ZEB Αν. Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών
Ελευθ. Βενιζέλου 59
176 71, Καλλιθέα
T: 210 - 9400744
Email: info@zeb.gr

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου
Αθηναίων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους βάσει των αρχών ενεργειακής απόδοσης και
βιοκλιματικού

σχεδιασμού

(Athens

Business

Green

Toolkit),

προκειμένου

να

προκύψουν

εγκαταστάσεις/υποδομές των επιχειρήσεων που θα καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη
ενέργεια, θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, θα προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και
άνεση στους χρήστες, θα ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της
καινοτομίας, θα εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, και συγχρόνως θα
προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος συνολικά.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει:
i.

νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων
(συνημμένος χάρτης).

ii.

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

iii.

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

(27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης
Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕΝΑΚ που έχει εγκριθεί με την
απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017).
iv.

να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των κάτωθι επιλέξιμων ΚΑ∆:
▪ 10.11 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
▪

10.12 Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών

▪

10.13 Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών

▪

10.31 Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

▪

10.32 Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

▪

10.39 Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

▪

10.41 Παραγωγή ελαίων και λιπών εξαιρουμένου του ΚΑΔ 10.41.12

▪

10.42 Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

▪

10.51 Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία

▪

10.52 Παραγωγή παγωτών
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▪

10.61 Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

▪

10.62 Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

▪

10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

▪

10.72 Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής

▪

10.73 Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών
προϊόντων

▪

10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

▪

10.84 Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

▪

10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

▪

10.86 Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών
τροφών

▪

10.89 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

▪

10.91 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
αγροκτήματα

▪

10.92 Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

▪

11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

▪

11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια

▪

11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

▪

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

▪

11.05 Ζυθοποιία

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000€ έως
30.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 80%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις
ακόλουθες δαπάνες:
•

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.
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•

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

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΩΝ:
Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων είναι η εξής:
Έναρξη: 05.05.2021 και ώρα 13:00
Λήξη: 06.08.2021 και ώρα 15:00
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