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1 Εισαγωγή
1.1 Σκοπός της μελέτης
H ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές ενέργειας αποτελεί μια αναγκαιότητα, αναγνωρισμένη σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ενώ
συνιστά και μία σημαντική ευκαιρία για τον εκδημοκρατισμό του ενεργειακού σχεδιασμού και την ταυτόχρονη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στον ενεργειακό τομέα. Στο αίτημα για την ενεργειακή μετάβαση
καλούνται να ανταποκριθούν οι Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές, καθώς αποτελούν χωρικές και διοικητικές
ενότητες με μεγάλο δυναμικό πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια αποτελεσμάτων, όσον αφορά στον σχεδιασμό
και την υλοποίηση έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και εγκατάστασης συστημάτων των ΑΠΕ.
Μπορούν να αξιοποιήσουν τη θεσμική τους δομή, τις υπάρχουσες ευνοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και
τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει με τους πολίτες και τους τοπικούς παράγοντες / επιχειρηματίες και να
ωφελήσουν το περιβάλλον, ενισχύοντας παράλληλα την επιχειρηματικότητα.
Η μελέτη αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία ενός οδηγού εύρεσης διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων προς
τους δήμους για την υλοποίηση δράσεων για την ενέργεια και το κλίμα, με βασικό άξονα τη χρήση εναλλακτικών
και ηπιότερων μορφών ενέργειας, έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του
ενεργειακού αποτυπώματος. Στους άξονες αυτούς περιλαμβάνονται δράσεις:
✓
✓
✓
✓
✓

εξοικονόμησης ενέργειας,
χρήσης ΑΠΕ,
διαχείρισης αποβλήτων,
βιώσιμων μεταφορών (ηλεκτροκίνηση κα)
βιώσιμου πολεοδομικού αστικού σχεδιασμού.

Η μελέτη εκπονήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου 2021 και αφορά δήμους της χώρας, με πληθυσμό από
13.000 έως 80.000 κατοίκους.

1.2 Μεθοδολογία μελέτης
Για την εκπόνηση του οδηγού, δημιουργήθηκε ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε σε
αρμόδιους υπαλλήλους 11 ενδεικτικών δήμων της χώρας, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται και οι Δήμοι που
συμμετέχουν στο έργο BEACON.
Το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους των
δήμων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν στην εύρεση και τη
χρήση των χρηματοδοτικών εργαλείων (το ερωτηματολόγιο παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
).Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αξιολογήθηκαν, ομαδοποιήθηκαν και έχουν συμπεριληφθεί στην
παρούσα μελέτη.
Επιπλέον, έγινε δευτερογενής έρευνα σε δημοσιοποιημένα στοιχεία, κυρίως από το διαδίκτυο, τα οποία έχουν
συμπεριληφθεί, μετά από επεξεργασία.
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Κατά την διαδικασία αποτύπωσης των χρηματοδοτικών πηγών και μέσων που δύναται να αξιοποιήσουν οι
δημοτικές αρχές έγινε κατηγοριοποίηση τους λαμβάνοντας υπόψη τον φορέα χρηματοδότησής του. Για τους
σκοπούς της μελέτης ως «ευρωπαϊκές πηγές» νοούνται αυτές στις οποίες η διαχείριση των κονδυλίων/πόρων
γίνεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ενώ ως «εθνικές πηγές» νοούνται αυτές των οποίων η διαχείριση
γίνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Η ανάλυση περιλαμβάνει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες και έχουν συνάφεια με τις
ακόλουθες προτεραιότητες:

α) πρωταρχική εστίαση
της χρηματοδοτικής
πηγής στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής

β) εστίαση τόσο στον
μετριασμό όσο και στην
προσαρμογή της
κλιματικής αλλαγής και
των επιπτώσεών της

γ) που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν έμμεσα
για χρηματοδότηση
δράσεων για την ενέργεια
και το κλίμα.
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2 Πηγές Χρηματοδότησης των ΟΤΑ Α’ για την υλοποίηση
δράσεων για την Ενέργεια και το Κλίμα στην Ελλάδα
Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2021, η οποία αποτελεί τη μεταβατική
περίοδο μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020 και 2021-2027.

2.1 Εθνικές Πηγές Χρηματοδότησης
Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση των κύριων εθνικών χρηματοδοτικών πηγών και πόρων που
δύναται να αξιοποιηθούν από τους ΟΤΑ Α’ προκειμένου να σχεδιάσουν ή και να υλοποιήσουν δράσεις για την
ενέργεια και το περιβάλλον. Αρχικά παρουσιάζονται οι προβλέψεις του σχεδιασμού του ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς
και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ενώ στη συνέχεια γίνεται εκτενέστερη περιγραφή των
προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων που υφίστανται και βρίσκονται σε εξέλιξη.

2.1.1 ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2021-20271
Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την
ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την τρέχουσα περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ο
αναπτυξιακός σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων, ο οποίος υλοποιείται σταδιακά μέσα από την
έκδοση εγκυκλίων και την υποβολή σχεδίων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία καταρτίζονται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης
(ΕΥΣΣΑ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΕΣΠΑ.
Το 1ο Σχέδιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2020, ενώ παράλληλα,
με την έκδοση της 2ης Εγκυκλίου έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός των Προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027.
Το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει στα ακόλουθα τομεακά και χωρικά επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία
βρίσκονται στο στάδιο της διενέργειας διαβούλευσης επί των αρχικών κειμένων (concept papers), ενώ στη
συνέχεια παρουσιάζονται περισσότερες πληροφορίες για αυτά το οποία εξυπηρετούν τους σκοπούς της
μελέτης.

Τομεακά Προγράμματα
•
•
•
•
•
•

1

ΕΠ «Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή»
ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών»
ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
ΕΠ «Πολιτική Προστασία»
ΕΠ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

https://www.espa.gr/el/Pages/newprogperiod21-27.aspx
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Περιφερειακά Προγράμματα
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΕΠ Ήπειρος
ΕΠ Βόρειο Αιγαίο
ΕΠ Ιόνια Νησιά
ΕΠ Πελοπόννησος
ΕΠ Κρήτη
ΕΠ Δυτική Μακεδονία
ΕΠ Νότιο Αιγαίο
ΕΠ Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
ΕΠ Στερεά Ελλάδα

Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
•
•
•
•

Ελλάδα - Ιταλία
Ελλάδα - Αλβανία
Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία
Ελλάδα - Βουλγαρία

Σύμφωνα με την δημοσιοποιημένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) 2021-2027 έχει επιλεγεί συγκεκριμένος
στόχος πολιτικής ο ΣΠ 2 Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της
προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων,
της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των
κινδύνων, η επίτευξη του οποίου αναμένεται να γίνει μέσω της υλοποίησης των ακόλουθων Επιχειρησιακών
προγραμμάτων:

Πρόγραμμα «Περιβάλλον
Ενέργεια Κλιματική Αλλαγή»

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα Καινοτομία»

Πρόγραμμα για τη «Δίκαιη
Αναπτυξιακή Μετάβαση»
/«Ειδικό Μεταβατικό Πρόγραμμα
για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή
Μετάβαση 2020-2023» | «ΕΜεΠ
ΔΑΜ 2020-2023»

Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας»

13 Περιφερειακά Προγράμματα

Πρόγραμμα «Αλιεία και
Θάλασσα»
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Το Ταμείο Συνοχής θα χρηματοδοτήσει κατά κανόνα τις παρεμβάσεις εθνικής κλίμακας, στρατηγικής σημασίας
ή με διαπεριφερειακό χαρακτήρα. Το ΕΤΠΑ θα χρηματοδοτήσει όλες τις υπόλοιπες παρεμβάσεις κυρίως
περιφερειακής κλίμακας.
Από τα Περιφερειακά Προγράμματα θα χρηματοδοτηθούν κυρίως:
•
•
•
•
•
•

παρεμβάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αποχέτευσης,
πρόσβασης σε πόσιμο νερό, βιώσιμης διαχείρισης νερού,
πράσινες υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
μικρού μεγέθους αντιπλημμυρικά έργα,
τοπικά έργα αποθήκευσης ενέργειας
και έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.

Τα τομεακά Προγράμματα θα χρηματοδοτήσουν δράσεις εθνικής
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνου και της βιοποικιλότητας,
•
•
•
•

ή

στρατηγικής

σημασίας

έργα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες,
προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας,
στοχευμένα αντιπλημμυρικά έργα,
δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού και έργα οριζόντιου χαρακτήρα.

Για τις παρεμβάσεις που προάγουν τη βιώσιμη πολυτροπική αστική κινητικότητα, το τομεακό Πρόγραμμα για
τις μεταφορές θα επικεντρωθεί στη χρηματοδότηση δράσεων σε μέσα σταθερής τροχιάς.
Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης2 επικεντρώνεται κυρίως στη χορήγησή των αναγκαίων μέσων για τις δράσεις
που αφορούν στη δίκαιη μετάβαση των περιοχών που εξαρτώνται περισσότερο από τη χρήση συμβατικών
καυσίμων αφορά στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης και του
Δήμου Μεγαλόπολης, και σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, με την προστασία και αποκατάσταση των
οικοσυστημάτων και του περιβάλλοντος.
Σε διάφορα στάδια του σχεδιασμού και της δημόσιας διαβούλευσης των προαναφερθέντων προγραμμάτων
δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών μέσω των φορέων
εκπροσώπησής τους (ΚΕΔΕ).

