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          Δράμα   13 - 10 - 2022 

     

 

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης "Εξοικονομώ - Επιχειρώ" για τη 

βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού ώστε να τεθεί σε 

διαβούλευση.  

 

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του 

προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος 

καθορίζεται ως εξής:  

1. μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%, 

2. εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%, 

3. αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά 

τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη. 

 

Δικαιούχοι που απευθύνεται:   

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 

επιχειρήσεις. Επιλέξιμες για τη Δράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων : 

• Εμπορίου,  

• Υπηρεσιών,  

• Τουρισμού. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: 

Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των 

επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες 

(δηλαδή δαπάνες απαραίτητες για τη σύνταξη, την υποβολή και την 

παρακολούθηση της αίτησης καθώς και τον τελικό έλεγχο επίτευξης των ελάχιστων 

ενεργειακών στόχων). 

 

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης 

Επιλέξιμες επεμβάσεις είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες: 

• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως 

θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών 

στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης, 
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• επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού 

και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας 

LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, 

εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας χρηστών, 

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων 

όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης 

δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες αποδοτικότερες, 

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως 

αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, 

ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων 

από νέες αποδοτικότερες, 

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως 

αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της 

ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, 

αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που 

ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters), 

• επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης 

όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης 

δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες 

αποδοτικότερες, 

• επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα 

αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ, 

• εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό 

αλλά σε κεντρικό επίπεδο, 

• συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος. 

 

Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

Στο πλαίσιο της Δράσης είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω 

υποστηρικτικών υπηρεσιών: 

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Ελεγκτή. 

• Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή. 

• Ανάπτυξη και Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 50001. 

• Υπηρεσίες Συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης. 

• Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής απαραίτητες για την υλοποίηση της 

έκθεσης αποτελεσμάτων του ενεργειακού ελέγχου σχετικές με τους σκοπούς της 

Δράσης. 
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Προϋπολογισμός Δράσης: 

• 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. 

 

Ποσοστό ενίσχυσης:  

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων 

δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως: 

Δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας : 

• Μεσαίες 40% 

• Μικρές και πολύ Μικρές 50% 

Υποστηρικτικές δαπάνες  

• Ανεξαρτήτως μεγέθους: 40% 

 

Χρονοδιάγραμμα Δράσης: 

Οι περίοδος υποβολών των αιτήσεων θα οριστεί με την Πρόσκληση. Η διαδικασία 

της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων θα είναι συγκριτική. 

 

 

Τα Επενδυτικά Προγράμματα για υλοποίηση έργων είτε από την ΕΕ είτε από Φορείς 

Δημοσίου, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από 

καμία επιχείρηση.  

 

Το Τεχνικό Γραφείο "GALANOS ENGINEERING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" μπορεί 

να παρέχει σε μία επιχείρηση ή εταιρεία πλήρη κάλυψη με την παροχή 

ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των 

επενδυτικών προγραμμάτων. 

 

 

                                                                  Με εκτίμηση, 

   

 

 

 
                                                                                           Γαλανός Λάζαρος 

                                                                                     Διπλ. Μηχ. Μηχανικός MSc. 
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