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Ρόδος, Πέμπτη 14.07.2022   

 

1. Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας» 

 
  
➢ Τι αφορά 

 

Στο πλαίσιο της ολιστικής στρατηγικής της Κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια και με ειδικότερο 
στόχο για την Αυτοδιοίκηση τη βελτίωση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας και τη μείωση 
των ατυχημάτων στο υφιστάμενο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, με 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο 
Οικονομικών, εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας. Το έργο/δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης –NextGenerationEU. 
Η παρούσα Πρόσκληση βρίσκεται σε συνέργεια με το «Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης 
Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με το οποίο θα 
γίνουν παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο εθνικό και στο επαρχιακό δίκτυο της Xώρας. 
 

➢ Δικαιούχοι 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι Περιφέρειες της Χώρας, οι Δήμοι με μόνιμο πληθυσμό 
μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων και οι Τουριστικοί Δήμοι (ενδεικτικά Δήμος Σύμης), 
να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. 

 
➢ Επιλεξιμες δαπάνες 

Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες αφορούν στη «Βελτίωση οδικής ασφάλειας», στο πλαίσιο του 
Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και περιλαμβάνουν βελτιώσεις στην ασφάλεια 
του οδικού δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα με σκοπό τη μείωση του αριθμού των 
τροχαίων ατυχημάτων, καλύπτοντας, σε συνδυασμό με την αντίστοιχη Πρόσκληση του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρεμβάσεις σε περισσότερα από 7.000 
επικίνδυνα σημεία έκτασης 2.500 χλμ. του δικτύου. 
 
Α. ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δράση  
Α1. Μέτρα μείωσης της ταχύτητας Επιλέξιμες ενέργειες  

✓ Επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού 

http://www.ando.gr/
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✓ Επεμβάσεις στην υψομετρική διαμόρφωση της οδού  
✓ Τροποποιήσεις στην Οριζοντιογραφία της  
✓ Περιορισμός του πλάτους του οδοστρώματος π.χ. στενώσεις οδών, νησίδες, 

προεξοχές πεζοδρομίων  
✓ Αλλαγές στην επιφάνεια της οδού π.χ. χρήση διαφορετικών υλικών ή χρώματος σε 

συνδυασμό με οριζόντια σήμανση  
✓ Μέτρα σε εισόδους οικισμών – πύλες 
✓ Περιοχές με περιορισμό ορίου ταχύτητας ή με κάμερες ταχύτητας/ ασφάλειας 
✓ Κατακόρυφη σήμανση Τοποθέτηση πληροφοριακών, καθοδηγητικών ή 

συνδυαστικών πινακίδων σήμανσης: 1. Αναγγελίας κινδύνου (Κ), 2. Ρυθμιστικές της 
κυκλοφορίας (Ρ), 7 3. Πληροφοριακές (Π) και 4. Πρόσθετες (Πρ)) 

✓ Οριζόντια σήμανση – διαγραμμίσεις  
✓ Φωτισμός οδών  
✓ Φωτεινοί Σηματοδότες π.χ. εφαρμογή συγχρονισμένης σηματοδότησης σε κύριες 

συλλεκτήριες αστικές αρτηρίες για τη διατήρηση κατά το δυνατόν ενιαίας ταχύτητας 
κίνησης και την εκτόνωση του κυκλοφοριακού φόρτου του κύριου οδικού δικτύου, 
τοποθέτηση κατάλληλου προγράμματος σηματοδότησης ή τροποποίηση 
υφιστάμενου, αναβάθμιση λειτουργικών χαρακτηριστικών σηματοδοτών κ.λπ. 

✓ Εικονικοί μειωτές ταχύτητας Δράση  
 

Α2. Μέτρα μείωσης του κυκλοφοριακού φόρτου 
Α3. Μέτρα ενθάρρυνσης της χρήσης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 
Α4. Μέτρα αναμόρφωσης του αστικού οδικού περιβάλλοντος 
 
Β. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
 Δράση Β1. Μέτρα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας υπεραστικών – περιαστικών οδών  
Επιλέξιμες ενέργειες  

✓ Τοποθέτηση - βελτίωση της απαραίτητης οριζόντιας σήμανσης 
✓ Τοποθέτηση - βελτίωση της απαραίτητης κατακόρυφης σήμανσης 
✓ Πινακίδες Μεταβλητών μηνυμάτων VMS 
✓ Τοποθέτηση - βελτίωση στηθαίων ασφαλείας κατά τις απαιτήσεις των νέων τεχνικών 

προδιαγραφών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων (ΕΝ 1317) 
✓ Τοποθέτηση-βελτίωση απολήξεων στηθαίων ασφαλείας 
✓ Βελτίωση οδοστρώματος - Δημιουργία των απαραίτητων επικλίσεων 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν είναι επιλέξιμες: Εργασίες τακτικής συντήρησης 
υφιστάμενων υποδομών και εξοπλισμού 
 
➢ Προϋπολογισμός 

 

335 εκατ. ευρώ », (περιλαμβανομένης της δυνατότητας υπερδέσμευσης καθώς και του 

Φ.Π.Α.) 

