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Πληροφορίες για τη Δράση: «Athens Business Green Toolkit: Ενεργειακή 
Αναβάθμιση επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας» 

 

Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή την δράση «Athens Business Green Toolkit: 

Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη βελτίωση 

της εικόνας τους» για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών εγκαταστάσεων με 

σκοπό την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της εκπομπής ρίπων CO2 καθώς επίσης και την εξασφάλιση 

βελτιωμένων εσωτερικών συνθηκών λειτουργίας ενώ παράλληλα προάγεται η συνολική περιβαλλοντική 

αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

▪ Κατατάσσονται στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις δηλαδή απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό 

και έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισμού μέχρι 10 εκατ. Ευρώ, για 

δύο συνεχόμενα έτη.  

▪ Λειτουργούν νόμιμα και εδρεύουν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου 

Αθηναίων(Ιστορικό Κέντρο Αθηνών). 

▪ Έχουν κλεισμένες τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις. 

▪ Διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης, σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.  

▪ Δεν θεωρούνται προβληματικές ΜΜΕ, δεν εκκρεμεί ανάκληση επιχορήγησης και δεν έχουν πρόστιμο για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. 

▪ Δεν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράμματα που 

χρηματοδοτούνται από το κανονισμό De minimιs. 

▪ Να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής 

απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 

▪ Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 5.000 Ευρώ έως 30.000 Ευρώ.  

▪ Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

▪ Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 18 μήνες από την έγκριση της αίτησης. 

▪ Η ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 

05/05/2021. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση ενέργειας(έως 100% του 

προϋπολογισμού): 

▪ Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας, δαπέδου, δώματος, στέγης (συμπεριλαμβάνονται και τα 

συστήματα σκίασης). 

▪ Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα 

(τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα).  

▪ Επεμβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για την βελτίωση του μικροκλίματος (π.χ. χρήση 

βλάστησης, φυτεμένο δώμα)  

▪ Προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης.  

▪ Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.).  

▪ Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης χώρων με νέα ενεργειακά αποδοτικότερα  

▪ Αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.  

▪ Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.  

▪ Εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και μη παραγωγικού 

μηχανολογικού εξοπλισμού.  

▪ Αναβάθμιση συστήματος και ελέγχου φωτισμού. 

 

Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / και προστασία του περιβάλλοντος (έως 100% του προϋπολογισμού):  

▪ Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.  

▪ Προμήθεια συστημάτων Διαχείρισης Ενέργειας (Building Energy Management System).  

▪ Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α. 

▪ Αντικατάσταση ηλεκτρονικών συσκευών με νέες. 
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Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001) (έως 2.500€): 

▪ Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία 

συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.  

▪ Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης από διαπιστευμένους φορείς 

(εσωτερικού ή εξωτερικού 

▪ Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου (έως 2.500€):  

▪ Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με 

δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2.  

▪ Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου 

 

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 5-5-2021 και ώρα 13.00 με καταληκτική ημερομηνία 

τις 6-8-2021 και ώρα 15.00 μ.μ. ενώ η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. 

 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ ΣΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Η περιοχή παρέμβασης περικλείεται από τις παρακάτω οδούς: 

Αγ. Μελετίου, Ι. Δροσοπούλου, Φωκίωνος Νέγρη, Ζακύνθου, Κυψέλης, Μαυροματαίων, Βασ. Ηρακλείου, 

Μπουμπουλίνας, Στουρνάρη, Αραχώβης, Εμ. Μπενάκη, Ακαδημίας, Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Ηρώδου Αττικού, Λεωφ. 

Βασιλέως Γεωργίου Β, Μελεάγρου, Ησιόδου, Λεωφ. Βας. Κωνσταντίνου, Λεωφ. Αρδηττού, Καλλιρρόης, Βρύγου, 

Θαρύπου, Ντούρμ, Φιλίνου, Ευρυδάμαντος, Κράτητος, Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου, Εφέσου, Λεωφ. Συγγρού, Λαγουμιτζή, 

Αλ. Πάντου, Οδυσ. Ανδρούτσου, Φαλήρου, Μακρυγιάννη, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, Πιττακού, 

Περιάνδρου, Μονής Αστεριού Τσαγκάρη, Τσάτσου, Φιλελλήνων, Μητροπόλεως, Πλ. Μοναστηρακίου, Άρεως, 

Αδριανού, Αγ. Ασωμάτων, Απ. Παύλου, Ηρακλειδών, Θεσσαλονίκης, Αιγηίδων, Πανδώρου, Χαμοστέρνας, Αγ. 

Σοφίας, Χρυς. Σμύρνης, Ταύρου, Μαινεμένης, Κωνσταντινουπόλεως, Θ. Δηληγιάννη, Δομοκού, Σεπολίων, Λιοσίων, 

Πλ. Αττικής, Αδμηττού, Αγ. Μελετίου.  Στην περιοχή παρεμβάσεων έχουν προστεθεί δύο επικουρικές «αντένες» 

προς την κατεύθυνση της Οδού Πειραιώς και της Λεωφόρου Συγγρού. Η «αντένα» προς την οδό Πειραιώς (νοτιο-

ανατολικά) είναι σχεδόν σε άμεση επαφή με την περιοχή του ΣΟΑΠ, και περιλαμβάνει ένα μικρό τμήμα του 

Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας (εκτός ΣΟΑΠ) και ένα τμήμα του Δήμου Ταύρου. Η «αντένα» προς τα νότια, από την 

άλλη πλευρά, περιλαμβάνει μια ζώνη κατά μήκος των Λεωφ. Αμαλίας και Συγγρού (συμπεριλαμβανόμενου του 

Εθνικού Κήπου).  
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Στην ακόλουθη εικόνα, παρατίθεται ακριβώς η περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ δήμου Αθηναίων: 

 


