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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ   Α 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΤΑ-ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ & ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΑ 

  

Α/Α 1 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

Άξονας Προτεραιότητας 1 
«Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές 

–Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής –Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» 

 

ΚΩ∆ 

1.16 

Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και δράσεις 
Εξοικονόµησης Ενέργειας σε νέα, υπό ανέγερση ή υφιστάµενα κτίρια, γυµναστήρια και 

κολυµβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 
 
Υπουργείο Περιβάλλοντος , Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 
 

Επιλέξιµες περιοχές 

 
Όλη η Ελλάδα 

Απευθύνεται σε :   
 

� ΟΤΑ  Α’ και Β’ βαθµού και ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις των ΟΤΑ 
� Άλλα νοµικά πρόσωπα 

Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων :   
 
από 18/6/2013 έως 31/12/2015 
(και έως εξαντλήσεως του Προϋπολογισµού) 

 Οι επιλέξιµες προτάσεις αφορούν σε: 
 
πρότυπα επιδεικτικά έργα  αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και δράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας 
σε νέα υπό ανέγερση ή υφιστάµενα κτίρια, γυµναστήρια και κολυµβητήρια, των Ο.Τ.Α. και των ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. 
Στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης δύνανται να χρηµατοδοτηθούν πράξεις οι οποίες διαθέτουν συµβάσεις 
σε ένα ή περισσότερα υποέργα (εργολαβίες), έχουν κάνει έναρξη εργασιών, έχουν υλοποιήσει έως την 
ηµεροµηνία έναρξης υποβολής της παρούσας πρόσκλησης τουλάχιστον το 5% του π/υ των έργων και 
εφόσον οι πράξεις αυτές οδηγούν σε ολοκληρωµένα και λειτουργικά έργα εντός της περιόδου 
επιλεξιµότητας της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου. 
 
Αναλυτικότερα δύναται να χρηµατοδοτηθούν: 

 
Α. Η ολοκληρωµένη και πλήρης κατασκευή νέων βιοκλιµατικών κτηρίων σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ 
Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο είναι επιλέξιµες έως ποσοστού 20% επί του συνολικού προϋπολογισµού της 
πρότασης. 
 
Β.  ∆ράσεις ΑΠΕ: 
1.Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις  
2.Κεντρικά  ηλιοθερµικά συστήµατα παραγωγής θερµού νερού (ηλιακά πάνελ ή άλλου τύπου ηλιακοί, συλλέκτες, ικριώµατα, σωληνώσεις, 
εναλλάκτες, κυκλοφορητές, συστήµατα ελέγχου και αυτοµατισµών, υποστηρικτικά συστήµατα κλπ). 
3.Συστήµατα εκµετάλλευσης αβαθούς γεωθερµίας (οριζόντιοι εναλλάκτες εδάφους, αντλίες θερµότητας, εναλλάκτες θερµότητας, 
κυκλοφορητές, σωληνώσεις, συστήµατα ελέγχου και αυτοµατισµών, υποστηρικτικά συστήµατα, τερµατικές µονάδες, στοιχεία µονάδας 
ανεµιστήρα κλπ). 
4.Κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας 
5.Κατασκευή εγκατάστασης εκµετάλλευσης της παραγόµενης θερµικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης 
6.Λοιπά απαιτούµενα έργα / εγκαταστάσεις / εξοπλισµός για την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος 
7.Άλλα συστήµατα εκµετάλλευσης ΑΠΕ για παραγωγή θερµικής και ψυκτικής ενέργειας, καθώς και αντλίες θερµότητας των οποίων ο 
εποχιακός βαθµός απόδοσης (SPF) είναι µεγαλύτερος από 1,15 Χ 1/η, όπου η είναι ο λόγος της συνολικής ακαθάριστης παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας προς την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για την παραγωγή  
ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2009/28/ΕΚ. Μέχρι να καθορισθεί νοµοθετικά η τιµή του η, ο SPF 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 3,3.  
8.Εγκαταστάσεις καύσης βιοµάζας 
9.Σύνδεση µε ∆ηµόσιο ∆ίκτυο διανοµής ηλεκτρισµού ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης. 
10.Εξοπλισµός και εγκαταστάσεις Μηχανοστασίου.  
 