2.1.2 “Next Generation EU”- Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας3
Το σχέδιο αναπτύσσεται σε 4 δέσμες προτάσεων (πυλώνες) που συνθέτουν 18 επιμέρους άξονες, σύμφωνα και
με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μερικές από τις σημαντικότερες και πιο ενδιαφέρουσες
δράσεις του (επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις) που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσης μελέτης
εντοπίζονται στον πυλώνα 1 Πράσινη Μετάβαση με συνολικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης στα
6.026 εκ. €. Ο πυλώνας 1 διαρθρώνεται σε 4 άξονες όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

2
3

https://www.sdam.gr/index.php/
https://government.gov.gr/wp-content/uploads/2021/03/Greece-2.0-EL-31032021.pdf
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1.1

1.2

1.3

1.4

• Μετάβαση σε νέο
ενεργειακό μοντέλο φιλικό
στο περιβάλλον
• 1.200 εκ. €

• Ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού αποθέματος
της χώρας και χωροταξική
μεταρρύθμιση,
• 2.544 εκ. €

• Μετάβαση σε ένα πράσινο
και βιώσιμο σύστημα
μεταφορών,
• 520 εκ. €

• Αειφόρος χρήση των
πόρων, ανθεκτικότητα στην
κλιματική αλλαγή και
διατήρηση της
βιοποικιλότητας,
• 1.762,εκ. €

Ελλάδα 2.0
Πυλώνας 1

Πράσινη
Μετάβαση

6.026 εκ€

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εμβληματικές επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον πυλώνα 1 και αναφέρονται
στην αναλυτική περιγραφή των δράσεων που εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας –
Ελλάδα 2.04 [2]:
α. Εξοικονομώ κατ’ οίκον (1,081 δισ. ευρώ) Περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων και διπλά τζάμια,
αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, έξυπνα
συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης, φωτοβολταϊκά στις στέγες κ.τ.λ. Άλλα 450 εκατ. προβλέπονται
για τη δράση «Εξοικονομώ Επιχειρώντας», για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 200 εκατ. για την
αντίστοιχη δράση στο Δημόσιο.
β. Συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (450 εκατ.).
γ. Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών – Κυκλάδων (195 εκατ.).
δ. Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, π.χ. Ελαιώνας, νότιο παραλιακό μέτωπο Αττικής, Θεσσαλονίκη,
Πάτρα και αλλού (475 εκατ.).
ε. Ανακαίνιση ΟΑΚΑ (43 εκατ.).
στ. Πολεοδομικά σχέδια σε όλη την Ελλάδα (250 εκατ.).
ζ. Ηλεκτροκίνηση συγκοινωνιών (220 εκατ.).
η. Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης (224 εκατ.).

4

https://government.gov.gr/parousiasi-tou-ethnikou-schediou-anakampsis-ke-anthektikotitas-ellada-2-0/
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2.1.3 Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων
Δήμων και Νομικών Προσώπων ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
Περιγραφή
Το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, Συνδέσμους
Δήμων και τα νομικά πρόσωπα ΟΤΑ, με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» 5, κατατέθηκε έτσι ώστε να
επιτευχθεί η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και
κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.
Στόχοι
α. Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού των Συνδέσμων
Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, που έχει ως στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη με γνώμονα την
βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας της ζωής των πολιτών.
β. H προστασία της δημόσιας υγείας η ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, μέσω επανεκκίνησης της
κοινωνικής και οικονομικής ζωής, λόγο της κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού.
γ. Η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών με στόχο την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη και στήριξη
των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
δ. Η εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής όπως της πληροφορικής και επικοινωνίας στην τοπική αυτοδιοίκηση
με στόχο τον μετασχηματισμό του ψηφιακού πολιτισμού.
ε. Η ενίσχυση της ανταποκρισιμότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της
πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο
Αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής
υπάρχουν διαθέσιμες στον ιστοχώρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε6.[1].

2.1.4 «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών
Δανείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) Α΄ και Β΄
βαθμού, ΔΕΥΑ και Συνδέσμων OTA
Περιγραφή
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού στους τομείς
ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές,
αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), αγροτικής οδοποιίας και ανέγερσης ή
αποκατάστασης δημοτικών κτιρίων.
Στόχοι

5
6

https://eyde.ypes.gr/tritsis/
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=89
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Στόχοι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» είναι η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη των ΟΤΑ όλης της
χώρας, μέσω της κατασκευής έργων και προμήθειας εξοπλισμού στις υποδομές και τομείς όπως :
α.
β.
γ.
δ.
ε.
στ.

ύδρευση, αποχέτευση
αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ)
αγροτική οδοποιία
ανέγερση ή αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων
αντιπλημμυρική προστασία
αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές.

Αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπάρχουν
διαθέσιμες στον ιστοχώρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε7 .[1].

2.1.5 ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιγραφή
Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός των υποδομών, η αστική ανάπτυξη, καθώς και
η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας μαζί με τη μείωση του θορύβου, προστασία του περιβάλλοντος,
όπως και η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω ανάπτυξης συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το
περιβάλλον και τον πολίτη (προαστιακός, μετρό, τραμ).
Στόχοι
Αναφορικά με τις μεταφορές είναι η προώθηση της ολοκλήρωσης μέρους των υποδομών του βασικού
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), οδικών και σιδηροδρομικών και επιπλέον ανάπτυξη/ αναβάθμιση
του Δικτύου Μεταφορών, κυρίως στο οδικό και σιδηροδρομικό, όπως και επεμβάσεις σε αεροδρόμια και
λιμάνια, η προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών.
Επίσης, οι οδικές συνδέσεις διευρωπαϊκών λιμανιών και αεροδρομίων της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας),
η ανάπτυξη και επέκταση των αστικών μέσων σταθερής τροχιάς και λοιπών καθαρών επιφανειακών μέσων, και
η βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών.
Οι στόχοι για το περιβάλλον είναι, η εκπλήρωση των απαιτήσεων στους τομείς των Αποβλήτων και των Υδάτων,
η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή - Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, η διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η Βιώσιμη αστική ανάπτυξη και η αστική αναζωογόνηση.

7

: https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=1
https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_programmata_details&programma_id=2
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Αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπάρχουν
διαθέσιμες στον ιστοχώρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε [1] καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού
Προγράμματος8.

2.1.6 Πράσινο Ταμείο9
Περιγραφή
Το Πράσινο Ταμείο μπορεί να χρηματοδοτεί προγράμματα που καταρτίζονται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή άλλα Υπουργεία και τους εποπτευόμενους οργανισμούς τους,
αποκεντρωμένες γενικές διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα του ευρύτερου
δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1256/1982, και σωματεία ή
άλλης μορφής ενώσεις νομικών και φυσικών προσώπων, τα οποία στοχεύουν σύμφωνα με τους καταστατικούς
τους σκοπούς στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
Στόχοι
Το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ενισχύει έργα, που στοχεύουν:
α. στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων
β. στην επίτευξη των οικονομικών και κοινωνικών στόχων.
γ. στη χρηματοδότηση δράσεων περιβαλλοντικού ισοζυγίου, οι οποίες επιλέγονται από τις
προβλεπόμενες στο άρθρο 77 του Ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

2.1.7 Πληροφορίες χρηματοδοτικών εργαλείων
2.2 Αναλυτικές πληροφορίες για τα τρέχοντα χρηματοδοτικά μέσα και
εργαλεία από εθνικές πηγές και τις επιλέξιμες δράσεις που αφορούν
στους Δήμους της Ελλάδα που εντάσσονται στο πεδίο της μελέτης
βρίσκονται στο

8
9

Πηγή: https://www.ymeperaa.gr/
Πηγή: https://prasinotameio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Η κωδικοποίηση των δράσεων έχει γίνει ανά θεματικό τομέα (βλ. ενότητα 1.2) και
χρηματοδοτούμενη δράση όπως φαίνεται στους παρακάτω πίνακες:
Πίνακας 1: Κωδικοποίηση θεματικού τομέα

Κωδικοποίηση θεματικού τομέα

Λεκτικό

a

Μετριασμός

b

Μετριασμός - Προσαρμογή

c

Συναφείς δράσεις

Πίνακας 2: Κωδικοποίηση χρηματοδοτούμενων δράσεων

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων δράσεων

Λεκτικό

1
2

Θέρμανση-ψύξη χώρων από ΑΠΕ
Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ

3

Ανάπτυξη στρατηγικής για το κλίμα

4

ΕΞΕ σε κτίρια και επιχειρήσεις

5

Βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές

6

Ηλεκτροκίνηση

7

Δημοτικές μεταφορές

8

Ποδηλατόδρομοι-Πεζόδρομοι

9

Συνδυασμένο μεταφορικό δίκτυο

10

Διαχείριση δημοτικής κινητικότητας

11

Βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός

12

Διαχείριση απορριμμάτων

13

Έργα φωτισμού

2.2.1 Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ) 2014-2021 - Πρόγραμμα: GR-Energy (Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια)
Το Πρόγραμμα «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ
ΕΟΧ)2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή
Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.
©2018 BEACON | All rights reserved.
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Το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR - Energy στοχεύει σε «ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και
αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού» και επιδιώκει την «βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας» μέσω της
βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης επίδρασης των ανωτέρω αποτελεσμάτων στους φορείς και τις ομάδεςστόχους. Ειδικότερα, οι Πράξεις του προγράμματος θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO 2, τη
συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, την αύξηση των
θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινωνιών.
Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών του δημοσίου
και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Οι Πράξεις του « GR - Energy » θα λειτουργήσουν επιδεικτικά στοχεύοντας
στην αύξηση των Ενεργειακά Αποδοτικών κτιρίων και υποδομών στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) και της Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΑ) σε δημόσιες κοινωνικές υποδομές της χώρας, λειτουργώντας ως
πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων μας. Παράλληλα,
επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την ενίσχυση των διμερών
συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της ΕΑ. [3]
Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης:
http://eeares.cres.gr/index.htm

2.3 Ευρωπαϊκό Πηγές Χρηματοδότησης
Στην ενότητα αυτή εξετάζονται ευρωπαϊκοί πόροι οι οποίοι είναι διαθέσιμοι προς αξιοποίηση από τις τοπικές
αρχές για την ενίσχυση της ενεργειακής μετάβασης και την αναχαίτηση του φαινομένου της κλιματικής
αλλαγής. Σημειώνεται, ότι η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου – Μαΐου 2021, η οποία
αποτελεί τη μεταβατική περίοδο μεταξύ των Προγραμματικών Περιόδων 2014-2020 και 2021-2027 και
αναμένεται ο σχεδιασμός και η επιμέρους ανάλυση σε πυλώνες και δράσεις των προγραμμάτων καθώς και των
ανακοινώσεων των σχετικών προσκλήσεων.

2.3.1 Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά προγράμματα
Η διαχείριση αυτών των πόρων γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την υποστήριξη της επίτευξης των
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων.

