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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο  με θέμα 

Ωρίμανση και υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε δημοτικές υποδομές με 

καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς 

Ευρωπαϊκό έργο PRODESA 

14 & 21 Ιουλίου 2021 

Η άμεση μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος, η μείωση του εισαγόμενου καύσιμου και η 

εξασφάλιση συνεχούς παροχής φτηνής ενέργειας είναι οι σημαντικοί στόχοι που θέτει η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για το 2030.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου 

κατά 55% σε σχέση με τα επίπεδα του έτους 1990.  Ο αυξημένος αυτός στόχος μεταβάλλει και τον 

στόχο για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2030. 

Μέγιστη προτεραιότητα δίνεται στον κτηριακό τομέα επειδή είναι ένας από τους πλέον 

ενεργοβόρους τομείς στην Ευρώπη.  Ο δημόσιος κτηριακός τομέας δε, καλείται να δώσει το 

παράδειγμα άμεσης υλοποίησης της πολιτικής για την απανθρακοποίηση που έχει τεθεί για το 2050.   

Η επίτευξη των στόχων αυτών απαιτεί έναν ιδιαίτερα υψηλό προϋπολογισμό που δεν μπορεί να 

καλυφθεί μόνο με δημόσιους πόρους.  Απαιτούνται νέοι μηχανισμοί και χρηματοδοτικά εργαλεία για 

την ενίσχυσή τους.  

Το ευρωπαϊκό έργο PRODESA – Ανάπτυξη έργων ενεργειακής απόδοσης στη νότια Αττική μελέτησε 

και θέτει σε εφαρμογή χρηματοδοτικά σχέδια που συγκεράζουν δημόσιους με ιδιωτικούς πόρους για 

την υλοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας σε πέντε δήμους και συγκεκριμένα σε 116 

δημοτικά κτήρια και στον οδοφωτισμό αντικαθιστώντας 22.000 φωτιστικά.   

Οι δήμοι Άλιμος (συντονιστής του έργου), Αγ. Δημήτριος, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Αγ. Ανάργυροι 

Καματερό και Γλυφάδα συνεργάσθηκαν με στόχο την ωρίμανση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας 

και την υλοποίηση τους με τα ως άνω καινοτόμα χρηματοδοτικά μοντέλα. 

Το PRODESA διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο όπου θα παρουσιασθούν η μεθοδολογία που 

χρησιμοποιήθηκε για την ωρίμανση και την υλοποίηση των έργων ενεργειακής απόδοσης, τα 

χρηματοδοτικά μοντέλα και οι τύποι συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης που αναπτύχθηκαν.   

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν επίσης την δυνατότητα να παρακολουθήσουν εκπροσώπους του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας σχετικά με την πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα 

στο δημόσιο τομέα και τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. 

Το διαδικτυακό σεμινάριο απευθύνεται κατ’ αρχήν στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, τους δημόσιους 

φορείς αλλά και στους επαγγελματίες του χώρου που έχουν σχετικές δραστηριότητες. 

Θα πραγματοποιηθεί μέσω ZOOM στις 14 Ιουλίου 2021 από τις 10:00 έως τις 14:30 και θα 

επαναληφθεί στις 21 Ιουλίου 2021 την ίδια ώρα στους συνδέσμους  

 https://zoom.us/j/93801681464 και https://zoom.us/j/93240253244 αντίστοιχα. 

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και την εγγραφή σας θα βρείτε την ιστοσελίδα της ΚΕΔΕ 

https://kede.gr/category/diethneis-scheseis-evropaika-programmata-kede/evropaika-programmata-

tis-kede/  και στην ιστοσελίδα του έργου PRODESA www.prodesa.eu/. 

https://zoom.us/j/93801681464
https://zoom.us/j/93240253244
https://kede.gr/category/diethneis-scheseis-evropaika-programmata-kede/evropaika-programmata-tis-kede/
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Για να επικοινωνήσετε με εκπρόσωπο του έργου PRODESA, καλέστε την κα Ι. Λιόση ή την κα Δ. 

Αθανασάκου στο 210 6446330 καθημερινά από 9:30 έως 17:30. 


