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Ιστορικό

 Η ΕΕ, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Smart Finance for Smart Buildings, ξεκίνησε τη διοργάνωση

συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης διαδοχικά στα κράτη μέλη, με σκοπό το διάλογο μεταξύ

εθνικών φορέων, επενδυτών, στελεχών της αγοράς σχετικά με τις επενδύσεις στην ενεργειακή

αναβάθμιση των κτιρίων.

 Στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, διοργανώθηκαν:

Εισαγωγικό συνέδριο για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης σε Ελλάδα και Κύπρο,

στις 31/5/2018,

1η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης, στις

25/10/2018,

2η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης στην

Ελλάδα, στις 7/3/2019.



Συνέδριο-SEIFs

 Το πρώτο συνέδριο αποσκοπούσε στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών από την Ελλάδα και

την Κύπρο σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, με

τη χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων και καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων, ιδίως στον τομέα των

κτιρίων και της βιομηχανίας.

 Οι ομιλητές αυτού του πρώτου SEIF εστίασαν στην πρακτική εμπειρία στην ανάπτυξη και

διάρθρωση επενδυτικών προγραμμάτων.

 SEIFs (Sustainable Energy Investment Forums)  Δημόσιες συζητήσεις (φόρουμ) σχετικά

με τις επενδύσεις στη «βιώσιμη» (αειφόρο) ενέργεια!



Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης-SEIFs

 Οι 2 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησαν επικεντρώθηκαν στην ενεργειακή

ανακαίνιση κτιρίων κατοικιών, δημόσιων και εμπορικών κτιρίων, εξετάζοντας χρηματοδοτικούς

μηχανισμούς και σχήματα όπως:

 υπηρεσίες μια στάσης (one stop shop),

 συμβάσεις ενεργειακών υπηρεσιών (EPC),

παρουσιάζοντας την εμπειρία από συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και

εστιάζοντας σε μηχανισμούς που μειώνουν τον επενδυτικό κίνδυνο.

 Παρόλες τις γόνιμες συζητήσεις και τα χρήσιμα συμπεράσματα του πρώτου κύκλου, λίγα

στοιχεία από αυτά ενσωματώθηκαν στα εθνικά κείμενα πολιτικής που ακολούθησαν, καθώς ο

σκοπός των συναντήσεων ήταν περισσότερο η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.



Από τα SEIFs στο έργο SMAFIN

 Με σκοπό την υποστήριξη της συνέχισης του εθνικού διαλόγου και της αξιοποίησης των

αποτελεσμάτων του, το ΚΑΠΕ υπέβαλε σχετική πρόταση στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η

επιτυχία της οποίας οδήγησε στο σημερινό έργο SMAFIN.

 Το ΚΑΠΕ, ως το Eθνικό Συντονιστικό Kέντρο και επίσημος σύμβουλος του ΥΠΕΝ στους τομείς

δραστηριότητάς του (ΑΠΕ / ΟΧΕ / ΕΞΕ), είχε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία και την υλοποίηση

των 3 εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου των Φόρουμ για τις

επενδύσεις στην Αειφόρο Ενέργεια για την Ελλάδα.

 Επίσης, συνεργάτες του ΚΑΠΕ συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας για την προετοιμασία του

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το οποίο υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή στα τέλη του 2019, τις προτεραιότητες του οποίου ακολουθεί το έργο SMAFIN,

συνεπώς και η θεματολογία της σημερινής συζήτησης.



Σκοπός του έργου SMAFIN

 Το έργο SMAFIN είναι τριετές, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα HORIZON 2020, και υλοποιείται

σε 4 κράτη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία) με σκοπό:

 την υποστήριξη της έξυπνης χρηματοδότησης για ενεργειακές επενδύσεις κυρίως σε ιδιωτικά

και δημόσια κτίρια, αλλά και στις ΜΜΕ, τη βιομηχανία και τις υποδομές,

οργανώνοντας συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας, τουλάχιστον μια ανά έτος σε κάθε χώρα.

Ειδικοί στόχοι:

Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των SEIFs

Σύνταξη προτάσεων πολιτικής για χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν την

ενεργειακή αποδοτικότητα

Σύνδεση των σχετικών πρωτοβουλιών και όλων των ενδιαφερομένων μέσω των

συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και της διαδικτυακής πλατφόρμας του έργου

www.smafin.eu

http://www.smafin.eu/


Βασικές δράσεις

 Καταγραφή των εμποδίων που παρατηρούνται για τη χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων

εξοικονόμησης ενέργειας, των καλών πρακτικών, αλλά και των εργαλείων που μπορούν να

υποστηρίξουν τη διαδικασία χρηματοδότησης της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

 Συναντήσεις ομάδων εργασίας εμπειρογνωμόνων για την προετοιμασία των συζητήσεων

στρογγυλής τραπέζης και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.

 Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης (1 ανά έτος, ανά χώρα)

 Ηλεκτρονική πλατφόρμα SMAFIN (www.smafin.eu) που περιέχει: Νέα, Εργαλειοθήκη, E-Forum για

την ανταλλαγή απόψεων και επικοινωνιακό υλικό.

http://www.smafin.eu/


Βασικές δράσεις

 Οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης στοχεύουν:

Δημιουργία γνώσης μεταξύ των 
ενδιαφερομένων

Ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ 
των ενδιαφερομένων

Ενεργοποίηση συζήτησης και 
εξαγωγή συμπερασμάτων

Υποστήριξη πιθανών συνεργιών και κοινών 
δραστηριοτήτων

Υποστήριξη της λήψης αποφάσεων παρέχοντας 
προτάσεις για βελτίωση των μέτρων πολιτικής 
και των χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα 

ενεργειακής απόδοσης



Ενδιαφερόμενοι

 Bασικός παράγοντας επιτυχίας του SMAFIN είναι οι ενδιαφερόμενοι και η ενεργή συμμετοχή τους από το

αρχικό στάδιο του έργου  Η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του έργου και των ομάδων-στόχων σε

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι υψηλή προτεραιότητα.

 Αναλυτικά, το έργο απευθύνεται σε:

• Τράπεζες, άλλους χρηματοδοτικούς φορείς και ESCOs,

• Εθνικές δημόσιες αρχές, κυρίως τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Ανάπτυξης

και Επενδύσεων, και τις Διαχειριστικές Αρχές των αντίστοιχων ΕΠ,

• Τοπικές και περιφερειακές αρχές,

• Συλλόγους επαγγελματιών (τεχνικών/κατασκευαστικών εταιρειών, ΜΜΕ) και βιομηχανικές ενώσεις,

ενώσεις καταναλωτών και διάφορους παρόχους υπηρεσιών

• Ακαδημαϊκούς φορείς

• Μέσα μαζικής ενημέρωσης.



Αναμενόμενα αποτελέσματα

 Το έργο SMAFIN φιλοδοξεί στη διάρκεια ζωής του:

 να συνεισφέρει στη βελτίωση των μέτρων πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια

σε συνδυασμό με αναβάθμιση των εργαλείων έξυπνης χρηματοδότησης και

 να αφήσει παρακαταθήκη τη μεθοδολογία για μόνιμη λειτουργία της ηλεκτρονικής

πλατφόρμας και των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και μετά τη λήξη του έργου.

 Εταίρος του έργου SMAFIN από την Ελλάδα είναι το Iνστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής

Ενεργειακής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.




