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Η πόλη San Javier της Ισπανίας βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του δημόσιου φωτισμού μέσω ενός 
δανείου με ευνοϊκούς όρους 
H Tinergie συμβάλλει στη χρηματοδότηση της ανακαίνισης των κατοικιών μέσω δανείων με ευνοϊκούς 
όρους στη Brest Métropole της Γαλλίας 

Δάνειο με ευνοϊκούς όρους 
 

Ευρωπαϊκό δάνειο με ευνοϊκούς όρους βοήθησε την πόλη San 
Javier να ανανεώσουν 4,000 φωτιστικά σώματα 

Δάνειο με ευνοϊκούς όρους βοήθησε στην ενεργειακή ανακαίνιση νοικοκυριών στην 
Πόλη Brest Métropole 

 
Ιστορικό 

Τα ευνοϊκά δάνεια είναι δάνεια χωρίς επιτόκιο ή επιτόκιο 
χαμηλότερο της αγοράς. Μπορούν επίσης, να έχουν 
ευνοϊκούς όρους, όπως οι παρατεταμένες περιόδους 
χάριτος στις οποίες οφείλονται μόνο τόκοι ή χρεώσεις 
υπηρεσιών. Τα χαμηλότοκα δάνεια χρησιμοποιούνται 
συχνά από κράτη, περιφέρειες ή τοπικές αρχές για να 
ενθαρρύνουν επενδύσεις που στηρίζουν ενεργειακές 
πολιτικές. Συχνά συμπληρώνουν τις επιδοτήσεις των 
φορολογικών κινήτρων. Ωστόσο, τα δάνεια με ευνοϊκούς 
όρους είναι ιδιαίτερα κατάλληλα και για τους πολίτες που 
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εργασίες ανακαίνισης 
ενέργειας στα σπίτια τους, που αντιπροσωπεύει περίπου 
το 35% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης μιας 
πόλης και ως εκ τούτου ένα μεγάλο δυναμικό 
εξοικονόμησης ενέργειας. 

Σκοπός  

Ο κύριος στόχος των δανείων με ευνοϊκούς όρους στο 
πλαίσιο των πολιτικών για την ενέργεια και το κλίμα είναι 
να καταστεί δυνατή η επένδυση που δεν θα ήταν εφικτή 
με άλλο τρόπο. Τέτοιες επενδύσεις μπορεί να είναι 
μεγάλες υποδομές όπως τραμ, ενεργειακή ανακαίνιση των 
τοπικών αρχών (δημόσιος φωτισμός, κτίρια), ενεργειακή 
ανακαίνιση κατοικιών κλπ. 

Περιγραφή της ευκαιρίας χρηματοδότησης 

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται δύο είδη δανείων με 
ευνοϊκούς όρους: 

  Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους για επενδύσεις που 
πραγματοποιούνται από τις τοπικές αρχές: 
Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους είναι πολύ ελκυστικά 
για τις τοπικές αρχές που δεν διαθέτουν επαρκείς 
οικονομικούς πόρους για τη διεξαγωγή σημαντικών 
ενεργειών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η 
αρχή είναι η εξής: Η τοπική αρχή έχει ένα σχέδιο για τη 
βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης (π.χ. 
ανακαίνιση του δημόσιου φωτισμού, των σχολείων 
κ.λπ.). Διεξάγει μελέτες για τον ποσοτικό 
προσδιορισμό των επενδύσεων και των πιθανών 
αποταμιεύσεων και στη συνέχεια λαμβάνει δάνειο με 
ευνοϊκούς όρους από αναγνωρισμένο ίδρυμα 
(Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνικές τράπεζες 
κ.λπ.). Στη συνέχεια επιστρέφει το δάνειό της με 
μειωμένο επιτόκιο, ενδεχομένως μετά από περίοδο 
χάριτος, κυρίως με την οικονομική εξοικονόμηση που 
προκαλείται από τη μείωση της κατανάλωσης που 
προκύπτει από τις ενέργειες που υλοποιούνται. 

