επίσης 
φωτογραφίες των προσωρινών και των αναμνηστικών πινακίδων που τοποθετήθηκαν στα έργα. 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο των επιτόπιων επαληθεύσεων, το ΚΑΠΕ επιβεβαίωνε την τήρηση των 
κανόνων δημοσιότητας σε κάθε Πράξη και συνέλεγε επιπλέον φωτογραφικό υλικό. Τα συνολικά 
στοιχεία που συλλέχθηκαν, κατόπιν βέλτιστης διαλογής αναρτώνται σταδιακά στον διαδικτυακό 
τόπο http://anaptyxi.gov.gr/. Επίσης, οι χειριστές του Προγράμματος συγκέντρωσαν το υλικό από 

τις δράσεις δημοσιότητας που εκπόνησαν οι Δικαιούχοι Δήμοι στο πλαίσιο των έργων τους 
(φωτογραφίες από ημερίδες, φυλλάδια, αναμνηστικά δώρα, κτλ).  
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• Καλές Πρακτικές: το ΚΑΠΕ, το Δεκέμβριο 2015 και μετά από εξέταση των στοιχείων σχετικά με 
τα έργα των Δικαιούχων Δήμων, κατέγραψε αναλυτικά καλές πρακτικές, προτεινόμενες σε άλλους 
Δήμους ή άλλες γεωγραφικά περιοχές της Επικράτειας (π.χ. Περιφέρειες), με στόχο τη διάδοση 
υλοποιημένων και επιτυχημένων έργων, προς μεταφορά ιδεών και τεχνογνωσίας. Οι καλές 
πρακτικές απεστάλησαν στη Διαχειριστική Αρχή με σκοπό την ανάρτησή τους στο διαδικτυακό 
τόπο του ΕΣΠΑ στον τομέα της Ενέργειας, ώστε να είναι διαθέσιμες σε κάθε ενδιαφερόμενο.    

 

• Ειδικά για τα ΑμεΑ, το ΚΑΠΕ υπογράμμιζε στους Δικαιούχους ότι κατά την υλοποίηση τοπικών 
εκδηλώσεων ενημέρωσης του κοινού στο πλαίσιο του Προγράμματος, πρέπει να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση των ΑμεΑ στη σχετική πληροφόρηση. Παράλληλα, συγκέντρωσε ενημερωτικά για την 
εξοικονόμηση ενέργειας φυλλάδια Braille, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο δράσεων 
δημοσιότητας των Δικαιούχων Δήμων και έχει δρομολογήσει τη διανομή τους και εκτός των 
Δήμων αυτών, συγκεκριμένα σε σχετικούς φορείς για άτομα με προβλήματα όρασης.  

 

Επιπλέον, αναρτήθηκαν οι πινακίδες δημοσιότητας του ΚΑΠΕ:  

• Πινακίδες Δημοσιότητας: Στις 23 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο δημοσιότητας του 
Προγράμματος, τοποθετήθηκαν δύο (2) πινακίδες στις οποίες τηρήθηκαν αυστηρά οι 
προδιαγραφές πινακίδων με βάση τον Επικοινωνιακό Οδηγό ΕΣΠΑ και τους γενικότερους κανόνες 
δημοσιότητας. Η μία πινακίδα, διαστάσεων 2,40m πλάτος x 2,00m ύψος, τοποθετήθηκε στην 
είσοδο του ΚΑΠΕ και είναι ορατή από τη Λεωφόρο Μαραθώνος, ενώ η άλλη, διαστάσεων 42cm 
πλάτος x 60cm ύψος, τοποθετήθηκε στην είσοδο των γραφείων του ΚΑΠΕ. Οι πινακίδες 
παραμένουν τοποθετημένες έως σήμερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με τις ανωτέρω δράσεις, το ΚΑΠΕ ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του ως προς τους 
Δικαιούχους, για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις δημοσιότητας σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 
του ΕΣΠΑ, τις Προδιαγραφές Πινακίδων ΕΣΠΑ, καθώς και με τις λοιπές οδηγίες για τη διασφάλιση 
της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας, αλλά και της παροχής πληροφόρησης για την εκάστοτε 
υλοποιούμενη Πράξη.  

Επίσης, οι Δικαιούχοι, με την καθοδήγηση του ΚΑΠΕ, συμπλήρωσαν τον Πίνακα Καταγραφής 
Ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», αναφορικά με 
τις δράσεις δημοσιότητας που υλοποίησαν. Έτσι, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τον τύπο των 
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δράσεων, το κοινό – στόχο που είχαν οι δράσεις σε δημοτικό επίπεδο, καθώς και οι δείκτες 
αποτελέσματος, όπως ο αριθμός συμμετεχόντων σε ημερίδες, ο αριθμός φυλλαδίων που 
παραδόθηκαν στους δημότες, κτλ.  

Επιπλέον, το ΚΑΠΕ συνεργάστηκε επιτυχώς με τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με τα θέματα 
δημοσιότητας, αποστέλλοντας σε ετήσια βάση τον απολογισμό των δράσεων δημοσιότητας που 
υλοποίησε, αλλά και τον προγραμματισμό των επικείμενων δράσεων δημοσιότητας προς 
υλοποίηση για τη νέα χρονιά.  

Πλέον το ΚΑΠΕ διατηρεί αρχείο φωτογραφιών με τις πινακίδες των έργων και με άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία σημαντικών μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας που έχουν υλοποιηθεί 
από τους Δικαιούχος στο πλαίσιο του Προγράμματος. Τέλος, διατηρεί και φωτογραφικό αρχείο με 
ολοκληρωμένα έργα και δράσεις, προκειμένου να είναι διαθέσιμα σε βάθος χρόνου και να 
χρησιμοποιηθούν για λόγους δημοσιότητας και μετάδοσης τεχνογνωσίας σε κάθε ενδιαφερόμενο 
γεωγραφικό περιβάλλον, που επιθυμεί να υλοποιήσει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας.  
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6. ΔΕΙΚΤΕΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 

6.1 ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

Η προκήρυξη για τη συμμετοχή των ΟΤΑ στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  είχε συνολικό 
προϋπολογισμό 100.000.000,00 Ευρώ, ποσό που αρχικά είχε σχεδιαστεί να επιμεριστεί σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας.  Οι προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά ήταν 106 και ο συνολικός 
προϋπολογισμός τους ήταν 83.418.665,18 Ευρώ. Από τις Πράξεις που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα 
ολοκληρώθηκαν τελικά 59 Πράξεις με συνολικό κόστος 23.337.531,14 ευρώ.  Στον Πίνακα 6.1 που 
ακολουθεί, καταγράφονται αναλυτικά οι προϋπολογισμοί για κάθε Περιφέρεια, οι προτάσεις που 
αξιολογήθηκαν θετικά, καθώς επίσης και πώς κατανέμεται το κόστος ολοκλήρωσης των έργων.   

 

Στο διάγραμμα 6.1 που ακολουθεί απεικονίζονται συγκριτικά ο Π/Υ της πρόσκλησης, ο Π/Υ 
ένταξης των προτάσεων και τέλος ο Π/Υ της ολοκλήρωσης των Πράξεων, ανά Περιφέρεια, ενώ στο 
διάγραμμα 6.2 απεικονίζεται σε ποσοστό % η κατανομή του συνολικού κόστους ανά περιφέρεια. 
Όπως είναι αναμενόμενο, δύο Περιφέρειες ξεχωρίζουν.  

Το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική, η οποία συμμετείχε στο Πρόγραμμα με 42 θετικά 
αξιολογημένες Πράξεις, από τις οποίες ολοκληρώθηκαν οι 20, με συνολικό κόστος 8.066.447,05 
Ευρώ. Επίσης, το 2ο μεγάλο μερίδιο κατέχει η Κεντρική Μακεδονία, με 21 θετικά αξιολογημένες 
Πράξεις, που ολοκληρώθηκαν οι 15, με συνολικό κόστος 5.946.598,82 Ευρώ. 
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Πίνακας 6.1 Κατανομή Προϋπολογισμού και κόστους ολοκλήρωσης των έργων ανά Γεωγραφική Περιφέρεια 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Π/Υ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΘΕΤΙΚΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ
6.608.049,54 7 4.896.787,91 3 520.585,03

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 7.021.052,63 4 2.670.024,17 2 469.186,75

ΗΠΕΙΡΟΣ 1.652.012,38 2 1.699.605,43 2 884.284,76

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.369.040,25 5 3.797.421,98 4 1.375.090,76

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 5.782.043,34 6 5.299.998,59 4 2.176.700,59

Β. ΑΙΓΑΙΟ 1.239.009,29 1 697.732,00 0 0,00

ΚΡΗΤΗ 5.369.040,25 6 5.261.601,00 4 1.640.637,24

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2.065.015,48 0 0 0 0

ΑΤΤΙΚΗ 34.526.315,79 42 32.531.739,99 20 8.066.447,05       

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 3.631.578,94 4 2.992.378,58 1 334.137,43         

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 20.526.315,79 21 17.374.922,09 15 5.946.598,82       

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2.368.421,06 4 3.096.453,44 2 856.517,83         

Ν. ΑΙΓΑΙΟ 3.842.105,26 4 3.100.000,00 2 1.067.344,88       

ΣΥΝΟΛΟ   100.000.000,00   106        83.418.665,18   59      23.337.531,14   
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Διάγραμμα 6.1 Κατανομή Προϋπολογισμού από την Πρόσκληση του Προγράμματος, την ένταξη και το τελικό κόστος ολοκλήρωσης των έργων 
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Διάγραμμα 6.2 Ποσοστιαία κατανομή του κόστους ολοκλήρωσης των Πράξεων ανά Περιφέρεια 
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Στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί, αποτυπώνεται η κατανομή των Πράξεων ανά Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα (Ε.Π.). Όπως φαίνεται το συνολικό συγχρηματοδοτούμενο ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 
92,40%  ήτοι 21.564.447,28 Ευρώ.   

Αυτό οφείλεται: α) σε δαπάνες που έγιναν μετά τις 31/12/2015 οι οποίες θεωρήθηκαν μη 
επιλέξιμες προς συγχρηματοδότηση από την Ε.Ε. σύμφωνα με το Πρόγραμμα, β) Την με α.π. 
2869/08.08.2016 Απόφαση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων του Υπουργείου 
Οικονομικών για την επιβολή Δημοσιονομικής Διόρθωσης ποσοστού 5% επί του ποσού των 
δηλωθεισών στην ΕΕ δαπανών μέχρι και τον Οκτώβριο 2014 για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 
γ) Συμμετοχή δικαιούχων δήμων με ιδία κεφάλαια για την υλοποίηση μέρους των έργων. 

