
   
 

 

 

Τίτλος Πράξης       : Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ του 
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία» με Κωδικό MIS 5041380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  

Περιγραφή Πράξης :Το έργο άπτεται της υλοποίησης στοχευμένων παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης 
και εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΞΕ-Κατηγορία Ενέργειας 1), καθώς και επιδεικτικής 
δράσης αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενεργειών (ΑΠΕ – Κατηγορία Ενέργειας 2) 
από το ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία». Η πρόταση αφορά τρία κτήρια του Νοσοκομείου και 
συγκεκριμένα: 
• Κτήριο 1 «Μέγα Λαϊκόν» 
• Κτήριο 2 «Χειρουργικό Περίπτερο» 
• Κτήριο 3 «ΚΑΑ» 

 

Δικαιούχος : Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»  

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Πράξης: 4.255.432,98 €,  

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
 

Η προτεινόμενη Πράξη διαρθρώνεται στα ακόλουθα Υποέργα:  
 

Υποέργο 1: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του  
Νοσοκομείου στην πρόσκληση του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014- 2020) με τίτλο «Ενεργειακή 
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων-παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε 
Νοσοκομεία» 

Υποέργο 2: Υπηρεσίες υποστήριξης του Νοσοκομείου για τη σύνταξη τεχνικού φακέλου ("τεχνική 
ωρίμανση") στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση του ΕΠ 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ 2014-2020) με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων-
παραγωγή ενέργειας από μονάδες ΣΗΘΥΑ ή με χρήση ΑΠΕ σε Νοσοκομεία» 

Υποέργο 3: Συγκρότηση οριστικών μελετών-μελέτης εφαρμογής και διασφάλιση του συνόλου των 
αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων. 

Υποέργο 4: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης ΑΠΕ του 
ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»  

Υποέργο 5:  Αντικατάσταση ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των 3 κτηρίων αναφοράς του 
Νοσοκομείου.  

Υποέργο 6:   Συμβουλευτικές υπηρεσίες υλοποίησης της πράξης και υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου 
 

Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων, το κτήριο 1 «Μέγα Λαϊκόν» θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία Ε 
στην κατηγορία Β του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), το κτήριο 2 «Χειρουργικό 
Περίπτερο» από την κατηγορία Δ στην κατηγορία Β και το κτήριο 3 «ΚΑΑ» από την κατηγορία Δ' στην κατηγορία 
Β+. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση του ενεργειακού κόστους κατά περίπου 410.026,14 €/έτος σε όλα τα 
κτήρια αναφοράς. 
Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει : 
• Στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων του Νοσοκομείου. 
• Στον περιορισμό του ενεργειακού αποτυπώματος του Νοσοκομείου. 
• Στη σημαντική εξοικονόμηση πόρων σε ετήσια βάση, μέσω της μείωσης του ενεργειακού κόστους. 
• Στην προστασία του περιβάλλοντος. 
• Στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. 
• Στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών άνεσης και στην αναβάθμιση του παρεχόμενου νοσηλευτικού έργου. 
• Στη μείωση βλαβών και στην αυξημένη αξιοπιστία βασικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
• Στην παρότρυνση και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης να προβούν σε ανάλογα έργα. 


