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Πρόγραμμα 

Πράσινες Αγροτικές και 

Νησιωτικές «Κοινότητες» 

- Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ 

 

Ο Δήμος Κάσου, με την προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα 
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ - ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»,  ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν 
στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες με  στόχο 
να πραγματοποιηθούν «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας»  σε 
ιδιωτικές κατοικίες με 100% χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 
Οι εργασίες αφορούν: 
 

1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στέγης ή δώματος 
Περιλαμβάνει όλες τις σχετικές εργασίες, ανάλογα με τον 
υφιστάμενο τύπο στέγης ή δώματος (π.χ. καθαρισμός, 
ασφαλτόπανο, μονωτικό υλικό, τσιμεντοκονία κλπ). Στην 
περίπτωση που η υφιστάμενη στέγη δεν είναι κατάλληλη για 
την τοποθέτηση μόνωσης(π.χ. ελενίτ) ή το δώμα είναι 
χωμάτινο, τότε αυτά αφαιρούνται και προστίθεται 
κεραμοσκεπή με εσωτερική μόνωση. Είναι αυτονόητο ότι αν το 
κτήριο έχει μόνωση τότε δεν εκτελείται αυτή η παρέμβαση σε 
αυτό. 
 

2. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων 
Αναφέρεται σε παλιά κουφώματα (πόρτες ή παράθυρα), με 
μονό υαλοπίνακα και κακή κατάσταση κάσας (μεγάλες 
απώλειες αερισμού). Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα 
τοποθετηθούν νέα κουφώματα, με ξύλινο πλαίσιο και ξύλο 
ανθεκτικό στο διαβρωτικό θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. ιρόκο ή 
τεκ) και με διπλό υαλοπίνακα πάχους 3mm και διάκενο αέρα 
12 mm. 
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3. Εγκατάσταση προβολών για σκίαση ανοιγμάτων 
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, προτείνεται και η 
εγκατάσταση προβολών σκίασης (μικρά σκίαστρα) πάνω από 
τα κουφώματα και κυρίως τα παράθυρα, για να σκιάζεται το 
εσωτερικό του κτηρίου το καλοκαίρι. 
 

4. Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού 
Αναφέρεται σε όλα τα κτήρια που δεν έχουν σήμερα ηλιακούς 
θερμοσίφωνες. Θα συνοδευτεί με την εγκατάσταση 
θερμοδοχείου διπλής ενέργειας, δηλαδή με δυνατότητα 
θέρμανσης νερού από ηλιακούς συλλέκτες και από ηλεκτρισμό. 
Συμπεριλαμβάνεται και όλη η απαιτούμενη υδραυλική 
εγκατάσταση 
 

5. Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέα 
Αναφέρεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν παλιά 
κλιματιστικά στο κτήριο, τα οποία έχουν υψηλή ειδική 
κατανάλωση ηλεκτρικης ενέργειας. 

 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Πιστοποιητικό από το οικείο υποθηκοφυλακείο ή οποιοδήποτε 
νόμιμο έγγραφο (ύπαρξη οικοδομικής άδειας) που να αποδεικνύει 
την κυριότητα του ακινήτου.          

 
Τα έντυπα της Αίτησης-Δήλωσης Πρόθεσης Συνεργασίας καθώς και για περισσότερες 
πληροφορίες απευθύνεστε στο Δήμο Κάσου, στο ΚΕΠ Δήμου Κάσου καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Δήμου www.kassos.gr . 
 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων έως και 20 Σεπτεμβρίου 2012 
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