 

Πίνακας 6.2 Ενταγμένες Πράξεις στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

                                                                                                                                                                                         

Στο ακόλουθο διάγραμμα 6.3 απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού κόστους του 
Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό 34,56 % κατέχει το Ε.Π. 13 Αττική, που συμμετέχει και με το μεγαλύτερο αριθμό Πράξεων 
όπου έγιναν παρεμβάσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Με μεγάλο ποσοστό επίσης 
ακολουθεί το ΕΠ 03 Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα και το ΕΠ 09 Μακεδονία Θράκη, 
γεγονός αναμενόμενο λόγω της αντίστοιχης αριθμητικής συμμετοχής των δήμων στο 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» . 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΙΚΑ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΑΠΕΝΤΑΧΘΕΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-

ΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 

ΕΕ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆Ο-

ΤΟΥΜΕΝΟ/ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

(%)

03 Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα
31 12 19 7.066.485,13            6.776.499,00            95,90%

13 Αττική 42 22 20 8.066.447,05            7.776.119,21            96,40%

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
4 3 1 334.137,43              330.630,46               98,95%

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 4 2 2 1.067.344,88            893.605,71               83,72%

09 Μακεδονία - Θράκη 24 7 17 6.803.116,65            5.787.592,90            85,07%

ΣΥΝΟΛΟ 105 46 59           23.337.531,14             21.564.447,28   92,40%
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Διάγραμμα 6.3 Ποσοστιαία κατανομή συνολικού κόστους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Απ’ όλα τα παραπάνω παρατηρείται απόκλιση μεταξύ του προϋπολογισμού από την αξιολόγηση 
των Πράξεων και του συνολικού κόστους ολοκλήρωσης αυτών. Αυτή οφείλεται κυρίως σε 
απεντάξεις Πράξεων (ύψους περίπου 33,9 εκατ. €), καθώς και σε μη υλοποίηση υποέργων των 59 
Πράξεων που παρέμειναν ενταγμένες (ύψους περίπου 12,5 εκατ. €) συνεπεία της εξυγίανσης, όπως 
αυτή αναλύεται σε προηγούμενο κεφάλαιο. Επίσης, σημαντικό ρόλο στην απόκλιση διαδραμάτισαν 
και τα υψηλά ποσοστά εκπτώσεων στις προσφορές των αναδόχων (ύψους περίπου 12,3 εκατ. €).  

 

Πίνακας 6.3 Κατανομή Προϋπολογισμού από το ΕΠΑΕ στις Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης 

 

Στο διάγραμμα 6.4 παρουσιάζεται η κατανομή του προϋπολογισμού από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία 
του πίνακα 6.3. Το συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 7.066.485,13 Ευρώ (συγχρηματοδοτούμενο 
6.776.499,00 Ευρώ)  κατανέμεται σε όλες τις περιφέρειες πλην των Ιονίων Νήσων και του Β. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΠΡΑΞΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 3 520.585,03              513.071,85                         

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2 469.186,75              462.970,57                         

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 884.284,76              875.435,38                         

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 4 1.375.090,76           1.356.335,25                      

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 4 2.176.700,59           1.955.892,72                      

Β. ΑΙΓΑΙΟ 0 -                          -                                      

ΚΡΗΤΗ 4 1.640.637,24           1.612.793,23                      

ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 0 -                          -                                      

ΣΥΝΟΛΟ  ΕΠΑΕ            19            7.066.485,13                         6.776.499,00   
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Αιγαίου, όπου δεν υπήρχαν συμμετέχοντες δήμοι στο Πρόγραμμα. Παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό 30,80% κατανέμεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, ενώ ακολουθεί με μικρή διαφορά 
μεταξύ τους η Κρήτη με ποσοστό 23,22% και η Πελοπόννησος με ποσοστό 19,46%, με συμμετοχή 4 
Πράξεις έκαστη περιφέρεια στο ΕΠΑΕ. 

 

 

Διάγραμμα 6.4 Ποσοστιαία κατανομή του προϋπολογισμού από το ΕΠΑΕ στις Περιφέρειες Αμιγούς 
Σύγκλισης 

 

Στον πίνακα 6.4 που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού κόστους στους άξονες 
του Προγράμματος, ενώ στο διάγραμμα 6.5 απεικονίζεται η ποσοστιαία κατανομή του συνολικού 
κόστους του Προγράμματος ανά άξονα. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός 
εμφανίζεται στον άξονα 1 που αφορούσε στις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που έγιναν 
στα δημοτικά κτίρια.  Το ποσό που δαπανήθηκε για τον άξονα 1 ανέρχεται σε 16.231.532,62 € και 
αφορούσε παρεμβάσεις που έγιναν σε 191 δημοτικά κτίρια, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας 
και τη μείωση εκπομπών CO2.  Στα κεφάλαια που ακολουθούν, αναλύονται διεξοδικά τα 
αποτελέσματα για κάθε άξονα του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Στον πίνακα 6.5 καταγράφονται συγκεντρωτικά τα οικονομικά και ενεργειακά στοιχεία που 
αφορούν τον άξονα 1 και άξονα 2 του Προγράμματος, όπου υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Πίνακας 6.4 Συνολικό κόστος για όλους τους άξονες του Προγράμματος, για το σύνολο των 
ενταγμένων Πράξεων 

 

 

Διάγραμμα 6.5 Γραφική απεικόνιση του προϋπολογισμού ανά άξονα του Προγράμματος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΓΟΥ
Είδος 

Παρεµβάσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

Άξονας 1

Βελτίωση της 

ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε 
υφιστάµενα 

δηµοτικά κτίρια

16.231.532,62 69,55%

Άξονας 2

Αναβάθµιση 

υπαίθριων 

αστικών χώρων
4.565.065,30 19,56%

Άξονας 3

Βελτίωση του 

συστήµατος 

µεταφορών σε 
τοπικό επίπεδο

242.500,16 1,04%

Άξονας 4

Βελτίωση της 

ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε 
δηµοτικές 

υποδοµές

84.931,90 0,36%

Άξονας 5

∆ράσεις 

ενηµέρωσης και 
ευαισθητοποίησης 

104.299,58 0,45%

Άξονας 6 Σύµβουλοι 2.109.201,58 9,04%

ΣΥΝΟΛΟ 23.337.531,14 1
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Πίνακας 6.5 Συνολικό κόστος, ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας και ετήσια μείωση εκπομπών CO2 στους δυο κύριους άξονες του Προγράμματος, για το 
σύνολο των ενταγμένων πράξεων  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΕΡΓΟΥ
Είδος 

Παρεµβάσεων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€)

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (%)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΙΠ)

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (%)

ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

(kt)

ΜΕΙΩΣΗΣ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

(%)

Άξονας 1

Βελτίωση της 

ενεργειακής 

αποδοτικότητας σε 
υφιστάµενα 

δηµοτικά κτίρια

16.231.532,62 69,55% 20.026.830,05 1.722,00 30,4 5,97 29,08

Άξονας 2

Αναβάθµιση 

υπαίθριων 

αστικών χώρων
4.565.065,30 19,56% 8.676.377,12 746,03 56,12 2,69 55,75
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Η ολοκλήρωση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» των ΟΤΑ συνέβαλε σε 37,2% εξοικονόμηση 

ενέργειας και σε μείωση εκπομπών CO2 9,8 kt ετησίως.  

Δεδομένου ότι οι δράσεις του Προγράμματος εξειδικεύτηκαν και κατανεμήθηκαν σε 6 θεματικούς 

άξονες, ενώ παράλληλα εκτιμήθηκαν τα οφέλη και οι ποσοτικοί στόχοι σε κάθε άξονα, τα 

αποτελέσματα δείχνουν ότι ποσοστιαία επετεύχθησαν οι αρχικοί στόχοι, παρόλο που λόγω 

εξυγίανσης και άλλων προβλημάτων μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των υποέργων που 

ολοκληρώθηκαν. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον άξονα 1, όπου ο αρχικός στόχος εξοικονόμησης 

ενέργειας ήταν 30%, επετεύχθη εξοικονόμηση ενέργειας 30,4%.  

Το Πρόγραμμα τελικά συνέβαλλε, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των νεότερων ευρωπαϊκών και 

εθνικών ενεργειακών στόχων, όπως περιγράφονται στο Ν. 3661/2008, Ν. 4122/2013 και Ν. 

4342/2015) αλλά και συνεισέφερε στους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 

Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας.  Αυτές οι 

θέσεις αφορούσαν τον κατασκευαστικό κλάδο μέσω των έργων που πραγματοποιήθηκαν 

(εργολαβίες/προμήθειες), καθώς και τον επιστημονικό κλάδο γενικότερα, μέσω των μελετών, των 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, της παρακολούθησης των έργων, καθώς και την έκδοση των 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης κατόπιν ολοκλήρωσης της ενεργειακής αναβάθμισης 

υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων του άξονα 1.   

Οι ώρες εργασίας (σε ισοδύναμα ανθρωποέτη) για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των 59 

Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» παρατίθενται συγκεντρωτικά ανά γεωγραφική 

περιοχή τόσο στον παρακάτω πίνακα 6.6 όσο και στο διάγραμμα 6.6.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

Σελίδα 67 

Πίνακας 6.6 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης 

των 59 Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (ισοδύναμα ανθρωποέτη)  

 

 

Διάγραμμα 6.6 Σχηματική απεικόνιση των θέσεων εργασίας  που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης των 59 Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

(ισοδύναμα ανθρωποέτη) ανά γεωγραφική περιοχή 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
                     5,07   

ΑΤΤΙΚΗ                    59,51   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                      2,43   

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                      7,03   

ΗΠΕΙΡΟΣ                      6,04   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                    22,50   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                    51,04   

ΚΡΗΤΗ                    15,06   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                      5,52   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                      7,04   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                      1,91   

ΣΥΝΟΛΟ                  183,15   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
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Στον πίνακα 6.7 αποτυπώνονται οι θέσεις εργασίας όπως διαμορφώθηκαν ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. Τα διάγραμμα 6.7 απεικονίζει αντίστοιχα τα στοιχεία του πίνακα. 

