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1. Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους 
 

➢ Τι αφορά 

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες 

που διαμορφώνονται από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ακολουθώντας ταυτόχρονα τις επιταγές των καιρών: ανάγκες πολιτών, κλιματική 

αλλαγή, ψηφιοποίηση, νέες τεχνολογίες κλπ. Ταυτόχρονα εντασσόμενο στο πλαίσιο της 

ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής πρωτοβουλίας «Το Σπίτι μου» στοχεύει στην ενίσχυση των 

νέων με στόχο να τους καταστεί εφικτό να εξασφαλίσουν μία πλήρη αναβάθμιση της οικίας τους. 
 

➢ Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης: 

-Για το σκέλος «Εξοικονομώ» ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. €. 

-Για το σκέλος «Ανακαινίζω» ανέρχεται συνολικά σε 50 εκατ. € για το σκέλος της επιδότησης 

και 100 εκατ. € για το χαμηλότοκο δάνειο. 

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Εθνικού 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2023, καθώς και από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας 

Απασχόλησης και η κατανομή των πόρων θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας. 
 

➢ Δικαιούχοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 

01/01/1984 έως και 31/12/2005 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία. 

Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα 

πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως 

και κατά την υποβολή της αίτησης. 
 

➢ Ενεργειακός στόχος 

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο 

ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής: 

1. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30% 

2. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) 

ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν 
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πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013. 

Η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης προκύπτει από 

το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 

Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου θα πραγματοποιείται αποτίμηση 

του ενεργειακού στόχου, όπου η ενίσχυση θα συνδέεται με την πραγματικά επιτευχθείσα 

εξοικονόμηση ενέργειας, ανάλογα με τα ισχύοντα στο ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα 

«Εξοικονομώ 2021». 
 

➢ Διάρκεια υλοποίησης έργων 

Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται 

σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Εντός 

των πρώτων έξι (6) μηνών του άνω διαστήματος, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον 

το εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης βάσει 

επιλέξιμου προϋπολογισμού ενεργειακής αναβάθμισης. 

Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα 

παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος. 

Αιτήματα λόγω περιπτώσεων ανωτέρας βίας εξετάζονται χωριστά κατόπιν αιτιολογημένου 

αιτήματος. 
 

➢ Ενίσχυση 

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που 

εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής: 

Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντια για όλους 30%. 

 

➢ Επιλέξιμες δαπάνες 
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➢ Σχετικό αρχείο 

Η Προδημοσίευση, του Προγράμματος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας https://ypen.gov.gr   
 

2. Τετράμηνη παράταση στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας 
 

➢ Τι αφορά 

Παρατείνεται για τέσσερις μήνες το πρόγραμμα «Προώθηση της Απασχόλησης μέσω 

Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων και άλλους φορείς». Η πρόσθετη 

χρηματοδότηση θα είναι της τάξης των 42 εκατ. ευρώ. 

 

➢ Στόχος 

Ο στόχος του τρέχοντος προγράμματος κοινωφελούς εργασίας που χρηματοδοτείται από το 

ΕΣΠΑ 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). Παράλληλα, το πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των ανέργων, ώστε οι συμμετέχοντες να ενισχύονται κατά την 

διαδικασία ένταξης τους στην αγορά εργασίας, αλλά και να διασφαλίζεται η παροχή 

ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών στους Δήμους και τις Περιφέρειες προς 

όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

 

➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

ΕΣΠΑ 
  

3. Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται 
να χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 
 

Σε λειτουργία τέθηκε την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023, το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). 
 
Στόχος του ΟΠΣΚΕ είναι να αποτελέσει τον κεντρικό κόμβο διαχείρισης όλων των δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων και ήσσονος σημασίας καθώς και παρεμβάσεων της ΣΣ ΚΑΠ 
συγχρηματοδοτούμενων από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία μέτρων ενίσχυσης για την Προγραμματική 
Περίοδο 2021 – 2027 αλλά και προγράμματα, δράσεις ή έργα που χρηματοδοτούνται από 
εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, όπως το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το Ταμείο Ανάκαμψης 
και Ανθεκτικότητας καθώς και τον τακτικό προϋπολογισμό, από το στάδιο Υποβολής 
Προτάσεων έως και τον Έλεγχο Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων των ενισχυόμενων 
δικαιούχων. 
 
Το ΟΠΣΚΕ εγγυάται τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των 
παρεμβάσεων, προωθώντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, μέσω αυτής, την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη. 
 
Πολύ πιο σύγχρονο από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που 
διαχειρίστηκε επιτυχώς τις δράσεις της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου, το 
αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ εξασφαλίζει διασύνδεση με τις πλατφόρμες δημοσίων δεδομένων 
(taxis, ΕΡΓΑΝΗ, ΓΕΜΗ κ.ο.κ.) ενώ υπολογίζεται να υποδεχτεί τουλάχιστον 400.000 
επενδυτικά σχέδια. Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει στον πυρήνα της λογικής του τη διευκόλυνση του 
υποψήφιου Επενδυτή / δικαιούχου. 
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Μέσω αυτού του εργαλείου καλούνται οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να 
χρηματοδοτηθούν από τα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 να δημιουργήσουν 
το «προφίλ» τους στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα (opske.gr) προκειμένου να μπορούν 
υποβάλλουν προτάσεις στις δράσεις που αναμένεται άμεσα να προκηρυχθούν. 
 
➢ Περισσότερες Πληροφορίες 

ΟΠΣΚΕ  

http://www.ando.gr/
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