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«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» 
 

Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

2010»  

 
Το Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» αποτελεί µια επιµέρους 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2003» (ΕΠ.ΑΝ. 
ΙΙ). Γενικός σκοπός του Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» είναι η 
δηµιουργία των προϋποθέσεων ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να 
αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  
 
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καλεί όλους τους 
ενδιαφερόµενους να υποβάλλουν προτάσεις για ένταξη έργων στο Πρόγραµµα 
«ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» σύµφωνα µε τους όρους του Οδηγού του 
Προγράµµατος του οποίου οι όροι και προϋποθέσεις θέτουν το πλαίσιο εφαρµογής 
του προγράµµατος έως την ολοκλήρωση των έργων. 

 

 
2 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται  µε το συνολικό ποσό των 30.000.000,00€ (∆ηµόσια 
∆απάνη)  από τα παρακάτω επιχειρησιακά προγράµµατα: 
 

1. Ποσό 11.932.793,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα».  
2. Ποσό 10.244.337,00€  από Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αττικής  
3. Ποσό 3.057.156,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-
Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)  
4. Ποσό 600.000,00€ από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Μακεδονίας-Θράκης 
(∆υτική Μακεδονία)  
5. Ποσό 4.865.714,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)  
6. Ποσό 300.000,00€ από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης και 
Νήσων Αιγαίου  (Νοτίου Αιγαίου)  

 
 
 
3 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) για την έκδοση της Προκήρυξης, τις 
τροποποιήσεις αυτής, για την υλοποίηση και την εποπτεία της διαδικασίας 
αξιολόγησης και την ένταξη των προτάσεων, τη χρηµατοδότηση, διαχείριση και την 
παρακολούθηση υλοποίησης του προγράµµατος ορίζεται η Γενική Γραµµατεία 
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Βιοµηχανίας- ∆ιεύθυνση Bιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος(∆ΒΧΠ) 
όπως θα αναλύεται στην απόφαση εκχώρησης αρµοδιοτήτων από την ΕΥ∆/ΕΠΑΕ.   
 
 

4  ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
4.1  Επιλέξιµες επιχειρήσεις 

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και 
νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές 
ορίζονται στο Παράρτηµα Ι του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 800/2008 της Επιτροπής 
(L214/3/9-8-200).  
 
Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν 
κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές χρήσεις.  
 
Αναλυτικά, προκειµένου να είναι επιλέξιµη µία επιχείρηση θα πρέπει να συντρέχουν 
αθροιστικά τα κριτήρια των παραγράφων 4.1, 4.2 και 4.3. 
 
4.2 Μορφή και ∆ραστηριότητα της επιχείρησης 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρία, 
Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρία ή Ετερόρρυθµη Εταιρία) µε 
δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς 
Κ.Α.∆. 2008 (NACE – αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), όπως αυτοί αναγράφονται στην 
άδεια λειτουργίας της µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος ή σε άλλο 
στοιχείο ισοδύναµης αποδεικτικής αξίας:  

• 37: Επεξεργασία λυµάτων 
• 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 
• 39:∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση 

αποβλήτων 
 
Επισηµαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιµες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης 
(franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και 
αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. 

 
4.3 Επιπλέον προϋποθέσεις 

Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που πληρούν πέρα των προϋποθέσεων που 
αναφέρονται στα σηµεία 4.1, 4.2 και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
• Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις,  να µην είναι προβληµατικές σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Αρ.2 παρ.2.1 σηµ. 9,10 και 11 των  κατευθυντηρίων γραµµών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ( 2004/C/244/02)  

• Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις το ύψος του προϋπολογισµού του 
προτεινόµενου επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 100% του 
Μέσου Όρου του Κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας 3ετίας 
(2007,2008 και 2009). 

• Οι επιχειρήσεις να λειτουργούν νόµιµα και να διαθέτουν στην επωνυµία τους 
άδεια λειτουργίας για τις δραστηριότητές τους ή σχετικό απαλλακτικό  (για τις 
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επιλέξιµες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών οποιαδήποτε άλλο έγγραφο για τη 
νόµιµη λειτουργία τους). 

• Ύπαρξη αποδεικτικών κάλυψης ιδίας συµµετοχής 
 
 
5 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  2010» ενισχύονται έργα 
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000,00 έως €2.500.000,00 ανά αίτηση. 
Με την ολοκλήρωση και σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει να είναι λειτουργικό 
και να ικανοποιεί τους στόχους του προγράµµατος. 
 
