
 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 1 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
  

         
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΔΕΛΤΙΟ  Nο131                                                   Newsletter  
Προγράμματα - Προσκλήσεις                                                                                                                              
                                                                                                                                          24.02.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    
Ρόδος, Πέμπτη 24.02.2022   
 

1. Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
 

 Τι αφορά 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των υποψήφιων Δικαιούχων με στόχο τη 

βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των εν λειτουργία Κτιριακών Υποδομών τους. 
 

 Στόχος 
 

Σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, καθώς και η προώθηση του υποδειγματικού 

ρόλου του Δημοσίου, με στόχο να αποτελέσει παράδειγμα για την κινητοποίηση της οικονομίας 

της χώρας. Τα κτίρια που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» θα πρέπει (μεταξύ άλλων), 

μετά τις επεμβάσεις, να κατατάσσονται, κατ’ ελάχιστον, στην κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης Β, ενώ ταυτόχρονα, θα πρέπει να εξασφαλίζουν εξοικονόμηση ετήσιας 

πρωτογενούς ενέργειας, τουλάχιστον, κατά 30%. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα - 

στοχεύσεις της παρούσας Πρόσκλησης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς 

ενέργειας κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2. Η υλοποίηση αυτών θα 

γίνεται μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσής τους, μειώνοντας τις θερμικές / ψυκτικές 

απώλειες από το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, αεροστεγανότητα, σκίαση, ηλιακά κέρδη 

κλπ), υιοθετώντας ενεργειακά πιο αποδοτικά τεχνικά συστήματα για θέρμανση και ψύξη χώρων, 

φωτισμό, καθώς και για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, με την αξιοποίηση (ή και την 

αύξηση αυτής ανά περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων) Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) για παραγωγή ενέργειας, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών 

εξοικονόμησης ενέργειας και αυτοματισμών και ελέγχου της λειτουργίας του κτιρίου. 
 

 Δικαιούχοι 
 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι του προγράμματος, σύμφωνα με τον ορισμό αυτών από την παρούσα 

πρόσκληση, εξειδικεύονται στις ακόλουθες 4 βασικές κατηγορίες πολεοδομικών χρήσεων: 

1. Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία κλπ) 

2. Εκπαίδευσης (ΑΕΙ, σχολεία κλπ) 

3. Γραφείων (εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια, επισκοπεία κλπ) 

http://www.ando.gr/
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4. Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων, που εντάσσονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ή 

είναι Ν.Π.Δ.Δ. (κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, 

πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ). 
 

 Επιλεξιμότητα 
 

Μέσω της παρούσας Πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν επεμβάσεις βελτίωσης 

ενεργειακής απόδοσης, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των επεμβάσεων 

Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων 

αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι 

επεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που πληρούν αυστηρά το σύνολο των 

εξής προϋποθέσεων: 

1. Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους. 

2. Ανήκουν στην ιδιοκτησία του υποψήφιου δικαιούχου. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα 

κτίρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου, για διάστημα 

τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων και σχετική δήλωση 

του ιδιοκτήτη (βλέπε στοιχείο με α/α 16 της ενότητας 6). 

3. Κατατάσσονται στην υφιστάμενη κατάστασή τους σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης από 

Γ’ έως και Η’ [Γ’, Δ’, Ε’, Ζ’, Η’] του άρθρου 10 του Κ.Εν.Α.Κ. 

4. Είναι κτίρια που δεν έχουν υποστεί ριζική ανακαίνιση. 

5. Διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου. 

Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων, πρέπει να ισχύουν και τα ακόλουθα: 

1. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης αφορά επεμβάσεις σε ολόκληρα 

κτίρια και όχι σε κτιριακές μονάδες – τμήματα αυτών (εξαιρουμένων των μη θερμαινόμενων 

χώρων αυτών). Υπάρχει, ωστόσο, η δυνατότητα να είναι επιλέξιμο ένα, ή και περισσότερα κτίρια 

του ίδιου φορέα σε μία αίτηση, αρκεί να έχουν χρήση της ίδιας κατηγορίας. Μόνο σε περιπτώσεις 

κτιρίων όπου υπάρχει συστέγαση του υποψηφίου Δικαιούχου με ιδιώτη, είναι δυνατή η υποβολή 

αίτησης ως κτιριακή μονάδα, εξαιρώντας την άλλη κτιριακή μονάδα (αυτή του ιδιώτη δηλαδή), 

όταν αυτές είναι λειτουργικά ανεξάρτητες και με διακριτά τεχνικά συστήματα. 

2. Οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 500 m², ανά αίτηση στο 

Πρόγραμμα. Εξαίρεση από αυτή την προϋπόθεση για τις αιτήσεις ισχύει στις κάτωθι 

περιπτώσεις: 

- Δήμοι κάτω των 40.000 κατοίκων 

- Νησιωτικοί Δήμοι κάτω των 20.000 κατοίκων 

- Δήμοι που ανήκουν σε λιγνιτικές περιοχές, ως ρήτρα δίκαιης μετάβασης, αλλά και σε περιοχές 

που πλήγηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (συγκεκριμένα Δήμοι 

που εντάσσονται στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας, Εύβοιας και Αρκαδίας) 

- Δήμοι που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές κατά τα τελευταία δύο έτη 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις οι επεμβάσεις πρέπει να αφορούν σε ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 

300 m², ανά αίτηση στο Πρόγραμμα. 

3. Μετά το πέρας των εργασιών πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία – χρήση του κτιρίου 

τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα (ωράριο και περίοδο λειτουργίας του κτιρίου) που εκτιμάται 

από την αντίστοιχη ΤΟΤΕΕ (Πίνακας 2.1. Τυπικό ωράριο λειτουργίας κτιρίων ανά χρήση). 

http://www.ando.gr/


 
 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΤΑ – ΑΝ.ΔΩ Α.Ε. 3 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.  

28ης Οκτωβρίου 72, 85131 Ρόδος ● Τηλ. +30 22410 75323 

Web Site: www.ando.gr/ ● email: ando@ando.gr 

 

 
4. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις πρέπει να αφορούν αποκλειστικά εργασίες βελτίωσης 

ενεργειακής απόδοσης, υπό το πλαίσιο των κανόνων επιλεξιμότητας της παρούσας 

Πρόσκλησης. 
 

 Χαρακτηριστικά επιλέξιμων επεμβάσεων 
 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των προτεινόμενων κτιρίων αφορά σε επεμβάσεις στο 

κέλυφος των κτιρίων και στα τεχνικά συστήματα αυτών, ως ακολούθως: 

α) θερμομόνωση αδιαφανών στοιχείων, 

β) αντικατάσταση διαφανών στοιχείων (κουφώματα, υαλώσεις), 

γ) εξωτερικά συστήματα σκίασης, 

δ) συστήματα ψύξης χώρων, 

ε) συστήματα θέρμανσης χώρων, 

στ) συστήματα μηχανικού αερισμού, 

ζ) παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), 

η) συστήματα ηλ. εγκαταστάσεων και φωτισμού χώρων, 

θ) συστήματα επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

ι) συστήματα αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και σύστημα 

διαχείρισης ενέργειας του κτιρίου – BEMS, 

ια) βοηθητικά τεχνικά συστήματα 

ιβ) εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

Τα τεχνικά συστήματα μπορεί να λειτουργούν συνδυαστικά. Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις 

στα τεχνικά συστήματα αφορούν σε αντικατάσταση / εγκατάσταση, ή σε προσθήκη, και πρέπει 

να είναι οικονομικά σκόπιμες - ωφέλιμες. Κάθε προτεινόμενη επέμβαση θα ικανοποιεί τις 

ελάχιστες απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ (πλην της περίπτωσης ιβ). Τα συστήματα ανάκτησης 

ενέργειας περιλαμβάνονται στις ανωτέρω κατηγορίες. 
 