Πίνακας 6.7 Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης 

των 59 Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (ισοδύναμα ανθρωποέτη) ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

 

Διάγραμμα 6.7 Σχηματική απεικόνιση των θέσεων εργασίας  που δημιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια υλοποίησης και ολοκλήρωσης των 59 Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

(ισοδύναμα ανθρωποέτη) ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

(ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 

ΑΝΘΡΩΠΟΕΤΗ)

03 Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα
                   58,14   

09 Μακεδονία - Θράκη                    58,07   

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου                      5,52   

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
                     1,91   

13 Αττική                    59,51   

ΣΥΝΟΛΟ                  183,15   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ"
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6.2 ΑΞΟΝΑΣ 1 

 

Ο άξονας 1 του Προγράμματος αφορούσε σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια.  Τα έργα που υλοποιήθηκαν 
καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα του προϋπολογισμού που δαπανήθηκε για όλο το 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (ποσοστό 69,55%). Πιο αναλυτικά, οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν: 

 

� Εξωτερική θερμομόνωση στην τοιχοποιία και το δώμα του κτιριακού κελύφους  

 

Εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης τοιχοποιίας κτιρίου 
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Εργασίες θερμομόνωσης σε δώμα κτιρίου 

 

 

Εργασίες θερμομόνωσης σε δώμα κτιρίου 
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Εργασίες θερμομόνωσης δώματος με έτοιμα θερμομονωτικά πλακίδια 

 

� Αντικατάσταση υαλοπινάκων και κουφωμάτων 

 

Εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων 
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� Φύτευση οροφών 

 

Εργασίες φύτευσης δώματος 

 

� Τοποθέτηση σκιάστρων και ειδικών επιχρισμάτων για ηλιοπροστασία 

 

Τοποθέτηση κινητών περσίδων εξωτερικά σε κτίριο 
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� Ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης/ψύξης 

 

Εργασίες σε λεβητοστάσιο κτιρίου για αλλαγή καυσίμου (από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο) 

 

 

Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης στο σύστημα θέρμανσης κτιρίου 
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Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου θερμοκρασίας σε θερμαντικά σώματα παλαιού τύπου 

 

Τοποθέτηση θερμοστατικών βαλβίδων 
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Εργασίες αναβάθμισης συστήματος κλιματισμού και αερισμού κτιρίου 

 

 

Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (νέες εξωτερικές μονάδες) 
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� Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού 

 

Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής και νέων φωτιστικών σωμάτων 

 

 

Αλλαγή των στραγγαλιστικών πηνίων φωτιστικών για καλύτερη απόδοση και μικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας 
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Τοποθέτηση συστήματος ελέγχου τεχνητού φωτισμού σε κτίριο 

 

 

Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρολογικών πινάκων με νέους σύγχρονους για έλεγχο των 

συστημάτων από BEMS 
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� Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 

 

Τοποθέτηση συστήματος BEMS για τον έλεγχο λειτουργιών κτιρίου 

 

Τα δημοτικά κτίρια που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», έχουν κατασκευαστεί σε 
διάφορες χρονικές περιόδους.  Ξεκινώντας από το 1831 έως και το 2004 (πίνακας 6.8), υπήρχαν 
κτίρια χωρίς μονωμένο κέλυφος, με ελλειπή ή κατεστραμμένη μόνωση, με παλιά κουφώματα, με 
συστήματα Η/Μ εξοπλισμού που έχρηζαν συντήρησης ή αλλαγής, με κακό ή ελλειπή εσωτερικό 
φωτισμό.  Όλα τα κτίρια αυτά αναβαθμίστηκαν ενεργειακά και βελτιώθηκαν τόσο αισθητικά όσο 
και ουσιαστικά οι συνθήκες λειτουργίας τους. 
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Πίνακας 6.8 Κτίρια του άξονα 1 που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» και η 
ενεργειακή τους κατάταξη κατόπιν ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Στο διάγραμμα 6.8 που ακολουθεί απεικονίζεται η ενεργειακή κατάταξη των δημοτικών κτιρίων 
που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά στο πλαίσιο του Άξονα 1 του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  
Με βάση τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκαν για τα κτίρια αυτά, 
παρατηρείται ότι η κατηγορία Γ χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων.  Σε σύνολο 191 
δημοτικών κτιρίων που έγιναν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τα 77 κτίρια από αυτά 
κατατάχτηκαν ενεργειακά στην κατηγορία Γ.   Αντίστοιχα, η ποσοστιαία κατανομή δείχνει ότι το 
45% των κτιρίων που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά χαρακτηρίζονται ως κατηγορία Γ (διάγραμμα 
6.9).  

 

 

Διάγραμμα 6.8 Ενεργειακή κατάταξη δημοτικών κτιρίων μετά τις παρεμβάσεις 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΕΜΒΑ∆ΟΝ 

m2

ΕΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Α 1     1.832,20   1989

Β+ 9   10.443,05   1923-1994

Β 36   38.521,31   1935-2001

Γ 77   97.447,31   1835-2004

∆ 42   52.902,30   1835-1999

Ε 15     7.118,44   1831-1997

Ζ 11     7.044,64   1954-1971
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Διάγραμμα 6.9 Ποσοστιαία κατανομή των δημοτικών κτιρίων με βάση την Ενεργειακή κατάταξη 
μετά τις παρεμβάσεις 

 

Στο διάγραμμα 6.10 παρουσιάζεται η κατανομή των κτιρίων που πραγματοποιήθηκαν οι 
παρεμβάσεις του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».  Όπως φαίνεται, σε σύνολο 191 κτιρίων, αναβαθμίστηκαν 
ενεργειακά 63 δημοτικά κτίρια με διάφορες χρήσεις όπως Δημαρχεία, Ωδεία, Πολιτιστικά κέντρα, 
τεχνικές υπηρεσίες δήμων, κλπ, 11 αθλητικά κέντρα και 117 κτίρια εκπαίδευσης και Πρόνοιας, 
δηλαδή σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, ΚΑΠΗ. 
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Διάγραμμα 6.10 Σχηματική κατανομή των δημοτικών κτιρίων που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά  

 

Στον πίνακα 6.9 που ακολουθεί  παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία των παρεμβάσεων 
που υλοποιήθηκαν σε δημοτικά κτίρια στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά 
γεωγραφική περιοχή, σε επίπεδο κόστους παρεμβάσεων (μελέτης και κατασκευής), καθώς και σε 
επίπεδο εμβαδού, αριθμού και κατηγορίας κτιρίων. 
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Πίνακας 6.9 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια ανά γεωγραφική περιοχή  

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - 

ΠΡΟΝΟΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΤΙΡΙΑ & 

∆ΟΜΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΟΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΜΒΑ∆ΟΝ m2 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
1 1 0 2              1.365,07                           -           137.692,87           137.692,87   

ΑΤΤΙΚΗ 45 22 4 71            78.488,51                67.285,66      5.652.758,59        5.720.044,25   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 12 2 0 14              8.212,33                           -           241.083,33           241.083,33   

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
2 3 0 5              9.433,92                           -           666.064,84           666.064,84   

ΗΠΕΙΡΟΣ 2 1 1 4              6.728,73                13.312,39         594.520,06           607.832,45   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 9 6 0 15            19.802,69                           -        1.973.022,18        1.973.022,18   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
22 16 3 41            55.826,70                92.858,71      4.348.135,79        4.440.994,50   

ΚΡΗΤΗ 4 6 0 10            10.129,75                27.682,30         721.389,56           749.071,86   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 3 4 0 7              5.091,75                           -           591.003,46           591.003,46   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 15 2 2 19            14.918,55                26.704,70         845.268,79           871.973,49   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 2 0 1 3              5.311,25                           -           232.749,39           232.749,39   

ΣΥΝΟΛΟ 117 63 11 191          215.309,25              227.843,76    16.003.688,86      16.231.532,62   

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΤΙΡΙΑ
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Διάγραμμα 6.11 Γεωγραφική κατανομή των δημοτικών κτιρίων της χώρας που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά στο πλαίσιο του Προγράμματος 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
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Διάγραμμα 6.12 Σχηματική απεικόνιση του κόστους παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια της χώρας στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  
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Πίνακας 6.10 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΤΙΡΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ - 

ΠΡΟΝΟΙΑ

∆ΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΤΙΡΙΑ & 

∆ΟΜΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

∆ΟΜΕΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΜΒΑ∆ΟΝ m2 ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

03 Ανταγωνιστικότητα 

και 
Επιχειρηµατικότητα

43 18 3 64            61.157,13                67.699,39      4.512.976,79        4.580.676,18   

09 Μακεδονία - Θράκη 24 19 3 46            65.260,62                92.858,71      5.014.200,63        5.107.059,34   

11 Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου

3 4 0 7              5.091,75                           -           591.003,46           591.003,46   

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
2 0 1 3              5.311,25                           -           232.749,39           232.749,39   

13 Αττική 45 22 4 71            78.488,51                67.285,66      5.652.758,59        5.720.044,25   

ΣΥΝΟΛΟ 117 63 11 191          215.309,26              227.843,76    16.003.688,86      16.231.532,62   

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΤΙΡΙΑ
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Διάγραμμα 6.13 Κατανομή των δημοτικών κτιρίων της χώρας που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά 

στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Διάγραμμα 6.14 Σχηματική απεικόνιση του κόστους (€) παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 

στα δημοτικά κτίρια της χώρας στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
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Πίνακας 6.11 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εκπομπή 

CO2, ανά Γεωγραφική Περιφέρεια 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ ΕΜΒΑ∆ΟΝ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€/m2)

ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

(kg)                   

ΕξΕ (kWh)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
2              1.365,07            137.692,87                       100,87                58.613,11           193.523,20   

ΑΤΤΙΚΗ 71            78.488,51         5.720.044,25                         72,88            1.716.921,74        5.240.099,15   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 14              8.212,33            241.083,33                         29,36                37.321,38           122.231,30   

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 5              9.433,92            666.064,84                         70,60               257.300,09        1.282.207,50   

ΗΠΕΙΡΟΣ 4              6.728,73            607.832,45                         90,33               507.835,55        1.711.587,10   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15            19.802,69         1.973.022,18                         99,63            1.106.458,43        3.245.584,10   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 41            55.826,70         4.440.994,50                         79,55            1.408.702,74        5.351.311,90   

ΚΡΗΤΗ 10            10.129,75            749.071,86                         73,95               170.154,02           515.674,20   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7              5.091,75            591.003,46                       116,07               104.289,57           237.949,80   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19            14.918,55            871.973,49                         58,45               346.839,63        1.241.386,20   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 3              5.311,25            232.749,39                         43,82               254.393,79           885.275,60   

ΣΥΝΟΛΟ 191          215.309,25        16.231.532,62                         75,39            5.968.830,04      20.026.830,05   

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΤΙΡΙΑ
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Διάγραμμα 6.15 Σχηματική απεικόνιση της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας μετά τις παρεμβάσεις στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια ανά γεωγραφική 

περιφέρεια 
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Διάγραμμα 6.16 Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια ανά γεωγραφική περιφέρεια 
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Πίνακας 6.12 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, την εξοικονόμηση ενέργειας και την εκπομπή CO2, ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΜΒΑ∆ΟΝ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

€/m2

ΜΕΙΩΣΗ 

ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 

(kg)                   

ΕξΕ (kWh)

03 Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα
64                  61.157,13        4.580.676,18                  74,90       2.227.222,11         7.029.986,10   

09 Μακεδονία - Θράκη 46                  65.260,62        5.107.059,34                  78,26       1.666.002,83         6.633.519,40   

