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1. Πρόσκληση για την ενεργειακή αναβάθμιση του δημόσιου κτηριακού 

αποθέματος της ΠΝΑ 
 

➢ Τι αφορά 

Η Δράση αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και 

προσθήκης βιοκλιματικών χαρακτηριστικών, σε δημόσια/δημοτικά κτίρια (Διοικητήρια, Σχολεία, 

Πανεπιστήμια, Δικαστήρια, Νοσοκομεία, κ.λπ.) της ΠΝΑ, καθώς και σε κτίρια όπου στεγάζονται 

πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες (μουσεία, πολιτιστικά κέντρα, πολυχώροι, δημοτικά 

γυμναστήρια - κολυμβητήρια, κ.λπ.). Ενδεικτικές παρεμβάσεις αποτελούν η ενεργειακή 

αναβάθμιση κτιριακού κελύφους και Η/Μ εγκαταστάσεων, η αναβάθμιση συστημάτων 

φυσικού/τεχνητού φωτισμού, η εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, η 

εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

(ΣΗΘΥΑ), η ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια, κ.λπ. 

➢ Προϋπολογισμός 

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων 

πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00€. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που 

διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 8.000.000,00 €. 

➢ Δικαιούχοι 

✓ Υπουργείο Υγείας και εποπτευόμενοι φορείς 

✓ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

✓ Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

✓ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

➢ Επιλέξιμες Παρεμβάσεις 

✓ Αντικατάσταση Κουφωμάτων.  

✓ Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος.  

✓ Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες: η 

εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα – λέβητα, η τοποθέτηση 

διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, οι αντλίες 

Θερμότητας.  

✓ Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)  

✓ Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής  

✓ Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). 

http://www.ando.gr/
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✓ Πιστοποίηση κατά ISO 50001:2011  

✓ Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Συμβούλου για ενεργειακά θέματα, Τεχνικές 

Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις (έκδοση ΠΕΑ, Ενεργειακός Έλεγχος) κτλ. 

 

➢ Περίοδος υποβολής 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr  από 

την 12/12/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 

13/01/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00. 
 

➢ Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

 

2. Πρόσκληση για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών στους τομείς του 
πολιτισμού και τουρισμού 

 

➢ Τι αφορά 

H Δράση αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής, για την ανάδειξη των 

τουριστικών πόρων και της μοναδικής πολιτισμικής ταυτότητας και του φυσικού πλούτου της 

Περιφέρειας. Η συμβολή των ΤΠΕ στην ενσωμάτωση του πολιτισμού στην αλυσίδα του 

τουρισμού της εμπειρίας είναι ιδιαίτερα σημαντική και αρκετές δραστηριότητες θα 

προσανατολιστούν στην κατεύθυνση αυτή. Περιλαμβάνεται η ενίσχυση ανάπτυξης καινοτόμων 

ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών προβολής των σημείων τουριστικού, πολιτιστικού και 

ιστορικού ενδιαφέροντος και των πολιτιστικών δρώμενων, καθώς και ξενάγησης και 

πληροφόρησης των επισκεπτών.  

Πιο συγκεκριμένα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία e-υπηρεσιών και e-περιεχομένου που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί τόσο από προσωπικούς υπολογιστές όσο και από ταμπλέτες και έξυπνα 

τηλέφωνα, που θα υποστηρίζει τις μορφές τουρισμού που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια. 

Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες που θα στηριχθούν θα απευθύνονται στη διεθνή αγορά και 

επομένως οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις θα διαμορφωθούν ανάλογα. Για παράδειγμα το 

παραγόμενο υλικό και οι σχετικές βάσεις δεδομένων θα πρέπει να είναι σε θέση να 

τροφοδοτήσουν και διεθνείς υπηρεσίες διαμοίρασης περιεχομένου π.χ. Field Trip. 

➢ Προϋπολογισμός 

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) των υποβαλλόμενων 

πράξεων ορίζεται το ποσό των 200.000,00€. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που 

διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 2.000.000,00 €. 

