
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ 

 
 
 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΠΑΝ ΙΙ  
Μεσογείων 56, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα 
Τηλ: 801 11 36 300  
 
Σύντοµη περιγραφή του προγράµµατος «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) που συνδέεται µε την 
δηµιουργία των προϋποθέσεων, ώστε ο τοµέας της προστασίας του περιβάλλοντος να 
αποτελέσει πεδίο άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ειδικοί στόχοι του Προγράµµατος είναι: 

• Ο προσανατολισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της 
διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. 

• Η τόνωση της επιχειρηµατικότητας στον τοµέα της απορρύπανσης βιοµηχανικών 
αποβλήτων. 

• Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η 
µείωση του ελλείµµατος κοινωνικής αποδοχής για τη µεταποιητική δραστηριότητα. 

• Η κάλυψη του ελλείµµατος της χώρας σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης 
αποβλήτων. 

• Η επέκταση της δυναµικότητας της βιοµηχανίας για την αξιοποίηση ανακυκλώσιµων 
υλικών. 

• Η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. 
 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται µε το συνολικό ποσό των 30.000.000 € 
 
Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆ ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας- 
∆ιεύθυνση Bιοµηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος(∆ΒΧΠ) 
 
Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλλουν από µια πρόταση υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες 
πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Για το παρόν πρόγραµµα ως υφιστάµενες 
επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις δωδεκάµηνες διαχειριστικές 
χρήσεις.  
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 και αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρείες. 



 
Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» ενισχύονται έργα 
προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000 έως €2.500.000 
 
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 3 αποβλήτων: 
 
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. 
Μεταφόρτωση: Οι εργασίες µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων υλικών από τα 
µέσα συλλογής σε άλλα µέσα µεταφοράς. 
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: 

• Απορρύπανση 
• Αποσυναρµολόγηση 
• Τεµαχισµός 
• Ανάκτηση ή αναγέννηση διαλυτών 
• Ανακύκλωση ή ανάκτηση οργανικών ουσιών που δεν χρησιµοποιούνται ως διαλύτες 
• Ανακύκλωση ή ανάκτηση µετάλλων ή µεταλλικών ενώσεων 
• Αναγέννηση οξέων ή βάσεων 
• Αξιοποίηση προϊόντων που χρησιµεύουν για τη δέσµευση ρύπων 
• Αξιοποίηση προϊόντων που προέρχονται από καταλύτες 
• Αναγέννηση ή άλλη επαναχρησιµοποίηση ελαίων 
• ∆ιασπορά στο έδαφος χρήσιµη από γεωργική ή οικολογική άποψη 

συµπεριλαµβανοµένων των εργασιών λιπασµατοποίησης και άλλων µετατροπών 
βιολογικού χαρακτήρα 

 
Οι κατηγορίες των επιλέξιµων δαπανών του προγράµµατος καθώς και τα µέγιστα επιλέξιµα 
ποσοστά στον προϋπολογισµό του έργου είναι τα εξής:  
 

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%  
 
 
 
 
 
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  Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ∆ράµας  
και Θράκης   
Ηπείρου  Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, 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  
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  Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ∆ράµας  
και Θράκης   
Ηπείρου  Άρτας, Πρέβεζας, Ηπείρου, Ιωαννίνων  
Βορείου Αιγαίου  Λέσβου, Χίου, Σάµου  



Πελοποννήσου  Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας  
∆υτικής Ελλάδας  Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας  
 
Επίσης το χρηµατοδοτικό σχήµα του έργου παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα  
 
 

 «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΕΡΓΟΥ»  

Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον)  25%  

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

Τραπεζική Συµµετοχή  Το υπολειπόµενο ποσοστό  

 
 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25 Μαίου 2010 και µέχρι τις 18 Ιουνίου 
2010 µέσω των δικτυακών τόπων www.ypoian.gr, www.ggb.gr και www.antagonistikotita.gr. 
Ως προθεσµία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ηµέρας που 
έχει καθοριστεί ως καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της 
ηµεροµηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καµία 
υποβολή προτάσεων. Οι προτάσεις που θα αξιολογηθούν θα είναι αυτές οι οποίες έχουν 
υποβληθεί ηλεκτρονικά και έχουν αποσταλεί στο µέρος υποβολής τα φυσικά δικαιολογητικά. 
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. 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. 
 
 