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 7                   5.091,75           591.003,46                116,07         104.289,57            237.949,80   

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
3                   5.311,25           232.749,39                  43,82         254.393,79            885.275,60   

13 Αττική 71                  78.488,51        5.720.044,25                  72,88       1.716.921,74         5.240.099,15   

ΣΥΝΟΛΟ 191                215.309,26      16.231.532,62                  75,39       5.968.830,04       20.026.830,05   

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΤΙΡΙΑ
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Διάγραμμα 6.17 Σχηματική απεικόνιση της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας μετά τις 

παρεμβάσεις στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

 

Διάγραμμα 6.18 Ετήσια μείωση εκπομπών CO2 μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

στα δημοτικά κτίρια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
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Με στόχο να αξιολογηθούν χρονικά οι επενδύσεις που έγιναν στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια 

στο πλαίσιο του Προγράμματος, χρησιμοποιήθηκαν χρεώσεις της ενέργειας, σύμφωνα με τα 

ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, της ΔΕΥΑΚ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Κοζάνης) για την τηλεθέρμανση, την τρέχουσα τιμή πώλησης πετρελαίου (Μάρτιος 2017). Στις 

χρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 13%. 
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Πίνακας 6.13 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, ανά Γεωγραφική 

Περιφέρεια 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΕΜΒΑ∆ΟΝ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (€/m2)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

(€)

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ (€)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ 

ΕΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
2                  1.365,07                  137.692,87                            100,87                22.628,63             15.877,47                    8,67   

ΑΤΤΙΚΗ 71                78.488,51               5.720.044,25                              72,88            1.155.799,37           393.435,19                  14,54   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 14                  8.212,33                  241.083,33                              29,36                90.970,66             10.934,98                  22,05   

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 5                  9.433,92                  666.064,84                              70,60               127.975,40           110.055,07                    6,05   

ΗΠΕΙΡΟΣ 4                  6.728,73                  607.832,45                              90,33               297.237,15           146.372,07                    4,15   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 15                19.802,69               1.973.022,18                              99,63               254.276,30           225.051,51                    8,77   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 41                55.826,70               4.440.994,50                              79,55            1.082.805,30           445.990,22                    9,96   

ΚΡΗΤΗ 10                10.129,75                  749.071,86                              73,95               120.401,00             34.509,03                  21,71   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 7                  5.091,75                  591.003,46                            116,07                36.064,09             16.494,61                  35,83   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 19                14.918,55                  871.973,49                              58,45               234.051,72           109.741,89                    7,95   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 3                  5.311,25                  232.749,39                              43,82               337.577,76             81.282,54                    2,86   

ΣΥΝΟΛΟ 191              215.309,25             16.231.532,62                              75,39            3.759.787,40        1.589.744,60                  10,21   

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΤΙΡΙΑ
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Διάγραμμα 6.19 Ετήσια μείωση δαπανών μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 

δημοτικά κτίρια ανά γεωγραφική περιφέρεια 

 

Διάγραμμα 6.20 Οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια ανά γεωγραφική περιφέρεια
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Πίνακας 6.14 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία για τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν στα υφιστάμενα δημοτικά κτίρια, ανά Ε.Π. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΕΜΒΑ∆ΟΝ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ (€/m2)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

(€)

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ (€)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ 

ΕΤΗ

03 Ανταγωνιστικότητα & 

Επιχειρηµατικότητα
64                61.157,13               4.580.676,18                              74,90            1.019.565,47           542.486,96                    8,44   

09 Μακεδονία - Θράκη 46                65.260,62               5.107.059,34                              78,26            1.210.780,70           556.045,29                    9,18   

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 7                  5.091,75                  591.003,46                            116,07                36.064,09             16.494,61                  35,83   

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
3                  5.311,25                  232.749,39                              43,82               337.577,76             81.282,54                    2,86   

13 Αττική 71                78.488,51               5.720.044,25                              72,88            1.155.799,37           393.435,19                  14,54   

ΣΥΝΟΛΟ 191              215.309,26             16.231.532,62                              75,39            3.759.787,40        1.589.744,60                  10,21   

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΚΤΙΡΙΑ
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Διάγραμμα 6.21 Ετήσια μείωση δαπανών μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα 

δημοτικά κτίρια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Διάγραμμα 6.22 Ανηγμένο κόστος για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
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Διάγραμμα 6.23 Οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης για τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Ακολουθούν παραδείγματα παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν σε 

υφιστάμενα δημοτικά κτίρια στο πλαίσιο συγκεκριμένων Πράξεων του Προγράμματος. 
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Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση στο 

κτίριο της Αρχιτεκτονικής και το κτίριο της Βιβλιοθήκης του δήμου Θεσσαλονίκης.  

- Στο κτίριο της Βιβλιοθήκης, με εμβαδόν 3.203,17 m2, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: 

� Αντικατάσταση παλαιών υαλοπινάκων και κουφωμάτων 

� Τοποθέτηση σκίαστρων  

� Θερμομόνωση δώματος και εξωτερικής τοιχοποιΐας 

� Αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με περισσότερο ενεργειακά 

αποδοτικά 

� Αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 

� Τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος BΕMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κτίριο Βιβλιοθήκης 

 

Το κτίριο της Βιβλιοθήκης από κατηγορία Γ μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

κατατάσσεται στην κατηγορία Β+. 
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- Στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής, με συνολικό εμβαδόν 2.366,1 m2 και θερμαινόμενη 

επιφάνεια 1832,20 m2, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας: 

� Αντικατάσταση παλαιών υαλοπινάκων και κουφωμάτων 

� Θερμομόνωση δώματος 

� Αντικατάσταση υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων με περισσότερο ενεργειακά 

αποδοτικά 

� Αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού 

� Τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος BΕMS. 

 

 

Κτίριο Αρχιτεκτονικής 
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Λειτουργία συστήματος BΕMS στο κτίριο της Αρχιτεκτονικής 

 

Το κτίριο της Αρχιτεκτονικής από κατηγορία Δ μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας κατατάσσεται στην κατηγορία Α. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη από τις παρεμβάσεις στα δυο κτίρια, ανέρχεται σε 

ποσοστό 56,75% και το συνολικό κόστος του έργου ήταν 1.047.606,45 €. 
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Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΟΥ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση στο 

κτίριο του Γυμνασίου – Λυκείου ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ στο Δήμο Δίου - Ολύμπου. Η συνολική 

επιφάνεια του κτιρίου ήταν 3.563,75 m2 και η θερμαινόμενη επιφάνειά του 3.039,73 m2. 

 

Το κτίριο πριν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Το κτίριο μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
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Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας: 

� Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην τοιχοποιία και στο δώμα του κτιρίου 

� Αντικατάσταση κουφωμάτων  

� Τοποθέτηση κινητού συστήματος ηλιοπροστασίας (σκίαστρα) στην νότια και ανατολική 

όψη του κτιρίου 

� Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

� Τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής 

� Εγκατάσταση εξαεριστήρων για τον εξαερισμό εσωτερικών χώρων (αιθουσών 

διδασκαλίας, γραφείων) 

� Εγκατάσταση θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα 

� Τροποποιήσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο του κτιρίου 

� Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου και χειρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων (BEMS) 

 

 

        Η είσοδος του κτιρίου πριν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

         Η είσοδος του κτιρίου μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
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Αίθουσα διδασκαλίας του Γυμνασίου – Λυκείου Κονταριώτισσας με τοποθετημένα τα νέα 

κουφώματα, τα νέα φωτιστικά, τους ανεμιστήρες οροφής, τον εξαεριστήρα. Διακρίνονται οι 

περσίδες για το σκιασμό σε κλειστή θέση. 

 

Το συνολικό κόστος για τις εργασίες αναβάθμισης του κτιρίου ανήλθε στο ποσό των 329.915,51€. 

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη με αυτή την παρέμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 71,85% 

και η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου είναι πλέον Γ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης που εκδόθηκε με το πέρας των εργασιών. 

 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση 5 

δημοτικών κτιρίων στο δήμο Λαρισαίων. 

- Για το κτίριο του δημοτικού Ωδείου, με συνολική επιφάνεια 3.605,92 m2 και θερμαινόμενη 

επιφάνεια 2.709,35 m2, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας: 

 

� Εγκατάσταση νέου αίθριου στην οροφή του κτιρίου  

� Εγκατάσταση φυτεμένου δώματος  

� Αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών  

� Αλλαγή φωτιστικών σωμάτων 
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Κτίριο Δημοτικού Ωδείου 

 

 

Το δώμα του Ωδείου πριν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 
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Το δώμα του Ωδείου μετά τη φύτευση 

 

 

- Τα υπόλοιπα κτίρια που αναβαθμίστηκαν ενεργειακά είναι το Δημαρχείο Λάρισας, το 2ο & 

28ο Δημοτικό Σχολείο, το 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο και ο 11ος Παιδικός Σταθμός.  

Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στα άλλα δημοτικά κτίρια ήταν οι εξής: 

� Δημαρχείο: Θερμομόνωση τοιχοποιίας και στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων, 

εξωτερικό σύστημα σκίασης, αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων, αντικατάσταση 

κλιματιστικών, εγκατάσταση φυτεμένου δώματος 

� 2ο & 28ο Δημοτικό Σχολείο: Θερμομόνωση τοιχοποιίας και στέγης, αντικατάσταση 

κουφωμάτων και φωτιστικών  

� 4ο Γυμνάσιο-Λύκειο: Θερμομόνωση τοιχοποιίας και στέγης, αντικατάσταση κουφωμάτων 

και φωτιστικών 

� 11ος  Παιδικός Σταθμός: Θερμομόνωση τοιχοποιίας, αντικατάσταση κουφωμάτων και 

φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση φυτεμένου δώματος 

 

Το συνολικό κόστος για τις εργασίες αναβάθμισης των 5 δημοτικών κτιρίων του δήμου Λαρισαίων 

ανήλθε στο ποσό των 1.045.057,11 €, εκ των οποίων 963.435,06 € καλύφθηκαν από το 

Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ενώ το υπόλοιπο του ποσού των 81.621,05 ευρώ καλύφθηκε από 

ιδίους πόρους του Δήμου. 
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11ος  Παιδικός Σταθμός 

 

11ος  Παιδικός Σταθμός: φυτεμένο δώμα 

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη με τις παρεμβάσεις στα 5 δημοτικά κτίρια ανέρχεται σε 

ποσοστό 35,05%. Η ενεργειακή κατηγορία του Ωδείου είναι πλέον Δ, σύμφωνα με το 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκε με το πέρας των εργασιών. Η ενεργειακή 

κατηγορία του 11ου  Παιδικού Σταθμού είναι επίσης Δ. 

