ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΤΟ ΚΑΠΕ ΕΚΠΟΝΗΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 191 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 37,2% ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
CO2 9,8 KT ΕΤΗΣΙΩΣ

Πικέρμι, 15 Σεπτεμβρίου 2017
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση της ενέργειας από τους ΟΤΑ
(Πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ)» με Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης το ΚΑΠΕ,

με τη

συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2007-2013. Στην έκθεση, που εκπονήθηκε από την επιστημονική ομάδα του έργου
στο ΚΑΠΕ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση των Πράξεων και του
Προγράμματος, τόσο συγκεντρωτικά όσο και για κάθε θεματικό άξονα παρεμβάσεων
(παρεμβάσεις σε δημόσια κτίρια, στους κοινόχρηστους χώρους αστικού περιβάλλοντος,
πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές τεχνικές αστικές υποδομές,
δράσεις δημοσιότητας).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ολοκληρώθηκαν 59 Πράξεις με συνολικό κόστος 23,4 εκατ.
ευρώ και συνολικό συγχρηματοδοτούμενο ποσοστό από την Ε.Ε. ύψους 92,40%. Οι
παρεμβάσεις που χρηματοδοτηθήκαν είχαν ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση ενέργειας 37,2%
και μείωση εκπομπών CO2 9,8 kt ετησίως. Επιπλέον, κατά την υλοποίηση των Πράξεων
δημιουργήθηκαν 183 πλήρεις θέσεις εργασίας.
Τα αποτελέσματα επήλθαν κυρίως με :
-

την ενεργειακή αναβάθμιση 191 κτιρίων συνολικού εμβαδού 215.309 m2 (κυρίως

κτίρια εκπαίδευσης όλως των βαθμίδων, δημοτικά κτίρια γραφείων, καθώς και δομές
πολιτισμού / αθλητισμού)
-

ενεργειακές παρεμβάσεις σε υπαίθριους χώρους όπου αντικαταστάθηκαν 5.824

φωτιστικά και πραγματοποιήθηκε βιοκλιματική ανάπλαση συνολικής επιφάνειας 21.666 m2.
Επιπλέον, υλοποιήθηκαν πιλοτικές παρεμβάσεις στις αστικές μεταφορές και σε λοιπές
τεχνικές

αστικές

υποδομές,

καθώς

και

δράσεις

δημοσιότητας

ενημέρωσης/εκπαίδευσης στους τομείς της εξοικονόμησης ενέργειας.

και

δράσεις

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το Πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με ικανοποιητική επιτυχία, στο
πλαίσιο των συνθηκών που αντιμετωπίστηκαν στη διάρκεια της υλοποίησης του, και
επιτεύχθηκαν, τελικά, κατ’ αναλογία οι αρχικοί του στόχοι. Επιπλέον, το Πρόγραμμα τελικά
συνέβαλε, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη των νεότερων ευρωπαϊκών και εθνικών
ενεργειακών στόχων, αλλά και των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των
Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Στη μελέτη αυτή, υπάρχουν χρήσιμα απολογιστικά στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν στο
σχεδιασμό νέων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια, όπως η μέση
απόσβεση του κόστους των παρεμβάσεων στα κτίρια και στους υπαίθριους χώρους, οι
επιδόσεις στους περιβαλλοντικούς δείκτες, κ.ά.
Τα συμπεράσματα της έκθεσης μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο τόσο για την αξιολόγηση
του τρόπου διαχείρισης όσο και για την προετοιμασία και σχεδιασμό παρόμοιων νέων
Προγραμμάτων στην τρέχουσα και επόμενη προγραμματική περίοδο.
Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τη διαχειριστική αρχή, αποδείχθηκε, χάριν και στην
επιστημονική επιμέλεια του ΚΑΠΕ, πως ακόμα και οι κλασσικές παρεμβάσεις (προμήθειες
και δημόσια έργα) αποδίδουν σημαντικά οφέλη και κοινωνικά (προσβασιμότητα) και
περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων), αλλά και μετρήσιμα οικονομικά, εφόσον έχουν σχεδιαστεί
και υλοποιηθεί κατάλληλα.

Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.

Η έκθεση συντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