 

➢ Περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης – Σημαντικές ημερομηνίες 

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης στο Πρόγραμμα ορίζεται η ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίζεται η 29η Ιουλίου 2022.  

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται την 31.12.2025. Οι εργασίες από τους Αναδόχους των έργων 

πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως 30.09.2025 (Milestone) 
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➢ Οδηγίες Υποβολής αιτήσης 

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν τα αιτήματα αίτησης χρηματοδότησης υπογεγραμμένα 

από τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), στην κάτωθι ταχυδρομική διεύθυνση: Κοραή 4, 

Αθήνα, Τ.Κ. 10564 Αθήνα 2ος όροφος Η υποβολή μπορεί να γίνει, είτε ταχυδρομικά, είτε με 

αυτοπρόσωπη κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. 

 

➢ Σχετικά 

Πρόσκληση  

    
 
2. ΚΥΑ για τα μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση 
ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δημόσιου 
  
➢ Τι αφορά 

 

Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη, του 
υπουργού Περιβάλλοντος Κ. Σκρέκα, του υπουργού Εσωτερικών Μ. Βορίδη και του υπουργού 
Επικρατείας Κ. Πιερρακάκη, συγκεκριμενοποιούνται τα   «Μέτρα για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν 
σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα». 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ όλοι οι φορείς του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων και των δήμων και 
περιφερειών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του  ν.4270/2014 (Α’ 143),  από τη δημοσίευση της και 
εντεύθεν τίθεται ο  στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο οποίος δεν μπορεί 
να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της 
ίδιας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας. Για τα 
επόμενα έτη ο στόχος θα επαναπροσδιοριστεί. 

Η εξειδίκευση των δράσεων και του συνολικού ετήσιου στόχου σε επιμέρους στόχους ανά κτίριο 
ή/και ανά ηλεκτροδοτούμενη εγκατάσταση γίνεται από τους Υπευθύνους Ενεργειακών 
Υποδομών/Εγκαταστάσεων. 

Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων του άρθρου 3 και της πορείας των 
καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 1 γίνεται μέσω 
ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (publicenergysavings.gov.gr) που δημιουργείται για τον σκοπό 
αυτό, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). 

Τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας χωρίζονται σε άμεσα και έμμεσα 

Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής μέτρα: 

➢ α. Άμεσα Μέτρα 

✓ Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης συμπεριλαμβανομένων των 
κλιματιστικών μονάδων τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος. Ειδικά για το τρέχον έτος, 
η προληπτική συντήρηση για τα συστήματα ψύξης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 
τις 31.7.2022 και για τα συστήματα θέρμανσης μέχρι 31.10.2022. Μετά την 
ολοκλήρωση κάθε συντήρησης, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Διοικητικό 

http://www.ando.gr/
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Υπεύθυνο το “Φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος κλιματισμού 
(θέρμανση/ψύξη)” του Παραρτήματος I της παρούσας 

✓ Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ελάχιστης) τόσο σε θερμαινόμενα/ 
κλιματιζόμενα όσο και σε μη κτίρια βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 
15251:2007. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων του δημόσιου και του 
ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατά την θερινή περίοδο τηρείται στους 27ο C και κατά 
την χειμερινή στους 19ο C 

✓ Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν 
εργαζόμενοι 

✓ Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν 
εργαζόμενοι 

✓ Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό 

✓ Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν 
μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων 

✓ Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλάχιστον, ενδεικτικά μέσω 
βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού του οδοφωτισμού και 
εξορθολογισμού του καλλωπιστικού / διακοσμητικού φωτισμού 

✓ Δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των αντλιοστασίων (π.χ. 
τοποθέτηση inverter). 

β. Μεσοπρόθεσμα Μέτρα 

✓ Μείωση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων με κατάλληλο εξοπλισμό 
αντιστάθμισης για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συν φ) σε επίπεδο κατ’ 
ελάχιστον 0,95 

✓ Αναβάθµιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού με τη χρήση ενεργειακά 
αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτοματισμού για τον 
έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους  

✓ Προμήθεια συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης βάσει του πλαισίου 
ενεργειακής σήμανσης και των προδιαγραφών EnergyStar 

✓ Φύτευση δωμάτων, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό 

✓ Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια λεβήτων 

✓ Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από απορριπτόμενη θερμότητα του συμπυκνωτή του 
ψύκτη, σε περίπτωση χρήσης αερόψυκτης μονάδας 

http://www.ando.gr/
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✓ Διατάξεις ανάκτησης θερμότητας από τον απορριπτόμενο αέρα των κλιματιζόμενων 