 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες σε δυο δημοτικά κτίρια 

του δήμου Παιονίας.  Τα κτίρια στα οποία έγιναν οι παρεμβάσεις ήταν το Αθλητικό Κέντρο και το 

Γυμνάσιο Πολυκάστρου.  Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν ήταν:  

� Εργασίες θερμομόνωσης στο κέλυφος του Γυμνασίου και του κλειστού Γυμναστηρίου  

� Εργασίες αναβάθμισης του Η/Μ εξοπλισμού του Γυμνασίου  

� Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού του Γυμνασίου και του 

Γυμναστηρίου 
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� Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ενέργειας (ΒΕMS) και παρουσίασης στοιχείων στο 

κοινό και στα δύο κτίρια 

 

 

Κλειστό γυμναστήριο Πολυκάστρου 

 

          Εφαρμογή θερμομόνωσης στο κλειστό γυμναστήριο Πολυκάστρου 
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          Λειτουργία συστήματος BΕMS στο κλειστό γυμναστήριο Πολυκάστρου 

 

 

Γυμνάσιο Πολυκάστρου πριν τις παρεμβάσεις 
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      Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικής τοιχοποιίας στο κτίριο του Γυμνασίου Πολυκάστρου 
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Γυμνάσιο Πολυκάστρου μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

 

Εργασίες αναβάθμισης και τοποθέτηση νέου καυστήρα στο λεβητοστάσιο του Γυμνασίου 

Πολυκάστρου 
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Λειτουργία συστήματος BΕMS στο Γυμνάσιο Πολυκάστρου 

 

Το συνολικό κόστος της εργολαβίας ανήλθε στο ποσό των 325.750,53 €. Η εξοικονόμηση ενέργειας 

μετά τις παρεμβάσεις στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου και στο κτίριο του Γυμνασίου 

υπολογίζεται σε ποσοστό 44,54%. 

Η ενεργειακή κατηγορία του κλειστού Γυμναστηρίου είναι πλέον Γ, σύμφωνα με το Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης που εκδόθηκε με το πέρας των εργασιών. Η ενεργειακή κατηγορία του 

Γυμνασίου Πολυκάστρου είναι επίσης Γ. 
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6.3 ΑΞΟΝΑΣ 2 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, ο άξονας 2 αφορούσε στην ενεργειακή αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων και του αστικού περιβάλλοντος γενικότερα.  Στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι που 

συμμετείχαν στο Πρόγραμμα μπορούσαν να υλοποιήσουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης και 

διαχείρισης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό ή/και παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα για τη 

βελτίωση του μικροκλίματος και της ενεργειακής αποδοτικότητας σε αστικούς χώρους.  

Με τα έργα που υλοποιήθηκαν, αντικαταστάθηκαν συνολικά 5.824 φωτιστικά σώματα και έγινε 

βιοκλιματική ανάπλαση σε αστικούς χώρους με εμβαδόν 21.666,06 m2. Η εξοικονόμηση 

πρωτογενούς ενέργειας που επετεύχθη ανέρχεται σε 8.676.377,12 kWh ετησίως και η μείωση 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 2.681.277,74 kg (2,68 kt) ετησίως. 

Τα έργα αυτά κόστισαν συνολικά στο Πρόγραμμα 4.565.065,30 €.  Το ποσό των 58.925,16 € 

διατέθηκε από ορισμένους δικαιούχους δήμους για μελέτες βιοκλιματικής ανάπλασης στον άξονα 2 

ενώ το υπόλοιπο του ποσού που αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος (4.506.140,14 €) διατέθηκε για 

την κατασκευή τους.  

Τα αποτελέσματα για τον άξονα 2 παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες και 

διαγράμματα, ανά γεωγραφική περιοχή και ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 

  



 
 

  

 

Σελίδα 113 

Πίνακας 6.15 Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά γεωγραφική περιοχή  

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

(m2)

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΜΕΙΩΣΗ CO2 (kg) ΕξΕ (KWh)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
214                                      -                               -          280.688,46            280.688,46              202.981,21         645.409,24   

ΑΤΤΙΚΗ 3405                            7.774,00                  28.044,00      1.538.657,06         1.566.701,06            1.534.222,36      4.878.290,49   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 101                                      -                               -          196.896,94            196.896,94                74.067,30         235.508,11   

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 0                            1.192,00                             -            77.016,09              77.016,09                           -                        -     

ΗΠΕΙΡΟΣ 116                                      -                               -          190.576,20            190.576,20                58.365,25         185.581,08   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0                                      -                               -                       -                           -                             -                        -     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 645                            9.275,06                             -          829.417,51            829.417,51              143.951,33         457.714,87   

ΚΡΗΤΗ 499                               950,00                    5.410,16        668.249,90            673.660,06              334.391,06      1.085.244,83   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 338                                      -                               -          396.404,48            396.404,48              153.326,19         497.610,34   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 439                            2.475,00                  25.471,00        267.250,10            292.721,10              168.525,25         654.618,16   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 67                                      -                               -            60.983,40              60.983,40                11.447,80           36.400,00   

ΣΥΝΟΛΟ 5824                           21.666,06                  58.925,16      4.506.140,14         4.565.065,30            2.681.277,74      8.676.377,12   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθµιση υπαίθριων αστικών χώρων



 
 

  

 

Σελίδα 114 

 

Διάγραμμα 6.24 Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά γεωγραφική περιοχή 



 
 

  

 

Σελίδα 115 

 

Διάγραμμα 6.25 Στοιχεία για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά γεωγραφική 

περιοχή 



 
 

  

 

Σελίδα 116 

 

 

Πίνακας 6.16 Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

(m2)

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΜΕΙΩΣΗ CO2                  

(kg)
ΕξΕ (KWh)

03: Ανταγωνιστικότητα 

και Επιχειρηµατικότητα
1369                            3.425,00                  30.881,16      1.603.661,60         1.634.542,76              838.330,07      2.806.361,42   

09: Μακεδονία - Θράκη 645                           10.467,06                             -          906.433,60            906.433,60              143.951,33         457.714,87   

11: Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου

338                                      -                               -          396.404,48            396.404,48              153.326,19         497.610,34   

12: Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
67                                      -                               -            60.983,40              60.983,40                11.447,80           36.400,00   

13: Αττική 3405                            7.774,00                  28.044,00      1.538.657,06         1.566.701,06            1.534.222,36      4.878.290,49   

ΣΥΝΟΛΟ 5824                           21.666,06                  58.925,16      4.506.140,14         4.565.065,30            2.681.277,75      8.676.377,12   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθµιση υπαίθριων αστικών χώρων



 
 

  

 

Σελίδα 117 

 

Διάγραμμα 6.26 Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  



 
 

  

 

Σελίδα 118 

 

 

Διάγραμμα 6.27 Συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τα φωτιστικά που αντικαταστάθηκαν σε 

υπαίθριους αστικούς χώρους και οδούς ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Με στόχο να αξιολογηθούν χρονικά οι επενδύσεις που έγιναν στο πλαίσιο του Προγράμματος, 

χρησιμοποιήθηκαν χρεώσεις της ενέργειας, σύμφωνα με τα ισχύοντα τιμολόγια της ΔΕΗ, της 

ΔΕΠΑ, της ΔΕΥΑΚ (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης) για την τηλεθέρμανση, 

την τρέχουσα τιμή πώλησης πετρελαίου (Μάρτιος 2017). Στις χρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται 

ΦΠΑ 13%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία για τις 

παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του άξονα 2 του Προγράμματος. Πιο αναλυτικά, για τους 

δήμους όλης της χώρας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα δαπανήθηκαν 4.565.065,30 €.  Με τα 

χρήματα αυτά όπως φαίνεται στον πίνακα 6.17 έγινε αντικατάσταση 5824 φωτιστικών σε 

δρόμους και πλατείες και βιοκλιματική ανάπλαση υπαίθριων χώρων με συνολικό εμβαδόν 

21.666,06 m2. Η ετήσια εξοικονόμηση χρημάτων ανέρχεται σε ποσό 524.217,29 € και η απόσβεση 

της επένδυσης για την επικράτεια ορίζεται σε 8,71 έτη. 

 



 
 

  

 

Σελίδα 119 

 

Πίνακας 6.17 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά γεωγραφική 

περιοχή  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

(€)

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ (€)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ 

ΕΤΗ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
214                                     -                               -                     280.688,46            280.688,46                40.342,52                40.596,24                     6,91   

ΑΤΤΙΚΗ 3405                           7.774,00                  28.044,00                1.538.657,06         1.566.701,06              242.050,91               306.844,47                     5,11   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 101                                     -                               -                     196.896,94            196.896,94                  3.799,84                14.813,46                   13,29   

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 0                           1.192,00                             -                       77.016,09              77.016,09                           -                              -                          -     

ΗΠΕΙΡΟΣ 116                                     -                               -                     190.576,20            190.576,20                  6.870,55                11.673,05                   16,33   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0                                     -                               -                                  -                           -                             -                              -                          -     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 645                           9.275,06                             -                     829.417,51            829.417,51                36.225,22                28.790,27                   28,81   

ΚΡΗΤΗ 499                              950,00                    5.410,16                   668.249,90            673.660,06                30.735,66                53.502,57                   12,59   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 338                                     -                               -                     396.404,48            396.404,48                11.473,81                24.532,19                   16,16   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 439                           2.475,00                  25.471,00                   267.250,10            292.721,10                40.698,85                41.175,48                     7,11   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 67                                     -                               -                       60.983,40              60.983,40                  2.910,23                  2.289,56                   26,64   

ΣΥΝΟΛΟ 5824                          21.666,06                  58.925,16                4.506.140,14         4.565.065,30              415.107,59               524.217,29                     8,71   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθµιση υπαίθριων αστικών χώρων



 
 

  

 

Σελίδα 120 

 

Διάγραμμα 6.28 Σχηματική απεικόνιση της ετήσιας εξοικονόμησης χρημάτων από τις παρεμβάσεις 

που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά γεωγραφική περιοχή 

 

Διάγραμμα 6.29 Οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης από τις παρεμβάσεις που 

υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά γεωγραφική περιοχή 



 
 

  

 

Σελίδα 121 

Πίνακας 6.18 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ (m2)

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

(€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€)

ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ 

ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

(€)

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΧΡΗΜΑΤΩΝ (€)

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΕ 

ΕΤΗ

03 Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα

1369                           3.425,00                  30.881,16                1.603.661,60         1.634.542,76                 122.447,42               161.760,80                   10,10   

09 Μακεδονία - Θράκη 645                          10.467,06                             -                     906.433,60            906.433,60                  36.225,22                28.790,27                   31,48   

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 338                                     -                               -                     396.404,48            396.404,48                  11.473,81                24.532,19                   16,16   

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
67                                     -                               -                       60.983,40              60.983,40                    2.910,23                  2.289,56                   26,64   

13 Αττική 3405                           7.774,00                  28.044,00                1.538.657,06         1.566.701,06                 242.050,91               306.844,47                     5,11   

ΣΥΝΟΛΟ 5824                          21.666,06                  58.925,16                4.506.140,14         4.565.065,30                 415.107,59               524.217,29                     8,71   

ΑΞΟΝΑΣ 2: Αναβάθµιση υπαίθριων αστικών χώρων



 
 

  

 

Σελίδα 122 

 

Διάγραμμα 6.30 Οικονομική αποδοτικότητα της επένδυσης από τις παρεμβάσεις που 

υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 

 

Διάγραμμα 6.31 Σχηματική απεικόνιση της ετήσιας εξοικονόμησης χρημάτων από τις παρεμβάσεις 

που υλοποιήθηκαν σε υπαίθριους αστικούς χώρους ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 



 
 

  

 

Σελίδα 123 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΡΟΔΟΣ) 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 του Προγράμματος, έγινε αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων στην 

περιοχή Καλυθιές και στην περιοχή του μνημείου της Καλλιθέας στο δήμο Ρόδου. Τα παλιά 

φωτιστικά που αντικαταστάθηκαν διέθεταν λαμπτήρες εκκένωσης (Na και Hg) και 

αντικαταστάθηκαν με φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Επίσης πραγματοποιήθηκε η 

προμήθεια και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και του λογισμικού συστήματος 

τηλεδιαχείρισης, για τον έλεγχο του οδοφωτισμού. 

