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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

7,1 εκατ. ευρώ  διατίθενται από  ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας για την 

ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών 

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την απόφαση αύξησης κατά 3 εκατ. ευρώ του 

προϋπολογισμού της Πράξης, που προβλέπεται να αναβαθμίσει ενεργειακά 534 

κατοικίες στο Νότιο Αιγαίο 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνονται κατά 3 

εκατ. € οι πόροι που διατίθενται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-

2020, για παρεμβάσεις που σκοπό έχουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 534 

κατοικιών στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε την τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση 

της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» ο αρχικός 

ο προϋπολογισμός της οποίας, ανερχόταν σε 4.194.378 € και τώρα διαμορφώνεται στο ύψος 

των 7.194.378 €.  

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης 534 κατοικιών της Περιφέρειας, 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. Οι τελικοί αποδέκτες της δράσης είναι 

ιδιοκτήτες κατοικιών, φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν την ενεργειακή αναβάθμιση των 

ακινήτων τους.  

Οι παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος αφορούν, μεταξύ άλλων, σε 

θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, συστήματα σκίασης, αναβάθμιση 

συστήματος θέρμανσης, κλπ.  

Για την επίτευξη της ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών, τίθεται συγκεκριμένος 

ενεργειακός στόχος, ο οποίος επιτυγχάνεται μέσω των χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. Η 

κάλυψη του ενεργειακού στόχου διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής 



επιθεώρησης του κτιρίου από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την 

υλοποίηση των παρεμβάσεων. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ο κοινωνικός χαρακτήρας του Προγράμματος τίθενται 

συγκεκριμένα κριτήρια που θα αφορούν στην εισοδηματική κατάσταση του ιδιοκτήτη και την 

τιμή ζώνης που βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά κίνητρα καθορίζονται επίσης για τις 

περιπτώσεις των πολυκατοικιών, όπου τα τελικά αποτελέσματα εξοικονόμησης είναι πολύ 

μεγαλύτερα. 

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.  

 

 Ως ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 31/12/2023. 

Η Πράξη «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου» είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «Αειφορική ανάπτυξη και 

διαχείριση των πόρων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.  


