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Ρόδος, Τετάρτη 14.09.2022   
 

1. Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων 

κτιρίων.  
 

 Τι αφορά 

Σε λειτουργία τέθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος 

«ΗΛΕΚΤΡΑ» http://hlektra.gov.gr/, που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού 

αποθέματος του δημόσιου τομέα. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτό 

μέχρις εξαντλήσεως των πόρων. 

Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων που θα συμμετάσχουν, 

μεταξύ άλλων, αφορούν σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα 

θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, συστήματα φωτισμού χώρων, συστήματα αυτοματισμού, 

συστήματα παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατάσταση σημείων φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων. 
 

 Προϋπολογισμός 

Το «ΗΛΕΚΤΡΑ», με συνολικό προϋπολογισμό 640 εκατ. ευρώ, αποτελεί τη μεγαλύτερη 

δράση εξοικονόμησης ενέργειας στο Δημόσιο, με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων 

του Δημοσίου, τουλάχιστον έως την ενεργειακή κλάση Β. Παράλληλα θα επιτευχθεί, κατ’ 

ελάχιστον, 30% εξοικονόμηση ετήσιας πρωτογενούς ενέργειας που απαιτείται για τις ανάγκες 

των τεχνικών συστημάτων που εξυπηρετούν το κτίριο και 30% μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου. Εκτιμάται ότι θα αναβαθμιστούν ενεργειακά 2.5 εκατ. τ.μ. κτιρίων του 

Δημοσίου Τομέα. 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μέσω επενδυτικού 

δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ταμείο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας. Τα συνολικά κεφάλαια μέσα και από την αναμενόμενη για την υλοποίηση του 

προγράμματος μόχλευση θα ανέλθουν στα 920 εκατ. ευρώ. 
 

 Επιχορήγηση 

Το ποσοστό επιχορήγησης για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος ξεκινά από 50% 

με τις εξής παραμέτρους: 

 Εάν η αίτηση προβλέπει ότι το κτίριο θα επιτύχει αναβάθμιση κλάσης Β+ (αντί για το 

κατώτατο όριο που είναι η κλάση Β) ή ριζική ανακαίνιση, το ποσοστό επιχορήγησης 

ανέρχεται σε 60%. 

http://www.ando.gr/
http://hlektra.gov.gr/
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 Εφόσον το κτίριο θα πετύχει ενεργειακή αναβάθμιση κλάση Β+ και πραγματοποιηθεί 

ριζική ανακαίνιση, το ποσοστό ανέρχεται σε 70%. 

 Εάν η υλοποίηση των παρεμβάσεων γίνει μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, 

προστίθεται επιπλέον 10%  στο τελικό ποσοστό επιδότησης. 

Υπενθυμίζεται ότι όσοι έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την προετοιμασία του φακέλου από 

τις 23 Φεβρουαρίου (ημέρα προδημοσίευσης του οδηγού του Προγράμματος) θα είναι 

επιλέξιμες εφόσον ενταχθούν στο «ΗΛΕΚΤΡΑ». 
 

 Ωφελούμενοι 

Στο νέο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν: 

 Τα κτίρια της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης. 

 Τα κτίρια των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. 

 Τα κτίρια των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
 

Ανάλογα με τις παρακάτω κατηγορίες χρήσεων: 

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

 Κτίρια Εκπαίδευσης, όπως σχολεία και Πανεπιστήμια. 

 Κτίρια Γραφείων, όπως οι εγκαταστάσεις γραφείων, διοικητήρια. 

 Κτίρια για Λοιπές Χρήσεις, όπως κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, χώροι μουσείων, 

εκκλησιαστικά ιδρύματα. 

Οι χώροι που θα αναβαθμιστούν αναμένεται να βελτιώσουν την ενεργειακή τους κλάση κατά 

δύο κατηγορίες μεσοσταθμικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. 
 

 Στόχος 

Με την πλήρη υλοποίηση του «ΗΛΕΚΤΡΑ» υπολογίζεται ότι: 

 Η συνολική εκτιμώμενη μείωση ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά έτος θα ανέλθει στις 600 

GWh. 

