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Καταπολέμηση 
κλιματικής αλλαγής

Διαφάνεια στην 
επιλογή των έργων

Συμπληρωματικό και 
όχι αντιπαραθετικό με 

το ΕΣΠΑ 
(ομογενοποίηση 

κριτηρίων)

Μείωση λειτουργικού 
κόστους Δημοσίου

Βελτίωση 
λειτουργικότητας και 

παρεχόμενων 
υπηρεσιών προς τους 

πολίτες

Σύμπραξη όλων των 
συναρμόδιων υπουργείων 

και εποπτευόμενων φορέων 
υπό τον συντονισμό του 

ΥΠΕΝ

Βελτίωση της 
Ενεργειακής 
Αποδοτικότητας 

–

Καταπολέμηση 
της Κλιματικής 
Αλλαγής

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού
αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα του
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού με σκοπό τη μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον δίνοντας
καταρχήν έμφαση στον κτιριακό τομέα

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα προβλέπεται
συνέχιση επιτυχημένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και
υιοθέτηση νέας δέσμης οικονομικά αποδοτικών
μέτρων/δράσεων για την κινητοποίηση των απαιτούμενων
επενδύσεων στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής
ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος

Η ανακατασκευή παλαιών και ενεργοβόρων κτιρίων αποτελεί
τη μεγαλύτερη πρόκληση, προσφέροντας την ευκαιρία να
εφαρμοστούν οικονομικά αποδοτικά μέτρα και να μετατραπούν
σε κτίρια αποδοτικά από πλευράς πόρων και φιλικά προς το
περιβάλλον με αυξημένη κοινωνική και οικονομική αξία

Αναμένεται να συμβάλει καίρια στην επίτευξη του εθνικού
ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης, (ν. 4342/2015,
Οδηγία 2012/27/ΕΕ) και παράλληλα η εκπλήρωση των
απαιτήσεων του άρθρου 7 του ίδιου νόμου για την ικανοποίηση
του στόχου της ετήσιας ενεργειακής ανακαίνισης του συνολικού
εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης, που αποτελεί το 3% του συνολικού
εμβαδού και την προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του
δημοσίου.
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Βασικός 
σκοπός του 
Προγράμματος 
«ΗΛΕΚΤΡΑ» `

Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος που ανήκει στην
ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που
αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτιρίου, στα διάφορα
συστήματα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων και
γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της
στατικής ενίσχυσης, όπου απαιτείται.

Συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος: Για όλη τη διάρκεια
εφαρμογής του ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000)
ευρώ με δυνατότητα τροποποίησης. Το Πρόγραμμα αφορά στη
χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του ΤΠΔ στους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης. Τα επενδυτικά δάνεια αποπληρώνονται από το
ΠΔΕ, εφόσον το έργο υλοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της
απόφασης ένταξης.

Φορέας διαχείρισης του Προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» ορίζεται η
Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Χρηματοοικονομική Διαχείριση: Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σύσταση Τεχνικής Γραμματείας: Για την τεχνική και διαχειριστική
υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής
Αποδοτικότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συστήνεται Τεχνική Γραμματεία, η οποία εδρεύει στο ΥΠΕΝ και έχει
την ευθύνη για την έκδοση του Οδηγού του προγράμματος.
Συμμετέχουν επίσης: ΚΑΠΕ, ΤΠΔ, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΚτΥπ)

Πιλοτικό στάδιο υλοποίησης: για την ενεργοποίηση του
προγράμματος έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία από ώριμα έργα
συνολικού π/υ 101 εκ. Από αυτά τα 57 εκ αφορούν σε 12 φορείς με
έργα έτοιμα για δημοπράτηση και περιλαμβάνουν σχολεία, ΑΕΙ,
Νοσοκομεία, κολυμβητήρια και λοιπά δημοτικά κτίρια.

Η πρώτη πρόσκληση του προγράμματος θα απευθύνεται αποκλειστικά
σε 12 φορείς με στόχο την άμεση ενεργοποίηση του, ώστε στη
συνέχεια να εξειδικευτούν οι προσκλήσεις που θα είναι ανοικτές προς
όλους τους φορείς.
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Η σκοπιμότητα στη βάση της τεκμηρίωσης της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης

Ο ολοκληρωμένος και λειτουργικός χαρακτήρας των προτεινόμενων έργων

Η ωριμότητα υλοποίησης 

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Η ρεαλιστικότητα του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης

Βασικά κριτήρια για την επιλογή των έργων 


