
 
Προδημοσίευση 

«Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 
Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού» 

 

1 - 2 
 

 

 

 

 

 

   

Θεσσαλονίκη 
Μοναστηρίου 13 
Τ.Κ. 54627 
Τηλ:. +30 2310 530 995 
Fax: +30 2310 551 289 
info@orthologismos.gr 

Αθήνα 
Λεωφ. Μεσογείων 15 
Τ.Κ. 11526 
Τηλ.: +30 210 324 9245 
Fax: +30 2310 551 289    
www.orthologismos.gr 

  

1. Σκοπός της Δράσης 
Η εφαρμογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης στις επιχειρήσεις μπορεί 

να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την 
εξοικονόμηση ενέργειας. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να 
ενισχυθούν οι παρεμβάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των επιχειρήσεων της χώρας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης της 

κτιριακής υποδομής και της εγκατάστασης και πιστοποίησης 
συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού . 

4.. Επιδότηση- Διάρκεια Υλοποίησης 
-Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα 

συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 € 
-Για τον κλάδο του Τουρισμού ενισχύονται έργα συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 € έως και 500.000 
€. Η Δυναμικότητα της μονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) 

κλίνες. 
Στα άνω όρια δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος δεν είναι 
επιλέξιμη δαπάνη. 
 

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης της πρότασης. 
 

Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών των προτάσεων 
ορίζεται η 30.06.2025. 

2. Δικαιούχοι της Δράσης- Τομείς Δραστηριότητας 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές 

και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
 
Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων 
εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού 

3.Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
• Να έχει συσταθεί, με επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31/12/2020. 
• Να έχει κλείσει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης τουλάχιστον δύο (2) διαχειριστικές χρήσεις  

• Να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια  
• Να έχει την ιδιότητα της Μικρομεσαίας Επιχείρησης  
• Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο,  
• Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 

Ανώνυμη Εταιρία, Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 
Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση  
• Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης ότι δεν 
υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη 

χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις 
διατάξεις του ισχύοντος νόμου. 
• Να έχει ολοκληρωθεί η διενέργεια Ενεργειακού Ελέγχου, της 
επιχείρησης στην υφιστάμενη κατάσταση της και να προκύπτουν από 

τα προτεινόμενα σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας της έκθεσης 
αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου 
• Σε περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει μέτρα βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης των κτιριακών υποδομών και εφόσον 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) βάσει του ΚΕνΑΚ που 
εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, εγγεγραμμένο στο Μητρώο • 
Να επιτυγχάνει τουλάχιστον τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο, σύμφωνα 

με την σχετική Ενότητα. 
• Να υποβάλλει μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
• Να μη βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση. 

• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 
έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια 
ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την 

εσωτερική αγορά. 
• Να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη 
αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν 
θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα 

που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους 
•  Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού). 
• Να μην είναι προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται 
στο δίκαιο περί κρατικών  

• Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την 
ολοκλήρωση της πρότασης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες 
υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων 
πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 

αναγκαίο.  
• Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη 
σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών 
μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την 
ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.  
• Για τις δαπάνες που υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, 
η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και 

για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών πριν από 
την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τους δικαιούχους στο 
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. 
• Ισχύουν οι προϋποθέσεις σώρευσης που ορίζονται στον Κανονισμό 

ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Deminimis) και τον Γενικό 
Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014. 

5. Προϋπολογισμός Δράσης 
200 εκατ. € και κατανέμεται διακριτά σε: 

➢ 100 εκατ. € για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών 
➢ 100 εκατ. € για τον κλάδο Τουρισμού 

 

Τύπος επιχείρησης 

\ Τύπος δαπάνης 

ΓΑΚ (ΕΕ) αριθ. 

651/2014 (Άρθρο 

38)) 

De 

Minimis 

Μεσαίες 40% 

40% Μικρές και πολύ 

Μικρές 
50% 

 

6. Επιδοτούμενες Δαπάνες- Έναρξη Επιλεξιμότητας  
Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση 

των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες εμπίπτουν 
στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, και λοιπές 
υποστηρικτικές δαπάνε), οι οποίες εμπίπτουν στον Κανονισμό De 
Minimis. 

 
Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 
1. Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους 
2. Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, 

εσωτερικού και εξωτερικού 
3. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης, 
ψύξης χώρων, αερισμού, ζεστού νερού χρήσης 
4. Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας 
5. Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης 
σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο 

6. Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος 
 
Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες: 
1. Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή 

2. Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή 7 για έκδοση 
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (αρχικό και τελικό) για τις 
περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
ΚΕνΑΚ. 

3. Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης 
σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. 
4. Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης 
5. Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την 

υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου 
σχετικές με τους σκοπούς της Δράσης. 
 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται: 

1) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό 
Κανονισμό, η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 
πρότασης στο Πρόγραμμα. 
2) για τις δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό Deminimis, 

η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος 
(7/10/2022) 

7. Υποβολή-Αξιολόγηση 
Η υποβολή αιτήσεων θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω του 
Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος 
Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική, στο 

πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει. 