 

Γράφημα α. Διαφορετικά βήματα δανείου με ευνοϊκούς όρους  

 



 
 

Compete4SECAP – 754162 
 

 

Εν
η

μ
ερ

ω
τι

κό
 φ

υ
λλ

ά
δ

ιο
 γ

ια
 ε

υ
κα

ιρ
ίε

ς 
χρ

η
μ

α
το

δ
ό

τη
σ

η
ς 

 

 Τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους που ενεργοποιούν 
συνδυασμούς χρηματοδότησης για πολίτες, π.χ. για 
ανακαίνιση κατοικιών: 
Στον οικιακό τομέα, τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους 
είναι μια λύση που προστίθεται στις διάφορες μορφές 
βοήθειας που ήδη υπάρχουν (επιδοτήσεις, τεχνική 
υποστήριξη κ.λπ.) και συχνά υπόκεινται σε 
εισοδηματικά κριτήρια. Επομένως, χρησιμεύει ως 
μοχλός για να ενθαρρύνει τους πολίτες να 
πραγματοποιούν εργασίες ανακαίνισης. Η πορεία του 
είναι παρόμοια με αυτή των τοπικών αρχών, αλλά 
δίνονται επίσης τεχνικές συμβουλές για να 
υποστηρίξει τον ενδιαφερόμενο στα διάφορα στάδια 
(μελέτες, εταιρείες για επικοινωνία, αίτηση 
χρηματοδότησης, δικαιολογητικά). Το Γράφημα β 
δείχνει τους διάφορους παράγοντες μιας διαδικασίας 
ευνοϊκού δανείου και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
τους. 

 

 

Γράφημα β. Δάνειο με ευνοϊκούς όρους από την επιχορήγηση μέχρι την 
αποπληρωμή 

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα του δανείου με 
ευνοικούς όρους  
Τα κύρια πλεονεκτήματα του δανείου με ευνοϊκούς όρους 
είναι: 

 Χαμηλότερο επιτόκιο από το επιτόκιο της αγοράς για 
τη διεξαγωγή έργων εξοικονόμησης ενέργειας 

 Ένα πρόσθετο ταμείο επενδύσεων στη διάθεση των 
έργων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 

 Συμπληρωματικά με άλλα συστήματα υποστήριξης, 
όπως οι επιδοτήσεις, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα 
μόχλευσης για τη διεξαγωγή έργων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης 

 Μια μεγαλύτερη ωριμότητα που επιτρέπει στους 
ιδιοκτήτες ακινήτων να προσαρμόσουν το ποσό των 
μηνιαίων αποπληρωμών δανείων, με βάση τους 
οικονομικούς τους πόρους και ιδανικά, να λαμβάνουν 
υπόψη τις χρηματικές εξοικονομήσεις που απορρέουν 
από την εξοικονόμηση ενέργειας για την αποπληρωμή 
του δανείου τους 

 Μια μεγαλύτερη περίοδος χάριτος που επιτρέπει 
στους ιδιοκτήτες κατοικιών να συσσωρεύουν 

οικονομικές αποταμιεύσεις μειώνοντας τους 
λογαριασμούς τους για ενέργεια και ξεκινώντας την 
αποπληρωμή του δανείου σε μεταγενέστερο στάδιο 

 Μειωμένες ή μηδενικές δαπάνες διαχείρισης και 
ασφάλισης σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης 

Ωστόσο, το ευνοϊκό δάνειο έχει επίσης μειονεκτήματα, 
όπως: 

  Ο επενδυτικός ορίζοντας υπερβαίνει τον ορίζοντα 
απόφασης (πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένουν να 
πουλήσουν την ιδιοκτησία τους βραχυπρόθεσμα έως 
μεσοπρόθεσμα) 

  Η ενεργειακή ανακαίνιση μιας κατοικίας απαιτεί 
πολλούς παράγοντες της αγοράς: κατασκευαστικές 
εταιρείες, βιοτέχνες, κτηματομεσιτικά γραφεία, 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμβούλους, 
ενεργειακούς ελεγκτές 

Παραδείγματα: Ενεργειακή ανανέωση του δημόσιου 
φωτισμού στην πόλη San Javier της Ισπανίας 

Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης San Javier ενέκρινε 
χρηματοοικονομική πράξη ύψους 4,8 εκατ. ευρώ για την 
ανακαίνιση του οδικού φωτισμού του δήμου, η οποία θα 
αντικαταστήσει 3,950 σημεία φωτισμού με πιο ενεργειακά 
αποδοτικά φώτα τύπου LED και 94 πίνακες ελέγχου, που 
αντιπροσωπεύουν εξοικονόμηση ενέργειας 2,4GWh/έτος, 
ποσό ετήσιας αποταμίευσης ύψους €402,378. 

