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Ανακαίνιση δημοσίων κτηρίων στη πόλη Cieza της Ισπανίας, με τη χρήση του ΕΤΠΑ 

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
 

 
 
Ιστορικό 

Αυτά τα τρία μέσα, το ΤΣ, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ αποτελούν τη 
βάση για τη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής 
περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης μέσω μιας 
συνεκτικής περιφερειακής πολιτικής σε ολόκληρη την 
επικράτεια. 

Το Ταμείο Συνοχής απευθύνεται σε κράτη μέλη των 
οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα ανά κάτοικο είναι 
μικρότερο από το 90% του μέσου όρου της Ε.Ε.. 
Αποσκοπεί, στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών 
ανισοτήτων και στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. 
Το ΕΤΠΑ στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
διορθώνοντας τις ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών, 
ενώ το ΕΚΤ επενδύει σε ανθρώπους, με έμφαση στη 
βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης 
σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχεύει επίσης, στη 
βελτίωση της κατάστασης των ευάλωτων ατόμων που 
βρίσκονται στο ρίσκο της φτώχειας. 

Σκοπός  

Ο κύριος στόχος αυτών των ευκαιριών χρηματοδότησης 
είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων ή κατάρτισης. Λόγω 
της οικονομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα που 
αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
περιφερειακή πολιτική της, τα ταμεία αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση βελτιώσεων της 
ενεργειακής απόδοσης καθώς και των ανακαινίσεων 
στους Δήμους μας. 

Περιγραφή των δυνατοτήτων χρηματοδότησης 

Τα τρία μεσα, το ΤΣ, το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ διαχειρίζονται 
μέσω του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων. 

Για την περίοδο 2014-2020, το Ταμείο Συνοχής αφορά τη 
Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη 
Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την 
Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Διαθέτει συνολικά 63.400 
εκατ. Ευρώ σε δραστηριότητες που υπάγονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 Διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. 
 Περιβάλλον: το Ταμείο Συνοχής μπορεί επίσης να 

υποστηρίξει έργα που αφορούν την ενέργεια ή τις 
μεταφορές ή την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Το ΕΤΠΑ εστιάζει τις επενδύσεις του σε διάφορους 
βασικούς τομείς προτεραιότητας. Αυτό είναι γνωστό ως 
"θεματική συγκέντρωση": 

  Καινοτομία και έρευνα. 
  Ψηφιακή ατζέντα; 
  Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) · 
  Οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. 

Τέλος, το ΕΚΤ επιτρέπει την κατάρτιση των ατόμων ώστε 
να αποκτήσουν ορισμένες δεξιότητες που απαιτούνται για 
την εκτέλεση των επενδύσεων χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα. Ως εκ τούτου, δεν χρηματοδοτεί επενδύσεις, 
αλλά αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία 
γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Τα τρία ταμεία διαχειρίζονται πρώτα σε εθνικό επίπεδο 
και στη συνέχεια σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Αυτό 
σημαίνει ότι οι Δήμοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 
άμεσες επιχορηγήσεις ή δάνεια με ευνοϊκούς όρους είτε 
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προς το κράτος είτε προς τις περιφερειακές κυβερνήσεις, 
ανάλογα με τη χώρα. 

Το μέγεθος και οι όροι των επιχορηγήσεων εξαρτώνται 
από το χρηματοδοτικό εργαλείο που σχεδιάζει η χώρα. 

Η νέα πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης και συνοχής για 
τον προϋπολογισμό 2021-2027 βασίζεται σε 5 κύριους 
στόχους: 

 Ευφυέστερη Ευρώπη, μέσω της καινοτομίας, της 
ψηφιοποίησης, του οικονομικού μετασχηματισμού 
και της υποστήριξης των ΜΜΕ 

 Μια Ευρώπη πιο πράσινη και χωρίς εκπομπές 
άνθρακα, την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού 
και την επένδυση στη μετάβαση στην ενέργεια, τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής  

 Μια πιο συνδεδεμένη Ευρώπη, με στρατηγικά δίκτυα 
μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα  

 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη. 
 Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, υποστηρίζοντας 

τοπικά καθοδηγούμενες αναπτυξιακές στρατηγικές 
και βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Μεταξύ του 65% και 85% των πόρων του ΕΤΠΑ και του 
Ταμείου Συνοχής θα διατεθεί στις δύο πρώτες 
προτεραιότητες, ανάλογα με την ευημερία των κρατών 
μελών, γεγονός που αποτελεί σημαντική ευκαιρία για 
επενδύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε τοπικό 
επίπεδο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των κονδυλίων της 
Ε.Ε. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα του ΤΣ, του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ 
είναι: 

 Άμεσες χορηγήσεις δανείων με ευνοϊκούς όρους που 
μπορούν να μειώσουν την οικονομική προσπάθεια της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 Ταμεία διαχείρισης σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο 
αντί για επίπεδο ΕΕ. 