 

6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ & 
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

6.1 Επιλέξιµες ενέργειες 

Οι κύριες επιλέξιµες ενέργειες, εκ των οποίων µία τουλάχιστον πρέπει 
υποχρεωτικά να περιλαµβάνεται στο επενδυτικό σχέδιο, αφορούν επενδύσεις στις 
κατωτέρω κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης 1  αποβλήτων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/22-12-2003) και ΚΥΑ 
19396/1546 (ΦΕΚ 604/18-6-97), Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01): 
• Συλλογή: Η συγκέντρωση και ο διαχωρισµός αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων 

υλικών σε κατηγορίες υλικών σύµφωνα µε τις φυσικές ή/και χηµικές ιδιότητες 
ή/και ανάµειξη των αποβλήτων για τη µεταφορά τους.  

• Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών µετακίνησης  αποβλήτων ή/και ειδικών 
ρευµάτων υλικών από τα µέσα συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή 
µεταφόρτωσης.2 

• Μεταφόρτωση: Οι εργασίες µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων 
υλικών από τα µέσα συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς.3 

• Προσωρινή αποθήκευση: Η τοποθέτηση αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων 
υλικών σε ορισµένο και κατάλληλο χώρο µέχρι να πραγµατοποιηθεί η συλλογή 
τους 

• Επεξεργασία: Οι κάτωθι εργασίες, µετά την παράδοση των  αποβλήτων ή/και 
ειδικών ρευµάτων υλικών στη  µονάδα:  
o Απορρύπανση 
o Αποσυναρµολόγηση  
o Τεµαχισµός 
o Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών 
o Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως 

διαλύτες 
o Ανακύκλωση ή ανάκτηση µετάλλων ή µεταλλικών ενώσεων 
o Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 
o Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη δέσµευση ρύπων 
o Αξιοποίηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες 

                                                 
1 Εναλλακτική διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων: οι εργασίες συλλογής παραλαβής µεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης 
επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης βιοµηχανικών αποβλήτων ώστε µετά την επαναχρησιµοποίηση ή επεξεργασία τους 
αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύµα της αγοράς. 
2 Επενδύσεις µε µοναδική ενέργεια τη µεταφορά δεν είναι επιλέξιµες 
3 Επενδύσεις µε µοναδική ενέργεια τη µεταφόρτωση δεν είναι επιλέξιµες 
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o Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιµοποίηση ελαίων 
o ∆ιασπορά στο έδαφος χρήσιµη από γεωργική ή οικολογική άποψη 

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων 
µετατροπών βιολογικού χαρακτήρα 

 
Επίσης, δευτερεύουσες επιλέξιµες ενέργειες περιλαµβάνουν: 
• Παρακολούθηση εκποµπών ρύπων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 
o Αυτόµατη παρακολούθηση εκποµπών (on-line monitoring) 
o Συστήµατα καταγραφής δεδοµένων εκποµπών 
o Εργαστηριακός εξοπλισµός φυσικοχηµικών αναλύσεων ρύπων 

• Ενσωµάτωση περιβαλλοντικών προτύπων/συστηµάτων. Ενδεικτικά 
αναφέρονται: 
o Ανάπτυξη και συµµόρφωση µε το πρότυπο ISO 14001 
o Ανάπτυξη Συστήµατος Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) 
o Εφαρµογή του Κοινοτικού Συστήµατος Απονοµής Οικολογικού Σήµατος 

(ECOLABEL) 
 
6.2 Είδη αποβλήτων 

Ως απόβλητα θεωρούνται (ενδεικτικά): 
• Βιοµηχανικά απόβλητα: Βιοµηχανικά απόβλητα θεωρούνται τα αέρια, υγρά και 

στερεά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία όλων των δραστηριοτήτων του 
τοµέα της Μεταποίησης (Κωδικοί 10 – 39 ΣΤΑΚΟ∆ 2008)  

• Ειδικά ρεύµατα υλικών: Στην έννοια των ειδικών ρευµάτων υλικών 
περιλαµβάνονται τα κάτωθι προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, για τα 
οποία υπάρχει υποχρέωση εναλλακτικής διαχείρισης τους στο πλαίσιο του Ν. 
2939/01: 
o Ορυκτέλαια 
o Συσσωρευτές και ηλεκτρικές στήλες 
o Υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
o Αυτοκίνητα / µηχανήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους 
o Ελαστικά αυτοκινήτων 
o Σωλήνες φθορισµού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο και 

χλωροφθοράνθρακες 
o Γυαλί 
o Χαρτί / χαρτόνι 
o Ηλεκτρικός / ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
o Μεταλλικές και πλαστικές συσκευασίες 

• Αστικά Απόβλητα (εξαιρουµένων των αστικών λυµάτων) 
 
6.3 Επιλέξιµες δαπάνες 

Οι επιλέξιµες δαπάνες καθορίζονται στην παρούσα ενότητα σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό  800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (EL L 214/9.8.2008) 
και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης καθώς και σε 
παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν 
αποκλειστικά τις επιλέξιµες ενέργειες. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει το µέγιστο ποσοστό 
των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που δύναται να θεωρηθεί επιλέξιµη δαπάνη για 
τους σκοπούς του παρόντος προγράµµατος. 
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Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία 
υποβολής της αίτησης της επιχείρησης για συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα. 
 