2.3.2 Horizon Europe10
Περιγραφή/Στόχος
Το Horizon Europe, είναι το 9ο κατά σειρά πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την
καινοτομία για την περίοδο 2021-2027, με προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ και αποτελεί το διάδοχο του 8ου
προγράμματος πλαίσιο Horizon 2020 , της περιόδου 2014-2020.

10

http://horizoneurope.gr/
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Φιλοδοξεί να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στην βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί.
Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, που αφορούν
στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας,
στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας.
Δομή/Δράσεις
Το Horizon Europe διαρθρώνεται σε 3 πυλώνες, ενώ περιλαμβάνει και οριζόντιες δράσεις.

Εικόνα 1: Διάρθρωση Horizon Europe [Πηγή: http://horizoneurope.gr/]

Ο πρώτος πυλώνας αφορά την ενίσχυση της αριστείας της επιστημονικής βάσης της ΕΕ, και δεν αποτελεί
αντικείμενο της παρούσης μελέτης.
Ο δεύτερος πυλώνας με τίτλο «Παγκόσμιες προκλήσεις και ευρωπαϊκή βιομηχανική ανταγωνιστικότητα»,
διαρθρώνεται σε 6 άξονες:
1.
2.
3.

Υγεία
Πολιτισμός, δημιουργικότητα και πολυδεκτικές κοινωνίες
Πολιτική προστασία για την κοινωνία

Σε αυτή τη θεματική ομάδα γίνεται αναφορά εκτός των άλλων και στην προστασία της ΕΕ και των πολιτών της
από τις επιπτώσεις των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.
4.

Ψηφιακές τεχνολογίες, βιομηχανία και διάστημα

Οι δράσεις έρευνας και καινοτομίας αυτού του άξονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μίας κυκλικής και καθαρής
βιομηχανίας με χαμηλότερες εκπομπές άνθρακα, που σέβεται τα όρια του πλανήτη και προωθεί την – χωρίς
αποκλεισμούς – ανάπτυξη, μέσω της δημιουργίας υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας και της μεγαλύτερης
©2018 BEACON | All rights reserved.
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συμμετοχής της κοινωνίας στη χρήση τεχνολογιών. Συνεπώς, θα συμβάλλουν στην επίλυση των προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία, όπως η εξάρτηση σε εισαγόμενες βασικές τεχνολογίες και πρώτες
ύλες, η σπανιότητα των πόρων συμπεριλαμβανομένης και της ενέργειας, καθώς και η αναντιστοιχία σε ότι
αφορά τις τεχνολογικές δεξιότητες.
5.

Κλίμα, ενέργεια και κινητικότητα

Στόχος του 5ου άξονα είναι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής με παράλληλη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των κλάδων της ενέργειας και των μεταφορών, αλλά και της ποιότητας των υπηρεσιών που
προσφέρουν οι κλάδοι αυτοί στην Ευρωπαϊκή κοινωνία. Προϋπόθεση για τη βελτίωση αυτή είναι η καλύτερη
κατανόηση των αιτιών, της εξέλιξης, των ρίσκων και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αλλά και η
μετάβαση σε πιο βιώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, ανθεκτικά ασφαλή, έξυπνα και ανταγωνιστικά
συστήματα ενέργειας και μεταφορών.
Οι δράσεις αυτής της θεματικής ομάδας συμβάλλουν στον τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό
μετασχηματισμό που είναι αναγκαίος για να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα και διασφαλίζουν ότι η
μετάβαση θα γίνει με κοινωνικά δίκαιο τρόπο, όπως έχει περιγραφεί στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το προσχέδιο του Προγράμματος εργασίας 2021-2022 περιλαμβάνει τις προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων
που πρόκειται να ανακοινωθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη
συμμετοχή των Δήμων σε σύμπραξη με άλλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς:

HORIZON-CL5-2021-D201-16: Co-Funded
Partnership: Driving
Urban Transitions to a
sustainable future (DUT).

•Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός: 37.00 εκ €. 2021-2022 (2021 18.5
εκ€, 2022 18.5 εκ€)
•Cofund Actions Χρηματοδότηση μεταξύ 30-70%

HORIZON-CL5-2022-D201-11: CIVITAS 2030 –
Coordination and support
for EU funded urban
mobility innovation,

• Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 5.00 εκ €,
•Coordination and Support Action (Χρηματοδότηση 100%)

HORIZON-CL5-2022-D402-02: Solutions for the
sustainable, resilient,
inclusive and accessible
regeneration of
neighbourhoods enabling
low carbon footprint
lifestyles and businesses
(Built4People).

• Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 15.00 εκ €,
•Innovation Actions (Χρηματοδότηση 70%, 100% σε μη κερδοσκοπικές
νομικές οντότητες)

6.

Τρόφιμα, βιοοικονομία, φυσικοί πόροι, γεωργία και περιβάλλον

Ο στόχος του άξονα αυτού είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο αποτελεσματικής διαχείρισης φυσικών πόρων ,
όπως η βιοποικιλότητα, το νερό και τα εδάφη, και δεν αποτελεί αντικείμενο της μελέτης.

©2018 BEACON | All rights reserved.
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Εργαλεία των δράσεων
Οι δράσεις του Πυλώνα 2 υλοποιούνται κυρίως μέσω συνεργατικών έργων (δράσεις έρευνας και καινοτομίας –
RIA, δράσεις καινοτομίας – ΙΑ), μέσω ευρωπαϊκών συμπράξεων Έρευνας και Καινοτομίας (European R&I
Partnerships) και μέσω Αποστολών (Missions), που είναι και ένα νέο στοιχείο του Horizon Europe.
Οι Αποστολές φιλοδοξούν να πετύχουν συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους μέσα σε σαφώς καθορισμένο
χρονικό πλαίσιο με σημαντικές επιπτώσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, την κοινωνία και τους πολίτες που δεν
θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω μεμονωμένων δράσεων. Λειτουργούν ως πλαίσιο-ομπρέλα, συνδυάζοντας
πόρους από διάφορους άξονες και δράσεις του προγράμματος, ενώ θα αναπτύσσουν συνέργειες με εθνικές
πρωτοβουλίες. Ο μέγιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός είναι €600 εκατομμύρια. Για την υλοποίηση των
Αποστολών δημιουργήθηκαν 5 συμβούλια αποστολών (mission boards) για να υποστηρίξουν την
συγκεκριμενοποίηση των στόχων, τη διαβούλευση με τα κράτη-μέλη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση.
Η 4η από τις 5 θεματικές ομάδες των Αποστολών είναι η «Κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις», που
αποσκοπεί στην υποστήριξη και προώθηση 100 ευρωπαϊκών πόλεων στην προσπάθειά τους για ουσιαστικό
μετασχηματισμό μέχρι την κλιματική ουδετερότητα το 2030 και μετατροπή αυτών των πόλεων σε κόμβους
καινοτομίας που θα ωφελήσουν την ποιότητα ζωής και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη. Εκτός των άλλων,
αντικείμενο του προγράμματος είναι η υποστήριξη των δήμων στην εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων και
πόρων.
Ο τρίτος πυλώνας αφορά την καινοτομία, και οι δικαιούχοι (επιχειρήσεις, ιδρύματα κα) δεν είναι αντικείμενο
της μελέτης.

2.3.3 Πρόγραμμα LIFE 2021-2027
Περιγραφή/Στόχος
Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα.
Δημιουργήθηκε το 1992 και συγχρηματοδότησε χιλιάδες έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξησε τη
χρηματοδότηση του προγράμματος LIFE σχεδόν κατά 60%, για την περίοδο 2021 - 2027.
Δομή/Δράσεις
Το «νέο» LIFE θα διαρθρωθεί σε τέσσερα υποπρογράμματα:
1.
2.
3.
4.

Φύση και βιοποικιλότητα
Κυκλική οικονομία και ποιότητα ζωής11
Μετριασμός και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή 12
Μετάβαση καθαρής ενέργειας, που αποτελεί και νέα προσθήκη 13.

Το τελευταίο θα περιλαμβάνει πέντε τομείς παρέμβασης:

11

https://cinea.ec.europa.eu/life/circular-economy-and-quality-life_el
https://cinea.ec.europa.eu/life/climate-change-mitigation-and-adaptation_el
13 https://cinea.ec.europa.eu/life/clean-energy-transition_el
12
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•
•
•
•
•

Δημιουργία ενός εθνικού, περιφερειακού και τοπικού πλαισίου πολιτικής που υποστηρίζει τη
μετάβαση στην καθαρή ενέργεια
Επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογίας, ψηφιοποίηση, νέες υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα και
ενίσχυση των σχετικών επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγορά.
Προσέλκυση ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων για βιώσιμη ενέργεια
Υποστήριξη της ανάπτυξης τοπικών και περιφερειακών επενδυτικών σχεδίων
Συμμετοχή και ενδυνάμωση των πολιτών στη μετάβαση καθαρής ενέργειας.

Οι λεπτομέρειες για τον κανονισμό, το πολυετές πρόγραμμα εργασιών και τις σχετικές προσκλήσεις για την
υποβολή προτάσεων παραμένουν υπό συζήτηση. Εντός του Ιουνίου 2021 αναμένεται η ανακοίνωση των
προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση, ενώ ήδη έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες για
την παρουσίαση του προγράμματος και των υποπρογραμμάτων από την αρμόδια υπηρεσία στης Ευρωπαϊκής
Επιτροπής CINEA14 (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency).