➢ Δικαιούχοι 

✓ Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

✓ Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

✓ Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και εποπτευόμενοι φορείς του 

✓ Υπουργείο Τουρισμού και εποπτευόμενοι φορείς του 

➢ Επιλέξιμες Εφαρμογές 

Ενδεικτικά αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογών που μπορούν αν αναπτυχθούν: 

✓ Πλατφόρμες καταγραφής πολιτιστικών εκδηλώσεων 

✓ Εφαρμογές οδηγών αρχαιολογικών χώρων 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/news/A_4588_08122022_02-D.2.1_EnergeiakiAnavathmisi.pdf
https://pepna.gr/
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✓ Εφαρμογές οδηγών μουσείων 

✓ Εικονική αναπαράσταση γεγονότων 

✓ Ανάδειξη παραδοσιακών αρχιτεκτονικών τεχνικών και κτιρίων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής 

αξίας 

✓ Ψηφιοποίηση τουριστικών και πολιτισμικών πόρων, διαδρομών, χαρτών 

 

➢ Περίοδος υποβολής 

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από 
την 12/12/2022 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 
13/01/2023 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 16:00.  
 
➢ Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  
 

3. Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης 2021-2027 
 

➢ Τι αφορά 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στην υποβολή προτάσεων Στρατηγικής Ολοκληρωμένης 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης από αστικές αρχές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με σκοπό την 

επιλογή των αστικών αρχών και των περιοχών εφαρμογής τους, καθώς και του τύπου των 

δράσεων που θα προβλεφθεί να χρηματοδοτηθούν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο 

Αιγαίο» (ΠεΠ ΝΑ) 2021-2027. 

➢ Προϋπολογισμός 

Οι πόροι του Περιφερειακού Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027, οι οποίοι διατίθενται 

προγραμματικά για τη χρηματοδότηση των στρατηγικών ΒΑΑ ανέρχονται σε 25,1 εκ. ευρώ 

(δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπολογισμός της κάθε Στρατηγικής δεν μπορεί να είναι 

χαμηλότερος των 8 εκ. € και να υπερβαίνει τα 15 εκ. €, ενώ τουλάχιστον το 60% του συνολικού 

προϋπολογισμού πρέπει να αφορά σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠεΠ ΝΑ 2021-2027. 

➢ Φορείς υποβολής προτάσεων 

Κάθε πρόταση θα υποβληθεί από υποψήφια αστική αρχή, η οποία μπορεί να είναι είτε ο Δήμος, 
είτε εταιρικό σχήμα με συμμετοχή φορέων της περιοχής του Δήμου και με επικεφαλής τη 
Δημοτική Αρχή. 
➢ Περιεχόμενο των Στρατηγικών 

Οι Στρατηγικές ΒΑΑ θα πρέπει: 

(1) να βασίζονται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα για το μέλλον της περιοχής εφαρμογής τους, 

(2) να αναδεικνύουν τις βασικές οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές προκλήσεις, τις 

προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις του δομημένου και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος και των υποδομών που αντιμετωπίζει η περιοχή και να αναδεικνύουν το 

αναπτυξιακό της δυναμικό, 

(3) να υιοθετήσουν άξονες στρατηγικής προσέγγισης και ειδικούς στόχους για την αντιμετώπιση 

των σχετικών προκλήσεων και την αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού 

(4) να καταρτίσουν συνεκτικό Σχέδιο Δράσης, που θα περιλαμβάνει έργα μικρής κλίμακας που 

θα αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους συνθέτοντας ένα συνεκτικό σύνολο, που θα υπηρετούν 

http://www.ando.gr/
http://logon.ops.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/news/A_4586_08122022_01-D.1.3_psifiakes_efarmoges.pdf
https://pepna.gr/
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τους άξονες και τους ειδικούς στόχους της στρατηγικής, με πρόβλεψη των πηγών 

χρηματοδότησής τους και των δεικτών 

(5) να υιοθετήσουν λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης της στρατηγικής και να τεκμηριώσουν 

τις ενέργειες διαβούλευσης που αναπτύχθηκαν για την εκπόνηση της στρατηγικής 

Ειδικότερα, τα έργα του Σχεδίου Δράσης που προτείνονται προς χρηματοδότηση από το ΠεΠ 

ΝΑ 2021-2027 θα πρέπει να εστιάζουν στους παρακάτω στόχους: 

Α. Προτεραιότητα 6 “ Ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών” 

Β. Προτεραιότητα 1 “Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναμικού” 

Γ. Προτεραιότητα 5 “Ανθρώπινο δυναμικό και κοινωνική ένταξη ” 

 

➢ Περίοδος υποβολής 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολή Πρότασης από τις αστικές αρχές: 31 Μαΐου 2023. 
 
➢ Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  

 

http://www.ando.gr/
https://pepna.gr/sites/default/files/news/A_4550_05122022_Prosklisi_SVAA_NA.pdf
https://pepna.gr/

