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Περιβαλλοντικές υποδομές: Ενίσχυση εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων
Προκηρύχθηκε το νέο πρόγραμμα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014 – 2020 έχει ως κύριο στόχο την Περιφερειακή
Ανάπτυξη και 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.

Δικαιούχοι του προγράμματος υφιστάμενες και νέες Πολύ
Μικρές & Μικρές Επιχειρήσεις.
Υφιστάμενες θεωρούνται όσες μέχρι 31/12/2019 έχουν
τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές
χρήσεις και
Νέες Επιχειρήσεις θεωρούνται όσες δεν εμπίπτουν στην
παραπάνω κατηγορία και έχουν συσταθεί πριν την
ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ((ως ημερομηνία επιλεξιμότητας ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης)
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
1.ΚΤΙΡΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ (ΕΩΣ 25%)
1. ΣΥΛΛΟΓΗ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ,
2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΕΩΣ 100%)
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ)
3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΕΩΣ 30%)
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΡΕΥΜΑΤΩΝ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΩΝ (ΕΩΣ 5%)
3. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ
5.ΑΠΟΚΤΗΣΗ,ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ)
ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (ΕΩΣ 5%)
4. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ (ΕΩΣ 15%)
5. ΑΝΑΚΤΗΣΗ
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (ΕΩΣ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
10%)
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων από 400.000€ έως 3.000.000€. Ένταση της ενίσχυσης έως 55%.
Ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να είναι ίδια κεφάλαια ή/ και δάνειο. Υποβολή από 7/9/2020 έως 6/11/2020.
Διάρκεια υλοποίησης έως και 18 μήνες από την Απόφαση Ένταξης της πρότασης.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ
Α/Α