Πίνακας 1. Κατανοµή προϋπολογισµού στο επιχειρηµατικό σχέδιο (πρόταση) 

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (∆απάνης) 
Μέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 
στον προϋπολογισµό του 
έργου 

1. Ανέγερση/επέκταση/διαµόρφωση κτιρίων  25% 
2. Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού 100% 
3. Μεταφορικά µέσα (πλην επιβατικών) 20% 
4. Προµήθεια λογισµικού  10% 
5. ∆απάνες πιστοποίησης, επαλήθευσης, 

επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. ∆απάνες δοκιµών και 
επαληθεύσεις από εργαστήρια. 

5% 

6. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες επενδύσεις) 5%  
7. Αµοιβές συµβούλων 10% 
 
 
Αναλυτικότερα: 
 
Α/Α ∆απάνης 1: ∆απάνες για την ανέγερση/επέκταση/διαµόρφωση κτηρίων και 
χώρων 
 
 
Οι δαπάνες ανέγερσης/διαµόρφωσης/επέκτασης κτηρίων και χώρων περιλαµβάνουν: 
• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών 

(και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες  εξυπηρετούν το γενικό 
σκοπό του προγράµµατος υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές αυτές 
εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιµοποιηθούν ή 
χρησιµοποιούνται για την στέγαση ή/και εγκατάσταση του υπάρχοντος ή νέου 
παραγωγικού και λοιπού εξοπλισµού ή για χώρο µεταφόρτωσης ή προσωρινής 
αποθήκευσης υλικών/δραστηριοτήτων/αγαθών της επιχείρησης 

• Αναγκαίες κατασκευές, διαµορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθµίσεις των κτιριακών 
(και των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες  στοχεύουν να 
διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ σύµφωνα µε τις Οδηγίες 
Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ. Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) 
(βλ.http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση ότι  οι 
δαπάνες αυτές είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της πράξης.  

• ∆απάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό την προϋπόθεση ότι  
αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την προσβασιµότητα των ΑµεΑ, σύµφωνα µε 
τις Οδηγίες Σχεδιασµού για ΑµεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του Υπ. Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε) (βλ.  
http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html) 
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Α/Α ∆απάνης 2: ∆απάνες προµήθειας µηχανολογικού, µηχανογραφικού 
εξοπλισµού και εξοπλισµού ποιοτικού ελέγχου 
 
Ο εξοπλισµός κάθε µορφής για να είναι επιλέξιµος πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
καινούργιος, αµεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να µην υπάρχει 
παρακράτηση της κυριότητας αυτού και να εξυπηρετεί το γενικό σκοπό του 
προγράµµατος. 
 
Οι δαπάνες προµήθειας εξοπλισµού, περιλαµβάνουν: 
• Το κόστος αγοράς καινούργιου µηχανολογικού εξοπλισµού (κύριου και 

βοηθητικού) για την υλοποίηση των επιλέξιµων ενεργειών που αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο  6.1  

• Το κόστος µεταφοράς και εγκατάστασης του παραπάνω εξοπλισµού. 
• Το κόστος των απαιτούµενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και 

λειτουργία του. 
 
Α/Α ∆απάνης 3: ∆απάνες για αγορά µεταφορικών µέσων (πλην επιβατικών) 
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δαπάνες για την αγορά καινούργιων ειδικά 
διασκευασµένων µεταφορικών µέσων για χρήση εντός ή εκτός της µονάδας, µε στόχο 
την αποκλειστική και τεκµηριωµένη  εξυπηρέτηση του γενικού σκοπού του 
προγράµµατος. 
 
Α/Α ∆απάνης 4: ∆απάνες προµήθειας λογισµικού 
Οι δαπάνες προµήθειας λογισµικού περιλαµβάνουν το κόστος αγοράς και εφαρµογής 
του λογισµικού για την αυτοµατοποίηση της παραγωγής, τον ποιοτικό έλεγχο των 
παραγόµενων προϊόντων, τη διασύνδεση των επιχειρήσεων µε εθνικά ή διεθνή 
δίκτυα, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, τη σύνδεση σε 
marketplaces, την ανάπτυξη συστηµάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET, 
την ανάπτυξη και εφαρµογή ERP και CRP κ.λ.π. 
 
Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνονται στο πελατειακό 
κοινό θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόµων µε 
αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG), έκδοση 2.0  σε επίπεδο ΑΑ (Οι δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες). 
 
Α/Α ∆απάνης 5: ∆απάνες πιστοποίησης διαχειριστικών συστηµάτων- 
επαλήθευσης, επικύρωσης συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. ∆απάνες 
δοκιµών και επαληθεύσεις από εργαστήρια  
 
Οι δαπάνες αυτές αφορούν στην πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων ποιότητας 
–περιβάλλοντος–υγιεινής & ασφάλειας στις διοικητικές, οικονοµικές και 
παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευµένο φορέα για το 
συγκεκριµένο πρότυπο. ∆εν είναι επιλέξιµες οι δαπάνες για ανανέωση 
διαχειριστικών συστηµάτων και συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Α/Α ∆απάνης 6: Αγορά τεχνογνωσίας (άυλες επενδύσεις) 
Οι δαπάνες αυτές αφορούν το σύνολο των δαπανών που θα πραγµατοποιηθούν για 
την απόκτηση, µεταφορά και χρήση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας για την 
υλοποίηση των προτεινόµενων έργων.  
 
Α/Α ∆απάνης 7: Παροχή συµβουλών και άλλων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
Είναι επιλέξιµες δαπάνες για υπηρεσίες που συνδέονται άµεσα µε το επενδυτικό 
σχέδιο της επιχείρησης παρεχόµενες από εξωτερικούς, ανεξάρτητους προς την 
επιχείρηση, συµβούλους4 και µόνο στην περίπτωση που οι υπηρεσίες που παρέχουν 
δεν συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται µε τις συνήθεις 
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης. 
 
Οι επιλέξιµες αµοιβές συµβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε : 
• Εκπόνηση µελετών και ερευνών κάθε µορφής σχετικές µε το επενδυτικό σχέδιο. 
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου 
• Συµβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking κ.λ.π. σχετική µε 

το επενδυτικό σχέδιο. 
• Σύνταξη εγχειριδίων διασφάλισης ποιότητας και µόνο εφόσον υλοποιηθεί η 

πιστοποίηση της επιχείρησης σε θέµατα περιβάλλοντος, υγιεινής και ασφάλειας 
στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου της. 

 
6.4 Εξόφληση ∆απανών 

Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τµηµατική ή ολική), για να είναι επιλέξιµη, µπορεί να 
γίνει µόνο : 
 

• Για παραστατικά συνολικής αξίας κάτω των 1.500 € (µε ΦΠΑ), απευθείας 
στον προµηθευτή µε µετρητά ή επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών 
λογαριασµών, ή µέσω εταιρικών πιστωτικών καρτών (όπου θα αποδεικνύεται 
η εξόφλησή τους και µέσω του λογαριασµού όψεως της εταιρείας). 

• Για παραστατικά συνολικής αξίας άνω των 1.500 € (µε ΦΠΑ) και µέχρι 
15.000 € (µε ΦΠΑ), µόνο µε επιταγές της επιχείρησης ή µέσω τραπεζικών 
λογαριασµών. 

• Για παραστατικά συνολικής αξίας από 15.000 € (µε ΦΠΑ) και άνω µέσω 
τραπεζικού λογαριασµού ή µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή  

• ∆εν επιτρέπεται κατακερµατισµός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή της 
παραπάνω υποχρέωσης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τµηµατική πληρωµή 
τιµολογίου, µε σκοπό την µετάπτωση σε µικρότερη κατηγορία τρόπου 
εξόφλησης δαπανών). 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Οι πιθανές δαπάνες ταξιδιών των συµβούλων περιλαµβάνονται στην συνολική αµοιβή τους. 
 



«ΠΡΑΣΙΝΗ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» - Προδηµοσίευση  Προγράµµατος 

 10

7 ∆ΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

Το ποσοστό ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης 
καθορίζεται από τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και  ανέρχεται για : 
 

 

      ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

• Α)  Στο 30% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. 

 

• Β) Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για: 
Περιφέρεια: 

 
Νοµοί: 

Θεσσαλίας Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων 
Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου 
Ιονίων Νήσων Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου 
Κρήτης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων 
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, 

Πιερίας 
∆υτικής Μακεδονίας Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς 
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, 

Ευρυτανίας 
 

• Γ) Στο 40% του επιλέξιµου εξοπλισµού για: 
Περιφέρεια: 

 
Νοµοί: 

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου,∆ράµα 

Ηπείρου Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων 
Βορείου Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάµου 
Πελοποννήσου Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Κορινθίας 
∆υτικής Ελλάδας Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 

 
 

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

• Α)  Στο 35% του επιλέξιµου προϋπολογισµού, για τους Νοµούς Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. 