LIFE Info Days
(https://cinea.ec.europa.eu/events/
save-date_en)

22.06.2021: Έναρξη και
Παρουσίαση προγράμματος LIFE

22.06.2021: Παρουσίαση
υποπρογραμμάτων

24.06.2021: παρουσίαση
υποπρογράμματος

•Φύση και Βιοποικιλότητα
•Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής
•Μετριασμός και Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή

•Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια

2.3.4 European Islands Facility – NESOI15
Περιγραφή/Στόχος
Το πρόγραμμα «European Islands Facility – NESOI» επιχορηγείται από το Horizon 2020 και απευθύνεται σε μια
κοινότητα 2400 κατοικημένων νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοχεύοντας στη χρηματοδότηση 60

14
15

https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://www.nesoi.eu/
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επιτυχημένων έργων που αφορούν την ενεργειακή μετάβαση, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές CΟ 2 και GHG
έως το 2023. Έχει διάρκεια 48 μήνες, με έναρξη την 1η Οκτωβρίου 2019 και αφορά συνολικές επενδύσεις πάνω
από 100εκ ευρώ. Το NESOI προσφέρει συγκεκριμένη υποστήριξη στη διαδικασία ενεργειακής μετάβασης, τόσο
σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην υλοποίηση παρεμβάσεων σε τουλάχιστον 60 νησιά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το έργο στοχεύει στην:
• Προώθηση επενδύσεων για την ενεργειακή μετάβαση στα νησιά
• Διευκόλυνση της αποκέντρωσης των ενεργειακών συστημάτων
• Συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ και στην επίτευξη των στόχων του 2030
Αναμενόμενα Αποτελέσματα
• Επενδύσεις ύψους 100 € / εκ. ευρώ
• 440 GWh / έτος εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
• Αποφυγή 160.000 ktCO2 / έτος GHG
Δικαιούχοι
Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασυνδεδεμένα, ή μη.
Το πρόγραμμα αφορά σε έργα όλων των ειδών, που συμβάλλουν στην ενεργειακή μετάβαση των νησιών,
δηλαδή έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης (κτίρια, βιομηχανία, δημόσιος φωτισμός
κα), αποθήκευση ενέργειας, έξυπνα δίκτυα κ.λπ..

2.3.5 Clean energy for EU islands secretariat
Παροχή τεχνικής βοήθειας για έργα καθαρής ενέργειας στα νησιά από την Γραμματεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά.
H Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα ‘Clean energy for EU islands’ (Καθαρή Ενέργεια για τα
Ευρωπαϊκά Νησιά) εξέδωσε την 1η Πρόσκληση για τεχνική υποστήριξη. Η εν λόγω τεχνική υποστήριξη στοχεύει
στο να παρέχει προσαρμοσμένη βοήθεια στους φορείς των νησιών της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη φάση της
ενεργειακής μετάβασης στην οποία αυτά βρίσκονται. Κυμαίνεται από τη διαμόρφωση στρατηγικού σχεδίου
μετάβασης σε καθαρή ενέργεια, έως τις μελέτες ολοκλήρωσης δικτύου, την ανάλυση κανονιστικών ρυθμίσεων,
ή τη βοήθεια για την εξεύρεση χρηματοδότησης για συγκεκριμένα έργα.
Ως πρώτο βήμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης
https://www.euislands.eu/self-assessment-tool, προκειμένου να καταλήξουν στον τύπο υποστήριξης που
απαιτείται για την περίπτωσή τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσουν μια απλή ηλεκτρονική φόρμα
https://agatasmok.typeform.com/to/I7RdLIJ7, που περιλαμβάνει περιγραφή της ζητούμενης υπηρεσίας
υποστήριξης, τον αναμενόμενο αντίκτυπο του έργου και την ομάδα που αναλαμβάνει την ευθύνη υλοποίησης.
Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την τεχνική υποστήριξη και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εξηγούνται στον
Οδηγό για Υποψήφιους https://euislands.eu/.../2021-03/GuideForApplicants.pdf
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι και τις 4 Μαΐου 2021, 23:59 CET.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://euislands.eu/node/892
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2.3.6 European City Facility – EUCF16
Περιγραφή/Στόχος
Το EUCF είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Horizon 2020 για την έρευνα
και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη στήριξη δήμων και τοπικών αρχών, καθώς και τοπικών
δημόσιων φορέων της Ευρώπης, με στόχο την ανάπτυξη επενδυτικών ιδεών για την επιτάχυνση των
επενδύσεων σε αειφόρο ενέργεια. Με τη μορφή επιχορήγησης που φτάνει τις 60.000 ευρώ, το EUCF
χρηματοδοτεί υπηρεσίες και δραστηριότητες για την υποστήριξη της ανάπτυξης επενδυτικών ιδεών, όπως
μελέτες σκοπιμότητας, αναλύσεις αγοράς, αναλύσεις ενδιαφερομένων, νομικές, οικονομικές και
χρηματοοικονομικές αναλύσεις, αναλύσεις κινδύνων και περαιτέρω υποστηρικτικά καθήκοντα. Η επιχορήγηση
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες και την ανάπτυξη μιας επενδυτικής ιδέας, η οποία
θα μπορούσε να αποτελέσει μια αφετηρία για πολλές επακόλουθες επενδύσεις (από το ELENA έως τα ΣΔΙΤ).
Πιο συγκεκριμένα, η παραπάνω πρωτοβουλία στοχεύει:
•

•

•

•

Στην παροχή τεχνικής και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης, εμπνευσμένη από την ευρωπαϊκή
πρακτική της «καλύτερης κατηγορίας», σε δήμους, τοπικές αρχές και τοπικούς δημόσιους φορείς για
να υλοποιήσουν αξιόπιστα επενδυτικά σχέδια, τα οποία θα πρέπει να ενεργοποιήσουν δημόσιες και
ιδιωτικές επενδύσεις,
Στην καλλιέργεια της ικανότητας του προσωπικού των δήμων, να αναπτύσσει σειρά έργων και να τους
παρέχει εργαλεία, δίκτυα και ευκαιρίες μεταφοράς γνώσης, τα οποία θα διευκολύνουν και θα
επιταχύνουν την υλοποίηση τους, μέσω καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης,
Στη διευκόλυνση της πρόσβασης, σε ιδιωτική χρηματοδότηση, ροές χρηματοδότησης της ΕΕ και
παρόμοιες παροχές, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα προγράμματα
βοήθειας για την ανάπτυξη έργων της ΕΕ και η ευρωπαϊκή τοπική ενεργειακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ειδικά για μικρούς και μεσαίους δήμους,
Στην προσέγγιση περισσότερων από 10.000 τοπικών αρχών.

2.3.7 Interreg Europe17
Το «Interreg Europe», χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και βοηθά τις περιφερειακές και τοπικές αρχές σε όλη την
Ευρώπη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καλύτερη πολιτική, να έχουν ευκαιρίες για κοινή χρήση λύσεων,
διασφαλίζοντας ότι οι επενδύσεις, οδηγούν σε ολοκληρωμένο και βιώσιμο αντίκτυπο για τους ανθρώπους και
τον τόπο. Για την περίοδο 2014-2020, τα προγράμματα αφορούσαν σε δράσεις:
1.
2.
3.
4.

16
17

Έρευνας και Καινοτομίας
Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα
Αποδοτικότητας πόρων και περιβάλλοντος

https://www.eucityfacility.eu/home.html
https://www.interregeurope.eu/
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Εικόνα 2: Χρονοδιάγραμμα για την ανακοίνωση των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων [Πηγή: https://www.interregeurope.eu/]

Για την περίοδο 2021-2017, υπάρχει η δέσμευση της συνέχισης της υποστήριξης των περιφερειακών και
τοπικών αρχών σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, το περιεχόμενο των προγραμμάτων και οι θεματικές
προτεραιότητες για την περίοδο αυτή δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.
Επιπρόσθετα πρόσφατα ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης μερικών εκ των επιμέρους διακρατικών
προγραμμάτων του Intrerreg18 τα οποία είναι:
•
•
•

18

Πρόγραμμα 1 INTERREG VI CBC GREECE-CYPRUS 2021-2027
Πρόγραμμα 2 INTERREG VI CBC GREECE – BULGARIA 2021-2027
Πρόγραμμα 3 INTERREG VI CBC GREECE – ITALY 2021-2027

https://interreg.gr/programming-period-2021-2027/
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρόγραμμα 4 INTERREG VI IPA - CBC GREECE – ALBANIA 2021-2027
Πρόγραμμα 5 INTERREG VI IPA - CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2021-2027
Πρόγραμμα 6 ADRION 2021-2027
Πρόγραμμα 7 EURO MED
Πρόγραμμα 8 NEXT MED
Πρόγραμμα 9 BLACK SEA
Πρόγραμμα 10 INTERREG EUROPE
Πρόγραμμα 11 INTERACT
Πρόγραμμα 12 ESPON2030
Πρόγραμμα 13 URBACT IV

2.3.8 Urban Innovative Action (UIA)19
Περιγραφή/Στόχος
Το “Urban Innovative Actions (UIA)” είναι μια Πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει πόρους σε
πόλεις ολόκληρης της Ευρώπης για τη δοκιμή νέων, πειραματικών λύσεων για την αντιμετώπιση των αστικών
προκλήσεων.Η Πρωτοβουλία είχε συνολικό προϋπολογισμό ΕΤΠΑ 372 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020.
Ο κύριος στόχος είναι να παρέχει πόρους σε αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη για να δοκιμάσει καινοτόμες
λύσεις στις κύριες αστικές προκλήσεις και να διερευνήσει πώς λειτουργούν στην πράξη και πώς
ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα της πραγματικής ζωής.
Δικαιούχοι
•

Η Πρωτοβουλία απευθύνεται σε: Aστικές αρχές (πόλεις, δημοτικά συμβούλια κα) άνω των 50.000
κατοίκων, ή ομάδα αστικών αρχών με συνολικό πληθυσμό τουλάχιστον 50.000 κατοίκων, που
βρίσκεται σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ

2.3.9 The European Climate Initiative (EUKI)20
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) [4]
Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος (EUKI) είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο από το
Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Διατήρησης της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU),
που χρηματοδοτεί) έργα για την προστασία του κλίματος σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση . Πρωταρχικοί στόχοι
είναι η εντατικοποίηση του διασυνοριακού διαλόγου καθώς και η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μέσα στην
Ε.Ε. Η κοινότητα των φορέων και συνεργατών έργων της EUKI προωθεί την εφαρμογή της συμφωνίας του
Παρισιού ενώ συμβάλλει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Οι πιθανοί φορείς έργων μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης σε ένα «διαγωνισμό ιδεών», μία
φορά κάθε χρόνο. Με αυτό τον τρόπο υποβάλλονται καινοτόμες προσεγγίσεις στην ευρωπαϊκή προστασία του

