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Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνουν την χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ
των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, για υλοποίηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και
αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η Ειδική Γραμματέας ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα υπέγραψε την ένταξη των πρώτων
δεκατεσσάρων (14) νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ, συμπεριλαμβανομένου και του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 45.6 εκατ. € στο
πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων - παραγωγή ενέργειας
από Μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε νοσοκομεία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Συγκεκριμένα το ύψος της χρηματοδότησης για το νοσοκομείο των Ιωαννίνων ανέρχεται
στα 4.436.904 ευρώ.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Γιάννης
Δραγασάκης δήλωσε:

«Κάνουμε ένα βήμα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου που περιλαμβάνει την ενεργειακή
αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας δημόσιων κτιρίων και το οποίο έχουμε
επεξεργαστεί με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Σταθάκη. Αρχίζουμε
από τα νοσοκομεία, αλλά ο στόχος είναι να επεκταθεί γρήγορα και σε άλλες
εγκαταστάσεις.
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Επί του συγκεκριμένου, η χρηματοδότηση καλύπτει ποσοστό 100% και αφορά στην
υλοποίηση παρεμβάσεων στις κατηγορίες i) Ενεργειακή Aναβάθμιση και Εξοικονόμηση
Ενέργειας (ΕΞΕ) ii) Εγκατάσταση Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας
(ΣΗΘΥΑ) και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και iii) Αντικατάσταση
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού.

Η διαδικασία αξιολόγησης της δράσης είναι δυναμική και το αμέσως προσεχές διάστημα
αναμένεται η ένταξη επιπλέον νοσοκομείων.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ θα αναβαθμιστούν
τουλάχιστον κατά δύο ενεργειακές κατηγορίες κατά ΚΕΝΑΚ, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό έως 40% με επακόλουθη σημαντική μείωση του
λειτουργικού τους κόστους, τη μείωση των εκπομπών του CO2, καθώς και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας».
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