 

• Β) Στο 40% του επιλέξιµου προϋπολογισµού για: 
 

 
Περιφέρεια: 

 
Νοµοί: 

Θεσσαλίας Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων 
Νοτίου Αιγαίου Κυκλάδων, ∆ωδεκανήσου 
Ιονίων Νήσων Κέρκυρας, Λευκάδος, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου 
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Κρήτης Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύµνου, Χανίων 
Κεντρικής Μακεδονίας Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Πέλλας, Ηµαθίας, 

Πιερίας 
∆υτικής Μακεδονίας Γρεβενών, Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς 
Στερεάς Ελλάδας Φθιώτιδος, Φωκίδος, Εύβοιας, Βοιωτίας, 

Ευρυτανίας 
 

• Γ) Στο 45% του επιλέξιµου εξοπλισµού για: 
 

Περιφέρεια: 
 

Νοµοί: 

Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης 

Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου,∆ράµα 

Ηπείρου Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων 
Βορείου Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάµου 
Πελοποννήσου Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, 

Κορινθίας 
∆υτικής Ελλάδας Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 

 
 
Σηµειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά ισχύουν για εντάξεις µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2010 οπότε και θα αναθεωρηθούν βάσει του Χάρτη Περιφερειακών 
Ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2011. 
 
Το υπόλοιπο του εγκεκριµένου προϋπολογισµού θα καλύπτεται µε οικονοµική 
συµµετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση). Η ιδία συµµετοχή δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη του 25% του αντίστοιχου προϋπολογισµού.  
 

«ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ» 

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον) 25% 

∆ηµόσια Χρηµατοδότηση (αναλόγως την περίπτωση) 30% έως 45% 

Τραπεζική Συµµετοχή (το ανώτερο) Υπολειπόµενο 
Ποσοστό 

 
 
8 ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων ορίζεται σε: 

• 24 µήνες από την ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης µεταξύ της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας και της επιχείρησης, µε δυνατότητα 6µηνης 
παράτασης για υφιστάµενες επιχειρήσεις, εφόσον το αίτηµα για χορήγηση 
υποβληθεί πριν την τυπική ολοκλήρωση του έργου.  

• 30 µήνες από την ηµεροµηνία Υπογραφής Σύµβασης µεταξύ της Γενικής 
Γραµµατείας Βιοµηχανίας και της επιχείρησης, µε δυνατότητα 6µηνης 
παράτασης για νέες επιχειρήσεις, εφόσον το αίτηµα για χορήγηση υποβληθεί 
πριν την τυπική ολοκλήρωση του έργου.  
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9 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

 
Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται 
κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστηµα 
Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το ΥΠΟΙΑΝ.  
 
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική. Υπενθυµίζεται ότι 
προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την 
παραλαβή των προτάσεων θα ελέγχεται η υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής. 
 
Τα Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόµενοι θα 
µπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους: 

• του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr),  
• της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας (www.ggb.gr) 
• του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) 
• της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr),  

Για περαιτέρω πληροφορίες τηλ. 801 11 36 300 (Γραφείο Πληροφόρησης του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα) 
 
Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε 
έντυπη µορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στη 
∆ΒΧΠ όπως θα καθοριστεί µε την Προκήρυξη. Εναλλακτικά, µπορούν να 
αποσταλούν ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε ταχυµεταφορά το αργότερο σε 
επτά (7) ηµέρες (ηµερολογιακές) µετά την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής των προτάσεων.  
 
Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας)  υποβάλλονται στην ∆/νση Βιοµηχανικής 
Χωροθεσίας, Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, Υπουργείο Οικονοµίας,  
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα. 
 

Για να θεωρηθεί ότι η διαδικασία παραλαβής ολοκληρώθηκε εµπρόθεσµα, θα πρέπει: 
 
� Η ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής να ολοκληρωθεί πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων. 
� Να έχει πραγµατοποιηθεί η υποβολή/αποστολή του Φακέλου υποψηφιότητας, 

µέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται. 
 
 

10 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν θα διενεργηθεί µε την εξής 
διαδικασία:  
• Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από δύο ανεξάρτητους αξιολογητές, 

µέλη των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης. 
•  Μέλη των Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης δύναται να είναι υπάλληλοι του 

δηµοσίου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες.  
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• Οι αξιολογητές θα εισηγηθούν προς την Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης που θα συγκροτηθεί µε Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

•  Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης θα γνωµοδοτήσει ως 
προς την απόρριψη ή αποδοχή της πρότασης και το ύψος του προϋπολογισµού 
του έργου.  
 

Η Κεντρική Επιτροπής Αξιολόγησης και Παρακολούθησης θα είναι υπεύθυνη και για 
την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριµένων έργων. 
 
