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Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟς «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 2010» 

1. Τι είναι το πρόγραµµα «Πράσινες Υποδοµές 2010»; 

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. 

2. Ποιές περιοχές της Ελλάδας περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα;   

Όλες οι περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας. 

3. Ποιές είναι οι επιλέξιµες επιχειρήσεις που µπορούν να συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα; 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυµη Εταιρεία, Εταιρεία 

Περιορισµένης Ευθύνης, Οµόρρυθµη Εταιρεία ή Ετερόρρυθµη Εταιρεία) 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: 

- 37: Επεξεργασία λυµάτων                                             

- 38:  Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών                                                                   

- 39: ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  

Επιλέξιµες θεωρούνται υφιστάµενες και νεοσυσταθείσες πολύ µικρές, µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις (ο ορισµός για τις ΜΜΕ δίνεται στο Παράρτηµα I του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 

800/2008 της Επιτροπής) 

Επιλέξιµες θεωρούνται οι επιχειρήσεις που ικανοποιούν το σύνολο των ακολούθων 

προϋποθέσεων: 

- Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις να µην είναι προβληµατικές 



 

- 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 

4. Ποιες θεωρούνται υφιστάµενες και ποιες νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις: 

Υφιστάµενες επιχειρήσεις ορίζονται για το παρόν πρόγραµµα αυτές που έχουν κλείσει 

τρείς (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.  

Ως νεοσυσταθείσες επιχειρήσεις ορίζονται όσες τη στιγµή της υποβολής της πρότασης δεν 

έχουν κλείσει τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις (π.χ. νεοσυσταθείσα επιχείρηση 

θεωρείται και αυτή που έχει κατά τη στιγµή της υποβολής της αίτησης κλείσει 2 ή/και 1 

πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις αλλά και αυτή που δεν έχει κλείσει ακόµη καµία 

διαχειριστική χρήση αλλά κατά τη στιγµή της υποβολής της πρότασης έχει ολοκληρώσει 

τις διαδικασίες σύστασης και έχει Νοµική µορφή).  

5. Μια επιχείρηση η οποία µεταξύ των υπολοίπων Κ.Α.∆. διαθέτει και ως 

δευτερεύον Κ.Α.∆. κάποιον από τους επιλέξιµους µπορεί να συµµετάσχει στο 

Πρόγραµµα;  

Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους 

κάτωθι κωδικούς Κ.Α.∆. 2008 (NACE - αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), όχι απαραίτητα ως 

κύριο κωδικό δραστηριότητας, όπως αυτοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της 

µονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύµατος: 

- 37: Επεξεργασία λυµάτων                                             

- 38:  Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών                                                                   

- 39: ∆ραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων  

τότε η επιχείρηση µπορεί να συµµετάσχει στο Πρόγραµµα. 

6. Ποιο είναι το ποσοστό της επιδότησης και της ιδίας συµµετοχής; 

Το χρηµατοδοτικό σχήµα του έργου είναι το ακόλουθο:  

- Ιδία Συµµετοχή (τουλάχιστον):  25% 

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

- Τραπεζική Συµµετοχή (το ανώτερο): Υπολειπόµενο ποσοστό  

7. Ποιές είναι οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών; 

Οι κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών είναι οι εξής: 

1. Ανέγερση/ επέκταση/διαµόρφωση κτιρίων 



 

2. Προµήθεια µηχανηµάτων και εξοπλισµού 

3. Μεταφορικά µέσα (πλήν επιβατικών)         

4. Προµήθεια λογισµικού                                         

5. ∆απάνες Πιστοποίησης                                        

6. Αµοιβές συµβούλων                                                   

7. Αγορά τεχνογνωσίας (άϋλες δαπάνες) 

8. Ποιό είναι το ποσοστό της επιδότησης σε κάθε περιφέρεια;  

Μεσαίες Επιχειρήσεις  

- 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, ∆ράµας 

Ηπείρου Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων 

Βορείου Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάµου 

Πελοποννήσου Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας 

∆υτικής Ελλάδας Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 

Μικρές Και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

- 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 και Θράκης Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, ∆ράµας 

