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Ιστορικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Smart Finance for Smart

Buildings ξεκίνησε τη διοργάνωση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης διαδοχικά στα

κράτη μέλη, με σκοπό το διάλογο μεταξύ εθνικών φορέων, επενδυτών, στελεχών της

αγοράς σχετικά με τις επενδύσεις στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων.

Στην Ελλάδα, υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ, διοργανώθηκαν 3 τέτοιες συζητήσεις το 
2018 (2) και το 2019 (1).



Σκοπός του έργου

Το τριετές έργο SMAFIN, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020, ξεκίνησε τον

9/2020, ως συνέχεια της προηγούμενης πρωτοβουλίας, σε 4 κράτη (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κροατία,

Ρουμανία) με σκοπό την υποστήριξη της έξυπνης χρηματοδότησης για ενεργειακές επενδύσεις

κυρίως σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, αλλά και σε ΜΜΕ, τη βιομηχανία και τις υποδομές,

οργανώνοντας συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

Επιμέρους στόχοι:

Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων των Sustainable Energy Forums

Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής για ενεργειακή αποδοτικότητα ή/και

χρηματοδοτικά εργαλεία

Σύνδεση των σχετικών πρωτοβουλιών και όλων των ενδιαφερομένων μέσω

των εκδηλώσεων αλλά και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του SMAFIN



Σημαντικότερα αποτελέσματα έως σήμερα

Καταγραφή των χρηματοδοτικών εμποδίων

για την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης

ενέργειας, των καλών πρακτικών αλλά και των

εργαλείων που μπορούν να υποστηρίξουν τη

διαδικασία χρηματοδότησης της ενεργειακής

αναβάθμισης των κτηρίων (3 reports και μια

επισκόπηση που αφορά στην Ελλάδα)



Σημαντικότερα αποτελέσματα έως σήμερα

Μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης (20/5/2021) υπό την αιγίδα του

ΥΠΕΝ, επικεντρωμένη στη χρηματοδότηση ε.ε. σε δημόσια κτήρια και

κτήρια κατοικιών και ανταγωνιστικές διαδικασίες βελτίωσης

ενεργειακής απόδοσης σε επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα

Δύο συναντήσεις της ομάδας εργασίας

Ηλεκτρονική πλατφόρμα του

έργου, SMAFIN E-Platform

(www.smafin.eu)



Ομάδες εργασίας

Η προετοιμασία των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης καθώς και η

επεξεργασία των συμπερασμάτων τους ώστε να οδηγήσουν σε βελτίωση και

ωρίμανση μέτρων πολιτικής και εργαλείων έξυπνης χρηματοδότησης,

πραγματοποιείται από τις Ομάδες Εργασίες (Working Groups). Σ’ αυτές

συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, της Ένωσης Τραπεζών και άλλων

χρηματοδοτικών φορέων, φορέων της αγοράς που δραστηριοποιούνται στην

εξοικονόμηση ενέργειας, εκπρόσωποι συναφών Ευρωπαϊκών έργων και

συνεργάτες του έργου από το ΚΑΠΕ και την ΙΝΖΕΒ.



Smafin E-Platform

Η πλατφόρμα SMAFIN εκτός από τα τυπικά περιεχόμενα μιας ιστοσελίδας έργου περιλαμβάνει μια

βιβλιοθήκη με τεχνικές αναφορές, χρηματοδοτικά εργαλεία, βίντεο, σχετικούς συνδέσμους και έναν

πίνακα με μετάφραση οικονομικών όρων στις εθνικές γλώσσες των εταίρων. Επίσης, τα πρακτικά και τα

αποτελέσματα όλων των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.



Smafin E-platform

Στην πλατφόρμα SMAFIN και ειδικότερα στο ψηφιακό φόρουμ, μπορεί κάποιος να συνεχίσει τη

συζήτηση των WGs ή/και των RTs: είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής στρογγυλής τραπέζης, όπου

όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συναντηθούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις.



Χρονοδιάγραμμα

Ημερομηνία Δράση

19 Μαρτίου 2021 1η Συνάντηση WG

20 Μαΐου 2021 Α΄ Στρογγυλό τραπέζι

23 Σεπτεμβρίου 2021 2η Συνάντηση WG-Επεξεργασία συμπερασμάτων Α΄Σ.Τ.

Φεβρουάριος 2022 3η Συνάντηση WG

Απρίλιος 2022 Β΄ Στρογγυλό τραπέζι

Ιούνιος 2022 4η Συνάντηση WG-Επεξεργασία συμπερασμάτων Β΄Σ.Τ.

Άνοιξη 2023

To χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συζητήσεων  στο πλαίσιο του έργου SMAFIN, 
στην Ελλάδα, είναι:



Ακολουθήστε μας:

twitter.com/smafin_eu

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

www.facebook.com/smafinproject

www.smafin.eu




