
Παραδοτέα

Ακρωνύμιο • ΕΝΕΡΓΕΙΝ
Τίτλος Έργου • Sustainable Energy Development at Regional, Interregional and

Crossborder Level(Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό,
Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο)

Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα

• Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας "Ελλάδα - Κύπρος 2007-
2014"

Προυπολογισμός
Έργου

• 6.000.000,00 €

Προυπολογισμός
Π.Τ.Α.Β.Α.

• 500.000,00 €

Έναρξη / Λήξη • 10/2013 - 10/2015
Εταιρικό Σχήμα • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Επικεφαλής Εταίρος)

• Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
• Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Βορείου Αιγαίου
• Περιφέρεια Κρήτης
• Υπουργείο Ενέργειας Κύπρου
• Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ

Αντικείμενο • Renewable Energy
Συνοπτική

Περιγραφή
Το στρατηγικό έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ στοχεύει στην αξιοποίηση των υφιστάμενων
μεγάλων δυνατοτήτων για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και
βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και
διασυνοριακό επίπεδο.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

 Η επιδεικτική εφαρμογή ώριμων & καινοτόμων έργων Εξοικονόμησης
Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σε χώρους,
εγκαταστάσεις και κτίρια του δημοσίου τομέα, με άμεσο
πολλαπλασιασμό των αποτελεσμάτων σε όλους τους πολίτες & η
επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης

 Η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές παρέμβασης του
έργου, με αφετηρία τα επιδεικτικά έργα και τις δράσεις του στρατηγικού
έργου.

 Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας & η ανάπτυξη νέων καινοτόμων
αγορών

 Η πολυεπίπεδη συμβολή στους ευρωπαϊκούς & εθνικούς στόχους της
Ελλάδος & της Κύπρου (20-20-20) καθώς και στην προετοιμασία
πολιτικών μακροπεριφερειακής ανάπτυξης ενόψει της νέας
προγραμματικής περιόδου (2014-2020), μέσω της εξειδίκευσης της
διαμόρφωσης της στρατηγικής "ΕΥΡΩΠΗ 2020" και της μελλοντικής
πολιτικής συνοχής της Ε.Ε.

 Η συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια & στην κλιματική αλλαγή
 Η ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών, η τουριστική

ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
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• Το κύριο Φυσικό Αντικείμενο του Έργου είναι η επιδεικτική εφαρμογή
ώριμων έργων βιώσιμης ενέργειας και ειδικότερα η εφαρμογή
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) & Εξοικονόμησης Ενέργειας
(ΕΞΕ) σε Δημόσιους Χώρους και Δημόσια Κτίρια. Ειδικότερα σε Λέσβο,
Χίο και Σάμο θα γίνουν παρεμβάσεις - κατά μήκος του Εθνικού και του
Επαρχιακού Δικτύου – αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων με
LED, φωτισμού με αυτόνομα φωτοβολταϊκά πάνελ, χρήση αντλίας
θερμότητας σε κεντρικά κτίρια της Περιφέρειας κλπ, σύμφωνα με τις
μελέτες που κατέθεσαν και πρότειναν τα αρμόδια στελέχη των
Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου,
Χίου, Σάμου.

• Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη
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