 Η μείωση της ετήσιας δαπάνης για ηλεκτρικό ρεύμα μετά την ενεργειακή αναβάθμιση 

των κτιρίων θα ανέλθει στα 96 εκατ. ευρώ. 

 Η μείωση της ετήσιας εκπομπής ρύπων από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων θα 

είναι στους 364.000 τόνους Co2eq. 
 

 Σχετικό αρχείο 

ΦΕΚ   
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΑ 
 

2. Η ΜΟΔ ως εργαλείο υποστήριξης δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2021-2027 
 

 Τι αφορά 

Η ικανότητα πολλών μικρών Δήμων να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις του 

θεσμικού πλαισίου σε ό,τι αφορά την προετοιμασία προτάσεων για χρηματοδότηση από το 

ΕΣΠΑ και την ωρίμανση των έργων είναι τουλάχιστον ανεπαρκής.  

Αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε θέματα: 

 ωρίμανσης έργων, 

 εκπόνησης των αναγκαίων μελετών, 

http://www.ando.gr/
http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204813
https://hlektra.gov.gr/home
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 προετοιμασίας φακέλου υποβολής προτάσεων, 

 υλοποίησης και επίβλεψης έργων. 

Η ΜΟΔ υποστηρίζει Δήμους με αδυναμίες που έχουν άμεσες ανάγκες για την αποτελεσματική 

προετοιμασία και υλοποίηση έργων παρέχοντας: 

 εκπαίδευση, 

 τεχνικά εργαλεία, 

 συμβουλευτική και τεχνική στήριξη, 

 νομική στήριξη, 

 τεχνική υπηρεσία. 
 

 Η συμβουλευτική υποστήριξη αφορά  

 Στον σχεδιασμό του έργου, στον προγραμματισμό των προπαρασκευαστικών ενεργειών, 

στην έκδοση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων / εγκρίσεων, στη σύνταξη φακέλου έργου, 

στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης, στη διαδικασία αναθέσεων 

 Στην ένταξη των έργων τους σε αναπτυξιακά προγράμματα (σύνταξη φακέλου πρότασης 

χρηματοδότησης, σύνταξη χρηματοοικονομικών αναλύσεων), στη σύνταξη 

προγραμματικών συμβάσεων, υποστήριξη κατά τη φάση αξιολόγησης της πρότασης. 
 

 Η ΔΤΥ ως εργαλείο για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ θα μπορεί να ανταποκριθεί με αξιόπιστο τρόπο στην 

υποστήριξη αδύναμων δικαιούχων του ΕΣΠΑ για να καλύψει τις ακόλουθες κρίσιμες ανάγκες: 

 Μελέτες ωρίμανσης κρίσιμων και αναγκαίων έργων για φορείς που δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν στην ωρίμανση 

 Εκτέλεση τεχνικών έργων για δικαιούχους που δεν διαθέτουν οι ίδιοι τη δυνατότητα να 

τα εκτελέσουν 

Το Μητρώο εξωτερικών συνεργατών – βοηθών επίβλεψης για έργα και μελέτες είναι μία 

δυνατότητα που πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις της ΔΤΥ, ενώ παράλληλα ενισχύει τις τεχνικές 

υπηρεσίες άλλων τεχνικών υπηρεσιών για την επίβλεψη των έργων τους.   

 Σχετικό αρχείο 

Ομιλία  
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ    
 

3. Πρόσκληση συμμετοχής - Πρόγραμμα "ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ" 2022-2023 
 