χώρων 

✓ Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (BEMS) 

✓ Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης 

✓ Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου θερμότητας (θερμοστάτες, είτε συμβατικοί είτε 
έξυπνοι, και ελεγκτές θερμοστατικών βαλβίδων θερμαντικών σωμάτων, ωρομετρητές) 

✓ Εγκατάσταση συστήματος αναλογικού ελέγχου σταθερής θερμοκρασίας σε κεντρικές 
κλιματιστικές μονάδες 

✓ Εγκατάσταση προγράμματος για αφή-σβέση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης 

✓ Εγκατάσταση κυκλοφορητών υψηλής ενεργειακής απόδοσης 

✓ Μόνωση σωληνώσεων συστημάτων θέρμανσης 

✓ Εγκατάσταση έξυπνων μετρητών 

✓ Χρήση ψυχρών έγχρωμων ή λευκών βαφών κατά τον εξωτερικό χρωματισμό των 
κατακόρυφων όψεων των κτιρίων. 

Αναλυτική η ΚΥΑ 

3. Σύντομα, ίσως και εντός Ιουλίου ανοίγουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» 
 
➢ Τι προβλέπει το Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ 

 

➢ Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων μέσω επενδυτικού δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από 

το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

➢  Ο Φορέας που θα τρέξει το πρόγραμμα είναι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργείας 

του προγράμματος θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων. 

➢ Ο Φορέας που θα χρηματοδοτεί τον δικαιούχο είναι το ΤΠΔ. 

➢ Ο στόχος είναι τα κτίρια αφενός μεν να ενταχθούν κατ’ ελάχιστον, κατόπιν 

παρεμβάσεων, στην κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Β, αφετέρου δε να επιτύχουν 

εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των εκπομπών CO2, τουλάχιστον, κατά 30%. 

➢ Επιλεξιμότητα 

Επιλέξιμα είναι τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, των Φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), μεταξύ των οποίων: 

✓ Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, γηροκομεία 
κλπ. 

✓ Κτίρια Εκπαίδευσης όπως σχολεία και Πανεπιστήμια. 

http://www.ando.gr/
https://kede.gr/wp-content/uploads/2022/07/%CE%9A%CE%A5%CE%91.pdf
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✓ Κτίρια Γραφείων όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια κλπ. 
✓ Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, 

εκκλησιαστικά ιδρύματα κλπ. 

Επιπλέον πρέπει να: 

✓ Είναι νομίμως υφιστάμενα και λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση 

τους. 

✓ 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). 

✓ 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. 

 

➢ Επιλεξιμες Παρεμβάσεις - Δαπάνες 

Όσον αφορά τις επιλέξιμες επεμβάσεις, αυτές αφορούν εργασίες: 

• Θερμομόνωσης αδιάφανων στοιχείων (κουφώματα) 
• Αντικατάστασης διαφανών στοιχείων (κουφώματα και υαλώσεις) 
• Συστημάτων σκίασης 
• Συστημάτων ψύξης χώρων 
• Συστημάτων θέρμανσης χώρων 
• Συστημάτων μηχανισμού αερισμού 
• Παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) 
• Συστημάτων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και φωτισμού 
• Συστημάτων επιτόπιας παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (έως 10% 

του προϋπολογισμού) 
• Συστημάτων αυτοματισμού, καταγραφής και ελέγχου ενέργειας ή/και συστημάτων 

διαχείρισης ενέργειας 
• Βοηθητικών τεχνικών συστημάτων και 
• Εγκατάστασης σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Περαιτέρω, για τους σκοπούς του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» επιλέξιμες θεωρούνται οι 
υπηρεσίες: 

– Προετοιμασίας και υποβολής φακέλου Πρότασης Επιδότησης 

– Ηλεκτρικής Ταυτότητας Κτιρίου 

– Προμελέτης 

– Α’ & Β’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου 

– Αρχικού και τελικού Ενεργειακού Ελέγχου Μελετών και 

– Συμβουλευτικών Υπηρεσιών 

 

http://www.ando.gr/
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➢ Προϋπολογισμός 

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης 

ανέρχεται σε 640.000.000,00 ευρώ (€). 

 

➢ Πρόσκληση 

 

Προδημοσίευση - Οδηγός Πρόσκλησης  

 

➢ Ιστοσελίδα δημοσίευσης 

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο Newsletter 131 της ΑΝΔΩ Α.Ε. 

  

 

http://www.ando.gr/
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/02/%CE%A4%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CC%81-%CE%97%CE%BB%CE%B5%CC%81%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1-1722022.pdf
https://ypen.gov.gr/odigos-gia-to-programma-ilektra-me-titlo-energeiaki-anavathmisi-ktiriakon-egkatastaseon/
http://www.ando.gr/upload/files/ota/enimerwtika/131/131_24022022.pdf

