ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενεργειακή αναβάθμιςη για περιςςότερα από 70 ςχολεία με χρηματοδότηςη από το ΕΠΠΕΡΑΑ
Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2011- Ξεπερνϊντασ ακόμθ και τον ίδιο τθσ τον προγραμματιςμό για
απορρόφθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων προχωρά θ εταιρεία Οργανιςμόσ χολικϊν Κτιρίων ΑΕ (ΟΚ ΑΕ).
Η ΟΚ AE κατζκεςε τθν Παραςκευι 30 επτεμβρίου 2011 τισ προτάςεισ τθσ για ζργα ενεργειακισ
αναβάκμιςθσ με χρθματοδότθςθ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόροσ
Ανάπτυξθ» (ΕΠΠΕΡΑΑ) για 59 ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα κακϊσ και τα ςχολεία του ςυγκροτιματοσ
τθσ Γκράβασ. Σα προτεινόμενα ζργα αντιςτοιχοφν ςε περιςςότερα από 44εκ.€ . Οι προτάςεισ
περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων μζτρα για τθν καλφτερθ λειτουργία του κελφφουσ και των
θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων, τθ βελτίωςθ του μικροκλίματοσ, τθν αναμόρφωςθ του
περιβάλλοντοσ χϊρου και τζλοσ τθν εφαρμογι ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ όπωσ π.χ.
φωτοβολταϊκά ςτοιχεία, θλιακά ςυςτιματα για τθ κζρμανςθ του φδατοσ κ.λπ.
Η μζγιςτθ δυνατι απορρόφθςθ κοινοτικϊν κονδυλίων –που ζωσ το 2010 είχαν μείνει εντελϊσ
ανεκμετάλλευτα– αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ ΟΚ ΑΕ. «Η υποβολι πλιρων και υλοποιιςιμων
προτάςεων για πάνω από 70 ςχολεία ςε όλθ τθν Ελλάδα αποδεικνφει για ακόμθ μια φορά τθν
ικανότθτα του Οργανιςμοφ να αξιοποιεί όλουσ τουσ διακζςιμουσ πόρουσ χρθματοδοτθςθσ»,
διλωςε κατά τθν υποβολι των προτάςεων ο Ηρακλισ Δροφλιασ, Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΟΚ ΑΕ.
Ο κ. Δροφλιασ ςυμπλιρωςε: «Με κεμελιϊδθ αρχι ότι τα ςχολεία που ςτεγάηονται ςε οικολογικά
κτίρια αποφζρουν ςθμαντικότατα περιβαλλοντικά οφζλθ αλλά παράλλθλα ςυνειςφζρουν και ςτθ
διαμόρφωςθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ των μακθτϊν, κάκε ςχολικι μονάδα που ςχεδιάηει θ ΟΚ
ΑΕ είναι βιοκλιματικι. Ενϊ διακζτουμε τθ ςχετικι τεχνογνωςία, ζωσ ςιμερα δεν είχαμε τθ
δυνατότθτα επζμβαςθσ για τθν αναβάκμιςθ υφιςταμζνων μονάδων. Σο ΕΠΠΕΡΑΑ, ζνα από τα
μεγαλφτερα Επιχειρθςιακά Προγράμματα του ΕΠΑ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ, ιρκε να καλφψει αυτό το αξιοςθμείωτο ζλλειμμα».
Εκτόσ από τθν παροφςα υποβολι ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ, μζχρι ςιμερα ζχει ιδθ εκδοκεί απόφαςθ ζνταξθσ
32 ζργων ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ περίπου 78,5εκ.€ ςτο ΕΠΑ και 6 ζργων ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ περίπου 16,5εκ.€ ςτο ΕΠΠΕΡΑΑ, ενϊ ζχουν κατατεκεί προτάςεισ ζνταξθσ ςτο ΕΠΑ
ακόμθ 11 ζργων, προχπολογιςμοφ περίπου 30,5εκ.€. υνολικά οι προτάςεισ τθσ ΟΚ ΑΕ για
ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα τθ διετία 2011-2012 κα ξεπεράςουν τα 370εκ.€.
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