 

Είσοδος μνημείου Καλλιθέας Ρόδου 

Το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 205.900,00 € και η εξοικονόμηση ενέργειας που 

επετεύχθη στον άξονα 2 από τη συγκεκριμένη παρέμβαση στον οδοφωτισμό και τη διαχείριση 

αυτού είναι  61,15%. 

 

 

Φωτιστικά κορυφής τύπου παγόδας με λαμπτήρα led στο χώρο στάθμευσης στο μνημείο 

Καλλιθέας Ρόδου  



 
 

  

 

Σελίδα 124 

 

Φωτιστικά κορυφής τύπου παγόδας με λαμπτήρα led στο μνημείο Καλλιθέας Ρόδου 

 

 



 
 

  

 

Σελίδα 125 

 

Λειτουργία λογισμικού για το φωτισμό με απεικόνιση το μνημείο στην Καλλιθέα Ρόδου (χάρτης) 

και την ευρύτερη περιοχή του μνημείου 

 

 

Λειτουργία λογισμικού που ελέγχει τα νέα φωτιστικά που τοποθετήθηκαν, με ενδεικτικά στοιχεία 

καταναλώσεων για επιλεγμένα φωτιστικά και επιλεγμένη ημερομηνία λειτουργίας 



 
 

  

 

Σελίδα 126 

 

Αναμνηστική πινακίδα για το δημοτικό φωτισμό στην Δ.Ε. Καλλιθέας Ρόδου 

 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 του Προγράμματος έγινε αντικατάσταση φωτιστικών και εγκατάσταση 

συστήματος διαχείρισης του οδοφωτισμού στη Λεωφ. Ηρώων και στις οδούς Γ. Κονδύλη – Ν. 

Πλαστήρα. Αντικαταστάθηκαν 97 παλαιοί ιστοί και φωτιστικά με λαμπτήρες τεχνολογίας Hg 

250W και τοποθετήθηκαν νέοι με λαμπτήρες Na 150W.  Επίσης, τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονικό 

σύστημα τηλεδιαχείρισης των νέων φωτιστικών. Το συνολικό κόστος ανήλθε σε 201.274,74 €. Η 

εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη με αυτή την παρέμβαση ανέρχεται σε ποσοστό 64,5%. 

 

 

Δείγμα των νέων φωτιστικών που τοποθετήθηκαν στην Κομοτηνή 



 
 

  

 

Σελίδα 127 

 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοφωτισμός πριν και μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 του Προγράμματος υλοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης χώρου 

πρασίνου στην πλατεία Γειτονιάς και τους πεζοδρόμους Ήρας και Ρέας, σε κοινόχρηστο χώρο του 

Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη λειτουργική 

σύνδεσή του με τον περιβάλλοντα αστικό ιστό.  Η διαμόρφωση του χώρου αφορούσε το 

Οικοδομικό Τετράγωνο Γ276 με συνολικό εμβαδόν E= 706,33 m2, που περικλείεται από τον 

πεζόδρομο Ήρας, οδό Αθηνάς, πεζόδρομο Ρέας και οδό Εκάτης.  Το συνολικό κόστος του έργου 

ανήλθε στο ποσό των 148.362,48 €. 

 

 



 
 

  

 

Σελίδα 128 

 

Εργασίες διαμόρφωσης του χώρου πρασίνου 

 

 

Η πλατεία μετά τις εργασίες 



 
 

  

 

Σελίδα 129 

 

Φωτογραφία από τα εγκαίνια του έργου 

 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 του Προγράμματος έγινε αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων 

φωτιστικών σωμάτων στον οδοφωτισμό του Δήμου Γλυφάδας, με νέα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναμνηστική 

Πινακίδα του έργου 

 

          



 
 

  

 

Σελίδα 130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδοφωτισμός πριν τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

Ο ανάδοχος του έργου αποξήλωσε 1.120 παλαιά φωτιστικά σώματα λαμπτήρων Υδραργύρου 

ισχύος 250W χαμηλής απόδοσης. Έπειτα, προμηθεύτηκε κι εγκατέστησε τα νέα 1.120 φωτιστικά 

σώματα λαμπτήρων κεραμικού καυστήρα μεταλλικών αλογονιδίων, τύπου CDO-TT ισχύος 150W 

σε τμήμα του οδικού δικτύου του Δήμου Γλυφάδας και ειδικότερα σε 15 δρόμους και 4 μαρίνες.  

 

Η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη μέσω της παρέμβασης αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 

49,6% και το συνολικό κόστος του έργου ήταν 270.009,60 €.  

 

Εργασίες αντικατάστασης φωτιστικών στο δήμο Γλυφάδας 
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Οδοφωτισμός μετά τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

 

6.4 ΑΞΟΝΑΣ 3 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, ο άξονας 3 αφορούσε στην αναβάθμιση του 

συστήματος μεταφορών σε τοπικό επίπεδο, με παρεμβάσεις χαμηλού κόστους.  Οι δήμοι που 

συμμετείχαν στο Πρόγραμμα μπορούσαν να υλοποιήσουν: 

� επεμβάσεις σε οχήματα του δημοτικού στόλου για τη βελτίωση της ενεργειακής τους 

απόδοσης, ή/και 

� μελέτες αστικής κινητικότητας ή/και 

� συγκοινωνιακές μελέτες 

Όπως φαίνεται και στον πίνακα 6.19 συνολικά υλοποιήθηκαν 8 δράσεις, που κόστισαν συνολικά 

στο Πρόγραμμα 242.500,16 €.  Τα αποτελέσματα για τον άξονα 3 παρουσιάζονται συνοπτικά 

στους παρακάτω πίνακες και διαγράμματα, ανά Γεωγραφική περιοχή και ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα. 

 



 
 

  

 

Σελίδα 132 

Πίνακας 6.19 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μελέτες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άξονα 3, 

ανά γεωγραφική περιοχή  

 

 

Διάγραμμα 6.32 Συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του άξονα 3 ανά γεωγραφική περιοχή  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΑΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
                        -                                          -     

ΑΤΤΙΚΗ                          4                             56.264,20   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                         -                                          -     

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                         -                                          -     

ΗΠΕΙΡΟΣ                         -                                          -     

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                          1                             99.293,70   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                          2                             70.673,32   

ΚΡΗΤΗ                          1                             16.268,94   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                         -                                          -     

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                         -                                          -     

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                         -                                          -     

ΣΥΝΟΛΟ                          8                           242.500,16   

ΑΞΟΝΑΣ 3: Βελτίωση του συστήµατος µεταφορών σε τοπικό επίπεδο
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Πίνακας 6.20 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις μελέτες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άξονα 3 

ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 

 

 

Διάγραμμα 6.33 Απεικόνιση οικονομικών στοιχείων σχετικά με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο 

πλαίσιο του άξονα 3 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΑΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

03 Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα

                         2                           115.562,64   

09 Μακεδονία - Θράκη                          2                             70.673,32   

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου                         -                                          -     

12 Θεσσαλία - Στερεά 

Ελλάδα - Ήπειρος
                        -                                          -     

13 Αττική                          4                             56.264,20   

ΣΥΝΟΛΟ                          8                           242.500,16   

ΑΞΟΝΑΣ 3: Βελτίωση του συστήµατος µεταφορών σε τοπικό επίπεδο
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Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 3 του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε προμήθεια και τοποθέτηση 

ειδικών πινακίδων αναγραφής απόστασης βαδίσματος στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Οι πινακίδες 

εγκαταστάθηκαν σε 100 ευδιάκριτα σημεία του Δήμου με σκοπό να καθοδηγούν τους δημότες, 

αλλά και τους επισκέπτες, σε σημεία ενδιαφέροντος και μνημεία στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στις 

πινακίδες αναγράφονται στοιχεία όπως η απόσταση βαδίσματος, ο χρόνος βαδίσματος και οι 

θερμίδες που καταναλώνονται από τους πεζούς για κάθε διαδρομή, καθώς και συμπληρωματικά 

στοιχεία, όπως εάν πρόκειται για ανηφορική διαδρομή, αντίστοιχα στοιχεία για χρήση ποδηλάτου, 

κτλ.   

 

Πινακίδα βαδίσματος 

 

Σκοπός του Υποέργου ήταν η παρότρυνση των κατοίκων και των τουριστών του Δήμου 

Θεσσαλονίκης να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς και φιλικά περιβαλλοντικούς τρόπους 

μετακίνησης, όπως βάδισμα και ποδήλατο, με στόχο την αποσυμφόρηση του Δήμου από την 

τακτική χρήση ΙΧ για μικρές αποστάσεις, καθώς και η εκτενέστερη ενημέρωση περί σημείων 

ενδιαφέροντος και μνημείων που είναι επισκέψιμα στο Δήμο. Το συνολικό κόστος του έργου ήταν 

36.734,79 €. 

Απώτερος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος αναφορικά 

στον τομέα των μεταφορών, καθώς και η ευαισθητοποίηση του κοινού για αυτά τα θέματα. 
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Πινακίδες βαδίσματος 
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6.5 ΑΞΟΝΑΣ 4 

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος ο άξονας 4 αφορούσε στην βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης τεχνικών υποδομών των δήμων.  Τέτοιου είδους υποδομές αποτελούν τα αντλιοστάσια, 

οι βιολογικοί καθαρισμοί, κλπ.  Οι δικαιούχοι δήμοι έπρεπε να υλοποιήσουν παρεμβάσεις χαμηλού 

κόστους, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.   