10.1 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και δικαιολογητικών  συµµετοχής 

Σε περίπτωση που µία πρόταση δεν τηρεί τις τυπικές προϋποθέσεις του Οδηγού δεν 
προχωρά σε περαιτέρω στάδιο αξιολόγησης. Ο έλεγχος των απαραίτητων 
δικαιολογητικών των υποβαλλόµενων προτάσεων, διενεργείται πρίν το στάδιο της 
αξιολόγησης. 

 

10.2 Κεντρική Επιτροπή  Αξιολόγησης και Παρακολούθησης 

Για τις ανάγκες της εγκριτικής διαδικασίας του προγράµµατος, δηµιουργείται 
Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης η οποία είναι 5µελής. 
 
Η  Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης έχει την ευθύνη της 
γνωµοδότησης επί όλων των υποβαλλοµένων προτάσεων, µετά την αξιολόγησή τους 
από τους αξιολογητές. Η Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και Παρακολούθησης   
έχει τις εξής αρµοδιότητες: 
 

• Μεριµνά για κάθε ενέργεια που απαιτείται στο πλαίσιο της οργάνωσης και 
εποπτείας της διαδικασίας Αξιολόγησης. 
• Αξιολόγηση των προτάσεων ως προς την εγκυρότητά τους.  
• ∆ιατύπωση αιτιολογηµένης γνώµης σε περιπτώσεις για τις οποίες εγείρονται 
αµφισβητήσεις. 
• Οριστικοποίηση προϋπολογισµού και βαθµολογίας των προτάσεων . 

 

10.3 Αξιολόγηση και βαθµολόγηση των προτάσεων 

Οι υποβληθείσες προτάσεις οι οποίες τηρούν τις τυπικές προϋποθέσεις εξετάζονται– 
βαθµολογούνται από αξιολογητές στους οποίους η αξιολόγηση ανατίθεται µε 
κλήρωση η οποία δύναται να γίνεται και µε ηλεκτρονικό τρόπο.  
Κάθε πρόταση αξιολογείται από δύο αξιολογητές και βαθµολογείται µε βάση τα 
κριτήρια του παρόντος οδηγού όπως αυτός θα οριστικοποιηθεί κατά την προκήρυξη. 

 
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων από τους αξιολογητές οι 
αξιολογηθείσες προτάσεις εισάγονται στη Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης για εξέταση. 
 
Σε κάθε περίπτωση η Αρµόδια Κεντρική Επιτροπή Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης είναι υπεύθυνη για την οριστικοποίηση του τελικού 
διαµορφωµένου προϋπολογισµού της πρότασης αιτιολογώντας µε σχετική 
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τεκµηρίωση τυχόν περικοπές σε σχέση µε τον  υποβαλλόµενο προϋπολογισµό της 
πρότασης. 
 
Τα αποτελέσµατα των εργασιών της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης  καταγράφονται σε πρακτικά που υποβάλλονται για την έκδοση 
Απόφασης Ένταξης. 
 
10.4 Αξιολόγηση - Bαθµολογία προτάσεων – Κατάταξη 

 
Για την αξιολόγηση των προτάσεων και την ένταξη των επενδύσεων στο Πρόγραµµα 
λαµβάνονται υπόψη τα κριτήρια του Πίνακα 2. 
.   
 

Πίνακας 2. Κριτήρια αξιολόγησης και αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας 
 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγησης Συντελεστής 
βαρύτητας 

1 Φύση των προς διαχείριση αποβλήτων σε σχέση µε την 
επικινδυνότητα και τους Εθνικούς Στόχους όπως αυτοί 
ισχύουν**  

20 

2 Ο ολοκληρωµένος χαρακτήρας της διαχείρισης αποβλήτων. 
Προτάσεις που αφορούν ολοκληρωµένη διαχείριση 
αποβλήτων (Συλλογή, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, 
επεξεργασία) τίθενται σε προτεραιότητα σε σχέση µε 
προτάσεις που αφορούν µέρος των ανωτέρω ενεργειών 

10 

3 Ο βαθµός αξιοποίησης των αποβλήτων και παραγωγή 
προϊόντων – προστιθέµενη αξία 

20 

4 Επίπεδο προτεινόµενης τεχνολογίας και στοιχεία καινοτοµίας 20 
5 Βιωσιµότητα της επένδυσης  10 
6 Αξιοπιστία φορέα υλοποίησης της επένδυσης- Ωριµότητα  της 

προτεινόµενης επένδυσης- Εξασφάλιση υλοποίησης έργου 
15 

7 Εγκατάσταση νέας Επιχείρησης σε ΒΕΠΕ 5 
 

** Οι Εθνικοί στόχοι ενηµερώνονται και αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (πρώην ΥΠΕΧΩ∆Ε):  
http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html.  
Για τα επικίνδυνα απόβλητα  εφαρµόζεται η ΚΥΑ 13588(ΦΕΚ Β 383/28-03-2006) όπως ισχύει. 

