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ντέλο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
που έχει αποτυπώσει τις ενεργειακές ανάγκες 
με βάση τις κλιματικές συνθήκες στις περιοχές 
της χώρας. Βάσει των στοιχείων αυτών, η επι-
δότηση στο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» θα εί-
ναι διαφορετική σε κάθε πόλη, χωριό και οικι-
σμό, θα υπάρχουν δηλαδή διαφορετικοί συ-
ντελεστές με βάση τις βαθμοημέρες, με τις δι-
αφορές να εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον 
ίδιο δήμο. 

Κριτήρια επιλεξιμότητας 
Μια κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, 
πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋ-
ποθέσεις:
f Υφίσταται νόμιμα.
f Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
f Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
f Εχει καταταγεί, βάσει του Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), σε κατηγορία 
χαμηλότερη ή ίση της Γ. 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις
Οι δαπάνες που θα καλύψει το νέο πρόγραμ-
μα «Εξοικονομώ» όσον αφορά τις κατοικίες εί-
ναι οι εξής:
f Αντικατάσταση κουφωμάτων.
f Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
f Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
f Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με 
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
f Για τις λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης 
- αυτονόμησης ενέργειας, όπως εγκατάσταση 
νέου φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού αυτο-
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργει-
ακό συμψηφισμό, εγκατάσταση τοπικού συ-
στήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 
(ηλεκτρικοί συσσωρευτές) που παράγεται από 
Φ/Β, εγκατάσταση «έξυπνων» οικιακών σημεί-
ων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητου οχήματος, 
σημεία επαναφόρτισης εναλλασσόμενου ρεύ-
ματος (AC), σημεία επαναφόρτισης συνεχούς 
ρεύματος (DC) και εγκατάσταση ανελκυστή-
ρων, θα σχεδιαστούν ειδικά προγράμματα, 
τα οποία θα ανακοινωθούν το προσεχές χρο-
νικό διάστημα.

 Τα 500 εκαΤ. ευρώ που θα κατευθυνθούν 
προς την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρού και 
μεσαίου μεγέθους εταιρειών προέρχονται από 
τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η δράση θα περιλαμβάνει δύο υποπρογράμ-
ματα, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης:
f Το πρώτο αφορά την εξοικονόμηση ενέργει-
ας για μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις 
του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. 
f Το δεύτερο αφορά την προμήθεια και εγκα-
τάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού 
σε πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
f Επίσης, το ύψος της επιδότησης θα καθο-
ρίζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, 
την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση και το μέγεθός της. 

Με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» για τις επι-
χειρήσεις κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο το ευ-
ρύτερο πρόγραμμα επιδοτήσεων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, 
που μπορεί να κινητοποιήσει έως και 3,5 δισ. 
ευρώ για τη στήριξή τους μέσα από το Εθνικό 
Σχέδιο Ανάκαμψης. Να σημειωθεί ότι το περι-
βαλλοντικό αποτύπωμα των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων, με έμφαση στις πολύ μικρές επιχει-
ρήσεις (απασχόληση 0-9 εργαζομένων - 96,2% 
του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων), εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εκτιμάται ότι στην Ελ-
λάδα οι ΜμΕ ευθύνονται για το 15%-20% των 
συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 
Οι επιδοτήσεις είναι ανεξάρτητες από τα δάνεια 
ύψους 13 δισ. ευρώ που προγραμματίζεται να 
δοθούν στις επιχειρήσεις που θα καταθέσουν 
ολοκληρωμένα business plans και ενισχύουν 
κατά κύριο λόγο τους μικρομεσαίους που δεν 
έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. 

Με πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης

 Οι επιδοτήσεις του «Εξοικονομώ» για τις μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο εφαρμόζεται 
για πρώτη φορά, θα ανέλθουν σε 500 εκατ. ευ-
ρώ και αφορούν:

1 Ενέργειες βελτίωσης της ενεργειακής αποδο-
τικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελά-
χιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενεργειακές ανα-
βαθμίσεις κτιρίων και παραγωγικών διαδικασιών, 
συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο 
παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυ-
πνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχή-
ματα διανομής κ.λπ. Το έργο, ύψους 450 εκατομ-
μυρίων ευρώ, θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρήσεων και θα συμβάλει στην τό-
νωση της δραστηριότητας και στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργα-
σιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

2Δράσεις εξοικονόμησης νερού για επιχειρή-
σεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Περι-

λαμβάνονται και εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, με 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). 
Πρόγραμμα «εξοικονόμησης ύδατος» για την κα-
λύτερη διαχείριση του πόσιμου νερού.