Στο πλαίσιο του άξονα 4 υλοποιήθηκε πολύ μικρό δείγμα παρεμβάσεων. Πιο συγκεκριμένα, 

τοποθετήθηκαν 2 ισοθερμικά καλύμματα κολυμβητικής δεξαμενής και πραγματοποιήθηκε η 

εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη 

πυκνωτών σε γεώτρηση.   

Το συνολικό κόστος ανήλθε στο ποσό των 84.931,90 € και όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, 

οι παρεμβάσεις βελτίωσης των υποδομών πραγματοποιήθηκαν από δικαιούχους δήμους της 

Μακεδονίας.  

 

Πίνακας 6.21 Οικονομικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άξονα 4 ανά 

γεωγραφική περιοχή  

 

 

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

(€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
                        -                                          -     

ΑΤΤΙΚΗ                         -                                          -     

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                         -                                          -     

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                          1                             18.486,90   

ΗΠΕΙΡΟΣ                         -                                          -     

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                         -                                          -     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                          2                             66.445,00   

ΚΡΗΤΗ                         -                                          -     

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                         -                                          -     

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                         -                                          -     

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                         -                                          -     

ΣΥΝΟΛΟ                          3                             84.931,90   

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δηµοτικές 

υποδοµές
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Διάγραμμα 6.34 Οικονομικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άξονα 4 

ανά γεωγραφική περιοχή  

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.35 μόνο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 09: Μακεδονία – Θράκη 

δαπανήθηκε το σύνολο του ποσού για τον άξονα 4.  Στα άλλα Επιχειρησιακά η συμμετοχή του 

άξονα ήταν μηδέν. 

Διάγραμμα 6.35 Οικονομικά στοιχεία για τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του άξονα 4 

ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  
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Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» πραγματοποιήθηκε προμήθεια και 

εγκατάσταση ισοθερμικού καλύμματος και μηχανισμών ηλεκτροκίνητης περιέλιξης αυτού για την 

πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καλαμαριάς.  

 

 

Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς 

 

Η πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου έχει επιφάνεια 1050 m2 και ο όγκος της είναι 2205 m3. Οι 

δημότες απολαμβάνουν καθημερινά τις αθλητικές υπηρεσίες που τους παρέχει (παιδιά και 

ενήλικες). Με βάση πραγματικά στοιχεία από το δήμο Καλαμαριάς (μικρού χρονικού διαστήματος), 

η εξοικονόμηση ενέργειας που επετεύχθη μέσω της παρέμβασης αυτής ανέρχεται σε ποσοστό 26%. 

Το συνολικό κόστος του ισοθερμικού καλύμματος της πισίνας ήταν 62.238,00 €, από το οποίο τα 

40.500,00 € αποτελούν χρηματοδότηση δημόσιας δαπάνης, ενώ η διαφορά 21.738,00 € 

καλύφθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Καλαμαριάς.  

 

Τοποθέτηση του ισοθερμικού καλύμματος 
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Η πισίνα με τοποθετημένο το ισοθερμικό κάλυμμα 

 

6.6 ΑΞΟΝΑΣ 5 

 

Ο άξονας 5 του Προγράμματος αφορούσε στην ενημέρωση του κοινού, των υπαλλήλων του δήμου, 

καθώς και διάφορων κοινωνικών ομάδων για την εξοικονόμηση ενέργειας, τα οφέλη που 

προκύπτουν και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από δικαιούχους δήμους στο πλαίσιο του 

Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Οι δράσεις ενημέρωσης ήταν περιορισμένες συγκριτικά με τους συμμετέχοντες δικαιούχους 

δήμους του Προγράμματος. Από τους 59 συνολικά δήμους που ολοκλήρωσαν τα έργα τους, 4 δήμοι 

δραστηριοποιήθηκαν έγκαιρα και χρηματοδοτήθηκαν από το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για να υλοποιήσουν 

τις προτάσεις τους ενημερώνοντας το κοινό μέσω δράσεων όπως ημερίδες, σεμινάρια, 

εκπαιδευτικά παιχνίδια κλπ. 
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Πίνακας 6.22 Οικονομικά στοιχεία για τις Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο 

του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά γεωγραφική περιοχή 

 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται σχηματικά ανά γεωγραφική περιοχή και 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε για τις δράσεις δημοσιότητας.  

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

∆ΡΑΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - 

ΘΡΑΚΗ
                   -                                    -     

ΑΤΤΙΚΗ                     2                       41.279,99   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                    -                                    -     

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
                   -                                    -     

ΗΠΕΙΡΟΣ                    -                                    -     

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                    -                                    -     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
                   -                                    -     

ΚΡΗΤΗ                     1                       30.750,00   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                    -                                    -     

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                     1                       32.269,59   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                    -                                    -     

ΣΥΝΟΛΟ                     4                     104.299,58   

ΑΞΟΝΑΣ 5: ∆ράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης
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Διάγραμμα 6.36 Σχηματική απεικόνιση του κόστους για τις Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά γεωγραφική περιοχή 

 

Διάγραμμα 6.37 Σχηματική απεικόνιση του κόστους για τις Δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 



 
 

  

 

Σελίδα 142 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ 

Στο πλαίσιο του άξονα 5 του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» υλοποιήθηκε ολοκληρωμένο σχέδιο 

δράσεων ενημέρωσης, δημοσιότητας και εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο 

Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος.  

Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο για την εκπαίδευση των Δημοτικών Υπαλλήλων, σχετικά με την 

Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις δράσεις που αφορούσαν το δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος. 

  

Σεμινάριο για την εκπαίδευση των Δημοτικών Υπαλλήλων 
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Επιτυχή καινοτομία στο πλαίσιο του Προγράμματος αποτέλεσε η εκπαίδευση των μαθητών 

δημοτικού σχολείου του Δήμου, μέσω διήγησης παραμυθιών για την εξοικονόμηση ενέργειας και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

 

Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
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Εκπαίδευση μαθητών δημοτικού σχολείου μέσω διήγησης παραμυθιών 
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Τρίπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο  
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Επίσης, στο πλαίσιο ενημέρωσης ΑμεΑ και συγκεκριμένα ατόμων με δυσκολία στην όραση 

δημιουργήθηκαν έντυπα σε μορφή Braille.  

 

Ενημερωτικά έντυπα σε μορφή Braille  

 

Παράλληλα, όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του 

δήμου, με σκοπό την απλή, εύκολη και γρήγορη διάδοση της πληροφορίας κι εκτός δημοτικού 

επιπέδου.  

Το συγκεκριμένο έργο και οι δράσεις που υλοποιήθηκαν για το δήμο Σπάτων - Αρτέμιδος μπορεί να 

εφαρμοσθεί ως έχει και σε άλλους Δήμους της χώρας. 

 

Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 5 του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης, 

δημοσιότητας και εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Βόρειας 

Κυνουρίας.  
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Το ενημερωτικό φυλλάδιο του δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
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Ενημερωτικά έντυπα σε μορφή Braille για άτομα με προβλήματα όρασης 

 

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση του Δήμου στο πλαίσιο του άξονα 5 του Προγράμματος 
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Πρόσκληση σε εκδήλωση του Δήμου στο πλαίσιο του άξονα 5 του Προγράμματος 

 

 

Πρόσκληση σε εκδήλωση του Δήμου στο πλαίσιο του άξονα 5 του Προγράμματος 
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Πράξη: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ XANIΩΝ 

Στο πλαίσιο του Άξονα 5 του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» υλοποιήθηκαν δράσεις ενημέρωσης, 

δημοσιότητας και εκπαίδευσης σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χανίων.  

 

 

Ντοσιέ με γραφική ύλη και ενημερωτικό υλικό που διένειμε ο Δήμος Χανίων στο πλαίσιο της 

ενημέρωσης για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
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Το ενημερωτικό φυλλάδιο του δήμου Χανίων για το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

 



 
 

  

 

Σελίδα 152 

6.7 ΑΞΟΝΑΣ 6 

 

Στο πλαίσιο του άξονα 6 του Προγράμματος επιλέξιμες για χρηματοδότηση ήταν υπηρεσίες 

“Συμβουλευτικής υποστήριξης” για τους δικαιούχους δήμους, οι οποίες αφορούσαν: 

� Προετοιμασία φακέλων σε συνεργασία με τους Δήμους για υποβολή προτάσεων στο 

Πρόγραμμα, 

� Συμβουλευτική υποστήριξη σε Δήμους για την υλοποίηση του Προγράμματος, 

� Ενεργειακές επιθεωρήσεις & έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 

κατόπιν ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 

(άξονας 1).   

Το συνολικό κόστος για τις υπηρεσίες αυτές ανήλθε σε 2.109.201,58 €.    

 

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίου 
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Πίνακας 6.23 Οικονομικά στοιχεία για τη συμβουλευτική υποστήριξη και την έκδοση 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά 

γεωγραφική περιοχή 

 

 

Όπως διαπιστώνεται, με 53 συμβάσεις υπερέχει αριθμητικά η Αττική συμμετέχοντας με ποσοστό 

37% επί του συνολικού κόστους για δαπάνες Συμβουλευτικών υπηρεσιών και ακολουθεί η 

Κεντρική Μακεδονία με 34 συμβάσεις και ποσοστό 24% επί του συνολικού κόστους.    

 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
                 9              102.203,70   

ΑΤΤΙΚΗ                 53              682.157,55   

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                  3                31.206,48   

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                  5                94.950,00   

ΗΠΕΙΡΟΣ                  7                85.876,11   

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                  6              104.384,71   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
                34              539.068,49   

ΚΡΗΤΗ                 12              170.886,38   

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                  4                79.936,94   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                  9              178.126,58   

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                  2                40.404,64   

ΣΥΝΟΛΟ               144            2.109.201,58   

ΑΞΟΝΑΣ 6: Συµβουλευτική Υποστήριξη



 
 

  

 

Σελίδα 154 

 

Διάγραμμα 6.38 Ποσοστιαία κατανομή των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Προγράμματος ανά γεωγραφική περιοχή 
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Πίνακας 6.24 Οικονομικά στοιχεία για τη συμβουλευτική υποστήριξη και την έκδοση 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανά 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

Στον πίνακα 6.24 απεικονίζεται η κατανομή των συμβάσεων ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.   