19
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κλίματος. Επιπρόσθετα, το BMU δημοσιεύει τακτικά σχέδια, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για την
κλιματική πολιτική της γερμανικής κυβέρνησης και των εταίρων της Ε.Ε.
Τα περισσότερα έργα της EUKI λειτουργούν διασυνοριακά σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Το
γεωγραφικό κέντρο βάρους βρίσκεται στην κεντρική, ανατολική, νοτιοανατολική και νότια Ευρώπη. Στο
διαγωνισμό ιδεών μπορούν να συμμετέχουν κοινοπραξίες από μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες, μη
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις καθώς και επιστημονικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα καθώς και ΟΤΑ Α και Β
βαθμού. Τα σχέδια υποστηρίζουν την εφαρμογή και/ή περαιτέρω ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και
πολιτικών.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Προστασία του Κλίματος προωθεί μέσω της „EUKI Academy“ την
ανάπτυξη δικτύων, γνώσεων και δεξιοτήτων. Σε διαδικτυακά σεμινάρια ή εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες
εκπαιδεύονται στη διαχείριση έργων, τις δημόσιες σχέσεις κ.α., ενώ πραγματοποιείται ετήσια διάσκεψη
δικτύωσης στο Βερολίνο.
Πιο συγκεκριμένα, η EUKI χρηματοδοτεί έργα δράσης για το κλίμα που αφορούν οκτώ βασικά θέματα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

πολιτική για το κλίμα,
ενέργεια,
κτίρια και δήμοι,
κινητικότητα,
γεωργία, εδάφη και δασοκομία,
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση,
χρηματοδότηση ευθυγραμμισμένη με το κλίμα και
βιώσιμη οικονομία.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει την κατανομή των 128 έργων της Πρωτοβουλίας, μέχρι σήμερα.
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Εικόνα 3: κατανομή των 128 έργων της Πρωτοβουλίας
Πηγή: https://www.euki.de/en//more-about-euki/#toggle-id-5

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.euki.de/en/

2.4 Χρηματοδοτικά εργαλεία χρηματοπιστωτικών οργανισμών
2.4.1 Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ELENA- European Local ENergy
Assistance 21
Περιγραφή
Το πρόγραμμα ELENA είναι ένα «ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο» το οποίο στοχεύει στην παροχή τεχνικής
βοήθειας, έτσι ώστε να επισπευσθούν επενδυτικά προγράμματα στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, της
βιώσιμης αστικής κινητικότητας και μεταφορών, καθώς και της αειφόρου κατοικίας. Ιδρύθηκε το 2009 και η
διαχείρισή του γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 22 για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπή.
Σήμερα διαθέτει 3 άξονες προτεραιότητας προς χρηματοδότηση.

21
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Ενεργειακή αποδοτικότητα: Το
ELENA υποστηρίζει την προετοιμασία
έργων που στοχεύουν στη βελτίωση
της ενεργειακής αποδοτικότητα και
τη χρήση των ΑΠΕ στον κτηριακό
τομέα.

Βιώσιμες κατοικίες: Υποστήριξη
φυσικών προσώπων και ενώσεις
ιδιοκτητών για την προετοιμασία και
υλοποίησης έργων ενεργειακής
αναβάθμισης και ενσωμάτωσης
συστημάτων ΑΠΕ σε κτήρια
κατοικιών.

Αστικές μεταφορές και κινητικότητα:
Υποστήριξη καινοτόμων έργων στον
τομέα των μεταφορών και της
κινητικότητας σε αστικά
περιβάλλοντα προκειμένου να
επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας
και μείωση των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου.

Πληροφορίες Χρηματοδότησης:
•
•
•
•
•

Ελάχιστο ύψος επένδυσης 30 εκ. €
Η επιχορήγηση καλύπτει έως 90% των δαπανών για την ανάπτυξη του έργου
Η επιχορήγηση δίνεται με σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης και έως την εξάντληση του
προϋπολογισμού που εκτιμάται μεταξύ 30και 50 εκ. € ανά έτος
Η περίοδος υλοποίησης του έργου κυμαίνεται 3-4 έτη.
Υποχρέωση υλοποίησης του έργου και τήρησης του συντελεστή μόχλευσης (leverage factor):
o 20 για τα έργα αειφόρου ενέργειας
o 10 για τα έργα των κατοικιών και μεταφορών

2.5 Άλλες πηγές χρηματοδότησης
2.5.1 Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Περιγραφή
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) ιδρύθηκε με το ν.1608/1919 ενώ η δανειοδοτική λειτουργία
του καθοριζόταν με το Π.Δ. 256/84. Αποτελεί, ίσως, την κυριότερη πηγή δανεισμού των δήμων και χορηγεί
δάνεια στους ΟΤΑ για ποικίλους σκοπούς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες τους, με βασική εγγύηση την
εκχώρηση ανάλογων εσόδων. Επίσης, διακινεί και τις κρατικές επιχορηγήσεις. θυρίδων καθώς και την
παρακολούθηση της αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων στεγαστικού τομέα.
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Στόχοι
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταξύ άλλων στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω
χορήγησης δανείων προς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού συνδέσμους και ενώσεις αυτών, Ν.Π.Δ.Δ των Ο.Τ.Α, Ν.Π.Δ.Δ και
δημόσιους φορείς, με σκοπούς κυρίως την εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος για την
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Επιπλέον στόχοι του προγράµµατος είναι, η κάλυψη εξυπηρέτησης του δανεισμού και δημιουργία έμμεσου
οικονομικού οφέλους στους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆, µέσω της µείωσης της τιµολογηθείσας ενέργειας που θα
προκύψει, από τις εκτιµώµενες ετήσιες µειώσεις της δαπάνης της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
(εγκατάστασης του Φ/Β σταθµού ο οποίος θα λειτουργεί µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού ή εικονικού
ενεργειακού συµψηφισµού). Επιπρόσθετα το ΤΠΔ διαχειρίζεται το νέο Πρόγραμμα Ηλέκτρα - Πρόγραμμα
Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημόσιων Κτιρίων [5]. Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση
του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. με παρεμβάσεις
που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ)
εγκαταστάσεων και παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων,
συμπεριλαμβανομένης της στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.[1]
Αναλυτικές οδηγίες για τους δικαιούχους, τις επιλέξιμες δράσεις και τις προϋποθέσεις συμμετοχής υπάρχουν
διαθέσιμες στον ιστοχώρο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε23.

2.5.2 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα24
Περιγραφή
Ανήκει στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών όπου μέσω Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα ("Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ.") έχει ως με σκοπό την επικουρία της Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ. και των Δημόσιων Φορέων. Έργο
της Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ. μεταξύ άλλων είναι ο εντοπισμός των έργων ή υπηρεσιών που μπορούν να εκτελεσθούν ή να
παρασχεθούν μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Στόχοι
Η βελτίωση της σχέσης ποιότητας-τιμής των υποδομών γενικότερα, με την αξιοποίηση του δυναμικού της
καινοτομίας ιδιωτικού τομέα και στόχο την επίτευξη καλύτερης σχέσης τιμής-ποιότητας.
Επίσης ομοιόμορφη κατανομή κόστους χρηματοδότησης των υποδομών σε όλη τη διάρκεια ζωής του
περιουσιακού στοιχείου , έχοντας ως σκοπό την μείωση προϋπολογισμού δημόσιου τομέα, επιτρέποντας την
ολοκλήρωση των έργων υποδομής και την αποπληρωμή του κόστους κεφαλαίου αρκετά έτη νωρίτερα.
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Επιπλέον στόχο, αποτελεί και η βελτίωση καταμερισμού κινδύνων μεταξύ των ιδιωτών και του δημοσίου.
Εφόσον ο καταμερισμός είναι ορθός, η ορθολογικότερη διαχείριση του κινδύνου μειώνει το συνολικό κόστος
των έργων.[6]
Παράδειγμα καλής πρακτικής
Παράδειγμα καλής πρακτικής έργου ΣΔΙΤ αποτελεί η «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή,
Συντήρηση και Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικού
τομέα Κεντρικής Μακεδονίας».
Περιγραφή Έργου: Η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας είναι δυναμικότητας περίπου 300.000 τόνων ανά έτος και θα εξυπηρετεί 10 Δήμους που
θα αποτελούν το 64% των παραγόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων της Περιφερειακής Ενότητας
Θεσσαλονίκης. Ο Ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,
συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας. Η διάρκεια σύμβασης είναι 27 έτη εκ
των οποίων τα 3 αφορούν την κατασκευή και τα 24 τη λειτουργία. Το κόστος κατασκευής ανέρχεται σε
118 εκ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τομέας: Περιβάλλον - Απορρίμματα
Έγκριση ΔΕΣΔΙΤ: 16.09.2019
Τρέχουσα Κατάσταση: Προετοιμασία Ά Φάσης διαγωνισμού
Προϋπολογισμός Έργου: 130 000 000 €
Διάρκεια Σύμβασης: 27 έτη
Τύπος έργου: Πληρωμές Διαθεσιμότητας
Είδος διαγωνιστικής διαδικασίας: Ανταγωνιστικός διάλογος
Διάρκεια Κατασκευής: 3 έτη
Διάρκεια λειτουργίας: 24 έτη
25

2.5.3 Χρηματοδότηση από το Πλήθος (crowd funding)
Πρόκειται για μια νέα μορφή εναλλακτικής χρηματοδότησης, η συμμετοχική χρηματοδότηση, η οποία ξεκίνησε
να λειτουργεί αρχικά εκτός του πλαισίου του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το
«crowdfunding» υποστηρίζεται από ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες έχουν σχεδιάσει εύχρηστες ηλεκτρονικές
πλατφόρμες, προσβάσιμες στους πολίτες, στις οποίες υπάρχει παρουσίαση του κάθε έργου για
χρηματοδότηση. Η σύγχρονη τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να είναι ανοικτή και συμμετοχική, υποστηρίζοντας
δράσεις και ιδέες που πηγάζουν από τους ίδιους τους πολίτες με στόχο τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών, την
τοπική ανάπτυξη, την υλοποίηση έργων κοινωνικής υπεραξίας, καθώς και την τόνωση της τοπικής
επιχειρηματικότητας.
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3 Δυσκολίες και Προκλήσεις Χρηματοδότησης
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου και τη δευτερογενή έρευνα, προέκυψαν δύο
κατηγοριοποιήσεις των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στη χρηματοδότηση: της δυσκολίας εύρεσης
χρηματοδοτικών εργαλείων και της δυσκολίας χρήσης αυτών.

