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Το γλωσσάρι του SMAFIN 
Το #SMAFINGLOSSARY είναι μια νέα ενότητα που ξεκίνησε από την
ομάδα έργου του SMAFIN στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία
στοχεύει να εξετάσει τους όρους και τις συντμήσεις που σχετίζονται
με την ενέργεια και την ενεργειακή απόδοση και να τις μοιραστεί με
το κοινό μέσω μιας σειράς εβδομαδιαίων αναρτήσεων στους
λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης του SMAFIN - Twitter,
LinkedIn και Facebook. Οι προγραμματισμένες αναρτήσεις
ανεβαίνουν κάθε Τρίτη, εμβαθύνοντας σε ένα ευρύ φάσμα
ενεργειακών όρων.

Ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας αυτής της εκστρατείας προέκυψε ως
φυσική ανάγκη, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται
για τον τομέα της ενέργειας στην εποχή μας. 

Γίνετε µέλος της κοινότητας SMAFIN 
Το έργο SMAFIN υποστηρίζει τον συνεχή διάλογο μεταξύ των
ενδιαφερομένων. Στο πλαίσιο του e-Forum, υπάρχουν πληροφορίες
σχετικά με χρηματοδοτικά εργαλεία, βέλτιστες πρακτικές, κα ενώ
μπορείτε να συμμετέχετε στις συζητήσεις μεταξύ των μελών της
κοινότητας του έργου.

Εγγραφείτε στο https://www.smafin.eu/forum/

Η άνοιξη του 2022 σηματοδοτεί τον 2ο κύκλο συζητήσεων στρογγυλής 
τραπέζης του έργου SMAFIN οι οποίες θα διοργανωθούν στη Βουλγαρία, 
την Κροατία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία με έμφαση στο σχεδιασμό και 
την εφαρμογή πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και σχετικών χρηματο-
δοτικών προγραμμάτων. Σε συνέχεια της δημοσίευσης του 2ου πακέτου 
της Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής στα τέλη του 2021, η χρονική 
στιγμή είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα για να συζητηθούν οι πιο αποτε-
λεσματικοί τρόποι αξιοποίησης των διαθέσιμων επιχορηγήσεων με στόχο 
την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα παρουσιαστούν επιτυχημένα 
Ευρωπαϊκά παραδείγματα που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο του έργου, 
προκειμένου να παρασχεθούν κίνητρα και τεχνογνωσία για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή αντίστοιχων πρωτοβουλιών σε εθνικό 
επίπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι από σημαντικούς φορείς του πολιτικού, 
οικονομικού, επιχειρηματικού, κατασκευαστικού και ακαδημαϊκού 
τομέα θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να συζητήσουν, να 
σχολιάσουν, να προτείνουν και να συμβάλουν στην διαμόρφωση της 
εθνικής πολιτικής και των σχετικών οικονομικών εργαλείων.

Προσεχείς συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης του έργου SMAFIN:

• Βουλγαρία, Για την αντιμετώπιση των πιο πιεστικών ζητημάτων, όσον 
αφορά στις συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις με τους κύριους 
ενδιαφερόμενους φορείς και τα μέλη της ομάδας εργασίας, η 2η 
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στη Βουλγαρία με τίτλο «Διαχείριση 
ενέργειας σε Δήμους και βιώσιμες ενεργειακές επενδύσεις» 
διοργανώνεται στις 16-17 Μαρτίου 2022, στο Borovets, στο ξενοδοχείο 
Samokov και διαδικτυακά. Τα ακόλουθα θέματα έχουν επιλεγεί 
προσεκτικά ως βασικοί πυλώνες της εκδήλωσης: Συστήματα διαχείρισης 
ενέργειας σε Δήμους και ο ρόλος τους στην προσέλκυση 
χρηματοδότησης. Ενεργειακές Κοινότητες στη Βουλγαρία, προκλήσεις 
και λύσεις και τέλος Μείωση της ενεργειακής φτώχειας μέσω πολιτικών 
και μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το 
EnEffect (www.eneffect.bg) και υποστηρίζεται από το Δίκτυο Δήμων για 
την Ενεργειακή Απόδοση EcoEnergy (www.ecoenergy-bg.net) και το Na-
tional Trust EcoFund (https://ecofund-bg.org).

• Κροατία, Χρηματοδότηση μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε 
πολυκατοικίες και στη βιομηχανία, η συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 
που θα διοργανωθεί στις  13-14/4/2022, στοχεύει στην ενθάρρυνση του 
διαλόγου μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων από την Κροατία 
σχετικά με την αύξηση των διαθέσιμων κεφαλαίων και την καλύτερη 
κατανομή τους για επενδύσεις σε μέτρα EE και ΑΠΕ στα κτήρια και τη 
βιομηχανία (πρωτίστως προερχόμενα από το Μηχανισμό Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας και το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα). Η υιοθέτηση 
και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Εθνικού Σχεδίου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τον Ιούλιο του 2021, άνοιξε μια εντελώς 
νέα σειρά θεμάτων συζήτησης και αναμένεται να συμβάλει στον 
διάλογο σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής υλοποίησης των 
προβλεπόμενων επενδύσεων στον κτηριακό τομέα και τη βιομηχανία 
(δημιουργία one stop shops, με χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και 
του μοντέλου Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης). 

