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Την έναρξη του Προγράµµατος «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις Μεγάλης 

Κλίµακας», που στοχεύει στην εξοικονόµηση ενέργειας στον κτηριακό τοµέα, 

ανακοινώνει το ΥΠΕΚΑ. Το πρόγραµµα, που υλοποιείται µε την τεχνική και 

επιστηµονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ, προβλέπει 150.000 ενεργειακές παρεµβάσεις σε 

κτήρια (µονοκατοικίες, διαµερίσµατα και εµπορικά κτήρια). 

Με τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις 

Μεγάλης Κλίµακας»» ο πολίτης θα εξασφαλίζει πιστοποιηµένα και υψηλής απόδοσης 

προϊόντα και συστήµατα τεχνολογιών αιχµής, σηµαντικές εκπτώσεις, µέσα από 

εθελοντικές συµφωνίες µε τη βιοµηχανία και το εµπόριο και, φυσικά, εξοικονόµηση 

ενέργειας και χρηµάτων. Αναβαθµίζει ενεργειακά, αλλά και συνολικότερα, το κτήριό 

του απολαµβάνοντας ένα υγιεινό και θερµικά άνετο περιβάλλον. Επιπρόσθετα, για την 

καλύτερη διασφάλισή του, το Πρόγραµµα προβλέπει δωρεάν ποιοτικό έλεγχο των 

εργασιών και των προϊόντων που χρησιµοποιήθηκαν.  

Το «Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις Μεγάλης Κλίµακας» περιλαµβάνει 

δώδεκα, συνολικά, παρεµβάσεις, επτά σε κτήρια κατοικίας (αντικατάσταση 

κουφωµάτων και µονών υαλοπινάκων, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών και ψυχρών 

οροφών, µόνωση οροφής και πρόσοψης, αντικατάσταση συµβατικών συστηµάτων 

θέρµανσης) και πέντε σε εµπορικά κτήρια (εγκατάσταση ολοκληρωµένων προσόψεων 

υψηλών προδιαγραφών, τοποθέτηση εξωτερικής µόνωσης, εγκατάσταση συστήµατος 

ψύξης – θέρµανσης – αερισµού υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση του συστήµατος 

τεχνητού φωτισµού, εγκατάσταση προηγµένων συστηµάτων ενεργειακού ελέγχου). 

Το πρόγραµµα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια και για τη συµµετοχή του πολίτη 

σε αυτό δεν υπάρχουν κανενός είδους περιορισµοί, ενώ έχουν ήδη  υπογραφεί 

εθελοντικές συµφωνίες µε 13 κλαδικούς φορείς και περισσότερους από 1000 

επαγγελµατίες του χώρου.  

Παράλληλα, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται µια σειρά από δράσεις 

που θα υποστηρίξουν τη γενικότερη προσπάθεια του ΥΠΕΚΑ για την επίτευξη των 

εθνικών στόχων σε σχέση την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων στην Ελλάδα: 



 

• Εξ αποστάσεως κατάρτιση των τεχνιτών που δραστηριοποιούνται στον 

κτηριακό τοµέα, µε την ανάπτυξη και λειτουργία πλατφόρµας τηλεκπαίδευσης  

• Πιστοποίηση προσόντων για επαγγελµατίες του κτηριακού τοµέα 

• Παρακολούθηση των δράσεων Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα κτήρια του 

δηµοσίου τοµέα 

• Ανάπτυξη καινοτόµου αγοράς προϊόντων και συστηµάτων εξοικονόµησης 

ενέργειας στον κτηριακό τοµέα  

• ∆ηµιουργία µηχανισµού ενεργειακής και περιβαλλοντικής υποστήριξης 

βιοτεχνικών, εµπορικών και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

• Καθιέρωση ετήσιου Βραβείου για κτήρια βέλτιστης ενεργειακής 

αποδοτικότητας 

 
Με τη υλοποίηση των παρεµβάσεων και των δράσεων αυτών το «Χτίζοντας το 

Μέλλον-Παρεµβάσεις Μεγάλης Κλίµακας» στοχεύει στην προστασία του 

περιβάλλοντος, στη σηµαντική µείωση  της ενεργειακής κατανάλωσης και του 

λειτουργικού κόστους των κτηρίων, αλλά και της οικονοµικής επιβάρυνσης των 

ιδιοκτητών για την ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων τους. Παράλληλα, συµβάλλει 

στη δηµιουργία ενός νέου, σύγχρονου και παγκοσµίως ανταγωνιστικού, οικονοµικού 

αντικειµένου για τον κατασκευαστικό κλάδο και την εγχώρια βιοµηχανία δοµικών 

υλικών και ενεργειακών προϊόντων, καθώς και στην ενίσχυση των θέσεων εργασίας, 

σε µια κρίσιµη περίοδο για την ελληνική οικονοµία. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες: 

  

-      στον ιστότοπο του έργου www.ktizontastomellon.gr 

  

-      και στην Γραµµή Εξυπηρέτησης Πολιτών 210 6603238 