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1. Έντυπο υποβολής (αρκεί η οριστικοποίησή του στην ηλεκτρονική υποβολή του ΠΣΚΕ)
2. Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την ημερομηνία
εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης)
3. Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης:
 Για Α.Ε.:
o Ισχύον Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)
o Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)
o Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεση με
υπογραφή και σφραγίδα του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης
 Για Ε.Π.Ε.:
o Ισχύον Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)
o Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η
εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό
 Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.:
o Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα
αποτυπώνεται η Διαχείριση-Εκπροσώπηση
 Για Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.):
o Καταστατικό και ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταιρών Πλοίων Αναψυχής.
 Για Ατομικές Επιχειρήσεις:
Αρκεί η υποβολή του δικαιολογητικού με α/α: 2 (Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της
ιστοσελίδας gsis.gr, εκτύπωση μεταγενέστερη από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης)
 Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:
Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αρχικά υποβληθέν
καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
 Για Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις:
Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επισημαίνεται προς τους συμμετέχοντες ότι θα πρέπει να προσκομισθούν τα απαιτούμενα
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης που προβλέπονται με βάση το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο.
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4. 1.Καταστάσεις Επιθεώρησης Εργασίας (πίνακας προσωπικού) Ε4 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων
αυτών) για τα έτη 2019, 2018 και 2017.
2.Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων (παράγεται από το TAXISnet) μαζί με συγκεντρωτική
Κατάσταση τέλους έτους στην οποία θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που
απασχολήθηκε και για τις τρείς (3) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης
5. 1.Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί
συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας
λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη
Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με αναφορά στις σχετικές διατάξεις.
2.Βεβαίωση χρήσεων γης για τη δραστηριότητα της ενισχυόμενης επένδυσης εφόσον απαιτείται ή τη σχετική άδεια
εγκατάστασης εφόσον έχει εκδοθεί.
3.Τις κατά περίπτωση – απαιτούμενες εν ισχύ περιβαλλοντικές άδειες ή τις υποβληθείσες στον αρμόδιο φορέα αιτήσεις
ανανέωσης αυτών, για την κύρια και τις δευτερεύουσες δραστηριότητες στις οποίες δραστηριοποιείται.
6. Οικονομικά στοιχεία, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων :
Α. Επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων:
1. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
2. Έντυπο φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) για τα έτη 2019, 2018 και 2017.
Β. Επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων:
1. Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης-έκθεση διαχείρισης
2. Έντυπα Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)
3. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπο Φ2), με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τα έτη 2019, 2018 και 2017.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής σύμφωνα με
το υπόδειγμα Α στο Παράρτημα IΧ.
8. Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας που αφορά στην πλήρωση της ιδιότητας ΜΜΕ σύμφωνα
με το υπόδειγμα Β στο Παράρτημα ΙΧ.
9. Στις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα τον ορισμό των ΜΜΕ του Παραρτήματος
Ι του Κανονισμού (ΕΚ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, θα προσκομίζονται κατ’ αναλογία τα εξής:
1. Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την Εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα
με τη νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. δικαιολογητικά με α/α 3)
2. Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή) για τα έτη 2019,2018 και 2017.
3. Ισολογισμοί - Αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) για τα έτη 2019, 2018 και
2017.
4. Ετήσιοι Πίνακες Προσωπικού (Ε4) & τυχόν Τροποποιητικοί Πίνακες για τα έτη 2019, 2018 και 2017.
5. Αποδεικτικό Υποβολής δήλωσης Αποδοχών & Συντάξεων μαζί με συγκεντρωτική Κατάσταση τέλους έτους στην οποία
θα αποτυπώνεται αναλυτικά ο κάθε εργαζόμενος με τον αριθμό των ημερών που απασχολήθηκε και για τις τρείς (3)
τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις που προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης Τα δικαιολογητικά
με α/α 11.2, 11.3, 11.4 και 11.5 για τις τυχόν συνδεδεμένες ή/και συνεργαζόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να
υποβάλλονται, ως προς τα φορολογικά έτη τους κατ’ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα επίσημα φορολογικά έντυπα της
αιτούσας προς χρηματοδότησης επιχείρησης (2019, 2018 και 2017)
10. Δικαιολογητικά απόδειξης της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμέτοχης Η δυνατότητα κάλυψης της Ιδιωτικής
Συμμετοχή τεκμηριώνεται ως εξής:
Α. Μέσα υπόλοιπα επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών
Βεβαίωση μέσου υπολοίπου για κάθε επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο είναι δικαιούχος ο δυνητικός
δικαιούχος. Η περίοδος του μέσου υπολοίπου επιλέγεται από τον δυνητικό δικαιούχο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των τριών μηνών ή μεγαλύτερη του έτους (12 μήνες). Η περίοδος του μέσου υπολοίπου πρέπει να ξεκινά την πρώτη
ημέρα του τριμήνου και να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συμπλήρωση του τριμήνου που προηγείται της ημερομηνίας
κατάθεσης της αίτησης χρηματοδότησης.
Β. Δάνειο
Έγκριση ή σύμβαση δανείου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο λειτουργεί νόμιμα στη χώρα εγκατάστασής του. Στις
ανωτέρω περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρονται οι βασικοί όροι της πρόθεσης έγκρισης δανειοδότησης, όπως:
1. Αντικείμενο και προϋπολογισμός της δανειοδοτούμενης επένδυσης
2. Το ύψος του εγκεκριμένου δανείου
3. Η διάρκεια και ο χρόνος αποπληρωμής του
4. Το επιτόκιο
5. Οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για την χορήγησή του.
Ειδικότερα στην περίπτωση έγκρισης δεν θα πρέπει να
αναφέρεται στο σχετικό δικαιολογητικό ότι χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος με εκχώρηση της επιχορήγησης.
Επισημαίνεται ότι η πρόθεση έγκρισης δανείου θα πρέπει να φέρει ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας
υποβολής της αίτησης του επενδυτή και κατά την υλοποίηση να μετασχηματιστεί σε σύμβαση. Σε διαφορετική περίπτωση
η πρόταση θα οδηγείται σε επαναβαθμολόγηση και σε περίπτωση που η βαθμολογία αξιολόγησης διαμορφώνεται κάτω
από τη βάση ένταξης, το έργο θα οδηγείται σε απένταξη με έντοκη επιστροφή της τυχόν ήδη καταβληθείσας
επιχορήγησης.
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11. Βιβλίο Μητρώου Παγίων αγοράς ενσώματων και άυλων παγίων την τελευταία τριετία πριν του έτους υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης με υπογραφή και σφραγίδα λογιστή της επιχείρησης κατ’ αντιστοιχία με τα υποβληθέντα
επίσημα φορολογικά έντυπα (2019, 2018 και 2017) (να υποβληθούν αποκλειστικά τα αποσπάσματα του μητρώου παγίου
που περιλαμβάνουν τις ανωτέρω αγορές).)
12. Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε
ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής
13. Τα δικαιολογητικά του σημείου Β του Παραρτήματος VΙΙ «Προβληματική Επιχείρηση» προκειμένου να διαπιστωθεί εάν
μία επιχείρηση είναι προβληματική

