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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

  

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ      

     

         Αγρίνιο,  30 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική Ελλάδα 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι με απόφαση του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση των “πράσινων 

επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».  

 

Οι στόχοι της δράσης είναι : 

 Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους δια μέσου της μείωσης 

του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τους. 

 Η εισαγωγή οικο-καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία 

 Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά «πράσινων» προϊόντων και υπηρεσιών (Eco Design 

– Eco Label etc). 
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 Η προετοιμασία για την συμμόρφωση των επιλέξιμων επιχειρήσεων του μεταποιητικού 

τομέα σε διεθνή μη υποχρεωτικά περιβαλλοντικά πρότυπα (π.χ. EMAS) και κυρίως την 

προετοιμασία τους για μελλοντικά κοινοτικά περιβαλλοντικά πρότυπα. 

 Την παροχή κινήτρων προς τις ΜμΕ για την προώθηση προϊόντων φιλικών προς το 

περιβάλλον και την χρήση διαδικασιών παραγωγής (εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την πρόληψη της 

ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης), χωρίς 

την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης. 

 Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην 

ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και  τις διεθνείς 

αγορές με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των 

ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων δια μέσου της ικανοποίησης περιβαλλοντικών 

δεικτών. 

 

Δικαιούχοι της Δράσης 

Α) «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»: 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο οικονομικές χρήσεις κατά 

την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους 

τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) όπως αναφέρονται στο σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-A 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / 

εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 

Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις 

Β) «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»: 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται ή να 

δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Ι-B 

 Να λειτουργούν/ήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις 

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ) και ατομικές επιχειρήσεις, 

 να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. 

Για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ορίζεται η υποχρέωση να διαθέτουν τον ΚΑΔ 

επένδυσης για εγκατάσταση που διαθέτουν εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πριν 

την πρώτη εκταμίευση συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής. 
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Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που θα υποβάλλουν πρόταση, είναι 

οι ακόλουθες: 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς 

δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα, 

 Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να πραγματοποιήσουν τις 

αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, 

 Να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 

 να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ. 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην 

αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση 

ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση 

κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, 

 Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους 

για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή να μην, κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της 

αίτησής τους για ενίσχυση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω 

δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος δύο ετών μετά την ολοκλήρωση 

της αρχικής επένδυσης για την οποία έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης στη 

συγκεκριμένη περιοχή (Μόνο για Καν. 651/2014, άρθρο 14) 

 Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και 

δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 

πόρους 

 Να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. Συνδεδεμένες οι 

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μίας πρότασης. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή 

δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με 

αυτές. 

 

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού που κυμαίνονται  

(επιχορηγούμενος π/υ) από 25.000 ,00 έως 300.000,00 €. 
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Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης 

έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα 

εγκατεστημένο στην Ελλάδα. 

 

Ειδικοί περιορισμοί 

 Η δαπάνη των ΝΘΕ δεν είναι επιλέξιμη εφόσον ο εργαζόμενος είναι σύζυγος ή συγγενής 

έως και 2ου βαθμού με τον εργοδότη δικαιούχο του επιχειρηματικού σχεδίου. Σε 

περίπτωση σύστασης νομικού προσώπου, η εν λόγω προϋπόθεση ισχύει για όλους τους 

εταίρους. 

 Ο/οι νεοπροσλαμβανόμενος/οι θα πρέπει να είναι άνεργος/οι εγγεγραμμένος/οι στα 

μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία πρόσληψης. 

 Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί τον χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό 

δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου πριν από 

την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη 

επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

 

Διάρκεια έργων 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε έως είκοσι τέσσερις (24) 

μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης του έργου. 

 

 Ημερομηνίες Υποβολής 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με 

την ένδειξη: «ΠΕΠ ΔΕ: Ενίσχυση των «πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης» στη Δυτική 

Ελλάδα 

 Έναρξη Υποβολής Προτάσεων: 10/09/2019 

 Λήξη Υποβολής Προτάσεων: 15/11/2019 15:00 

 

Η δράση θα υποστηριχθεί όσο αναφορά την υποδοχή των προτάσεων, την αξιολόγηση, την  

παρακολούθηση  και πιστοποίηση από τον ΕΦΕΠΑΕ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