Ηπείρου Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων 

Βορείου Αιγαίου Λέσβου, Χίου, Σάµου 

Πελοποννήσου Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας 

∆υτικής Ελλάδας Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Ηλείας 

9. Ποιοί είναι οι επιλέξιµοι προϋπολογισµοί ανά αίτηση ενδιαφεροµένων 

επιχειρήσεων;  

Στο πλαίσιο της Προγράµµατος «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠ∆ΟΜΕΣ 2010» ενισχύονται έργα 

προϋπολογισµού ύψους επένδυσης από €300.000 έως €2.500.000 ανά αίτηση. 

10. Μία επιχείρηση µπορεί να υποβάλλει προϋπολογισµό µεγαλύτερο από 

2.500.000,00 €; 

Στο σχετικό πίνακα του εντύπου υποβολής που θα συµπληρώσει ηλεκτρονικά η 

επιχείρηση το σύνολο του αιτούµενου προϋπολογισµού του έργου δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τα €2.500.000,00. Επιπλέον, 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). 

11. Ποιά είναι η ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας των δαπανών; 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της 

αίτησης της επιχείρησης για συµµετοχή στο παρόν πρόγραµµα. 

12. Μία επιχείρηση που έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη και παραρτήµατα στο Ηράκλειο 

και στην Λάρισα µπορεί να υποβάλλει πρόταση και για τρία µέρη; 

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος η επιχείρηση δεν µπορεί να υποβάλλει και για 

τρία µέρη. Μπορεί να υποβάλλει µόνο µία πρόταση και για ένα τόπο υλοποίησης 

13.   Ποιά είναι η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων; 

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. 

14. Μία επιχείρηση που έχει αρνητικά κέρδη (ζηµίες) είναι επιλέξιµη για το 

πρόγραµµα ή θεωρείται προβληµατική; 

 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής µίας επιχείρησης στο πρόγραµµα είναι να µην 

είναι προβληµατική. Ο ορισµός της προβληµατικής επιχείρησης παρατίθεται αναλυτικά στο 

παράρτηµα ΙΙ του Οδηγού Προγράµµατος. Εφόσον η επιχείρηση δεν είναι προβληµατική τότε 

δύναται να είναι επιλέξιµη για να ενταχθεί στο πρόγραµµα εφόσον ικανοποιεί όλα τα κριτήρια 

συµµετοχής που περιγράφονται στον Οδηγό του Προγράµµατος. 

 

15. Η έννοια της συνδεδεµένης και συνεργαζόµενης ισχύει και για το φυσικό 

πρόσωπο; 

 

Σύµφωνα µε τον καν. 800/2008 της Ε.Ε. που αναλύεται στο παράρτηµα Ι του Οδηγού 

Προγράµµατος σε ορισµένες περιπτώσεις ισχύει η έννοια της συνδεδεµένης και 

συνεργαζόµενης και για τα φυσικά πρόσωπα. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

συµπληρώσουν µε τη δέουσα προσοχή τους σχετικούς πίνακες στην υποβολή της πρότασης 

καθώς και την Υ.∆. που αφορά στην ιδιότητα της ΜΜΕ του καν. 800/2008 της Ε.Ε.  

 

16. Εφόσον µία επιχείρηση επιλέξει να αγοράσει τον εξοπλισµό µε Leasing τι θα 

πρέπει να προσκοµίσει; 

 

Σύµφωνα µε τον Οδηγό του Προγράµµατος, είναι επιλέξιµη η αγορά εξοπλισµού µε Leasing 

εφόσον η σχετική σύµβαση µεταξύ της Τράπεζας και της επιχείρησης έχει ολοκληρωθεί µε την 

ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η κυριότητα του εξοπλισµού έχει περιέλθει στην 

κυριότητα του φορέα της επένδυσης (επιχείρηση).  