Επιπλέον, για την τεκμηρίωση της έννοιας της Αρχικής Επένδυσης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (επισυνάπτονται συμπληρωματικά, εκτός εάν αναφέρονται ήδη παραπάνω):
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Στις περιπτώσεις
α) επέκταση δυναμικότητας,
β) διαφοροποίηση παραγωγής,
γ) θεμελιώδης αλλαγή παραγωγικής διαδικασίας
Στην
περίπτωση
β)
διαφοροποίηση
παραγωγής,
υποβάλλονται
επιπλέον
προηγούμενων δικαιολογητικών

της
των

Στην περίπτωση
γ) θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής
διαδικασίας,
υποβάλλονται
επιπλέον
των
δικαιολογητικών 1 & 2
Στην περίπτωση δ) απόκτηση του συνόλου των
στοιχείων
ενεργητικού,
που
ανήκουν
σε
επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει
υποβάλλονται (ανά περίπτωση όπου απαιτείται):

1.Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας
2.Δήλωση μηχανικού παραγωγής της μονάδας
3.Απόσπασμα του Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της
επιχείρησης υπογεγραμμένο από το λογιστή, το οποίο θα περιλαμβάνει
την αναπόσβεστη αξία όπως έχει καταγραφεί στο οικονομικό έτος πριν
το αίτημα υπαγωγής, των στοιχείων ενεργητικού που θα
χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την παραγωγική λειτουργία του
επενδυτικού σχεδίου.
4.Αποσπάσματα των τριών τελευταίων ετών (2019, 2018, 2017) του
Μητρώου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων της εγκατάστασης που
πρόκειται να εκσυγχρονιστεί, υπογεγραμμένα από το λογιστή τα οποία
θα περιλαμβάνουν τις ετήσιες αποσβέσεις των στοιχείων αυτών.
5. Βεβαιώσεις αρμόδιων αρχών ή και λοιπά στοιχεία από τα οποία να
τεκμηριώνεται ότι η επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει (ενδεικτικά,
βεβαίωση ΓΕΜΗ ή δήλωση μεταβολών ΔΟΥ για την παύση λειτουργίας
της εγκατάστασης ή τη θέση σε εκκαθάριση ή συγκεντρωτικές
καταστάσεις μισθοδοσίας και λογαριασμοί καταναλώσεων, των
τελευταίων περιόδων παραγωγικής και μη παραγωγικής λειτουργίας)
6. Πιστοποιητικό από ανεξάρτητο εκτιμητή μηχανικό ή από επίσημο
φορέα (π.χ. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος) στο οποίο θα
αναφέρεται η εμπορική αξία των ακινήτων (κτίρια) αφαιρουμένης της
αξίας του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί και θα βεβαιώνεται
ότι η κατασκευή τους είναι σύμφωνη με την πολεοδομική και λοιπή
νομοθεσία. Σε περίπτωση που τμήμα των κτιριακών εγκαταστάσεων
έχει ρυθμιστεί με τον Ν.4178/2013ή προγενέστερο νόμο, το
πιστοποιητικό θα πρέπει να περιλαμβάνει επιμέρους εκτίμηση του
κόστους αυτών.
7. Έκθεση από πραγματογνώμονα Τεχνικού Επιμελητηρίου της
Ελλάδος ή άλλου επίσημου φορέα για την εμπορική αξία και την
κατάσταση
του
εξοπλισμού
καθώς
και
την
δυνατότητα
επαναλειτουργίας του. Στην έκθεση θα βεβαιώνεται η παλαιότητα του
εξοπλισμού με βάση την ημερομηνία κτήσης του όπως προκύπτει από
το μητρώο παγίων της επιχείρησης.
8. Υπεύθυνη δήλωση του πωλητή στην οποία θα αναφέρονται:
- κρατικές ενισχύσεις που τυχόν έχει λάβει η επιχειρηματική μονάδα και
αναλυτική περιγραφή των παγίων που έχουν ενισχυθεί. - ότι ο πωλητής
(ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο) δεν σχετίζεται με τον φορέα της
επένδυσης, δηλαδή δεν κατέχει/ελέγχει την πλειοψηφία των μετοχών ή
των δικαιωμάτων ψήφου και δεν ασκεί κυρίαρχη επιρροή στο φορέα
της επένδυσης μέσω εταιριών ή μέσω ομάδας φυσικών προσώπων
που ενεργούν από κοινού (π.χ μέλη της ίδιας οικογένειας).

