
 

 

Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Αποβλήτων 

 
Η ΔΡΑΣΗ Η Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 

Αποβλήτων» επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜME που θα 

δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα 

προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αποβλήτων.  

Η Δράση αφορά στη χρηματοδότηση 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.  

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ως εξής:  

 Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ 

κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 

31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές 

χρήσεις  

 Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή 

διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 

παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία 

δημοσίευσης της παρούσας Δράσης (20/07/2020) 

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:  

 

 να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στους επιλέξιμους τομείς 

δραστηριότητας (ΚΑΔ)  

 να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές 

επιχειρήσεων: [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],  

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

στην παρούσα δράση και να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των 

ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία Περιφέρεια.  

 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 έχει γίνει έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

 να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της 

απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του  επενδυτικού σχεδίου.  

 να διαθέτει τα κατάλληλα αδειοδοτικά έγγραφα για την κύρια 

δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.  

 να διαθέτει τις κατά περίπτωση - απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές 

άδειες για την κύρια ή τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες 

δραστηριοποιείται  

 να, διαθέτει τη βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της 

ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια 

εγκατάστασης αν έχει εκδοθεί.  

 Η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του 

παραρτήματος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό 

σχέδιο. Η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει 

να υπάρχει αποδεδειγμένα στο επενδυτικό σχέδιο. Ειδικότερα, 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.  

 

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

Κατηγορία 
Δαπάνης 

Μεσαίες 

Μικρές 
και 

Πολύ 
Μικρές 

Μεσαίες 

Μικρές 
και 

Πολύ 
Μικρές 

Μεσαίες 

Μικρές 
και 

Πολύ 
Μικρές 

Μεσαίες 

Μικρές 
και 

Πολύ 
Μικρές 

 

Περιφέρεια 
Κατηγορίας 1 

Περιφέρεια 
Κατηγορίας 2 

Περιφέρεια 
Κατηγορίας 3 

Περιφέρεια 
Κατηγορίας 4 

Κτίρια 45%  55%  35%  45%  30%  40%  20%  30%   

Μηχανήματα 45%  55%  35%  45%  30%  40%  20%  30%   

Μεταφορικά 
μέσα 

45%  55%  35%  45%  30%  40%  20%  30%   

Πιστοποίηση 45%  55%  35%  45%  30%  40%  20%  30%   

Απόκτηση 
διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 

50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%   

Συμμετοχή σε 
εμπορικές 
Εκθέσεις 

50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%   

Εξειδικευμένα 
Λογισμικά 

45%  55%  35%  45%  30%  40%  20%  30%   

Συμβουλευτική 
Υποστήριξη 

50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%  50%   



 

 

 

 
 Κατηγορία 1: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 

Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο  

 Κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα  

 Κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι)  

 Κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας 
Αθηνών, Δυτικός Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική 
Αττική)  

 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού ύψους 

επένδυσης (επιλέξιμος επιχορηγούμενος π/υ) από 400.000€ έως 3.000.000€.  

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Η ημερομηνία έναρξης  υποβολών επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 07/09/2020 

και ημερομηνία λήξης η 06/11/2020. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ 

 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

40.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). Το 65 % του προϋπολογισμού κατανέμεται σε 

Υφιστάμενες και το 35% σε Νέες επιχειρήσεις.  

 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α  Κατηγορία Δαπάνης  Μέγιστο Επιλέξιμο 
Ποσοστό/ Ποσό στον 
Επιχορηγούμενο 
Προϋπολογισμό του 
Έργου  

1  Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων 
χώρος  

25% 

2  Μηχανήματα – Εξοπλισμός  100% 

3  Μεταφορικά μέσα  30% 

4  Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες 
εργαστηριακών δοκιμών  

5% 
(και μέχρι του ποσού 

των 7.000€ ανά 
σύστημα διαχείρισης) 

5  Απόκτηση, επικύρωση & προστασία 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας  

5% 

6  Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις  15% 

7  Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες 
Λογισμικού  

10% 

8  Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη  10% 

 

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης. 