Πέρα από τη σύµβαση µε την Τράπεζα η επιχείρηση µε τη λήξη του φυσικού και οικονοµικού 

αντικειµένου του έργου της, θα πρέπει να προσκοµίσει για την πιστοποίηση των σχετικών 

δαπανών τα απαραίτητα παραστατικά (µισθώµατα, τιµολόγια, εξοφλητικές αποδείξεις, 

παραστατικά εξόφλησης κλπ) καθώς επίσης βεβαίωση της Τράπεζας στην οποία θα 

βεβαιώνεται η λύση της σύµβασης και ότι η κυριότητα του εξοπλισµού περιέρχεται στην 



 

επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση η πιστοποίηση των δαπανών αγοράς παγίων µε 

Leasing θα γίνει µόνο στην ολοκλήρωση του έργου και όχι ενδιάµεσα και υπό την 

προϋπόθεση της απόκτησης της κυριότητας των παγίων από την επιχείρηση.  

 

17. Πώς θα γίνει η υποβολή αιτήσεων του προγράµµατος. Αν υποβάλλουν όλοι µαζί 

θα υπάρξει πρόβληµα; 

 

Η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων περιγράφεται λεπτοµερώς 

στη σελ. 25-26 του Οδηγού του Προγράµµατος. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι 

υποβάλλουν την πρότασή τους την ίδια µέρα έχει ληφθεί µέριµνα για την αποφυγή 

προβληµάτων στην ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων.  

 

18. Το πλαφόν των €70.000 ισχύει για το σύνολο των κωδικών που θα προµηθευτεί 

κάποιος από τον ίδιο κατασκευαστή, ή ισχύει για κάθε κωδικό αντίστοιχα; 

Επιλέξιµη είναι η δαπάνη επί της προσφοράς του Κατασκευαστή ή του Ενδιάµεσου 

προµηθευτή; 

 

Το πλαφόν των 70.000 ευρώ που αναφέρεται στη σελ. 17 του Οδηγού του Προγράµµατος 

ισχύει για κάθε δαπάνη που η καθαρή αξία του τιµολογίου είναι πάνω από €70.000, 

ανεξαρτήτως προµηθευτή.  

Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες του ενδιάµεσου προµηθευτή µόνο εφόσον προσκοµιστεί επίσηµη 

βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι είναι επίσηµος αντιπρόσωπος καθώς επίσης και τα 

παραστατικά πώλησης από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον προµηθευτή. Κατά συνέπεια 

όταν µία επιχείρηση υποβάλλει προσφορά από προµηθευτή και όχι από κατασκευαστικό οίκο 

για µηχάνηµα πάνω από 70.000 ευρώ καθαρής αξίας θα πρέπει να γνωρίζει ότι κατά την 

πιστοποίηση του µηχανήµατος θα ζητηθούν τα παραπάνω έγγραφα/παραστατικά. 

 

Είναι λοιπόν χρήσιµο τα εν λόγω έγγραφα εφόσον δύναται η επιχείρηση, να υποβληθούν κατά 

την υποβολή της πρότασης προκειµένου η επιχείρηση να γνωρίζει εξ αρχής την επιλεξιµότητα 

της εν λόγω δαπάνης.  

 

19. Τι ορίζεται ως «διασκευασµένο µεταφορικό µέσο»; Μόνο τα διασκευασµένα 

µεταφορικά µέσα είναι επιλέξιµα τελικά στο πρόγραµµα; 

 

α) Τα διασκευασµένα µεταφορικά µέσα είναι ειδικά οχήµατα για την µεταφορά αποβλήτων 

που απαιτούν συγκεκριµένες προδιαγραφές και τροποποιήσεις στο εσωτερικό του 

µεταφορικού µέσου(όχι επιβατικού).  



 

β) Σύµφωνα µε τον αντικειµενικό σκοπό και τον Οδηγό του Προγράµµατος επιλέξιµα είναι τα 

µεταφορικά οχήµατα (πλην επιβατικών) εντός και εκτός επιχείρησης, όχι µόνο τα 

διασκευασµένα, αλλά και αυτά τα οποία εξυπηρετούν το γενικό στόχο του προγράµµατος.  

 

 


