
                   

 

            

 

 

Διευκρινιστική Ανακοίνωση για το Σχέδιο Χορηγιών για Προώθηση 
Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες 

Επιχειρήσεις και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς 
 
Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ),  σε σχέση με το Σχέδιο 
Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ),διευκρινίζει τα 
ακόλουθα: 
 

1. Αιτήσεις που αφορούν επενδύσεις οι οποίες σχετίζονται με τις 
διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας ΜμΕ.  
 

i. Δύναται να υποβληθεί μία αίτηση ανά μονάδα παραγωγής (ενιαίος 
εργοστασιακός χώρος σε συγκεκριμένο/α τεμάχιο/α γης) και όχι ανά 
γραμμή παραγωγής. 
 

ii. Σε περίπτωση που η πρόταση του δικαιούχου περιλαμβάνει δαπάνες 
που αφορούν ολόκληρη τη μονάδα παραγωγής, δηλαδή όλες τις 
γραμμές παραγωγής που βρίσκονται σε ενιαία ανάπτυξη, τότε το 
ποσοστό εξοικονόμησης θα πρέπει να υπολογιστεί επί της συνολικής 
κατανάλωσης της μονάδας. 

 
iii. Σε περίπτωση που η πρόταση του δικαιούχου περιλαμβάνει δαπάνες 

που αφορούν συγκεκριμένη/ες γραμμή/ές παραγωγής ή συγκεκριμένο 
μέρος της μονάδας, τότε το ποσοστό εξοικονόμησης θα υπολογίζεται επί 
της κατανάλωσης του μέρους που αναβαθμίζεται, σύμφωνα με την 
πρόταση. 

 
iv. Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι μόνο όσες καταγράφονται στην Παράγραφο 

10 του Οδηγού Εφαρμογής του Σχεδίου (Κατηγορία Επιλέξιμων 
Δαπανών Ε). Υπογραμμίζεται πως στις επιλέξιμες δαπάνες δεν 
περιλαμβάνονται η εγκατάσταση/αντικατάσταση συμβατικών 
μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας των μονάδων ή η 
εγκατάσταση/αντικατάσταση γραμμών παραγωγής. 

 
2. Αιτήσεις που αφορούν επενδύσεις για ενεργειακή αναβάθμιση 

ξενοδοχειακών/τουριστικών μονάδων ή κτηριακών συγκροτημάτων που 
αποτελούν μια ενιαία ανάπτυξη. 
 

i. Δύναται να υποβληθεί μία αίτηση για κάθε ενιαία ανάπτυξη. 
 



ii. Σε περίπτωση που η πρόταση του δικαιούχου περιλαμβάνει δαπάνες 
που αφορούν ολόκληρη την ανάπτυξη, δηλαδή όλα τα κτήρια/κτηριακές 
μονάδες που βρίσκονται στην ενιαία ανάπτυξη, τότε το ποσοστό 
εξοικονόμησης θα πρέπει να υπολογιστεί επί της συνολικής 
κατανάλωσης της ανάπτυξης. 

 
iii. Σε περίπτωση που η πρόταση του δικαιούχου περιλαμβάνει δαπάνες 

που αφορούν συγκεκριμένα κτήρια/κτηριακές μονάδες, τότε το ποσοστό 
εξοικονόμησης θα υπολογίζεται επί της συνολικής κατανάλωσης των 
κτηρίων/κτηριακών μονάδων που θα αναβαθμιστούν. 
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