Το εγκεκριμένο δάνειο με ευνοϊκούς όρους θα εξοφληθεί 
σε 10 έτη με περίοδο χάριτος δύο ετών, με μηδενικό 
επιτόκιο, χωρίς προμήθειες. Το δάνειο τυποποιείται από 
τον τραπεζικό όμιλο BBVA ως διαχειριστής του 
επενδυτικού ταμείου JESSICA-FIDAE για διαφοροποίηση 
και εξοικονόμηση ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Βιομηχανίας και το Ινστιτούτο Διαφοροποίησης της 
Αποταμίευσης και της Ενέργειας. 

Η περίοδος αποπληρωμής του δανείου αναμένεται να 
είναι μικρότερη από 10 χρόνια και θα χρηματοδοτηθεί με 
βάση τις εξοικονομήσεις. Η αναμενόμενη εξοικονόμηση 
ενέργειας είναι 26,5% και η εξοικονόμηση χρημάτων 
34,88%. 

Ενεργειακή ανακαίνιση κατοικιών στην πόλη Brest της 
Γαλλίας 
Η Tinergie δημιουργήθηκε το 2012 με πρωτοβουλία της 
Brest Metropole ως μέρος του τοπικού οικιστικού σχεδίου 
και του σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια. 
Πρόκειται για μια δράση που διευθύνεται από την τοπική 
υπηρεσία ενέργειας και κλιματισμού Energegence, η 
οποία προσφέρει στους ιδιοκτήτες ακινήτων δωρεάν 
παρακολούθηση σε όλη τη διαδικασία ανακαίνισης 
ενέργειας. 
Το σύστημα αυτό προωθεί την καθιέρωση ενεργειακών 
έργων ανακαίνισης κατοίκων, όπως η μόνωση του 
κελύφους των κτιρίων και η εγκατάσταση αποδοτικών 
συστημάτων θέρμανσης, που αντιπροσωπεύει 
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εξοικονόμηση ενέργειας άνω των 50% σε παλαιότερες 
κατοικίες. 

Επιλέξιμες μετρήσεις από δάνειο με ευνοικούς όρους  

 Επενδύσεις σε ΑΠΕ 
 Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση  
 Επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές 
Αυτό το αρχείο είναι μέρος μιας σειράς χρηματοδοτικών 
ευκαιριών που μπορεί να τις βρείτε εδώ: html-link  

 
Άλλα παραδειγματα από δάνεια με ευνοϊκούς όρους :  

 Βρυξέλλες, Βέλγιο, πράσινο δάνειο 
 Bordeaux Métropole, Γαλλία, δάνεια με ευνοϊκούς όρους για 

κατοικίες πολύ χαμηλού εισοδήματος 
 Ρίγα, Λετονία, δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε συγκυριαρχίες 

San Javier συνοπτικός πίνακας 

Πόλη & χώρα San Javier, Ισπανία 

Έργο επένδυσης Ανανέωση οδικού φωτισμού  

Τομέας Σχεδίου Δράσης Οδικός φωτισμός 

Έτη  2016 

Ευκαιρία επένδυσης Δάνειο με ευνοϊκούς όρους 

Εξοικονομηση ενέργειας 2.4 GWh/έτος 

Εξοικονόμηση κόστους 402 378 €/έτος 

Παραγωγή πράσινης 
ενέργειας 

Δ/Υ 

Περιβαλλοντικές επιτώσεις 26.5 % μειωμένες 
  

Brest  συνοπτικός πίνακας 

Πόλη & χώρα Brest Métropole, Γαλλία 

Έργο επένδυσης Ενεργειακή ανακαίνιση και 
ΑΠΕ  

Τομέας Σχεδίου Δράσης Στέγαση 

Έτη  2018 

Ευκαιρία επένδυσης Tinergie 

Εξοικονομηση ενέργειας Δ/Υ 

Εξοικονόμηση κόστους Δ/Υ 

Παραγωγή πράσινης 
ενέργειας 

Δ/Υ 

Περιβαλλοντικές επιτώσεις Δ/Υ 

https://compete4secap.eu/home/