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων, συνεχίζει την 
υλοποίηση του Προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" (European 
Parliament Ambassadors Schools - EPAS) κατά τη σχολική χρονιά 2022-2023. 
Το Πρόγραμμα EPAS  πραγματοποιείται με επιτυχία σε εθελοντική βάση σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση από το 2016. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές των τριών τάξεων του 
Λυκείων Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών 
σχολείων. 
Πρωταρχικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού και 
της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν στη δομή, 
στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα δε του 

http://www.ando.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1gnv8Mo1qA
https://www.dypa.gov.gr/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/el/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/el/
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η κατανόηση του πολιτικού και νομοθετικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Η επιτυχής συμμετοχή 
στο πρόγραμμα EPAS αποτελεί πρώτο βήμα για μετέπειτα εγγραφή στις ετήσιες προσομοιώσεις 
«Euroscola» που πραγματοποιούνται στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
Στρασβούργο. 
Για το έτος 2022-2023, σχετική  ανακοίνωση έχει αποσταλεί σε όλα τα σχολεία της χώρας. Τα 
ενδιαφερόμενα σχολεία θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα συμμετοχής μέχρι τις 23 
Σεπτεμβρίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία στην διεύθυνση: 
https://epasgreece.eu/registration/ . 
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2021-2022, και σε συνέχεια αξιολόγησης των δράσεων των 
σχολείων, επιλέχτηκαν 65 σχολεία τα οποία και έλαβαν τον τίτλο "Σχολείο-Πρέσβης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου". Η τιμητική αυτή διάκριση έχει διάρκεια ένα χρόνο. Τον τίτλο του 
"Πρέσβη του ΕΚ" έλαβαν επίσης 929 μαθητές και 359 εκπαιδευτικοί. 
 
Περισσότερες πληροφορίες και διαδικασία συμμετοχής για τη σχολική χρονιά 2022-2023 

4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία 

 Τι αφορά 

Μέσω της δράσης ενισχύονται άνεργοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που θα 
υιοθετήσουν άμεσα προηγμένες ψηφιακές πρακτικές σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
τους (από τα κεντρικά γραφεία μέχρι τα εργοστάσια και από την αποθήκη μέχρι τη διανομή των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών τους, όπως επιτάσσουν οι απαιτήσεις της "4ης Βιομηχανικής 
Επανάστασης" (Industry 4.0)). 
Ο τομέας της ψηφιακής οικονομίας συμπεριλαμβάνει ενδεικτικά: 

 υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών (σταθερή- κινητή- διαδικτυακή τηλεφωνία), υπηρεσίες Η/Υ, 
λογισμικό (συμβουλευτικές υπηρεσίες για εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες για 
λογισμικό, εργασίες σε βάση δεδομένων, συντήρηση και επιδιόρθωση Η/Υ κλπ.) 

 παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου 
 ευρυζωνικές υπηρεσίες συστήματα αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές τηλεματικής, 

δορυφορικές υπηρεσίες, ψηφιακή τηλεόραση 
 παροχή λύσεων ασφαλείας ηλεκτρονικών συστημάτων, κατασκευή εξοπλισμού RFID 
 διαχείριση ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό επιχειρείν 
 τηλεκπαίδευση, σχεδιασμός ιστοσελίδων, ψηφιακές εκτυπώσεις, ψυχαγωγία με ψηφιακά 

μέσα. 
 

 Επιχορήγηση και ποσό ενίσχυσης 

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 
14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής: 

 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ 
 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη 
 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη. 

 

 Ωφελούμενοι 

Άνεργοι, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης 

πρέπει σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, ηλικίας 18 έως 29 ετών (να έχουν 

συμπληρώσει το 29ο έτος ηλικίας και να διανύουν το 30ο) 

 να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης απασχόλησης ή κατάρτισης και να πληρούν το ηλικιακό 

κριτήριο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

http://www.ando.gr/
https://epasgreece.eu/registration/
https://www.europarl.europa.eu/greece/el/news-events/news/2016/feb2016/feb20162.html
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 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν 

συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης 

 να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα 

διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής σε 

ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. 

 Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις. 

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την 

ενίσχυση σε συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και της ένταξης στη δράση. 
 

 Περίοδος υποβολής 

Από 12/9/2022 έως 3/10/2022 (ώρα 15:00) 

Η Aίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

στην διεύθυνση www.ependyseis.gr. 
 

 Προϋπολογισμός 

45.000.000€ 
 

 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση   
 

 Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ  

http://www.ando.gr/
http://www.ependyseis.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5614/dypa_220912_Prokirixi_digital_economy.pdf
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5614

