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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
4,2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν από το Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο», για την
ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών
Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος, απευθύνει πρόσκληση για την
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη και χρηµατοδότηση
Τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση της κατοικίας τους,
εξοικονοµώντας χρήµατα και ενέργεια, δίνει στα νοικοκυριά της Περιφέρειας, το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», µέσα από το οποίο θα
διατεθούν πόροι ύψους 4.194.378 ευρώ.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζηµάρκος, απευθύνει πρόσκληση µε
τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών», για την υποβολή
προτάσεων προς ένταξη και χρηµατοδότηση, από τον Άξονα Προτεραιότητας
«Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
Η πρόσκληση απευθύνεται στο Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης
ΑΕ (Ε.Τ.Ε.ΑΝ.ΑΕ), ως δυνητικό δικαιούχο, το οποίο θα υποδέχεται, θα αξιολογεί και
θα εντάσσει τις προτάσεις των ωφελουµένων ιδιωτών, οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια και τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραµµα.
Η συγκεκριµένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεµβάσεων µε σκοπό τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν αποδεδειγµένα µικρή ενεργειακή
απόδοση και οι οποίες ανήκουν σε ιδιοκτήτες µε χαµηλά εισοδήµατα, που δεν
µπορούν να χρηµατοδοτήσουν πλήρως µε ιδία κεφάλαια την ενεργειακή αναβάθµιση
της κατοικίας τους, ή στις οποίες θα υλοποιηθούν παρεµβάσεις που ξεπερνούν τα
ελάχιστα απαιτούµενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης.
Σύµφωνα µε το σχεδιασµό, προβλέπεται η καταβολή ενίσχυσης η οποία θα αφορά,
είτε σε απευθείας επιχορήγηση του ωφελούµενου, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασµό
µε άτοκο ή χαµηλότοκο δάνειο. Το χρηµατοδοτικό εργαλείο που θα χρησιµοποιηθεί

για την υλοποίηση της δράσης θα προκύψει από την εκ των προτέρων αξιολόγηση
χρηµατοδοτικού µέσου για δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό τοµέα που
υλοποιείται.
Προκειµένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράµµατος θα
τεθούν συγκεκριµένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηµατική κατάσταση του
ιδιοκτήτη και ενδεχοµένως στην τιµή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά
κίνητρα θα καθοριστούν επίσης για τις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα
τελικά αποτελέσµατα εξοικονόµησης είναι πολύ µεγαλύτερα.
Οι παρεµβάσεις που θα χρηµατοδοτηθούν µέσω του προγράµµατος θα αφορούν,
µεταξύ άλλων, σε θερµοµόνωση, αντικατάσταση κουφωµάτων, συστήµατα
σκίασης, αναβάθµιση συστήµατος θέρµανσης, κλπ. Προκειµένου να επιτευχθεί η
ενεργειακή αναβάθµιση των κατοικιών θα τεθεί συγκεκριµένος ενεργειακός στόχος
που πρέπει να επιτευχθεί µέσω των χρηµατοδοτούµενων παρεµβάσεων. Η κάλυψη
του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται µέσω της διενέργειας ενεργειακής
επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και µετά την
υλοποίηση των παρεµβάσεων.
Η δράση υποστηρίζει την κάλυψη ανάγκης εφαρµογής ολοκληρωµένου σχεδίου
εξοικονόµησης ενέργειας δίνοντας έµφαση στην ενίσχυση των νοικοκυριών για τη
βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης και την αντιµετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας.
Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων είναι από την 1η /10/2017 έως και τις
30/11/2017.
Για πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν να απευθύνονται στην κα Αγγελική Παλαιολόγου, τηλ. 22813 60819, email: agelpale@mou.gr

