
 

 

 Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο 
Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με όρους πράσινης λειτουργίας για τη 

βελτίωση της εικόνας τους 
 

 
 

Η ΔΡΑΣΗ 
Η Δράση θα ενισχύσει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση 

της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και 

βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Ενισχύονται σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000€ έως 30.000€.  

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 80%.  

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν 

εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων και στους 

επιλέξιμους ΚΑΔ.  

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές  

 Ανώνυμη Εταιρία 
 Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης 
 Ομόρρυθμη Εταιρία 
 Ετερόρρυθμη Εταιρία 
 Ι.Κ.Ε 
 Ατομική Επιχείρηση 
 Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει  
 Συνεταιρισμός 

 

ΥΠΟΒΟΛΕΣ 

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 5/5/2021  

Λήξη υποβολής προτάσεων: 31/10/2021  

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους 18 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 
πρώτη φάση στο ποσό των 2,3 εκ. ευρώ που δύναται να ανέλθει σε δεύτερη 
φάση έως το ποσό των 5 εκ. ευρώ. 

 



 

 

 
 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:  

 Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας  

 
 Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, ως 

ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των 
τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων.  

 Να κατατάσσονται με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης της Δ 
βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει 
εκδοθεί μετά την 26.11.2017  

 Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της 
παρούσας δράσης αποκλειστικά εντός της περιοχής παρέμβασης της 
δράσης.  

 Να μην έχουν χρηματοδοτηθεί, από άλλο πρόγραμμα που 
χρηματοδοτείται από τον ΕΦΔ της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων.  

 Να μην της έχουν επιβληθεί πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη & 
δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας κι ειδικότερα: 
Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας (3 πρόστιμα/ 3 
έλεγχοι), - Αδήλωτη εργασία (2 πρόστιμα/ 2 έλεγχοι), για τους λόγους 
του άρθ. 39, παρ. 1, του Ν. 4488/2017  

 Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά Α.Φ.Μ 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν: 

 Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση, κουφώματα / 
υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.).  

 Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συστημάτων 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας 
για χρήση ψύξης /θέρμανσης χώρων, αλλά και την παραγωγική 
διαδικασία (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού / 
ατμού, εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.).  

 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 ενεργειακούς ελέγχους πριν και μετά 

για την εκτίμηση του ενεργειακού αποτελέσματος.  
 Πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης (πρότυπο ISO 50001).  
 Σύμβουλο έργου. 