  Σημαντικός προϋπολογισμός. 
  Μείωση του ενεργειακού κόστους και των τοπικών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Ωστόσο, τα μέσα αυτά έχουν επίσης μειονεκτήματα, 
όπως: 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έγγραφα που 
απαιτούνται για την εφαρμογή της πρόσκλησης 
μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο. 

 Μακρές περιόδους που χρησιμοποιούνται από την 
υπεύθυνη διοίκηση για την αξιολόγηση και την 
αξιολόγηση των προτάσεων. 

 Υψηλή συνεργασία. 

Ενεργειακή ανακαίνιση κτηρίων στο Δήμο Cieza, της 
Ισπανίας 

Ο Δήμος Cieza πρέπει να προβεί σε μια ριζική ενεργειακή 
ανακαίνιση δύο κύριων κτιρίων: του Δημοτικού 
Συμβούλιου και του τοπικού δικαστηρίου. Και τα δύο 
κτήρια προστατεύονται λόγω πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος. Επομένως, οι συμβατικές λύσεις δεν 
ισχύουν για την ανακαίνιση των κτιρίων. 

Αυτό σημαίνει ότι οι προτεινόμενες αρχιτεκτονικές λύσεις 
απαιτούν υψηλότερους οικονομικούς πόρους. Επομένως, 
η χρήση του ταμείου της Ε.Ε. αποτελεί, στην περίπτωση 
αυτή, ουσιαστική βοήθεια. 

Στην Ισπανία, όπως και σε άλλα κράτη μέλη κατά την 
περίοδο 2014-2020, το τοπικό ΕΤΠΑ προσφέρεται μέσω 
πρόσκλησης που απαιτεί από το Δήμο μια Ολοκληρωμένη 
και Αειφόρο Στρατηγική Αστικής Ανάπτυξης. Οι 
στρατηγικές αυτές ,πρέπει να περιλαμβάνουν ένα ειδικό 
κεφάλαιο που αφορά την εφαρμογή μιας οικονομίας 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Και οι δύο δράσεις, οι οποίες εντάχθηκαν στο πλαίσιο του 
θεματικού στόχου που σχετίζεται με την οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, είχαν 
προϋπολογισμό €462,000 για την ανακαίνιση του 
κελύφους και το νέο εξοπλισμό θέρμανσης και ψύξης. 
Επιπλέον, η τοπική αρχή χρησιμοποίησε εκπαιδευόμενους 
ειδικών μαθημάτων θέρμανσης και ψύξης (που 
χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΚΤ) για την εγκατάσταση του 
εξοπλισμού. 

Από την άλλη πλευρά, καθώς προστατεύθηκαν και οι δύο 
προσόψεις, η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την 
εφαρμογή μιας νέας θερμομόνωσης χωρίς προσήλωση 
στην παρούσα εμφάνιση των κτιρίων βασίστηκε στη χρήση 
εξωτερικής μόνωσης απευθείας πάνω στα τούβλα και 
επιπλέον ένα στρώμα κονιάματος με την ίδια πτυχή της 
προηγούμενης. 

 

 
Γράφημα a. Πάχος του στρώματος μόνωσης 

 

Τα κύρια στοιχεία των 2 κτηρίων είναι (Δημοτικό 
Μέγαρο/Τοπικό Δικαστήριο): 

 Επιφάνεια κτηρίων: 1.492/1.490m2 



 
 

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 

 

 Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (ηλεκτρική ενέργεια): 
61.193/44.252kWh 

 Ετήσιο κόστος ενέργειας: €4.895,45/3.540,17  

Επιλέξιμα μέτρα για ΤΣ και ΕΤΠΑ 

 Επενδύσεις στις ΑΠΕ  
 Επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση 

 

Αυτό το αρχείο είναι μέρος μιας σειράς χρηματοδοτικών ευκαιριών που 

μπορεί να τις βρείτε εδώ: html-link 

Summary Table 

Πόλη & χώρα Cieza, Ισπανία 

Έργο επένδυσης Ανακαίνιση δημοσίων 
κτηρίων 

Τομέας Σχεδίου Δράσης Δημόσια κτήρια 

Έτη  2018 

Ευκαιρία επένδυσης ΕΤΠΑ 

Εξοικονομηση ενέργειας 37.010 kWh/έτος 

Εξοικονόμηση κόστους 2.970 € 

Παραγωγή πράσινης 
ενέργειας 

Δ/Υ 

Περιβαλλοντικές επιτώσεις 12,25 tCO2/έτος 

http://compete4secap.eu/