 
 
Προτάσεις που συγκεντρώνουν τελική βαθµολογία µικρότερη από 5,00 θεωρούνται 
τεχνοοικονοµικά ανεφάρµοστες και δεν επιλέγονται για χρηµατοδότηση.  
 
10.5 Ένταξη έργων 

Μετά την παραπάνω διαδικασία συνάγεται η τελική βαθµολογία των προτάσεων και 
ο σχετικός πίνακας µε τις επιλέξιµες και µη επιλέξιµες για συγχρηµατοδότηση 
επιχειρήσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υποβάλλεται µαζί µε τα σχετικά 
πρακτικά για την έκδοση της απόφασης ένταξης από το Υπουργείο Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.  
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11 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

11.1 Έναρξη έργων 

Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται η ∆ΒΧΠ αποστέλλει την απόφαση 
ένταξης. Στους δικαιούχους των έργων που εντάσσονται αποστέλλεται έγγραφο µε 
την Απόφαση Ένταξης του Υπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και την προθεσµία υπογραφής της σχετικής σύµβασης.  
 
11.2 Παρακολούθηση έργου 

Οι δικαιούχοι είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στον αρµόδιο ΕΦ∆ (∆ΒΧΠ), 
για την:  
 
� παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου του έργου τους, 
� ορθή τήρηση των χρονοδιαγραµµάτων και των λοιπών όρων της απόφασης 

ένταξης 
� ολοκλήρωση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου µε βάση τα εγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά και περιορισµούς. 
 
Κατά το διάστηµα υλοποίησης του έργου τους οι δικαιούχοι είναι υποχρεωµένοι να 
παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την ∆ΒΧΠ  σχετικά µε 
το έργο τους, µε τη µορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριµένων στοιχείων.  
 
Κατά το προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα υλοποίησης του έργου: 
� οποιαδήποτε µεταβολή προκύψει στο φυσικό ή οικονοµικό αντικείµενο που 

οριοθετεί ανάγκη τροποποίησής τους, 
� πιθανή αδυναµία από την πλευρά του Τελικού Αποδέκτη να συνεχίσει την 

υλοποίηση του έργου, 
θα πρέπει να κοινοποιούνται άµεσα και υποχρεωτικά στην ∆ΒΧΠ για τη λήψη των 
προβλεπόµενων µέτρων. 
 
11.3 Καταβολή δηµόσιας χρηµατοδότησης 

Η καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, για όλα τα ενταγµένα έργα δύναται να 
γίνει εφάπαξ, όταν  έχει ολοκληρωθεί  το φυσικό και οικονοµικό αντικείµενου που το 
καθιστά λειτουργικό είτε σε ποσοστό 100% είτε σε αναλογία του ποσοστού 
επιχορήγησης εφόσον, η πιστοποίηση είναι µικρότερη της ολοκλήρωσης. Η δηµόσια 
χρηµατοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από το ΥΠΟΙΑΝ  
 

Α) Προκαταβολή 

Μετά την υπογραφή της Σύµβασης του έργου στο χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα, 
είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 50% της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκοµίσει ισόποση εγγυητική επιστολή 
προκαταβολής από αναγνωρισµένο προς τούτο ίδρυµα, η οποία εκδίδεται υπέρ του 
ΥΠΟΙΑΝ µε διάρκεια ισχύος µέχρι την ολοκλήρωση του έργου .  
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Β) Ενδιάµεση καταβολή 
 
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Ενδιάµεσης Έκθεσης Προόδου από πλευράς 
δικαιούχου και πιστοποίηση οικονοµικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειµένου από 
αρµόδιο Όργανο Ελέγχου, γνωµοδότηση της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και 
Παρακολούθησης και έκδοση Υπουργικής Απόφασης προκειµένου να καταβληθεί 
µέρος της δηµόσιας δαπάνης. Στον δικαιούχο καταβάλλεται είτε το 50% της 
δηµόσιας δαπάνης (εφόσον δεν έχει καταβληθεί προκαταβολή) είτε το υπολειπόµενο 
ποσοστό έως το 50%  της δηµόσιας δαπάνης (εφόσον έχει καταβληθεί προκαταβολή). 
 
Γ) Αποπληρωµή 
 
Πραγµατοποιείται έπειτα από υποβολή Έκθεσης ολοκλήρωσης του έργου από 
πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση από την ∆ΒΧΠ. 
 