• Ελλάδα, Η 2η  συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην Ελλάδα θα 
διοργανωθεί διαδικτυακά στις 14 Απριλίου 2022, στοχεύοντας να 
συμβάλει στο διάλογο που ξεκίνησε στη διάρκεια της 1ης διοργάνωσης 
τον Μάιο του προηγούμενου έτους αλλά και των εξωτερικών ομάδων 
εργασίας που εργάζονται συστηματικά καθόλη τη διάρκεια του έργου. 
Βασισμένη στην προηγούμενη επιτυχημένη δομή των SEIFs, θα 
παρουσιάσει τις εξελίξεις σε θέματα πολιτικής ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και θα συζητήσει 
θέματα όπως η προκήρυξη του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ», η 
δημιουργία Υπηρεσίας μιας Στάσης (one stop shop) στο πλαίσιο του 
εθνικού προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», και η Ταξινομία. Περισσότερες 
πληροφορίες θα μπορείτε να βρείτε το επόμενο διάστημα στην 
ιστοσελίδα του έργου www.smafin.eu.

• Ρουμανία, Τα θέματα της 2ης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στη 
Ρουμανία με τίτλο «Χρηματοδτικές λύσεις για βιώσιμη αύξηση της 
Ενεργειακής Απόδοσης στα Κτήρια και τη Βιομηχανία» που θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, στις 12 Απριλίου 2022, καθορίστηκαν 
κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης της ομάδας εργασίας του έργου. 
Τα θέματα της εκδήλωσης επιλέχθηκαν με γνώμονα τη συνέχιση της 
υποστήριξης του SMAFIN στις εθνικές προσπάθειες για τη 
λειτουργικότητα διαφόρων εργαλείων για τη χρηματοδότηση έργων 
ενεργειακής απόδοσης. Τα θέματα των παράλληλων συνεδριών θα 
είναι: Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ανακαίνισης Κατοικιών και Δημόσιων 
Κτηρίων, Επίτευξη στόχων ενεργειακής απόδοσης στη Βιομηχανία και 
Ενεργειακές Υπηρεσίες και Ανάπτυξη Χρηματοδοτικών Μέσων για την 
Εφαρμογή της Εθνικής Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Ανακαίνισης. 

Συνεργασία µε σχετκά έργα
του HORIZON 2020
Οι ομάδες έργου του SMAFIN και του RoundBALTIC συναντήθηκαν 
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021, για να καθορίσουν τους 
κοινούς τομείς μεταξύ των δύο έργων που μπορούν αποτελέσουν 
αντικείμενο συνεργασίας, καθώς και τα αποτελέσματα έως τώρα τα 
οποία μπορούν να μοιραστούν μεταξύ τους ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από την υλοποίηση των δύο έργων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, το SMAFIN συμμετείχε επίσης στη 
δεύτερη διαδικτυακή εκδήλωση του Round BALTIC, στις 10 
Φεβρουαρίου 2022. Σκοπός της ήταν να υποστηρίξει τις δημόσιες 
αρχές στη λήψη έξυπνων αποφάσεων για να επιταχυνθούν 
επενδύσεις ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο τομέα. 
Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο https://roundbaltic.eu-
/second-learning-event/

Εκδηλώσεις SMAFIN 
Κροατία
Τα έως τώρα αποτελέσματα του έργου SMAFIN θα παρουσιαστούν 
στο συνέδριο “ETU Initative” που στοχεύει να συγκεντρώσει 
Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές πρωτοβουλίες και έργα τα οποία 
προωθούν μια δίκαιη και βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση. Το 
συνέδριο έχει προγραμματιστεί για τις 15 έως τις 17 Μαρτίου στη 
Βαρκελώνη. Τα αποτελέσματα του SMAFIN θα παρουσιαστούν στο 
πάνελ με θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση της ενεργειακής 
μετάβασης.

Αποτελέσµατα των πρόσφατων
συναντήσεων των Οµάδων Εργασίας 
Βουλγαρία
Η 3η συνάντηση της Ομάδας Εργασίας διοργανώθηκε διαδικτυακά, 
μέσω της πλατφόρμας ZOOM, στις 8 Φεβρουαρίου 2022. Κύριος 
στόχος της συνάντησης ήταν η οριστικοποίηση των θεμάτων για τις 
παράλληλες συνεδρίες για τη συζήτηση τρογγυλής τραπέζης καθώς 
και η συγκέντρωση προτάσεων για συντονιστές και βασικούς 
ομιλητές. Τα μέλη της Ομάδας επέλεξαν τις ημερομηνίες 16 και 17 
Μαρτίου ως καταλληλότερες για την εκδήλωση, μια και συμπίπτουν 
με την νέα έκδοση του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας που αναμένεται στις 15 Μαρτίου. Υπήρξε ομόφωνη 
απόφαση για τη διοργάνωση της στρογγυλής τραπέζης σε υβριδική 
μορφή – διαδικτυακά και μέχρι 30 συμμετέχοντες αυτοπροσώπως, 
με σεβασμό σε όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς για την 
COVID στη χώρα. Επιπλέον, τα μέλη της ΟΕ συμφώνησαν ότι η 
διεξαγωγή της εκδήλωσης σε διάστημα δύο ημερών μπορεί να 
αποδειχθεί πιο παραγωγική.

