
Γεώργιος Μάρκου – Γραφείο, Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ΥΠΕΝ 

Δράσεις ΕΣΠΑ για ΕΞΕ και ΑΠΕ σε Επιχειρήσεις 



Εξοικονόμηση Ενέργειας – Δυνατότητες 

 Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Εργαλείων ΕΣΠΑ 

 

 Χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω Αναπτυξιακού Νόμου 

 

 Αξιοποίηση χρηματοδότησης από το Ταμείο Υποδομών 

 

 Δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ με χρήση net metering 

 

 Δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων Συμπαραγωγής 
 

 



Παρουσίαση Δράσεων ΕΣΠΑ  

 Άμεση Προκήρυξη 2 Δράσεων 

 

 1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

 

 2. Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και 

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση 

 



Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

 70εκ€ Δημόσια Δαπάνη 

 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός από 20.000€-600.000€ 

 Επιλέξιμες Δράσεις για 

 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών  

 Ενεργειακή αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας τόσο για 
χρήση ψύξης / θέρμανσης χώρων όσο και για την παραγωγική διαδικασία. (π.χ. εξοπλισμός και 
συστήματα  παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας 
κλπ.)   

 Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακών Συμβούλων, Ενεργειακών Ελέγχων, 
Ενεργειακών Επιθεωρήσεων και εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων ενεργειακής 
διαχείρισης. 

 Δεν είναι επιλέξιμος εξοπλισμός γραμμής παραγωγής, απλά καλύτερης απόδοσης 

 Συγκριτική Αξιολόγηση κυρίως με ενεργειακά κριτήρια 



Θέρμανση – Ψύξη ΑΠΕ 

 35εκ€ Δημόσια Δαπάνη 

 Επιλέξιμος Προϋπολογισμός από 20.000€-1.000.000€ 

 Επιλέξιμες Δράσεις για 

 Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ, δηλαδή με χρήση 
βιομάζας, βιοαερίου, γεωθερμίας, ηλιοθερμικών και λοιπών συστημάτων ΑΠΕ 

 Εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης με χρήση 
ΑΠΕ μόνο όταν λειτουργούν ως εγκαταστάσεις αυτοπαραγωγής (όχι όταν λειτουργούν με καύσιμο 
φυσικό αέριο) 

 Υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακών Συμβούλων. 

 Συγκριτική Αξιολόγηση κυρίως με ενεργειακά κριτήρια 

 



Ποσοστά Ενίσχυσης 

 Χρήση Μέγιστων Ποσοστών Ενίσχυσης επί του Επιλέξιμου Προϋπολογισμού 

 Επιλέξιμες δαπάνες είναι το πρόσθετο κόστος των παρεμβάσεων σε σύγκριση ένα 
αντιπαράδειγμα που θα μπορούσε να υλοποιηθεί ρεαλιστικά χωρίς την ενίσχυση 
(counterfactual scenario) 

 Εξετάζεται δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης του εργαλείου de minimis για 
απλοποιημένη διαδικασία (στην περίπτωση της ΕΞΕ) 

 Όριο 200.000€ ενίσχυσης (έλεγχος σώρευσης) 

 Δυνατότητα υποβολής πρότασης και εκτός de minimis 

 

 



Ποσοστά Ενίσχυσης ΕΞΕ (x επιλέξιμου προϋπολ.) 

Περιφέρειες  

Ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης 

Μικρές και πολύ 

μικρές 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,  

 Κεντρικής Μακεδονίας,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Ηπείρου,  

 Θεσσαλίας,  

 Στερεάς Ελλάδας 

 Ιονίων Νήσων 

 Δυτικής Ελλάδας 

 Πελοποννήσου 

 Βορείου Αιγαίου 

 Κρήτης 

65% 55% 45% 

 Αττικής 

 Νοτίου Αιγαίου 
55% 45% 35% 



Ποσοστά Ενίσχυσης ΑΠΕ (x επιλέξιμου προϋπολ.) 

Περιφέρειες  

Ποσοστό δημόσιας επιχορήγησης 

Μικρές και πολύ 

μικρές 

επιχειρήσεις 

Μεσαίες 

επιχειρήσεις 

Μεγάλες 

επιχειρήσεις 

 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,  

 Κεντρικής Μακεδονίας,  

 Δυτικής Μακεδονίας,  

 Ηπείρου,  

 Θεσσαλίας,  

 Στερεάς Ελλάδας 

 Ιονίων Νήσων 

 Δυτικής Ελλάδας 

 Πελοποννήσου 

 Βορείου Αιγαίου 

 Κρήτης 

80% 70% 60% 

 Αττικής 

 Νοτίου Αιγαίου 
70% 60% 50% 



Ευχαριστώ για την Προσοχή σας 


