
                

 

Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια 

κτίρια - 3ΕΜ 
(Evaluating Energy Efficiency Measurements - 3EM) 
 
Η Πράξη με τίτλο «Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια» 

και ακρωνύμιο 3ΕΜ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα - 

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2014-2020”  INTERREG IPA CBC 

GREECE – THE FORMER YΟGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020. Η 

συγκεκριμένη επενδυτική δραστηριότητα εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 2 “ Protection of 

Environment – Transportation” (Προστασία Περιβάλλοντος - Μεταφορές) και στη Θεματική 

Προτεραιότητα 2c “Promoting sustainable transport and improving public infrastructure” 

(Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των δημοσίων υποδομών) και στον Ειδικό Στόχο 

2.1 “Upgrade public infrastructure to improve road travel time, safe border crossing and promote 

energy efficiency towards green transport ” (Αναβάθμιση των δημοσίων υποδομών για τη βελτίωση 

του χρόνου στις οδικές μετακινήσεις, ασφαλή διέλευση των συνόρων και προώθηση της 

ενεργειακής απόδοσης προς την κατεύθυνση των πράσινων μεταφορών). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά πέντε (5) εταίρους, από τις δύο χώρες (2) 

χώρες και αποτελείται από τους εξής: 

Δήμος Valandovo (επικεφαλής εταίρος) 

Δήμο Radovis 

Δήμο Σερρών 

Ωδείο Δυτικής Μακεδονίας 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών 

και Ενεργειακών Πόρων 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των  1.419.270,35 € και στο Δήμο Σερρών 

αντιστοιχεί το ποσό των 396.840,00€ .  

 

Περιγραφή της δράσης:  
Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια τα οποία 

διαχειρίζονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιοχή των συνόρων μεταξύ FYROM 

– ΕΛΛΑΔΑΣ. Στον Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα στο Λύκειο Προβατά θα ληφθούν μέτρα 



ενεργειακής απόδοσης, προμήθεια έξυπνων μετρητών και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, 

θα πραγµατοποιηθούν δράσεις για την ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζοµένων σε δηµόσια 

κτίρια (εργαζόµενοι δήµων και της εκπαίδευσης) µε σκοπό τον σχεδιασµό και την εφαρµογή των 

µέτρων της Ε.Ε. αλλά και την ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των µαθητών) σε θέµατα 

εξοικονόµησης ενέργειας. 

 

 

Συνοπτικά, οι στόχοι της Πράξης  

 Ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτίρια ΟΤΑ..  

 Ευαισθητοποίηση των χρηστών (ειδικά των μαθητών)  σε θέματα ενεργειακής απόδοσης 

 Βελτίωση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε δημόσια κτίρια  

 Σχεδιασμός για περαιτέρω επενδύσεις σε επίπεδο Δήμου στη ενεργειακή απόδοση κτιρίων. 

 