Κροατία
Η επόμενη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας στην Κροατία θα 
πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το πρώτο δεκαπενθήμερο του 
Μαρτίου. Οι συμμετέχοντες θα είναι εκπρόσωποι υπουργείων, 
εταιρειών διαχείρισης κτηρίων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και 
παρόχων υπηρεσιών. Μαζί θα συζητήσουν πώς θα αξιοποιηθούν τα 
συμπεράσματα της προηγούμενης συνάντησης της ΟΕ για τη 
διοργάνωσης της 2ης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης τον Απρίλιο, 
καθώς και τις δυνατότητες προώθησης των τρεχόντων μέτρων 
πολιτικής και σχετικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

Ελλάδα
Η επόμενη διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του 
SMAFIN στην Ελλάδα θα διοργανωθεί στις 3 Μαρτίου 2022 και αυτή 
τη φορά τα μέλη της που εκπροσωπούν υπουργεία, τράπεζες, 
σχετικά Ευρωπαϊκά έργα και διαχειριστές κτηρίων θα συζητήσουν 
τις δυνατότητες βελτίωσης μέτρων πολιτικής και χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων καθώς και την επιλογή βέλτιστων πρακτικών για την 
υποστήριξη της διαδικασίας.

Ρουμανία
Δύο συναντήσεις της Ομάδας Εργασίας (2η & 3η) έχουν 
διοοργανωθεί στη Ρουμανία τους τελευταίους μήνες.

Η 2η διαδικτυακή συνάντηση της Ομάδας εργασίας του SMAFIN στη 
Ρουμανία πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2021. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν πολλοί εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων 
που εμπλέκονται στο σχεδιασμό μηχανισμών χρηματοδότησης για 
έργα ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και 
συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Επενδύσεων 
και Ευρωπαϊκών Έργων, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων 
και Διοίκησης και το Υπουργείο Ενέργειας. Τα μέλη της Ομάδας 
συζήτησαν τις εξελίξεις μετά την πρώτη στρογγυλή τράπεζα του 
SMAFIN, προσδιορίζοντας τα σχετικά θέματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν για τη διοργάνωση της 2ης την άνοιξη του 2022. 
Συμφωνήθηκε ότι η συμπερίληψη παράλληλης συνόδου για τη 
χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία και τις 
υπηρεσίες είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος τόσο για τους 
δημόσιους όσο και για τους ιδιωτικούς φορείς. 

Στις 22 Φεβρουαρίου 2022, τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του 
SMAFIN συναντήθηκαν για 3η φορά διαδικτυακά.  Συμμετείχαν 
πάνω από 30 άτομα εκπροσωπώντας όλο το φάσμα των 
ενδιαφερομένων δημιουργώντας μια εξαιρετική ευκαιρία επιλογής 
των θεμάτων για τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα SMAFIN που θα 
διοργανωθεί τον Απρίλιο του 2022. Κατά τη διάρκεια της 
συζητήθηκε, βελτιώθηκε και συμφωνήθηκε το πρόγραμμα της. Το 
τελευταίο μέρος της συνάντησης μετατράπηκε σε μια μίνι συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης για θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, όπως η 
καλύτερη προσέγγιση για την ενεργοποίηση του θεσμού των 
ενεργειακών κοινοτήτων και ο έγκαιρος εντοπισμός των εμποδίων 
στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη έργων για να υποστηριχθεί η 
ετοιμότητα των αιτούντων να υποβάλουν προτάσεις όταν 
προκυρηχθούν σχετικές προσκλήσεις για έργα. Ο επικοδομητικός 
διάλογος εμπλούτισε με νέες ιδέες την ομάδα ως προς τη 
διοργάνωση της συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ώστε να 
μεγιστοποιηθούν τα οφέλη από αυτήν.

BEFORE AFTER

3o Ενηµερωτικό ∆ελτίο
Φεβρουάριος 2022

Επικοινωνήστε µαζί µας:

Το ΚΑΠΕ είναι ο
συντονιστής του
έργου SMAFIN.

REGEA
από την Κροατία

INZEB
από την Ελλάδα

EnEf fect
Consult

από τη Βουλγαρία

ENERO
από τη Ρουμανία

PRO-NZEB/
URBAN IN CERC
από τη Ρουμανία

- Consortium -

https://twitter.com/smafin_eu

https://www.linkedin.com/company/smafin-h2020-project 

https://www.facebook.com/smafinproject

www.smafin.eu


