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1. Προδημοσίευση οδηγού εφαρμογής προγράμματος «ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
 

➢ Τι αφορά 
 

Στην ιστοσελίδα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναρτήθηκε για διαβούλευση 

ο οδηγός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» (https://ypen.gov.gr/prodimosiefsi-odigou-

efarmogis-programmatos-neo-exoikonomo/), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον 

Οκτώβριο, για την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών, 

συμβάλλοντας στον στόχο του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για 

τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτηρίων έως το 2030. 

Στόχος είναι να δοθεί επαρκής χρόνος όχι μόνο στους ενδιαφερόμενους πολίτες αλλά και σε όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς, εν όψει της προκήρυξης του Προγράμματος, για να ετοιμάσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει 

τεθεί, καθώς και να εξοικειωθούν με τις αλλαγές που εισάγονται σε σχέση με τις προηγούμενες 

δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων.   

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος «Νέο Εξοικονομώ» ανέρχεται σε 632 

εκατομμύρια ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και μαζί με τη μόχλευση θα 

κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 1 δισ. ευρώ. Η μέση εκτιμώμενη επιδότηση φτάνει στο 62% 

της συνολικής δαπάνης, ενώ αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά 38% περισσότερες 

κατοικίες συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. Η υποβολή αιτήσεων θα 

γίνεται ηλεκτρονικά για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την ημερομηνία έναρξης του 

Προγράμματος και θα είναι ταυτόχρονη σε όλη την Επικράτεια. Κατά πληροφορίες, οι αιτήσεις 

θα ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

 

➢ Δικαιούχοι της Δράσης 
 

Φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν που κατά το “έτος αναφοράς” του Προγράμματος 

(φορολογικό έτος 2020) και κατά το χρόνο υποβολής αίτησης έχουν εμπράγματο δικαίωμα 

(πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία  

 

➢ Eπιλέξιμες Δαπάνες 

✓ Κουφώματα/συστήματα σκίασης/αερισμός 
✓ Θερμομόνωση 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/prodimosiefsi-odigou-efarmogis-programmatos-neo-exoikonomo/
https://ypen.gov.gr/prodimosiefsi-odigou-efarmogis-programmatos-neo-exoikonomo/
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✓ Συστήματα θέρμανσης/ψύξης 
✓ Συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης. 

 
Επιπρόσθετα, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% μέχρις ενός ποσού: 

✓ Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. 
✓ Η συμπλήρωση των εντύπων Πρότασης Παρεμβάσεων & Καταγραφής Παρεμβάσεων. 
✓ Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της 

υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου, την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση. 

✓ Η αμοιβή για τυχόν εκδόσεις αδειών/εγκρίσεων ή εκπόνησης μελετών (στα πλαίσια έκδοσης 
αδειών/εγκρίσεων) που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση 
παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, 
αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου), μέχρις ενός ποσού. 

✓ Η αμοιβή για την επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αναβάθμισης 
ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα, όπως υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, μέχρις ενός ποσού (για πολυκατοικίες τύπου Α/Β). 
 
 

➢ Προϋπολογισμός – Ποσοστά Επιχορήγησης  
 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ.  

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η 

κατανομή του διανέμεται ανά νομό.  

Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων, μονοκατοικιών και διαμερισμάτων ως μέρος αίτησης σε 

πολυκατοικία, το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:   

 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Κριτήρια Προτεραιοποίησης Αιτήσεων – Τί διαφέρει σε σχέση με τα προηγούμενα 

προγράμματα  
 

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 632 εκ. Ευρώ. Το Πρόγραμμα 

χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή 

του διανέμεται ανά νομό.  

 

✓ Καταργείται η χρονική ιεράρχηση υποβολής αιτήσεων και εισάγονται κριτήρια 

αξιολόγησης.   

✓ Δημιουργείται νέα κατηγορία μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά με ξεχωριστό 

προϋπολογισμό ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τις πρωτοβουλίες για την 

καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.   

✓ Για πρώτη φορά εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για ΑμεΑ, πολύτεκνους και μονογονεϊκές 

οικογένειες, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 21% του ποσοστού μοριοδότησης.   

✓ Για πρώτη φορά εισάγεται το κριτήριο των βαθμοημερών, με το οποίο λαμβάνονται υπ' όψιν 

οι κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε περιοχή.   

✓ Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους 

παρεμβάσεων θα αποτελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και 

ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. 

✓ Αλλάζει το καθεστώς των ωφελούμενων, καθώς δικαιούχοι μπορούν να είναι μόνο όσοι 

έχουν εμπράγματο δικαίωμα στο ακίνητο το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία τους.   

✓ Περιορίζεται ο αριθμός των αιτήσεων ανά ωφελούμενο σε μία (1) αίτηση.  

✓ Στοχεύοντας στην ψηφιοποίηση του κράτους και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, η 

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας καθίσταται υποχρεωτική και 

επιδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος.   

