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Ρόδος, Τετάρτη 15.12.2021   
 

1. Ξεκίνησε το ανανεωμένο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» 
 

Σε λειτουργία τέθηκε στις 13/12/2021, ταυτόχρονα για όλη την Επικράτεια, η ψηφιακή 

πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων (https://exoikonomo2021.gov.gr/) για το «Εξοικονομώ 2021», 

με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση περισσότερων από 50.000 κατοικιών σε όλη τη χώρα. Το 

σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό για χρονικό διάστημα 50 ημερών. 
 

Το «Εξοικονομώ 2021» είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό συγκριτικά 

με τα προηγούμενα προγράμματα. Οι σημαντικότερες αλλαγές, σε σχέση με το παρελθόν, 

αφορούν στην κατάργηση της χρονικής προτεραιότητας στην αξιολόγηση των αιτήσεων, στη 

θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων αξιολόγησης και στη δημιουργία λίστας επιλαχόντων. Για πρώτη 

φορά δημιουργείται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα 

νοικοκυριά, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και 

νοικοκυριά με ΑμεΑ. Το «Εξοικονομώ 2021» θα συμβάλλει στην ενεργειακή αναβάθμιση 38% 

περισσότερων κατοικιών σε σχέση με τον προηγούμενο κύκλο του προγράμματος. 
 

Ως σημαντικότερο κριτήριο για την βαθμολόγηση των αιτήσεων, ορίζεται η εκτιμώμενη 

ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων σε ποσοστό 

50% και ακολουθεί το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 15%. Για νοικοκυριά με 

ατομικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ και με οικογενειακά εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, η 

επιδότηση ανέρχεται στο 75%. Για τα νοικοκυριά αυτά, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άτοκου 

δανείου με εγγύηση του Δημοσίου για το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής. 
 

Το πρόγραμμα εντάσσεται στα εμβληματικά έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Χρηματοδοτείται με 632 εκατ. ευρώ και συνολικά αναμένεται να κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω 

από 1 δισ. ευρώ, με τη μέση εκτιμώμενη επιδότηση να διαμορφώνεται σε ποσοστό 62% επί της 

συνολικής δαπάνης. 
 

Το «Εξοικονομώ 2021» θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή κλάση των νοικοκυριών, 

επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε κατοικία. Οι 

κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο πρόγραμμα πρέπει να πληρούν τις εξής 

προϋποθέσεις: 

 Να υφίστανται νόμιμα. 

 Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες. 

 Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. 

http://www.ando.gr/
https://exoikonomo2021.gov.gr/
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 Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Ά Π.Ε.Α.) 

σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ. 
 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: 

«Ξεκινάει, σήμερα, το «Εξοικονομώ 2021», το οποίο είναι πιο κοινωνικά ευαίσθητο, πιο δίκαιο 

και πιο αποδοτικό σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Καταργούμε τη χρονική 

ιεράρχηση στην αξιολόγηση των αιτήσεων, δίνουμε προτεραιότητα σε ευπαθείς κοινωνικές 

ομάδες και διαθέτουμε 100 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Το 

νέο πρόγραμμα θα συμβάλλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, με τη μείωση του 

ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά και στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, με τον 

περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα έργα θα δώσουν μεγάλη ώθηση στον 

κατασκευαστικό κλάδο και την εθνική οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το νέο 

πρόγραμμα θα αποτελέσει το πρώτο βήμα του μεγάλου κύματος ενεργειακής αναβάθμισης που 

έχουμε προγραμματίσει για τα επόμενα έτη, προκειμένου να πετύχουμε τον εθνικό στόχο για το 

2030 που προβλέπει την ενεργειακή ανακαίνιση 600.000 κτιρίων». 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Δελτίο Τύπου    
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Εξοικονομώ 2021  
 

2. Εγκύκλιος – Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(ΣΦΗΟ) και Παράταση μέχρι τέλος Μαρτίου 
 

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος που 
υπογράφει ο Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, Νίκος Ταγαράς, σχετικά με 
το Τεύχος Τυποποίησης Τεχνικών Προδιαγραφών Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων που 
καθορίζει τις προδιαγραφές και τα τελικά παραδοτέα της ψηφιακής πλατφόρμας για τα Σχέδια 
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ). 
 

Στο εν λόγω Τεύχος Τυποποίησης περιγράφονται: 

 Κανόνες και κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των 
δεδομένων. 

 Διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου χωρικών δεδομένων. 

 Μοντέλα δεδομένων για κάθε κατηγορία (πχ. Οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κλπ.). 

Στόχος της εγκυκλίου είναι οι μελετητές ΣΦΗΟ των Δήμων να εισαγάγουν τις συλλεγόμενες 
πληροφορίες στην ψηφιακή πλατφόρμα με ομοιόμορφο και εύκολο τρόπο. 
 