3.1 Δυσκολίες στην εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων
Οι δήμοι, συχνά, στερούνται ενημέρωσης σχετικά με τις επιλογές χρηματοδότησης για δράσεις για το κλίμα.
Αυτό γίνεται εμπόδιο στο να αναγνωρίσουν και να επιλέξουν τα καλύτερα χρηματοδοτικά μέσα, για την
υποστήριξη δράσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε μη δυνατότητα συμμετοχής
τους στο σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων, αλλά και στην επικοινωνία με τους αρμόδιους
ευρωπαϊκούς φορείς.

3.2 Δυσκολίες στη χρήση Χρηματοδοτικών εργαλείων
3.2.1 Ανεπαρκής διοικητική ικανότητα και τεχνικές γνώσεις
Ένα μεγάλο ποσοστό των ελληνικών δήμων αντιμετωπίζει προβλήματα επάρκειας τεχνικού και επιστημονικού
προσωπικού. Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συνιστά έναν πολύ μεγάλο κίνδυνο ουσιαστικού
αποκλεισμού από χρηματοδοτικά εργαλεία, αφού η διατύπωση ανταγωνιστικών προτάσεων απαιτούν ώριμες
μελέτες που μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε «in house», από τα στελέχη του δήμου, είτε με εξωτερικές
συνεργασίες, που απαιτούν όμως χρηματοδοτικούς πόρους. Η ωρίμανση μελετών, που είναι αναγκαία για την
ένταξη, απαιτεί εξειδικευμένο και κατάλληλα επιμορφωμένο προσωπικό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων
που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, απαιτούνται εξωτερικοί συνεργάτες (νομοθετικό πλαίσιο των
Δημοσίων Συμβάσεων, Ν. 4412/2016) , ενώ τα μειωμένα έσοδά των δήμων δεν επαρκούν για τέτοιου είδους
αναθέσεις.
Η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού και εξειδικευμένων δομών για τη διαχείριση έργων σχετικά με την
ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος στους άξονες που εξετάζει η παρούσα μελέτη, καθιστούν
αναγκαία την ενίσχυση των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού μέσω
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

3.2.2 Δημοσιονομικοί και κανονιστικοί περιορισμοί
Η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας, σε συνδυασμό με την υπερφορολόγηση, την έλλειψη
ρευστότητας και τη μείωση των δαπανών Γενικής Κυβέρνησης έχουν επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας.
Η προετοιμασία των αιτήσεων για την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ ή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα απαιτεί
πρόσληψη νέου εξιδεικευμένου προσωπικού ή ανάθεση σε εξωτερικούς σύμβουλους, κάτι που είναι αρκετά
δαπανηρό για τους δήμους. Επιπλέον, η απόκτηση συγχρηματοδότησης από κάποια ευρωπαϊκά κεφάλαια ή
δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών μέσων ,απαιτούν ιδία κεφάλαια από τους δήμους. Ένα επιπρόσθετο
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εμπόδιο είναι το γεγονός ότι πολλοί δήμοι δυσκολεύονται να συμπεριλάβουν νέες δαπάνες που δεν έχουν
προβλεφθεί εγκαίρως,
Τέλος, πολλοί δήμοι αναφέρουν αναντιστοιχία διαθεσιμότητας πόρων ανά γεωγραφική περιφέρεια και
κατανομή αναγκών.

3.3 Γραφειοκρατία-Πολυνομία
Ο κρατικός παρεμβατισμός και οι υπερβολικές μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας
και η πολυνομία, είχαν ως αποτέλεσμα την κανονιστική υστέρηση της Ελλάδας και τη διόγκωση της
γραφειοκρατίας.
Υπάρχει καθυστέρηση στην υποβολή, την έγκριση μελετών και των αδειοδοτήσεων, με αποτέλεσμα τη
χρονοβόρα υλοποίηση των έργων.
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4 Πηγές
[1]: https://www.eetaa.gr/fundings/index.php?tag=view_xrimatodotiseis
[2]: https://government.gov.gr/parousiasi-tou-ethnikou-schediou-anakampsis-ke-anthektikotitas-ellada-2-0/
[3]: http://eeares.cres.gr/
[4]: https://www.euki.de/en/landingpage/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%cf%82/
[5]: https://www.tpd.gr/
[6]: http://www.sdit.mnec.gr/
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5 Παραρτήματα
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5.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Περιεχόμενο ερωτηματολογίου για τις δυνατότητες χρηματοδότησης Δήμων για δράσεις για την
ενέργεια & κλίμα
•

Ποιες είναι οι ανάγκες σε χρηματοδότηση για δράσεις για την ενέργεια & κλίμα (μετριασμός και
προσαρμογή) (ετησίως ποσό)

•

Ποιες είναι οι εθνικές πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί ο δήμος σας για δράσεις για την
ενέργεια & κλίμα (αναφορά και σε έργα);
o Διακυβέρνηση (π.χ. ανάπτυξη στρατηγικής για το κλίμα),
o Παραγωγή ενέργειας,
o Θέρμανση και ψύξη (ενεργειακή αποδοτικότητα, ΑΠΕ)
o Βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές,
o Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός
o Διαχείριση απορριμμάτων

•

Ποιες είναι οι ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί ο δήμος σας για δράσεις
προστασίας του περιβάλλοντος (αναφορά και σε έργα);
o Διακυβέρνηση (π.χ. ανάπτυξη στρατηγικής για το κλίμα),
o Παραγωγή ενέργειας,
o Θέρμανση και ψύξη (ενεργειακή αποδοτικότητα, ΑΠΕ)
o Βιώσιμη κινητικότητα και μεταφορές,
o Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός
o Διαχείριση απορριμμάτων

•

Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (πχ crowd funding)

•

Τι εμπόδια συναντάτε στην αναζήτηση πηγών για:
o Χρηματοδότηση σχεδίων και μελετών
o Χρηματοδότηση έργων
o Χρηματοδότηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενέργεια και το κλίμα

•

Τι ποσοστό έχετε χρησιμοποιήσει από κονδύλια ΕΕ ή εθνικά (για έργα που τρέχουν)
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5.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Αναλυτικός Πίνακας Χρηματοδοτικών μέσων από εθνικές πηγές για τους ΟΤΑ Α’ που εντάσσονται στο πεδίο της Μελέτης

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

12

ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ

b-c

7-8-9

ΠΕΠ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

a-c

1-4-11

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020
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Τίτλος δράσης

Ολοκλήρωση
υποδομών συλλογής
και επεξεργασίας
αστικών λυμάτων
(ΕΕΛ) στους
υπολειπόμενους
Οικισμούς Α' και Β ́
Προτεραιότητας
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝΔΡΑΣΗ 5β.9.3,
Περφέρεια ΑΜΘ
Ενεργειακή
Αναβάθμιση
Δημοτικών Κτιρίων
και Σχολικών
Συγκροτημάτων της
Περιοχής
Παρέμβασης
Υλοποίηση ώριμων
έργων ανάκτησης
η/και διάθεσης
αστικών απόβλητων

Φορέας
χρηματοδότησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

15/10/2015

31/12/2023

5.000.000

4/12/2015

31/12/2023

ΔΗΜΟΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ

8.979.448

20/7/2020

31/12/2023

Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

20.000.000

16/11/2018

31/12/2021

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

Περιφέρεια Αττικής

Δήμοι Ραφήνας –
Πικερμίου, Σπάτων
– Αρτέμιδας,
Μαραθώνος,
Μαρκόπουλου
Μεσογαίας,
Κρωπίας

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Δήμοι Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Επικράτεια

Επικράτεια

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

b

a-c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Τίτλος δράσης

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργα προστασίας
από φαινόμενα
πλημμυρών στις
αστικές και
περιαστικές
περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Έργα αναβάθμισης
της ενεργειακής
απόδοσης και
εξοικονόμησης
ενέργειας σε
Δημόσια κτίρια στις
περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

11

1-4
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Φορέας
χρηματοδότησης

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων
Δήμος Λαμιέων
- Δήμος Λεβαδέων,
Θηβαίων και
ΑλιάρτουΘεσπιέων
- Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις και
λοιποί δημοτικοί
φορείς των
οικείων Δήμων
των ΣΒΑΑ, που
έχουν
αρμοδιότητα
Δήμος Λαμιέων
- Δήμος Λεβαδέων,
Θηβαίων και
ΑλιάρτουΘεσπιέων
- Κοινωφελείς
Επιχειρήσεις και
λοιποί δημοτικοί
φορείς των
οικείων Δήμων
των ΣΒΑΑ, που
έχουν
αρμοδιότητα

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

1.800.000

24/2/2020

31/12/2021

1.000.000

24/2/2020

31/12/2021

32

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

a-c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

2-4-13
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Τίτλος δράσης

Φορέας
χρηματοδότησης

Εγκατάσταση
συστήματος
εσωτερικής
θερμομόνωσης. •
Αντικατάσταση
χαλασμένων
φωτιστικών με νέα
φωτιστικά σώματα
και λαμπτήρες
εξοικονόμησης
ενέργειας τύπου
LED. •
Αντικατάσταση
καυστήρων
πετρελαίου με
καυστήρα φυσικού
αερίου σύγχρονης
τεχνολογίας και
υψηλής απόδοσης.
• Αντικατάσταση
ψευδοροφών με
γυψοσανίδες με
πλήρη μόνωση. •
Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού
συστήματος
αυτοπαραγωγής για
την μηδενική
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας από το
ΚΓΒΑ. •
Πιστοποιητικό
Ενεργειακής
Απόδοσης expost.

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμου Φαρσάλων

340.025

1/9/2018

31/12/2023

33

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

a-c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

2-4-13
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Τίτλος δράσης

Φορέας
χρηματοδότησης

Εγκατάσταση
συστήματος
εσωτερικής
θερμομόνωσης. •
Αντικατάσταση
χαλασμένων
φωτιστικών με νέα
φωτιστικά σώματα
και λαμπτήρες
εξοικονόμησης
ενέργειας τύπου
LED. •
Αντικατάσταση
καυστήρων
πετρελαίου με
καυστήρα φυσικού
αερίου σύγχρονης
τεχνολογίας και
υψηλής απόδοσης.
• Αντικατάσταση
ψευδοροφών με
γυψοσανίδες με
πλήρη μόνωση. •
Εγκατάσταση
φωτοβολταϊκού
συστήματος
αυτοπαραγωγής για
την μηδενική
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας από το
ΚΓΒΑ. •
Πιστοποιητικό
Ενεργειακής
Απόδοσης expost.