✓ Δημιουργείται λίστα επιλαχόντων 

 

➢ Περίοδος υποβολής 

Κατά πληροφορίες, οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου. 

 

➢ Σχετικό αρχείο πρόσκλησης 

Προδημοσιευμένος Οδηγός Προγράμματος ,  

 

➢ Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 
 

 

ΥΠΕΝ        
  

 

2. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 
άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών - Β' κύκλος 

 
➢ Τι αφορά 
 

Η δράση απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν 
ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) 
τουλάχιστον 50 ωρών και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους 
(κύριους ή δευτερεύοντες) οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το ψηφιακό 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A3%CF%87%CE%AD%CE%B4%CE%B9%CE%BF-%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%85-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82-2021_20210826_final_2.pdf
https://ypen.gov.gr/prodimosiefsi-odigou-efarmogis-programmatos-neo-exoikonomo/
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μάρκετινγκ ή διαθέτουν τμήματα μάρκετινγκ και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών. 

Η δράση υλοποιείται σε κύκλους ως εξής: 

✓ Ο πρώτος κύκλος αφορά στην προκήρυξη 5.000 θέσεων απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας.  

✓ Οι επόμενοι κύκλοι θα αφορούν στις υπολειπόμενες θέσεις που δεν θα καλυφθούν από 
τον α΄κύκλο έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης και θα 
εφαρμόζεται ξανά η αρχική ροή όπως περιγράφεται στα σχετικά κεφάλαια της Δημόσιας 
Πρόσκλησης. 

✓ Ο κάθε επόμενος κύκλος θα προκηρύσσεται για τους ανέργους μετά την πάροδο 
τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των 
ανέργων του προηγούμενου κύκλου και για τους παρόχους/ επιχειρήσεις αντίστοιχα, 
σύμφωνα με τη ροή που περιγράφεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Σημειώνεται ότι μετά 
τη λήξη της δράσης, της οποίας η διάρκεια ορίζεται στους έξι μήνες, ο ΟΑΕΔ θα 
παράσχει στον/στην ασκούμενο/η βεβαίωση ολοκλήρωσης της δράσης. 

 

➢ Σε ποιους απευθύνεται 
✓ Εγγεγραμμένοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα 

κατάρτισης στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) τουλάχιστον 50 ωρών 

✓ Ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους (κύριους ή δευτερεύοντες) 

οικονομικής δραστηριότητας με συνάφεια προς το Ψηφιακό Μάρκετινγκ ή διαθέτουν 

τμήματα Μάρκετινγκ 

 

➢ Περίοδος / Τρόπος υποβολής 
✓ από 7/9/2021 έως 21/9/2021 (ώρα 23:59). 

 

Υποβολή: 

✓ αιτήσεων συμμετοχής από άνεργους νέους (όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση), 

μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, στο σχετικό 

πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων 

 

✓ αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις/ παρόχους (όπως ορίζονται στη 

Δημόσια Πρόσκληση) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης 

ανέργων νέων ηλικίας έως 29 ετών για χρονικό διάστημα 6 μηνών, μόνο με ηλεκτρονικό 

τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr την επομένη της έκδοσης των 

οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων και εντός προθεσμίας 27 ημερών. Η 

ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της προθεσμίας θα ανακοινωθεί με Δελτίο Τύπου. 
 

➢ Τι χρηματοδοτείται 
Ο ΟΑΕΔ καταβάλλει κάθε μήνα στους ασκούμενους καθαρή ημερήσια αποζημίωση 25 

ευρώ (και όχι πάνω από 22 ημέρες τον μήνα) που αφορά σε 6ωρη εργασιακή εμπειρία. 

Για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας οι ασκούμενοι υπάγονται στην ασφάλιση του 

συνεισπραττόμενου κλάδου ασθενείας σε είδος (ΕΟΠΥΥ) και ασφαλίζονται για 

επαγγελματικό κίνδυνο στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) από τον ΟΑΕΔ σύμφωνα με το 

άρθρο 18 του Ν. 2458/97 (Α’ 15), όπως ισχύει, με βάση την ανωτέρω αποζημίωση των 25 

ευρώ. Με βάση τις παρουσίες, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τις 22 ημέρες 

http://www.ando.gr/
http://www.oaed.gr/
http://www.oaed.gr/
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το μήνα και τις 132 στο σύνολο του προγράμματος, υπολογίζονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές 6,45% για ιατροφαρμακευτική και 1% για επαγγελματικό κίνδυνο. 
 

➢ Προϋπολογισμός 
16.500.000 €   

 

➢ Aρχείο πρόσκλησης 
 

Πρόσκληση 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες  
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 

 

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5379/epanadvm_210906_Prosklisi_DigiMktg_B.pdf
https://www.oaed.gr/programma-apokteses-epangelmatikes-empeirias-sto-psephiako-marketin-nk-gia-5-000-anergous-eos-29-eton