Γ. ∆ράσεις Ενεργειακής Αναβάθµισης και ∆ράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας σε νέα υπό ανέγερση και σε υφιστάµενα κτίρια: 
- Προσθήκη µόνωσης µε τις προβλεπόµενες εργασίες για την προετοιµασία των επιφανειών, των υδρορροών τις στεγανώσεις και τις 
τελικές επιστρώσεις των δωµάτων (µόνο στο κέλυφος και στο δώµα ή τη στέγη) 
- Αντικατάσταση κουφωµάτων και υαλοπινάκων µε νέα πιστοποιηµένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 
- Αντικατάσταση συστήµατος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων µε σύστηµα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, φυσικού αερίου,  
υγραερίου. 
-Αντικατάσταση παλαιού συστήµατος κλιµατισµού κεντρικού ή διαιρούµενου µε εγκατάσταση νέου κεντρικού συστήµατος υψηλής 
απόδοσης µε όλες τις προβλεπόµενες εργασίες για την αποκατάστασης των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις,  
τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων  
Παρεµβάσεις που αφορούν σε σύστηµα αντιστάθµισης στον καυστήρα / λέβητα σε συνδυασµό µε µόνωση σωληνώσεων κλπ. 
Αντικατάσταση υπαρχόντων (πλέον της 5ετίας) παλαιάς τεχνολογίας συστηµάτων Φωτοβολταϊκών εφαρµογών µε νέα συστήµατα µε 
τεκµηριωµένη υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. 
Παθητικά ηλιακά συστήµατα, (όπως τοίχοι µάζας, τοίχοι Trombe, ηλιακοί χώροι και αίθρια). Ηλιακές καµινάδες. 
Παθητικά συστήµατα φυσικού και ενεργειακού τεχνητού φωτισµού  
Συστήµατα και τεχνικές φυσικού και µηχανικού δροσισµού  
–αερισµού, (freecooling, ανεµιστήρες οροφής κτλ).  
Εξωτερικά συστήµατα ηλιοπροστασίας και σκίασης (µόνο µόνιµα στοιχεία εκτός τεντών και κουρτινών και εκτός κινητών εσωτερικών 
συστηµάτων πχ κουρτινών,εσωτερικών περσίδων κα). 
Φυτεύσεις δωµάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση µε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του 
κτιρίου. 
Συστήµατα κλιµατισµού κεντρικού ή διαιρούµενου υψηλής απόδοσης µε όλες τις προβλεπόµενες εργασίες για την εγκατάσταση ή και την 
αποκατάσταση των χώρων δηλαδή καθαιρέσεις, τοποθέτηση ψευδοροφών κι επενδύσεων 
Εγκατάσταση συστηµάτων µετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς -των 
λειτουργικών στοιχείων και αποτελεσµάτων των ενεργειακών συστηµάτων του κτιρίου, όπως ολοκληρωµένων  
συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS). 
Συνδέσεις µε ∆ηµόσιο ∆ίκτυο διανοµής φυσικού αερίου και κατασκευή εσωτερικού δικτύου  
Άλλες πρωτοποριακής τεχνολογίας ενεργειακές επεµβάσεις µόνιµου χαρακτήρα που βελτιώνουν την ενεργειακή συµπεριφορά των 
κτιρίων 
Για τις παραπάνω δράσεις είναι επιλέξιµο το σύνολο των απαιτούµενων επιµέρους εργασιών, για την ολοκληρωµένη λειτουργική 
αποκατάσταση των κτιρίων 
 
∆. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις: 
1.Υπηρεσίες Ενεργειακού Συµβούλου για ενεργειακά θέµατα και Συµβούλου για θέµατα προστασίας περιβάλλοντος. 
2.Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για τεχνικά θέµατα. 
3.Τεχνικές Μελέτες (Οριστικές Μελέτες, Μελέτη κατά ΚΕΝΑΚ (εφόσον απαιτείται),µελέτη επικαιροποίησης 
των οριστικών µελετών κατά ΚΕΝΑΚ, Μελέτες Εφαρµογής και Τεύχη δηµοπράτησης κλπ). 
4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). 
Θα υποβληθούν για τα υπάρχοντα κτίρια υποχρεωτικά οι “Exante” Ενεργειακές επιθεωρήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, ενώ 
κατά το πέρας της υλοποίησης του έργου θα γίνουν “Ex post” Ενεργειακές επιθεωρήσεις-από Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές του Σώµατος Ενεργειακών Επιθεωρητών-ώστε να αποδεικνύεται η άρτια,κατά την παρούσα πρόσκληση, κατασκευή και να 
πιστοποιείται ή ενεργειακή αναβάθµιση των υπαρχόντων κτιρίων. 
5. ∆ράσεις δηµοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενηµέρωσης και προβολής, Οδηγοί, Εγχειρίδια, Ιστότοποι κλπ). 
6. ∆ράσεις για την ευαισθητοποίηση του κοινού 
 

 

 
Προϋπολογισµός : €25.000.000 
 

 
Ποσοστό Συγχρηµατοδότησης : 100% (Ταµείο Συνοχής) 
 

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε: 
 
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των Τ∆ΠΠ και 
άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στον κο Τριαντάφυλλο Σουργιαδάκη, τηλ.2132142237,  
 e-mail:  t.sourgiadakis@mou.gr   

ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

http:/ /www.epper.gr/el/Pages/ProclamationsEYDFS.aspx?item=2650&leftmenu_id=Proc
lamationsEYD.aspx 

 

 

 

 