Για αυτόν τον σκοπό έχουν δημιουργηθεί κενά πρότυπα θεματικά επίπεδα (templates)  σε 
μορφή γεωχωρικών δεδομένων (shapefiles) που συμφωνούν με τις προδιαγραφές 
και  καλύπτουν το σύνολο των θεματικών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν. 
Ενδεικτικά, τα θεματικά επίπεδα που είναι απαραίτητα για την εύρεση των θέσεων φορτιστών 
ηλεκτρικών οχημάτων είναι: Πυκνότητα πληθυσμού, οδικό δίκτυο, χρήσεις γης και χώροι 
στάθμευσης. Η γεωγραφική βάση δεδομένων (πλατφόρμα) θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των 
φορτιστών και τα χαρακτηριστικά τους, όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που 
χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης για τον προσδιορισμό της θέσης τους, όπως αυτά 
περιγράφονται στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 (ΦΕΚ 4380/Β/2020). 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/kostas-skrekas-xekinaei-to-emvlimatiko-kai-rizika-ananeomeno-programma-exoikonomo-2021-gia-tin-energeiaki-anavathmisi-ton-katoikion-tis-choras-mas/
https://exoikonomo2021.gov.gr/
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Επίσης, με την Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/118039/968 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Αρ. 
Φύλλου 5775 Τεύχος Β’ 10 Δεκεμβρίου 2021 δίνεται παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας 
εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) από τους Δήμους της παρ. 1 
του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α  ́142). Συγκεκριμένα το Άρθρο 1 αναφέρει: 

Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4710/2020 (Α  ́142), 
όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου δέκατου όγδοου του ν. 4787/2021 (A ́ 44) και 
παρατάθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/63302/522/29.6.2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β ́ 3131) και την υπό στοιχεία οικ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/ 
85477/682/14.9.2021 (Β ́ 4351) όμοια για την υποχρεωτική εκπόνηση Σχεδίων Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) έως και την 31η.3.2022. 

 Σχετικά αρχεία 
 

Eγκύκλιος, Παράταση   
 
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
  

3. «Προκήρυξη για την εισαγωγή 1250 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα 

Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του 

έργου «Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και 

πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον 

εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών» 
 

 Τι αφορά 

Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης τα οποία θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Τουρισμού 

απευθύνονται στον ενεργό πληθυσμό της χώρας, τον απασχολούμενο στον τομέα του 

Τουρισμού. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού αποκτούν 

την υπαλληλική ιδιότητα και τα δικαιώματα που απορρέουν από την εφαρμογή του ν. 2112/1920 

(Α’ 67). 

Ειδικότερα, τα τμήματα αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους (μισθωτούς) και πρόσκαιρα 

άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά 

καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο και σε κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά 

αναφέρονται νυκτερινά κέντρα ψυχαγωγίας, κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, επιχειρήσεις 

μαζικής εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ–μπαρ). 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία σε μία από τις παρακάτω 

ειδικότητες εργασίας ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να 

παρακολουθήσουν: 

 Υπηρεσία Υποδοχής 

 Επισιτισμός 

 Μαγειρική Τέχνη 

 Ζαχαροπλαστική Τέχνη 

 Οροφοκομία 
 

 

 

 

http://www.ando.gr/
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F.pdf
https://prasinotameio.gr/wp-content/uploads/2021/12/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97-%CE%A3%CE%A6%CE%97%CE%9F.pdf
https://ypen.gov.gr/egkyklios-technikes-odigies-gia-ta-schedia-fortisis-ilektrikon-ochimaton-sfio/
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 Προϋποθέσεις Φοίτησης 
 

Στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή και 

με την προϋπόθεση τήρησης όλων των όρων της προκήρυξης: 

α. Έλληνες/ίδες υπήκοοι, 

β. υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

γ. υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε. σε ποσοστό μέχρι 20% του ανώτατου αριθμού 

εκπαιδευομένων ανά τμήμα. 

Οι υποψήφιοι απασχολούμενοι στις πιο πάνω επιχειρήσεις και ειδικότητες θα πρέπει: 

α. Να έχουν πραγματοποιήσει κατά την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία 

έναρξης της υποβολής των αιτήσεων, εκατόν πενήντα (150) ημερομίσθια συνολικά 

(ανεξάρτητα από το σε ποιο από τα τρία (3) έτη έχουν πραγματοποιηθεί). 

β. Να είναι, κατ’ ελάχιστο, κάτοχοι απολυτηρίου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι Δημοτικού 

Σχολείου για όσους αποφοίτησαν μέχρι το 1980 ή Γ’ Γυμνασίου για όσους αποφοίτησαν από το 

1981 και εφεξής, σύμφωνα με το π.δ. 739/1980 (A’ 184). 

γ. Να είναι ηλικίας έως 55 ετών. 

 

 Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής από 15.12.2021 έως και 23.12.2021 μέχρι το τέλος 

της ημέρας. 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Προκήρυξη 
    
 Ιστοσελίδα δημοσίευσης  

Υπουργείο Τουρισμού   

http://www.ando.gr/
https://drive.google.com/file/d/18kHCWU7sfH8cM-sozKsjpGIX7UJtD_bv/view?usp=sharing
http://www.mintour.edu.gr/index.php/2018-08-29-11-21-07/anakoinoseis-gia-ekpaidevomenous/229-met-prok-21-22

