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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

ΘΕΜΑ: Υποβολή ή μη πρότασης για  την ένταξη δημοτικών κτιρίων στο πρόγραμμα 
«Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014-2021/GR-
Energy, θεματική περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, 
Ενεργειακή Ασφάλεια».

Το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 
10.000.000,00€, συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και 
Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κατά 25%.

Οι προτεινόμενες Πράξεις του Προγράμματος θα πρέπει να συμβάλουν στους γενικούς 
στόχους του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 που είναι οι ακόλουθοι: 
 να ελαττωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες εντός του ΕΟΧ, 
 να ισχυροποιηθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των Δωρητών Xωρών και των 

Ωφελούμενων Χωρών. 
Το πρόγραμμα συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών πράξεων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) και βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στην χώρα μας, ως 
πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεών μας. 
Επίσης, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την 
ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της ΕΑ . 

Ο στόχος του Προγράμματος «GR-Energy» για την Ελλάδα είναι "ενέργεια χαμηλότερης 
έντασης άνθρακα και αυξημένη ασφάλεια εφοδιασμού" και θα επιτευχθεί μέσω του 
βραχυπρόθεσμου και μεσοπρόθεσμου αντίκτυπου των αποτελεσμάτων του προγράμματος 
στους ενδιαφερόμενους και στις ομάδες στόχους. 
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Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η "βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα έργα του "GR-Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των 
εκπομπών CO2, στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής 
ενέργειάς από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της 
δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων, με απώτερο σκοπό την προώθηση και ουσιαστική 
συμβολή στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία, την εξοικείωση των 
κατοίκων με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η 
θεματική περιοχή του προγράμματος έχει ως βασικό στόχο την αύξηση της συμμετοχής των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) στην παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας και 
ταυτόχρονα τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. 

Στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα του Δήμου Βέροιας (Μάιος 
2018), σε ότι αφορά στα δημοτικά κτίρια, προτείνονται δράσεις όπως: αντικαταστάσεις και 
παρεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης προκειμένου να αυξηθεί ο συντελεστής 
απόδοσής τους, εγκατάσταση Φ/Β σε ταράτσες/ δώματα δημοτικών κτιρίων ή σχολείων για 
αυτοπαραγωγή (net metering), υλοποίηση επιδεικτικών έργων σε δημόσια κτίρια με σκοπό 
την ευαισθητοποίηση και δημιουργία best practice κλπ. 

Σκοπός της ολοκληρωμένης πρότασης που θα κατατεθεί από το Δήμο Βέροιας για 
ένταξη στο εν λόγω πρόγραμμα είναι η βελτίωση της ενεργειακής  συμπεριφοράς των 
δημοτικών κτιρίων, η μείωση των εκπομπών αναφοράς και η μείωση των συνολικών 
λειτουργικών εξόδων του Δήμου. 

Ζητείται από την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει:
1. Την υποβολή ή μη πρότασης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός 

Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014-2021/GR-Energy", 
θεματική περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, 
Ενεργειακή Ασφάλεια» 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την κατάθεση της πρότασης. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


