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Ππογπαμμαηική πεπίοδορ 2014-2020 

Φπημαηοδοηικέρ πποηεπαιόηηηερ ΔΣΠΑ 2014-2020: 
 
• Δλίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο θαη ηεο εμωζηξέθεηαο ηωλ 

επηρεηξήζεωλ, κεηάβαζε ζηελ πνηνηηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα κε αηρκή ηελ 
θαηλνηνκία θαη αύμεζε ηεο εγρώξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο 
 
• Αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηθαλνηήηωλ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ – ελεξγόο 
θνηλωληθή ελζωκάηωζε 
 
• Προστασία τοσ περιβάλλοντος – μετάβασε σε μία οικονομία 
υιλική στο περιβάλλον 
 
• Αλάπηπμε – εθζπγρξνληζκόο – ζπκπιήξωζε ππνδνκώλ γηα ηελ 
νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή αλάπηπμε 
 
• Βειηίωζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 
δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο 



Ππογπαμμαηική πεπίοδορ 2014-2020 

Βαζικοί ζηόσοι ππογπαμμαηικήρ πεπιόδος 2014-2020: 
 
• Βειηίωζε αληαγωληζηηθόηεηαο θαη εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ trade balances 
 

• Αύμεζε επελδύζεωλ θαη ζέζεωλ εξγαζίαο 
 

• Αύμεζε ζπλνιηθήο παξαγωγηθόηεηαο  
 

• Μείωζε αλεξγίαο  
 

• Αύμεζε θαηά θεθαιή εηζνδήκαηνο ζηα πξν θξίζεο επίπεδα 
 

• Μείωζε εμάξηεζεο νηθνλνκίαο από ηελ εζωηεξηθή θαηαλάιωζε  
 

• Προστασία περιβάλλοντος και βελτίωσε ποιότετας δωής   
 

• Μείωζε νηθνλνκηθώλ, θνηλωληθώλ θαη ρωξηθώλ δηαθνξώλ θαη επίηεπμε 
εθζπγρξνληζκνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κξάηνπο 



Ππογπαμμαηική πεπίοδορ 2014-2020 

Δςπωπαϊκά Γιαπθπωηικά  
και Δπενδςηικά Ταμεία (ΔΓΔΤ) 

 Σύνολο διαθέζιμων κοινοηικών πόπων:  

20,68 διρ €  
(ζε όποςρ κοινοηικήρ ζςνδπομήρ)   

13 Πεπιθεπειακά  
Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα 

7 Τομεακά  
Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα 

Δςπωπαϊκό Ταμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΤΠΑ)  

8,16 διρ €  

(ζε όποςρ κοινοηικήρ ζςνδπομήρ) 



Ππογπαμμαηική πεπίοδορ 2014-2020 

Τομεακά επισειπηζιακά ππογπάμμαηα (ζε όποςρ κοινοηικήρ 
ζςνδπομήρ)  

 
1. Αληαγωληζηηθόηεηα, Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία – ΔΠΑΝΔΚ  

(3,646 δηζ. επξώ) 
 

2. Υπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε (4,334 δηζ. επξώ) 
 

3. Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε  
(2,105 δηζ. επξώ) 
 

4. Μεηαξξύζκηζε Γεκόζηνπ Τνκέα (0,377 δηζ. επξώ) 
 

5. Τερληθή Βνήζεηα (0,318 δηζ. Δπξώ) 
 

6. Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (4,234 δηζ. επξώ) 
 

7. Αιηείαο θαη Θάιαζζαο (0,389 δηζ. επξώ) 
 

13 Πεπιθεπειακά Δπισειπηζιακά Ππογπάμμαηα (5,279 δηζ. επξώ) 



Ππογπαμμαηική πεπίοδορ 2014-2020 

Δνέπγεια 

Θεμαηικόρ ζηόσορ 4  

«Υποζηήπιξη ηηρ μεηάβαζηρ ππορ 
μια οικονομία σαμηλών εκπομπών 
διοξειδίος ηος άνθπακα ζε όλοςρ 

ηοςρ ηομείρ» 