Κατά την παραλαβή του έργου, προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιµων δαπανών του, 
πραγµατοποιείται η λογιστική εκκαθάρισή του και καταβάλλεται στον δικαιούχο η 
τυχόν οφειλόµενη δηµόσια χρηµατοδότηση 
 
 

12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
1. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν, µετά την υπαγωγή τους και για 

τρία (3) χρόνια µετά  από την ηµεροµηνία Απόφασης ολοκλήρωσης  του έργου και 
καταβολής της αποπληρωµής της δηµόσιας χρηµατοδότησης πρέπει να τηρούν τις 
παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
α)  Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής 
β) Να µην διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα 
γ) Να µην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης εκτός αν συντρέχουν λόγοι 

ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόµενα. Στις περιπτώσεις 
αυτές απαιτείται ενηµέρωση του αρµόδιου ΕΦ∆ που έχει την ευθύνη επίβλεψης 
της πορείας του έργου µετά την παραλαβή και αποπληρωµή του έργου. 

δ) Να µην µεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που 
έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του 
φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της 
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης5, µε υποχρέωση γνωστοποίησης της 
αντικατάστασης τους εντός τριών (3) µηνών στην αρµόδια υπηρεσία. 

ε) Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η αντικατάσταση 
εξοπλισµού/λογισµικού είναι δυνατή, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος 
στον αρµόδιο φορέα µε αγορά νέου παρόµοιου εξοπλισµού/λογισµικού (όµοιας 
ή καλύτερης τεχνολογίας) και εντός 6 µηνών από την έγκριση του αιτήµατος 
(µε τήρηση όλων των παραστατικών που αφορούν τόσο στο νέο όσο και στο 
παλαιό εξοπλισµό).  

 

                                                 
5 Τα παραπάνω θα πρέπει να δηλώνονται µε Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της 
υπογραφής από το νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. Σηµειώνεται ότι κατά τη διαδικασία 
παρακολούθησης µετά την ολοκλήρωση της πράξης δύναται να πραγµατοποιηθεί δειγµατοληπτικός 
έλεγχος για την εξακρίβωση της τήρησης των ανωτέρω  
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2. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το ίδιο χρονικό διάστηµα 
δεν επιτρέπεται: 
α) χωρίς ενηµέρωση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής 

οργάνου να µεταβάλουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την εταιρική τους σύνθεση 
ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συµµετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρείες 
των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες ή εισάγονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Αθηνών και οι µεταβιβάσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής. 

β) χωρίς ενηµέρωση και έγκριση του αρµόδιου για την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής οργάνου να εκµισθώνουν µέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας 
επένδυσης. Η έγκριση δίνεται µε τον όρο της συνέχισης της λειτουργίας της 
επιχείρησης στο ίδιο παραγωγικό αντικείµενο και η ευθύνη για την τήρηση των 
όρων υπαγωγής παραµένει στον εκµισθωτή. 

 
3. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για χρονικό διάστηµα ενός 

(1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου είναι υποχρεωµένες να 
διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της 
πρότασης. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης µη τήρησης  της ανωτέρω 
υποχρέωσης επιστρέφεται µέρος της ενίσχυσης ή µη ανάλογα µε τον τύπο της 
παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στη σύµβαση µε την επιχείρηση (Σε 
περίπτωση διαπίστωσης σηµαντικής αρνητικής απόκλισης που ξεπερνά το 20%, 
τότε ο επενδυτής υποχρεούται να επιστρέψει το 10% της δηµόσιας επιχορήγησης 
που του έχει καταβληθεί). Σηµειώνεται ότι ο αριθµός απασχολούµενων σε κάθε 
επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται  µε βάση τις θεωρηµένες καταστάσεις της 
Επιθεώρησης Εργασίας και το σχετικό έντυπο Ε7 της επιχείρησης.  

 
4.  Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την 

οριστική παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου: 
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στη περίπτωση 

γ’ της παραγράφου 1 
β) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση ή 

παρακρατείται ή επιστρέφεται µέρος αυτής στις περιπτώσεις α’, β’, δ’ της 
παραγράφου 1 και α’ της παραγράφου 2 

 
5. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής µετά την οριστική 

παραλαβή και ολοκλήρωση του έργου και εντός του οριζόµενου στην παράγραφο 
1 χρονικού περιορισµού, επιστρέφεται το σύνολο ή µέρος της ενίσχυσης ανάλογα 
µε τον τύπο της παραβίασης και τα σχετικά οριζόµενα στη σύµβαση µε την 
επιχείρηση. 

 
Σε κάθε περίπτωση κατά την ένταξη του έργου και την υπογραφή της σύµβασης θα 
οριστικοποιηθεί το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης. 
 

 
 

 
 

 
 


