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 «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

Πικέρμι, 4 Απριλίου 2011 

 

Το «Χτίζοντας το Μέλλον» είναι ένα πρωτοποριακό Πρόγραμμα του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΕΣΠΑ, που υλοποιείται από το 

ΚΑΠΕ. Αποσκοπεί στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης- και των αντίστοιχων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων- των ελληνικών νοικοκυριών και των επαγγελματικών 

κτηρίων, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και της ανταγωνιστικότητας 

στον κατασκευαστικό τομέα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Πρόγραμμα 

είναι μια σύμπραξη ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, που στηρίζεται σε 

εθελοντικές συμφωνίες και εξασφαλίζει σημαντικές εκπτώσεις και φοροαπαλλαγές, αλλά  

και υψηλών προδιαγραφών, πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες στους πολίτες που 

θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων τους. Το «Χτίζοντας το 

Μέλλον» στοχεύει σε 3.100.000 ενεργειακές παρεμβάσεις σε κτήρια (μονοκατοικίες, 

διαμερίσματα και επαγγελματικά κτήρια) και το προβλεπόμενο όφελος για τους πολίτες 

από την εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι 9 δισ. ευρώ. 

 

Το ΚΑΠΕ καλεί τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε:  

· κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση κουφωμάτων, 

· κατασκευή /εισαγωγή/ εγκατάσταση μονωτικών υλικών, 

· κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης υψηλής απόδοσης, 

· κατασκευή /εισαγωγή/ εγκατάσταση υψηλής απόδοσης συστημάτων ψύξης – 

θέρμανσης – αερισμού σε επαγγελματικά κτήρια, 

· κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση κεντρικών κλιματιστικών μονάδων σε 

επαγγελματικά κτήρια,  

· κατασκευή/ εισαγωγή υλικών ψυχρών οροφών,  

· κατασκευή /εισαγωγή/ εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων,  



 

· κατασκευή/ εισαγωγή/ εγκατάσταση συστημάτων Τεχνητού Φωτισμού σε 

επαγγελματικά κτήρια, 

· εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου BEMS σε 

επαγγελματικά κτήρια, 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στη διαδικασία κατάρτισης 

εθελοντικών συμφωνιών με το ΚΑΠΕ, στο πλαίσιο του έργου «Χτίζοντας το Μέλλον». 

Το Πρόγραμμα εξασφαλίζει: 

· προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών του κατασκευαστικού κλάδου και των 
επαγγελματικών ενώσεων, μέσα από μια ευρεία και καλά σχεδιασμένη 
ενημερωτική καμπάνια, 

· σύγχρονη οργάνωση της αγοράς προϊόντων και τεχνολογιών, καθώς και 
συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, μέσα από την οργάνωση βάσης δεδομένων με 
τα πιστοποιημένα προϊόντα και υλικά, διαθέσιμη στον κάθε πολίτη,  

· τεχνική υποστήριξη και βοήθεια για όλα τα παραγόμενα προϊόντα, που δεν 
διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποίηση, λόγω τεχνικής ή οικονομικής αδυναμίας, 
προκειμένου να την αποκτήσουν και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται στο ΚΑΠΕ, κα Α. Λιανού, τηλ 210 6603271, e-mail :alianou@cres.gr  
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