Θεμαηικόρ ζηόσορ 7  

«Πποώθηζη ηων βιώζιμων 
μεηαθοπών και άπζη ηων 

εμποδίων ζε βαζικέρ 
ςποδομέρ δικηύων»  

Σύνολο πόπων ΔΤΠΑ  
(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο) 

 
1.313.090.725,00 € 

(ζε όξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο) 

Σύνολο πόπων ΔΤΠΑ  
(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Απνζεκαηηθνύ Δπίδνζεο) 

 
1.664.801.695,00 € 

(ζε όξνπο θνηλνηηθήο ζπλδξνκήο) 



Πόποι για ηον ηομέα ηηρ ενέπγειαρ καηά 
ηην Ππογπαμμαηική Πεπίοδο 2014-2020 

13 Πεπιθεπειακά  
Δπισειπηζιακά  
Ππογπάμμαηα 

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα 
«Ανηαγωνιζηικόηηηα,  
Δπισειπημαηικόηηηα 

και Καινοηομία» 

Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα  
Υποδομέρ Μεηαθοπών,  

Πεπιβάλλον 
& Αειθόπορ Ανάπηςξη 

Σύμξλξ (Δημόζια Δαπάμη): 1,23 διπ €  

Ηλεκτοισμόπ: 210,96 εκ. €   ΑΠΕ: 118,79 εκ. €   ΣΗΘΥΑ: 38,61 εκ. € 

Φρσικό Αέοιξ: 210,50 εκ. €   Ένρπμξι Μετοητέπ: 59 εκ. € 

Ενξικξμόμηζη Εμέογειαπ: 592,02 εκ. € εκ ηωμ ξπξίωμ  

 Καηξικίεπ: 292,218 εκ. €   

 Δημόζια κηίοια: 249,81 εκ. €,  

ΜΜΕ: 50,03 εκ. € 



Κύπιερ επενδςηικέρ πποηεπαιόηηηερ 

Βεληίωζη  
ενεπγειακήρ αποδοηικόηηηαρ  

κηιπίων και επισειπήζεων  
(καηοικίερ, γπαθεία,  
δημόζια κηίπια, κλπ.) 

 
επισοπηγήζειρ, δάνεια,  

εγγςήζειρ, κλπ. 

Δνεπγειακέρ ςποδομέρ: 
 

• Δνίζσςζη δικηύων  
μεηαθοπάρ  

& διανομήρ ηλεκηπιζμού  

και θςζικού αεπίος 
• Δγκαηάζηαζη εςθςών ζςζηημάηων  

μέηπηζηρ ενέπγειαρ 
 

επισοπηγήζειρ 

 
 

Πποώθηζη ηων ΑΠΔ και ηηρ ΣΗΘΥΑ 
 

επισοπηγήζειρ, δάνεια,  
εγγςήζειρ, κλπ. 

  



Βεληίωζη ενεπγειακήρ αποδοηικόηηηαρ 

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηώλ 

 Φακειό εηζόδεκα ηδηνθηήηε 

 Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα ειάρηζηα επίπεδα ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ & ππνδνκώλ 

 Παξεκβάζεηο ζε ελεξγνβόξα θηίξηα 

 Δπηινγή ησλ θηηξίσλ κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

 Φξήζε θηηξίνπ, πξνθίι ιεηηνπξγίαο, παιαηόηεηα ζπζηεκάησλ, ζπλνιηθή επηθάλεηα, θαηεγνξία 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο  

 Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα ειάρηζηα επίπεδα ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 

 

 



Βεληίωζη ενεπγειακήρ αποδοηικόηηηαρ 

 Βειηίσζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ  

 Παξεκβάζεηο ζην θηηξηαθό θέιπθνο  

 Αλαβάζκηζε εζσηεξηθώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπζηεκάησλ δηαλνκήο ει. 

Δλέξγεηαο 

 Αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηόζν γηα 

ρξήζε ςύμεο / ζέξκαλζεο ρώξσλ όζν θαη ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

 Αλαβάζκηζε ή θαη έληαμε λέσλ πιηθώλ θαη εμνπιηζκνύ γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηώλ 

ελέξγεηαο. 

 Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ θσηηζκνύ 

Οι παπεμβάζειρ ζηα κηίπια θα ππέπει να ξεπεπνούν ηα ελάχιζηα επίπεδα ενεπγειακήρ 

απόδοζηρ 

 

 

 



Παπεμβάζειρ Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ 

 Νομιμόηηηα / κςπιόηηηα κηιπίος - έπγος 

 Υαπακηηπιζηικά κηιπίος 

 Φξήζε θηηξίνπ, πξνθίι ιεηηνπξγίαο, παιαηόηεηα ζπζηεκάησλ, ζπλνιηθή επηθάλεηα, θαηεγνξία 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο  

 Ωπιμόηηηα ππόηαζηρ / Αποδοηικόηηηα έπγος 

 Επίηεςξη ζηόσων ενεπγειακήρ αναβάθμιζηρ 

 Οη παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα μεπεξλνύλ ηα ειάρηζηα επίπεδα ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 

Ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις 

 

 

 



Πποώθηζη ΑΠΔ – ΣΗΘΥΑ - 
Τηλεθέπμανζηρ 

 Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη ζπκπαξαγσγήο ζεξκόηεηαο θαη 

ειεθηξηζκνύ πςειήο απόδνζεο (ΣΗΘΥΑ)  

 Βηνκάδα – εθκεηάιιεπζε νξγαληθώλ ππνιεηκκάησλ 

 Γεσζεξκία 

 Αλάπηπμε – αλαβάζκηζε δηθηύσλ ηειεζέξκαλζεο 

 Τειεζεξκάλζεηο ζηηο Πεξηθέξεηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε, Φιώξηλα, Ακύληαην) 

θαη Πεινπνλλήζνπ (Μεγαιόπνιε) 
 



 

 

Πόποι ανά ηομέα παπέμβαζηρ 

 

Σομέαρ παπέμβαζηρ 

 ΤΝΟΛΑ ΕΠΑΝΕΚ ΤΜΕΠΕΡΡΑΑ ύνολο ΠΕΠ 

 

Αλαθαίληζε ησλ δεκνζίσλ ππνδνκώλ κε 

ζθνπό ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε, έξγα 

επίδεημεο θαη κέηξα ζηήξημεο 249.813.477,00   12.786.368,75   31.103.750,00   205.923.358,25   

 

Αλαθαίληζε ησλ θαηνηθηώλ κε ζθνπό ηελ 

ελεξγεηαθή απόδνζε, έξγα επίδεημεο θαη 

κέηξα ζηήξημεο 292.175.274,25   248.055.556,25   0,00   44.119.718,00   

 

Έξγα ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαη επίδεημεο 

ζε ΜΜΔ θαη κέηξα ζηήξημεο 50.028.874,75   32.028.874,75   0,00   18.000.000,00   

  

ΤΝΟΛΟ 592.017.626,00 292.870.799,75 31.103.750,00 268.043.076,25 



Δκ ηων πποηέπων αιπεζιμόηηηερ ζηον 
ηομέα ηηρ Δνέπγειαρ 

 4.1: Πξνώζεζε νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθώλ βειηηώζεσλ ζηελ απνδνηηθόηεηα 

ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο, θαζώο θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθώλ επελδύζεσλ ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα θαηά ηελ θαηαζθεπή ή 

αλαθαίληζε θηηξίσλ 

 Θέζπηζε κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηελ ελεξγεηαθή 

απόδνζε θηηξίσλ (άξζξα 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο 2010/31) 

 νη απαηηήζεηο ηνπ θξηηεξίνπ δελ ηθαλνπνηνύληαη ζε όηη αθνξά ζηνλ θαζνξηζκό ησλ βέιηηζησλ από 

πιεπξάο θόζηνπο επηπέδσλ ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο 

 Λήςε κέηξσλ γηα ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ 

(άξζξν 11 ηεο Οδεγίαο 2010/31) 

 Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή απόδνζε (άξζξν 3 

ηεο Οδεγίαο 2010/31) 

 Μέηξα γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο από ηνπο ηειηθνύο ρξήζηεο θαη γηα ηηο 

ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο (άξζξν 13 ηεο Οδεγίαο 2006/32) 



Σας εσταριστώ πολύ για 

τεν προσοτή σας 


