
 

 

ΕΣΠΑ - Περιβαλλοντικές Υποδομές :  

Ενίσχυση εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων   

 

Σκοπός  

Στόχος της δράσης «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Αποβλήτων» είναι η Περιφερειακή Ανάπτυξη, μέσω της χρηματοδότησης επενδυτικών 

σχεδίων για την επιχειρηματική αξιοποίηση υγρών και στερεών αποβλήτων, προκειμένου 

τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία να μπορούν να επανεισαχθούν στον κύκλο 

παραγωγής και να επαναχρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά ή ουσίες με σκοπό να 

εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.   

 

Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι υφιστάμενες, νέες και οι υπό σύσταση 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός), ως 

εξής:   

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:   

Α. Υφιστάμενες και Νέες επιχειρήσεις.:   

 να διαθέτει τα κατάλληλα αδειοδοτικά έγγραφα για την κύρια δραστηριότητα στην 

οποία δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που η άδεια έχει λήξει χρονικά, απαιτείται 

η προσκόμιση της σχετικής αίτησης ανανέωσης αυτής μέχρι την ημερομηνία 

υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης. Αν ο ΚΑΔ 

επένδυσης αφορά την δευτερεύουσα δραστηριότητα τότε απαιτείται να προσκομίσει 

άδεια και για την δευτερεύουσα.   

 να διαθέτει τις κατά περίπτωση - απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις 

υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις ανανέωσης αυτών, για την κύρια ή τις 

δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που 

η άδεια έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης ανανέωσης 



 

 

αυτής μέχρι την ημερομηνία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

υποβολής/ένταξης   

 να διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης 

επένδυσης εφόσον απαιτείται Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης 

νόμιμης άδειας λειτουργίας και των προαπαιτούμενων περιβαλλοντικών αδειών, 

καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν 

υποβάλλει αίτηση για ανανέωση αδειών μέχρι την ημερομηνία υποβολής των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής/ένταξης απορρίπτονται εξ αρχής από τη 

Δράση.   

 Στην περίπτωση όπου το επενδυτικό σχέδιο αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει 

δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται στην προσκόμιση υπεύθυνης 

δήλωσης με την οποία θα δηλώνεται ότι θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, 

προκειμένου με την ολοκλήρωση του έργου να διαθέτει την άδεια λειτουργίας (έγκριση 

λειτουργίας ή γνωστοποίηση λειτουργίας),   

Β. Υπό σύσταση επιχειρήσεις   

 να διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης 

επένδυσης, εφόσον απαιτείται.   

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες   

 να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια   

 να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς 

δραστηριότητας (ΚΑΔ) καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες 

στην Περιφέρεια από την οποία χρηματοδοτούνται   

 να μην εκκρεμεί εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών 

κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις, σύμφωνα με το Ν.4014/2011, Άρθρο 21, 

παρ.4, ως ισχύει.   

 να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο 

περί κρατικών ενισχύσεων με βάσει τα οριζόμενα στον κανονισμό βάσει του οποίου 

θα δοθεί η ενίσχυση.   

 να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.   



 

 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, έπειτα από απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.   

 να υποβάλλει ανά Α.Φ.Μ., μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά κατηγορία 

Περιφέρειας στην παρούσα δράση καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της, τηρουμένων των 

ορίων του ΓΑΚ. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα νέες αιτήσεις 

χρηματοδότησης μόνον στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή τους έχει 

απορριφθεί ή υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης.   

 να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια 

στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο.   

 να δεσμευτεί ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση 

χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς 

έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους   

 ο δικαιούχος να επιβεβαιώνει ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για 

ενίσχυση, δεν έχει προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην 

οποία θα πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και 

δεσμεύεται ότι δεν θα το πράξει εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την 

ολοκλήρωση της αρχικής επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση   

 να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 

(Α137/13.09.2017)   

 να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου 

πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη 

της αίτησης για το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου. Η Έναρξη Εργασιών ορίζεται 

στον Κανονισμό (ΕΕ)651/2014 (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης 

Γενικών όρων και συντμήσεων).   

 να έχει την ιδιότητα της μικρής, πολύ μικρής ή μεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με τη 

Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ   



 

 

 να πληρούνται το σύνολο των προϋποθέσεων του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών 

ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 

και 108 της Συνθήκης και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ι αυτού καθώς και τα προβλεπόμενα 

στα άρθρα 13, 14, 18, 19, 28 αυτού.   

 

Προϋπολογισμός    

Ο προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στις 40 εκατ. Ευρώ. Το 65% του 

προϋπολογισμού κατανέμεται σε Υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 35% σε Νέες 

επιχειρήσεις.  

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  

 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση   

Περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια από 400.000 ευρώ έως 3.000.000 ευρώ.  

Το ποσοστό επιδότησης ανά μέγεθος επιχείρησης, ανά κατηγορία περιφερειών και ανά 

κατηγορία επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων διαμορφώνεται από 20% έως 

55%.  

 

Επιλέξιμες δαπάνες    

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό /  

Ποσό στον επιχορηγούμενο 

προϋπολογισμό του έργου 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Έως 25% 

2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός Έως 100% 

3 Μεταφορικά μέσα έως30% 

4 
Πιστοποίηση συστημάτων. Δαπάνες εργαστηριακών 

δοκιμών 

Έως 5% (και μέχρι του ποσού των 

€7.000 ανά σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης) 

5 
Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας 
Έως 5% 

6 Συμμετοχή σε Εκθέσεις Έως 15% 



 

 

7 Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Έως 10% 

8 Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη Έως 10% 

 

Προθεσμία και διάρκεια  έργου   

Η Ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται 

η 07/09/2020 και λήξης η 29/01/2021.  

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου δε μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες, από την 

ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης του έργου ενώ έργο τουλάχιστον ίσο με το 

30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού 

σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 8 μήνες από την ημερομηνία της 

απόφασης ένταξής του.  