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμου Φαρσάλων

547.556

22/4/2020

21/10/2022

34

a-c

2-4-13
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Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

αναβάθμιση του
κτιρίου του 1ου
Γυμνασίου - Λυκείου
Φαρσάλων.
Πρόκειται για
υφιστάμενο σχολικό
κτίριο Ενεργειακής
Κατηγορίας Ζ, το
οποίο αναμένεται
να αναβαθμιστεί σε
Κατηγορία Β με
βελτίωση των
ενεργειακών
χαρακτηριστικών
του. Η ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίου
περιλαμβάνει τις
εξής παρεμβάσεις:
Θερμομόνωση
κελύφους,
αντικατάσταση
κουφωμάτων,
παρεμβάσεις στο
σύστημα
θέρμανσης,
τοποθέτηση
φωτιστικών LED.
Από την λειτουργία
της πράξης
αναμένεται η
μείωση της
κατανάλωσης
ενέργειας του
κτιρίου και η μείωση
των εκπομπών CO2
μέσω της
αναβάθμισης της
Κατηγορίας
Ενεργειακής
Απόδοσης του

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμου Φαρσάλων

759.500

1/2/2021

30/09/2023

35

κτιρίου, και
παράλληλα η
αναβάθμιση των
συνθηκών θερμικής
άνεσης και, κατ’
επέκταση, η
ποιοτική βελτίωση
των συνθηκών
λειτουργίας του
σχολείου και της
διαβίωσης των
μαθητών και του
εκπαιδευτικού
προσωπικού
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a-c

2-4-13
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Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

κτιρίων του ΕΠΑΛ
Φαρσάλων.
Πρόκειται για
υφιστάμενα κτίρια
εκπαίδευσης
Ενεργειακής
Κατηγορίας Z και Ε,
τα οποία
αναμένεται να
αναβαθμιστούν σε
Κατηγορία B, με
βελτίωση των
ενεργειακών
χαρακτηριστικών
τους. Η ενεργειακή
αναβάθμιση
περιλαμβάνει τις
εξής παρεμβάσεις:
Εφαρμογή
συστήματος
θερμομόνωσης των
κτιριακών κελυφών,
εφαρμογή
συστήματος
θερμομόνωσης στις
στέγες των κτιρίων,
αντικατάσταση των
κουφωμάτων και
των υαλοπινάκων με
νέα θερμομονωτικά,
αντικατάσταση των
φωτιστικών παλαιού
τύπου με σύγχρονα
φωτιστικά
τεχνολογίας LED,
αναβάθμιση του
συστήματος
θέρμανσης με
αντικατάσταση του
υφιστάμενου

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμου Φαρσάλων

809.100

1/2/2021

30/09/2023

37

συστήματος
θέρμανσης
πετρελαίου με
φυσικό αέριο. Από
την λειτουργία της
πράξης αναμένεται
η μείωση της
κατανάλωσης
ενέργειας του
κτιρίου και η μείωση
των εκπομπών CO2
μέσω της
αναβάθμισης της
Κατηγορίας
Ενεργειακής
Απόδοσης του
κτιρίου, και
παράλληλα η
αναβάθμιση των
συνθηκών θερμικής
άνεσης και, κατ’
επέκταση, η
ποιοτική βελτίωση
των συνθηκών
λειτουργίας του
σχολείου και της
διαβίωσης των
μαθητών και του
εκπαιδευτικού
προσωπικού.
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ)

8
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Τίτλος δράσης

Φορέας
χρηματοδότησης

θα γίνει ανάπλαση
των πεζοδρομίων με
ψυχρά υλικά
εδαφοκάλυψης, θα
τοποθετηθούν
δένδρα για να
επιτευχθεί η
κατάλληλη σκιάσή
τους ανάλογα με την
εποχή, θα υπάρξουν
αναμονές για τους
κάδους
απορριμμάτων και
θα τοποθετηθούν
φωτιστικά σώματα.
Τα πεζοδρόμια θα
ανακατασκευαστούν
για την απρόσκοπτη
κίνηση των πολιτών
και θα διασυνδεθεί
με ασφαλή τρόπο η
βορειοδυτική
ενότητα της πόλης
με το κέντρο.

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμου Φαρσάλων

1.200.000

10/12/2018

10/06/2021
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Τίτλος δράσης

C-Track 50 στοχεύει
στην κινητοποίηση
και καθοδήγηση των
δημόσιων αρχών σε
επίπεδο τοπικής
αυτοδιοίκησης, με
σκοπό την επίτευξη
ανθεκτικότητας στην
κλιματική αλλαγή,
καθώς και
ανθρακικής
ουδετερότητας έως
το 2050.
Επέκταση
Συντήρηση
οδοφωτισμού LED

Φορέας
χρηματοδότησης

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμου Φαρσάλων

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

a-b-c

3

Horizon 2020

a-c

2-4-12-13

κεφάλαια
αναδόχου (ΣΔΙΤ)

b

3

Horizon 2020

DIGITAL EUROPE
PROGRAMME EU

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

a

1-4

Horizon 2020

Horizon 2020

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Μάνδρας
Ειδυλλίας

650.000

21/1/2021

21/6/2021

470.000

b

12

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάπτυξη έξυπνων
εφαρμογών smart
cities στο Δήμο
Μάνδρας Ειδυλλίας

c

8

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πράσινες
πολιτιστικές
διαδρομές

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Παλαιού
Φαλήρου, Δήμος
Αλίμου,

3.500.000

07/12/202

31/12/2021

c

8

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μονοπάτια και
διαμορφώσεις κατά
μήκος ρεμάτων

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Παλαιού
Φαλήρου, Δήμος
Αλίμου,

700.000

7/12/2021

31/12/2021
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Τίτλος δράσης

Βελτίωση και
αναβάθμιση
κοινωνικών
υποδομών που θα
συμβάλλουν στην
τοπική ανάπτυξη της
περιοχής
παρέμβασης
Βιοκλιματικές
αναβαθμίσεις σε
επιλεγμένα
δημοτικά κτίρια,

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος ΜοσχάτουΤαύρου, Δήμος
Νέας Σμύρνης

6.700.000

5/11/2018

31/12/2021

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

Δήμος Αλίμου,
Δήμος Παλαιού
Φαλήρου

5.900.000

10/2/2020

31/12/2021

Φορέας
χρηματοδότησης

c

8

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

a

1-4

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

b

3

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση ΟΧΕ
Περιοχών
UNESCO_1

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμοι

8.200.000

27/3/2019

16/4/2021

b

3

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση ΟΧΕ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ_1

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμο Ρεθύμνης –
Δήμο Αγίου
Βασιλίου

9.750.000

27/3/2019

16/4/2021

10.250.000

27/3/2019

16/4/2021

2.400.000

04/05/2020

31/12/2021

b

c

3

8-13
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ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόσκληση ΟΧΕ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ_1

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμο Αγίου
Νικολάου, Δήμο
Ιεράπετρας, Δήμο
Οροπεδίου
Λασιθίου

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Αναβάθμιση
τοπικού οδικού
δικτύου στις
περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
- ΘΕΣΠΙΕΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

41

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

c

c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

4-13

8

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

c

6-8-10-13

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

c

8

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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Τίτλος δράσης

Εφαρμογή
συστημάτων και
τεχνολογιών
εξοικονόμησης
ενέργειας στις
περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
Αναβάθμιση
αστικού
περιβάλλοντος στις
περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
Βελτίωση της
αστικής
κινητικότητας στις
περιοχές
παρέμβασης των
Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης
Παρεμβάσεις
ανάδειξης σημείων
ενδιαφέροντος της
«Πολιτιστικής,
Περιβαλλοντικής,
Τουριστικής
Διαδρομής
Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμος Θηβαίων,
Δήμος Λεβαδέων

800.000

30/4/2020

31/12/2021

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
- ΘΕΣΠΙΕΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ,
ΔΗΜΟΣ
ΛΕΒΑΔΕΩΝ,
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

4.000.000

27/4/2020

31/12/2021

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Δήμος Θηβαίων,
Δήμος
Λεβαδέων,Δήμος
Αλιάρτου –
Θεσπιέων, Δήμος
Λαμιέων

5.600.000

18/5/2020

31/12/2021

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

1.040.000

8/3/2021

30/9/2021

Φορέας
χρηματοδότησης

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

42

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

c

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

7-10

ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

a-c

1-5-8-10-11

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

a

4

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

b

8-10

ΠΕΠ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
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Τίτλος δράσης

Αναβάθμιση
τοπικού οδικού
δικτύου στις
περιοχές
παρέμβασης του
Στρατηγικού και
Επιχειρησιακού
Σχεδίου (Σχέδιο
Δράσης) για την
Αστική, Κοινωνική,
Περιβαλλοντική και
Επιχειρηματική
Αναζωογόνηση και
Εξυγίανση της
ευρύτερης περιοχής
της ΛΑΠ Ασωπού
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ
ΧΩΡΙΚΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
Δράσεις βελτίωσης
της ενεργειακής
απόδοσης των
δημοσίων κτιρίων /
OXE
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

4.500.000

21/6/2020

30/9/2021

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ,
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ
ΠΟΛΗΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

18.300.000

18/5/2020

31/12/2021

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας

Δήμοι Αμυνταίου,
Βελβεντού,
Δεσκάτης,
Καστοριάς,Κοζάνης

5.000.000

30/12/2020

29/4/2021

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Δήμοι Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης

4.000.000

10/5/2016

31/12/2023

Φορέας
χρηματοδότησης

Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας

43

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

b

8-10

ΠΕΠ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c
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Τίτλος δράσης

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝΔΡΑΣΗ
Δράσεις διαχείρισης
βιοαποβλήτων,
14.6i.26.2-4.1
(Περιφέρεια Αττικής
και Περιφέρεια
Πελοποννήσου)
Δράσεις
ολοκληρωμένης
διαχείρισης αστικών
στερεών αποβλήτων
σε νησιά και
μικρούς
απομακρυσμένους
οικισμούς σε
Περιφέρειες
Μετάβασης
(Περιφέρειες Ιονίων
Νήσων και Βορείου
Αιγαίου)
Δημιουργία
Πράσινων Σημείων
στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Δράσεις
ολοκληρωμένης
διαχείρισης
βιοαποβλήτων και
αστικών στερεών
αποβλήτων στην
Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης

