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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΣΠΑ 2014-2020 
 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ»(ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ) 

 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Το Πρόγραμμα συνίσταται με σκοπό την παροχή οικονομικών κινήτρων σε επιχειρήσεις  για τη βελτίωση της 

ενεργειακής τους απόδοσης και  μείωσης της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους μεταποίησης και βιοτεχνίας, εμπορίου, υπηρεσιών, τουρισμού και 

ναυτιλίας. 

Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος θα ανέρχεται στο ποσό των 64,06 εκατ. € ,ενώ το ύψος της 

Επιδότησης θα ανέλθει στο 50% των Επιλέξιμων Παρεμβάσεων. 

2. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, επιλέξιμες προς επιδότηση θα είναι οι δαπάνες που σχετίζονται: 

 

 Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος: θερμομόνωση, κουφώματα/υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης. 

 Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για χρήση 

ψύξης/θέρμανσης χώρων όσο και στη παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα 

παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.α.). 

 Αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας. 

 Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού. 

 Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. 

 Ενεργειακές επιθεωρήσεις ή και ενεργειακοί έλεγχοι πριν και μετά για την εκτίμηση του ενεργειακού 

αποτελέσματος. 

 Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001. 

 Σύμβουλος Έργου. 

 Λοιπές παρεμβάσεις όπως θα εξειδικευτούν στον οδηγό. 

 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις, δεν περιλαμβάνεται ο 

παραγωγικός εξοπλισμός. 

 
 

Με εκτίμηση, 

 

Για την  ENERGY FINANCIAL GROUP 

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ  

 

 

 

 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την ισχύουσα Νομοθεσία και τη 

συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη ημερομηνία δημοσίευσης. Όλα τα παραπάνω ενδέχεται να επιδεχθούν μεγάλες αλλαγές 

και τροποποιήσεις κατά την προκήρυξη του προγράμματος. Η Energy Financial Group δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που το παρόν έργο 

τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ή ακόμα και ακυρωθεί η οριστική προκήρυξη του. 


