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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιπλέον 2,4  εκατ. €  θα διατεθούν από το Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου,  για 
την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµοσίων κτιρίων 

Με απόφαση του  Περιφερειάρχη , Γιώργου Χατζηµάρκου,  οι διαθέσιµοι πόροι 
ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 10 εκατ. €  

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζηµάρκου, 
αυξάνονται κατά 2,4 εκατ. € οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, για παρεµβάσεις που σκοπό έχουν την 
ενεργειακή αναβάθµιση των ενεργοβόρων δηµοσίων κτιρίων, τη µείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της 
βιώσιµης ανάπτυξης των νησιών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου. 

Πιο συγκεκριµένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της αρχικής 
πρόσκλησης, ο προϋπολογισµός της οποίας, ανερχόταν σε 7.600.000 €. Η νέα 
πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισµό 10.000.000 €, ενώ παράλληλα, 
παρατείνεται και η προθεσµία υποβολής προτάσεων για ένταξη, έως τις 29/06/2018.  
 

Η πρόσκληση µε τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δηµοσίων 
κτιρίων», απευθύνεται  στους δυνητικούς δικαιούχους: 
• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου) 
• ∆ήµους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
• Υπουργείο Πολιτισµού & Αθλητισµού (ΕΦΑ Κυκλάδων, ΕΦΑ ∆ωδεκανήσου, 

ΥΝΜ&ΤΕ ∆ωδεκανήσου, Επιτελική δοµή ΕΣΠΑ) 
• Υπουργείο Υγείας  (2η Υγειονοµική Περιφέρεια Πειραιώς & Αιγαίου, Γ.Ν. Ρόδου 

«Α. Παπανδρέου» - Γ.Ν. Κω «Ιπποκράτειον» - Γ.Ν. Καλύµνου «Το Βουβάλειο», 
Γ.Ν. Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο» - Γ.Ν. - Κ.Υ. Νάξου, Κρατικό Θεραπευτήριο 
- Γενικό Νοσοκοµείο - Κέντρο Υγείας Λέρου, Επιτελική ∆οµή ΕΣΠΑ) 

• Πανεπιστήµιο Αιγαίο 
 

για την υποβολή προτάσεων, προκειµένου να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν 
από τον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ο οποίος 
συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  Με τη 
νέα πρόσκληση, η επιλέξιµη συγχρηµατοδοτούµενη δηµόσια δαπάνη ανέρχεται 
συνολικά σε 10.000.000 €.  

Η συγκεκριµένη δράση αφορά την υλοποίηση παρεµβάσεων στα µεγάλης ηλικίας και 
αξιόλογης αρχιτεκτονικής, κτίρια δηµόσιας χρήσης της Περιφέρειας, καθώς και 
δηµόσια κτίρια που επιτελούν διοικητικές και άλλες λειτουργίες, όπως κτίρια 



διοίκησης, σχολεία, µουσεία, νοσοκοµεία  κλπ., µε στόχο τη µείωση κατανάλωσης 
ενέργειας. Η αναβάθµιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε παρεµβάσεις στο 
κέλυφος των κτιρίων (θερµοµόνωση), αντικατάσταση κουφωµάτων, αντικατάσταση 
συστηµάτων ψύξης/θέρµανσης κλπ. 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παρουσιάζει προβλήµατα ενεργειακής ανεπάρκειας 
και υπερκατανάλωσης συµβατικής ενέργειας. Το κτιριακό δυναµικό είναι σε µεγάλο 
ποσοστό, παλαιό και ενεργοβόρο. Για το λόγο αυτό, η αναπτυξιακή διαδικασία της 
Περιφέρειας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. 
Οι προτεινόµενες µέσα από την παρούσα πρόσκληση δράσεις, συµβάλλουν άµεσα 
στην επίτευξη του στόχου αυτού και, µε την µείωση του ενεργειακού κόστους, έχουν 
άµεσα θετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση του περιβάλλοντος, την ενεργειακή 
αυτονοµία και τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής.  

 
 
 
 
 