Δήμοι Περιφέρειας
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης

5.000.000

4/12/2015

31/12/2023

Περιφέρεια Αττικής,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Περιφέρεια Αττικής,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Δήμοι Περιφέρειας
Αττικής,
Περιφέρειας
Πελοπόνησσος

10.000.000

2/9/2019

10/7/2021

Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Βορείου
Αιγαίου, Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων

Δήμοι των
Περιφερειών
Ιονίων Νήσων και
Βορείου Αιγαίου

32.619.029

21/12/2018

2/7/2021

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

Δήμοι Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

2.000.000

30/3/2020

2/7/2021

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου

Δήμοι Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

10.380.972

30/3/2020

2/7/2021

Φορέας
χρηματοδότησης

44

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

a-c

1-2-4-8-10

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020
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Τίτλος δράσης

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δήμοι ανά την
επικράτεια πλην
Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου
Παρεμβάσεις
αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού του
κτιριακού
αποθέματος,
αρχιτεκτονικής αξίας
και πολιτιστικού
ενδιαφέροντος, που
βρίσκεται σε
σημαντική θέση σε
σχέση με πλέγμα
διαδρομών
ιστορικού,
περιβαλλοντικού ή
πολιτιστικού
χαρακτήρα
Ολοκλήρωση των
υποδομών συλλογής
και επεξεργασίας
αστικών λυμάτων
στους οικισμούς Γ΄
προτεραιότητας
(πληθυσμός 2.00015.000 ι.π.)

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

4.000.000

1/6/2020

2/7/2021

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι ανά την
επικράτεια πλην
Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου

6.800.000

30/6/2020

2/7/2021

Επικράτεια

Επικράτεια

Ο.Τ.Α Επικράτειας

15.000.000

1/7/2020

2/7/2021

Επικράτεια

Επικράτεια

ΟΤΑ Α΄ βαθμού
Επικράτειας

97.499.505

6/12/2018

30/6/2021

Φορέας
χρηματοδότησης

Επικράτεια

45

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

c
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Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης, Αττικής,
Βορείου
Αιγαίου,Δυτικής
Ελλάδας, Δυτικής
Μακεδονίας,Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Ιονίων
Νήσων, Κεντρικής
Μακεδονίας,
Πελοποννήσου,
Στερεάς Ελλάδας

Δήμοι νήσων σε
όλες τις
Περιφέρειες, πλην
Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου και
Περιφέρειας
Κρήτης

7.400.000

30/4/2020

30/6/2021

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής

ΔΗΜΟΙ - ΟΤΑ Α'
ΒΑΘΜΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

20.000.000

15/1/2021

30/6/2021

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Δήμοι στην
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας

3.500.000

23/11/2020

30/6/2021

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Δυτικής Ελλάδας

10.900.000

9/11/2020

30/6/2021

Τίτλος δράσης

Φορέας
χρηματοδότησης

Υλοποίηση ώριμων
έργων διαχείρισης
αστικών αποβλήτων
σε νησιά, πλην
Περιφερειών Νοτίου
Αιγαίου και Κρήτης

Περιφέρεια
Ανατολικής
Μακεδονίας και
Θράκης, Αττικής,
Βορείου
Αιγαίου,Δυτικής
Ελλάδας, Δυτικής
Μακεδονίας,Ηπείρου,
Θεσσαλίας, Ιονίων
Νήσων, Κεντρικής
Μακεδονίας,
Πελοποννήσου,
Στερεάς Ελλάδας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Δημιουργία
Πράσινων Σημείων
στην Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και
δικτύωσή τους
Ολοκλήρωση και
συμπλήρωση
υποδομών
ολοκληρωμένης
διαχείρισης
αποβλήτων
Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας

46

Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

c

a

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

12

ΥΠ.Ο.ΑΝ. - ΕΣΠΑ
2014-2020

1-2-4

ΟΤΑ Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης
Τρίτσης»

b

3-9-10-11

c

12

ΟΤΑ Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης
Τρίτσης»
ΟΤΑ Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης
Τρίτσης»
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Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας

Δήμος Τανάγρας

3.000.000

22/6/2020

22/6/2021

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

150.000.000

24/7/2020

31/5/2021

Αστική
Αναζωογόνηση

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

400.000.000

24/7/2020

31/5/2021

Ολοκληρωμένη
διαχείριση αστικών
λυμάτων

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

200.000.000

28/8/2020

31/5/2021

Τίτλος δράσης

Βελτίωση και
αναζωογόνηση του
αστικού
περιβάλλοντος
μέσω πιλοτικών και
άλλων
περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων στο
πλαίσιο συμβολής
της ΟΣΣΠ λεκάνης
Ασωπού
Παρεμβάσεις και
δράσεις βελτίωσης
της διαχείρισης
ενέργειας και
αξιοποίηση
Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας
στις υποδομές
διαχείρισης υδάτων
και λυμάτων

Φορέας
χρηματοδότησης
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

c

c

c

b

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

220.000.000

29/9/2020

31/5/2021

Δράσεις
Ηλεκτροκίνησης
στους Δήμους

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

120.000.000

29/9/2020

31/5/2021

ΟΤΑ Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης
Τρίτσης»

Smart cities,
ευφυείς εφαρμογές,
συστήματα και
πλατφόρμες για την
ασφάλεια, υγεία πρόνοια,
ηλεκτρονική
διακυβέρνηση,
εκπαίδευση πολιτισμό –
τουρισμό και
περιβάλλον, δράσεις
και μέτρα πολιτικής
προστασίας

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

130.000.000

19/10/2020

31/5/2021

ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

Εκτίμηση
επικινδυνότητας και
δράσεις πρόληψης
κινδύνων από
φυσικές και
ανθρωπογενείς

Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων

Φορείς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
(Περιφέρεια &
Δήμοι Ιονίων
Νήσων)

4.000.000

7/12/2020

31/5/2021

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Τίτλος δράσης

Φορέας
χρηματοδότησης

12

ΟΤΑ Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης
Τρίτσης»

Χωριστή Συλλογή
Βιοαποβλήτων,
Γωνιές
Ανακύκλωσης και
Σταθμοί
Μεταφόρτωσης
Απορριμμάτων

6-7-8-9

ΟΤΑ Πρόγραμμα
Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση
«Αντώνης
Τρίτσης»

4-11

3
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Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

Τίτλος δράσης

Φορέας
χρηματοδότησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

Καθορίζεται από
τον ΟΤΑ

31/12/2023

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

5.000.000

31/12/2023

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

15.000.000

31/12/2023

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

23.160.274

Ολοκλήρωση έργου έως

καταστροφές στο
θαλάσσιο χώρο της
Π.Ι.Ν

c

13

Ταμείο
Παρακαταθηκών
και Δανείων

c

3-5-8-10-11

Πράσινο Ταμείο

a-c

1-2-4-5-8

Ταμείο
Υποδομών
(ΤΑΜΥΠΟΔ) /
Ευρωπαϊκή
Τράπεζα
Επενδύσεων
(ΕΤΕπ)

a-c

4-8-11

Πράσινο Ταμείο
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ
∆ΙΚΤΥΟ
Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ
Φυσικό περιβάλλον
και καινοτόμες
δράσεις 2020"
στους άξονες
προτεραιότητας
1,2,4
Πρόσκληση για την
υποβολή
προτάσεων για τη
χρηματοδότηση
έργων ενεργειακής
αποδοτικότητας,
παραγωγής
ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές,
προστασίας του
περιβάλλοντος και
αστικής ανάπτυξης
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το
έτος 2021

9/2/2021

31/12/2021
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

c

12

Υπουργείο
Εσωτερικών
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι

c

12

Υπουργείο
Εσωτερικών
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

b-c

3
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Πράσινο Ταμείο

Τίτλος δράσης

Αποκατάσταση
Χώρων
Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης
Απορριμμάτων
(ΧΑΔΑ)
Προμήθεια
απορριμματοφόρων
και λοιπών
οχημάτων
αποκομιδής και
μεταφοράς
απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων
υλικών
Συνεχιζόμενο
Πρόγραμμα 2021
«Χρηματοδότηση
έργων και δράσεων
για την ανάπτυξη
βιώσιμων
οικονομικών
δραστηριοτήτων
χαμηλού
ανθρακικού και
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος στις
Π.Ε. Κοζάνης,
Φλώρινας και στο
Δήμο Μεγαλόπολης
της Π.Ε Αρκαδίας»

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

2.300.000

31/12/2022

31/12/2022

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

54.450.000

6/8/2020

31/12/2022

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας,
Περιφέρεια
Πελοποννήσου

Δήμοι Κοζάνης,
Φλώρινας,
Μεγαλόπολης

31.391.473

Φορέας
χρηματοδότησης
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Κωδικοποίηση
θεματικού
τομέα

Κωδικοποίηση
χρηματοδοτούμενων
δράσεων

Πρόγραμμα
χρηματοδότησης

a

2

Ταμείο
Παρακαταθηκών
και Δανείων

c

3-4

Ιδιωτικοί πόροι

a-c

1-2-6

Ιδιωτικοί πόροι

a-c

1-2-12

Ιδιωτικοί πόροι

a-c

1-2-5-7-10

πρόγραμμα
ELENA
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Τίτλος δράσης

Yλοποίηση των
παρεµβάσεων για
την παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας σε
εγκαταστάσεις
υποδοµής των ΟΤΑ
Α΄& Β΄ βαθµού και
ΝΠ∆∆ µε ενεργειακό
συµψηφισµό
Συμβάσεις
Ενεργειακής
Απόδοσης (Σ.Ε.Α.)
Ενεργειακές
Κοινότητες
Συμβάσεις
Παραχώρησης
πρόγραμμα ELENA

Φορέας
χρηματοδότησης

Γεωγραφική περιοχή

Κατηγορία
Δικαιούχων

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

Επικράτεια

Επικράτεια

Δήμοι Επικράτειας

Προϋπολογισμός
πρόσκλησης

Έναρξη
περιόδου
υποβολής
προτάσεων

Ολοκλήρωση έργου έως

31/12/2023

51
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