 Προϋπολογισμός 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται 

σε 640.000.000,00 ευρώ (€). Ως Δημόσια Δαπάνη ορίζεται η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το 

Πρόγραμμα επί το αντίστοιχο ποσοστό χρηματοδότησης – επιχορήγησης. Το πρόγραμμα είναι 

συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από το Ταμείο 

Ανάκαμψης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Ηλέκτρα» κατανέμεται ως ακολούθως 

στις ανωτέρω κατηγορίες υποψηφίων Δικαιούχων: 

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 90.000.000,00 ευρώ (€) 

Εκπαίδευσης 170.000.000,00 ευρώ (€) 

Γραφεία 310.000.000,00 ευρώ (€) 

Λοιπές Χρήσεις Κτιρίων 70.000.000,00 ευρώ (€) 
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 Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης 
 

Η έναρξη υποβολής των Αιτήσεων Ένταξης της παρούσας Πρόσκληση του Προγράμματος 

«ΗΛΕΚΤΡΑ» θα κοινοποιηθεί άμεσα, μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» 

στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στον ιστότοπο του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 
 

 Σχετικό αρχείο 
 

Πρόσκληση  
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
 

2. Νέο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας για 25.000 θέσεις 
 

 Τι αφορά 

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης 
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων 
και άλλων φορέων» οκτάμηνης διάρκειας, με τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης από τον 
ΟΑΕΔ. 
Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 
ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την 
ακόλουθη κατανομή:  

 Δήμοι: 20.397 θέσεις (81,6%) (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες 
ανάγκες των δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου 
καλοκαιριού)  

 Περιφέρειες: 2.566 θέσεις (10,3 %)  
 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις (1,4 %)  
 Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις (6,7 %) 

 

 Στόχος 
 

Στόχος του νέου προγράμματος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης των ανέργων με έμφαση 
κυρίως σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού 
(μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι με χαμηλά προσόντα) και απαιτείται να εργαστούν σε πρώτη 
φάση σε «προστατευμένο περιβάλλον», προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και 
να αποφύγουν την περιθωριοποίηση, διατηρώντας την ικανότητα απασχόλησής τους. 

Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής 
εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ). 

Το σύνολο των ωφελουμένων του προγράμματος θα ενισχύσει σημαντικά τη λειτουργία των 
φορέων υποδοχής μέσα από 170 διαφορετικές επαγγελματικές ειδικότητες. 

Ειδικότερα με το νέο πρόγραμμα προσφέρονται στους φορείς υποδοχής 20 ειδικότητες για 
ανέργους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (π.χ. εργασίες καθαριότητας, εργασίες πρασίνου κ.α.), 53 
ειδικότητες για ανέργους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. διοικητικά/λογιστικά, οδηγοί, 
φύλακες κ.α.), 37 ειδικότητες για ανέργους τεχνολογικής εκπαίδευσης (π.χ. πληροφορικής, 

http://www.ando.gr/
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βρεφονηπιοκόμοι, νοσηλευτές κ.α.) και 60 ειδικότητες για ανέργους πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης (π.χ. μηχανικών, δασολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.α.). 
 

 Δικαιούχοι 
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους που 

πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. 
 

 Προϋπολογισμός 
 

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 188,6 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του 

ΕΣΠΑ με 132 εκατ. ευρώ και από πόρους του ΟΑΕΔ με 56,6 εκατ. ευρώ και έχει δύο σκέλη: 

α) την απασχόληση των εγγεγραμμένων στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργων για 8 μήνες σε 

Δήμους, Περιφέρειες, ΚΚΠΠ κλπ. Και 

β) την παροχή προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης έως 150 ωρών σε 11 στοχευμένες 

θεματικές ενότητες, που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα 

αποκτηθούν, συνιστώντας μια ολοκληρωμένη ενεργητική πολιτική απασχόλησης, η οποία θα 

βοηθήσει στην εργασιακή ένταξη των ανέργων. 
 

 Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 18/02/2022 και λήγει την Παρασκευή 18 Μαρτίου και 

ώρα 11:00. Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας 

Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai- 

asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera). Επίσης 

μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, 

χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων. 
 

 Ιστοσελίδα δημοσίευσης 
 

ΕΣΠΑ     

 

http://www.ando.gr/
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