 

Διάγραμμα 6.39 Σχηματική απεικόνιση της κατανομής των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του 

Προγράμματος  ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

03 Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα

                46              672.683,96   

09 Μακεδονία - Θράκη                 39              634.018,49   

11 Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου                  4                79.936,94   

12 Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα 

- Ήπειρος
                 2                40.404,64   

13 Αττική                 53              682.157,55   

ΣΥΝΟΛΟ               144            2.109.201,58   

ΑΞΟΝΑΣ 6: Συµβουλευτική Υποστήριξη
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» σχεδιάστηκε με τρόπο αισιόδοξο στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής. Το 
Πρόγραμμα στόχευε στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε 
να υπάρξει ένα νέο μοντέλο ολοκληρωμένης προσέγγισης με τεχνικές και άλλες παρεμβάσεις που 
θα προσέδιδαν σημαντικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη στις τοπικές 
κοινωνίες.  Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα προωθούσε δράσεις επίδειξης με άμεσα 
εφαρμόσιμα αποτελέσματα κινητοποιώντας τοπική αυτοδιοίκηση, παράγοντες αγοράς και 
δημότες σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού 
περιβάλλοντος. 

Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν είχαν ως αποτέλεσμα σημαντική 
καθυστέρηση στην υλοποίηση του Προγράμματος. Η έναρξη υλοποίησης των Πράξεων 
καθυστέρησε, μεταξύ άλλων, διότι απαιτήθηκε η έκδοση μιας σειράς Υπουργικών Αποφάσεων 
καθώς και η διενέργεια άλλων διοικητικών ενεργειών προκειμένου να διευθετηθούν διαδικαστικά 
θέματα απαραίτητα για την έναρξη υλοποίησης των πράξεων και κυρίως την χρηματοδότηση τους 
(ενδεικτικά αναφέρεται ότι με το νόμο Ν.4203/01.11.2013 επετεύχθη αύξηση χρηματοδότησης 
από 70% σε 100%). Η μη άμεση ενεργοποίηση των σχετιζόμενων με το έργο υπηρεσιών, η 
πολυμερισμένη ευθύνη και η διάχυση των αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων, η πολυπλοκότητα 
των κανονιστικών κειμένων, η παρεμβολή προσθετών σταδίων ωρίμανσης μεταγενέστερα, η 
νομοθετική ρύθμιση για εξαίρεση από τον ΚΕΝΑΚ και η εξυγίανση του χρηματοδοτικού 
προγράμματος ήταν μερικά ακόμη από τα ποικίλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.  

Το ΚΑΠΕ, με την πολύτιμη εμπειρία του, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς κατάφερε να 
ξεπεράσει τις δυσκολίες και να επιλύσει τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν μέσω της 
εφαρμογής προληπτικών και διορθωτικών μέτρων. 

Από τις Πράξεις που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ολοκληρώθηκαν τελικά 59 Πράξεις με συνολικό 
κόστος 23,4 εκατ. ευρώ και συνολικό συγχρηματοδοτούμενο ποσοστό ύψους 92,40%. Η 
ολοκλήρωση του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» των ΟΤΑ συνέβαλε σε 37,2% εξοικονόμηση 
ενέργειας και σε μείωση εκπομπών CO2 9,8 kt ετησίως. Οι θέσεις εργασίας για την υλοποίηση και 
ολοκλήρωση των 59 Πράξεων του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ανήλθαν στα 183,15 ισοδύναμα 
ανθρωποέτη.   

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τελικά ολοκληρώθηκαν κατ’ αναλογία οι αρχικοί στόχοι του 
Προγράμματος. Επιπλέον, το Πρόγραμμα τελικά συνέβαλλε, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των 
νεότερων ευρωπαϊκών και εθνικών ενεργειακών στόχων, αλλά και συνεισέφερε στους ειδικούς 
στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» και των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας με τις ολοκληρωμένες Πράξεις του Προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»  

 

Α/Α
Κωδικός 

MIS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ
Α.Π. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

1 373657 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 569.903,13 565.055,81 13/04186852/ 2100/24.11.2016

2 373668 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 627.266,71 625.237,92 13/04186853/ 2101/24.11.2016

3 373669 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΟΥΛΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - 

ΒΟΥΛΑΣ - 

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 573.129,84 564.883,53 13/04/183928/1504/30.09.2016

4 373671 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 362.228,78 342.945,12 13/04/183927/1503/30.09.2016

5 373673 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 395.081,25 384.981,50 13/04/170292/16/10.01.2017

6 373676 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 412.573,41 406.096,81 13/04/184485/1696/10.10.2016

7 373682 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΠΑΤΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - 

ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 208.324,09 207.806,00 13/04/184478/1689/10.10.2016

8 373692 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΙΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 373.862,43 372.392,43 13/04186860/ 2108/24.11.2016

9 373702 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 241.964,24 227.327,29 13/04186862/ 2110/24.11.2016

10 373704 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

- ∆ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 320.979,96 301.761,89 13/04/184480/1691/10.10.2016
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Α/Α
Κωδικός 

MIS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ
Α.Π. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

11 373712 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΕΥΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 246.287,34 211.107,12 13/04/170296/20/10.01.2017

12 373721 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 691.750,60 691.750,60 13/04/184484/1695/10.10.2016

13 373722 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 483.362,20 479.811,13 13/04/183926/1502/30.09.2016

14 373724 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΥΡΩΝΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 487.346,47 487.346,47 13/04/183925/1501/30.09.2016

15 373725 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 296.763,31 286.189,18 13/04186854/ 2102/24.11.2016

16 373726 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΑΥΡΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - 

ΤΑΥΡΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ 268.060,96 268.060,96 13/04/184486/1697/10.10.2016

17 373830 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ 742.303,43 738.706,63 13/04/184477/1688/10.10.2016

18 373833 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 228.522,30 110.327,59 13/04/184476/1687/10.10.2016

19 373857 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 333.905,76 306.441,90 13/04/170294/18/10.01.2017

20 373858 ΑΤΤΙΚΗ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ - 

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ 202.830,84 197.889,33 13/04/184479/1690/10.10.2016



 
 

  

 

Σελίδα 161 

 

Α/Α
Κωδικός 

MIS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ
Α.Π. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

21 373637 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΝΑΤ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ

239.454,24 237.954,23 13/04186866/ 2114/24.11.2016

22 373638 ΕΠΑΕ
 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΞΑΝΘΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΤ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ

115.731,92 114.244,42 13/04186865/ 2113/24.11.2016

23 373640 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΦΙΛΙΠΠΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΑΝΑΤ. 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ

165.398,87 160.873,20 13/04186864/ 2112/24.11.2016

24 373643 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ
211.896,94 211.146,94 13/04186858/ 2106/24.11.2016

25 373647 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΡΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ
257.289,81 251.823,63 13/04/170289/13/10.01.2017

26 373738 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΡΓΟΥΣ

∆ΗΜΟΣ ΆΡΓΟΥΣ - 

ΜΥΚΗΝΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 319.744,44 313.502,04 13/04/170288/12/10.01.2017

27 373739 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 297.944,12 287.231,01 13/04/170293/17/10.01.2017

28 373740 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 191.407,36 190.357,36 13/04186857/ 2105/24.11.2016

29 373741 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 565.994,84 565.244,84 13/04186869/ 2117/24.11.2016

30 373745 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 525.820,01 513.358,97 13/04186856/ 2104/24.11.2016



 
 

  

 

Σελίδα 162 

 

Α/Α
Κωδικός 

MIS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ
Α.Π. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

31 373746 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 306.685,46 294.636,34 13/04/184482/1693/10.10.2016

32 373747 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 253.299,61 200.595,97 13/04/184481/1692/10.10.2016

33 373750 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1.090.895,51 947.301,44 13/04186874/ 2122/24.11.2016

34 373753 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 318.374,17 317.708,55 13/04186872/ 2120/24.11.2016

35 373769 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ 565.910,59 557.726,83 13/04186875/ 2123/24.11.2016

36 373771 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΧΑΝΙΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 446.637,51 445.637,51 13/04186867/ 2115/24.11.2016

37 373776 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 457.749,15 454.922,91 13/04186868/ 2116/24.11.2016

38 373873 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 335.901,60 328.707,33 13/04/183923/1499/30.09.2016

39 373875 ΕΠΑΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ 400.348,98 383.525,48 13/04186870/ 2118/24.11.2016

40 373665
ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΣΤΕΡΕΑ 

& ΗΠΕΙΡΟΣ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ
334.137,43 330.630,46 13/04186873/ 2121/24.11.2016



 
 

  

 

Σελίδα 163 

 

Α/Α
Κωδικός 

MIS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ

Α.Π. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

41 373691
ΚΡΗΤΗ & ΝΟΤ. 

ΑΙΓΑΙΟ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 586.010,38 576.780,50 13/04186861/ 2109/24.11.2016

42 373693
ΚΡΗΤΗ & ΝΟΤ. 

ΑΙΓΑΙΟ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΡΟ∆ΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 481.334,50 316.825,21 13/04186863/ 2111/24.11.2016

43 373655
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΥ - 

ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
370.580,50 361.802,30 13/04/184483/1694/10.10.2016

44 373658
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΕΡΒΙΩΝ

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ - 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
438.418,04 419.962,07 13/04/170295/19/10.01.2017

45 373666
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟY
∆ΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
345.483,56 340.232,76 13/04186855/ 2103/24.11.2016

46 373670
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
324.855,36 323.355,36 13/04186871/ 2119/24.11.2016

47 373672
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
335.881,86 331.255,15 13/04/170291/15/10.01.2017

48 373675
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΟΛΙΧΝΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

ΜΕΛΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
458.398,87 457.357,63 13/04/170300/24/10.01.2017

49 373678
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
267.971,74 130.319,31 13/04/170290/14/10.01.2017

50 373680
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΛΑΤΕΟΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
119.873,47 110.340,95 13/04186876/ 2124/24.11.2016
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Α/Α
Κωδικός 

MIS

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΑΞΗ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟ 

ΠΟΣΟ
Α.Π. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

51 373681
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΥΟΣΜΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - 

ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
220.053,05 170.316,47 13/04/171956/167/14.02.2017

52 373685
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΡ∆ΕΛΙΟΥ - 

ΕΥΟΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
370.621,16 358.521,28 13/04/171957/168/14.02.2017

53 373689
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΒΕΡΟΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
231.564,42 214.494,88 13/04/170297/21/10.01.2017

54 373698
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
569.035,14 569.035,14 13/04186859/ 2107/24.11.2016

55 373700
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ

∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - 

ΣΥΚΕΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
261.016,15 261.016,15 13/04/183924/1500/30.09.2016

56 373715
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

∆ΗΜΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
1.183.270,36 767.830,66 13/04/171955/166/14.02.2017

57 373809
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 

ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
454.727,34 454.512,08 13/04/170298/22/10.01.2017

58 373818
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΥΛΑΙΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - 

ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
433.265,84 428.122,25 13/04/170299/23/10.01.2017

59 373820
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΘΡΑΚΗ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

∆ΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
418.099,79 89.118,46 13/04/171954/165/14.02.2017


