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Χρηµατοδοτήσεις 40 εκατ. για διαχείριση αποβλήτων 

Από 200.000 έως και 5.000.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο  
 
Σάββατο, 06 Ιουλίου 2019 

Επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο την επιχειρηµατική αξιοποίηση υγρών και στερεών 
αποβλήτων χρηµατοδοτεί το νέο πρόγραµµα «Περιβαλλοντικές Υποδοµές: Ενίσχυση 
Εγκαταστάσεων ∆ιαχείρισης Αποβλήτων».  

Όπως ορίζει το πρόγραµµα, τα απόβλητα ύστερα από επεξεργασία θα µπορούν να 
επανεισαχθούν στον κύκλο παραγωγής και να επαναχρησιµοποιηθούν ως πρώτες ύλες, υλικά 
ή ουσίες ώστε να εξυπηρετήσουν και πάλι είτε την αρχική τους χρήση είτε άλλες χρήσεις.  

Ο προϋπολογισµός του προγράµµατος ανέρχεται στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ το ύψος των 
επενδυτικών σχεδίων που θα χρηµατοδοτηθούν µπορεί να κυµαίνεται από 200.000 έως και 
5.000.000 ευρώ. 

Η υποβολή των αιτήσεων θα αρχίσει στις 9 Σεπτεµβρίου και τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 µηνών από την ηµεροµηνία ένταξης στο πρόγραµµα. Το 
ύψος της επιδότησης καθορίζεται από το µέγεθος της επιχείρησης και την περιοχή στην οποία 
δραστηριοποιείται. Πάντως το ανώτατο ύψος είναι το 50%. 

Επιλέξιµες επιχειρήσεις  

∆ικαίωµα συµµετοχής στο πρόγραµµα έχουν οι υφιστάµενες, οι νέες και οι υπό σύσταση πολύ 
µικρές, µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση ενέργειες 
είναι οι εξής:  

1. Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συµπεριλαµβανοµένης της προκαταρκτικής διαλογής 
και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων. 

2. Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών µετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευµάτων 
υλικών από τα µέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης. 

3. Προσωρινή αποθήκευση: αποθήκευση εν αναµονή επεξεργασίας, ανάλογα µε τον τύπο 
αποβλήτων, το µέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής. 

4. Επεξεργασία: κάθε είδους εργασία προετοιµασίας πριν από την ανάκτηση. 

5. Ανάκτηση: οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσµα είναι ότι απόβλητα 
εξυπηρετούν ένα χρήσιµο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά τα οποία, υπό άλλες συνθήκες, 
θα έπρεπε να χρησιµοποιηθούν για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένης λειτουργίας, ή ότι 
απόβλητα υφίστανται προετοιµασία για την πραγµατοποίηση αυτής της λειτουργίας. 

Στο πλαίσιο των εργασιών ανάκτησης παρατίθενται ενδεικτικά οι εργασίες: 

Ανακύκλωσης: οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης µε την οποία τα απόβλητα µετατρέπονται εκ 
νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον 
αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. 

Προετοιµασίας για επαναχρησιµοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, 
καθαρισµό ή επισκευή, µε την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχείων προϊόντων που 
αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιµάζονται προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν. 
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Υπογραµµίζεται ότι η κατηγορία ενέργειας, επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει 
αποδεδειγµένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο, καθώς ο απώτερος στόχος των επιλέξιµων 
ενεργειών της δράσης είναι η παραγωγή δευτερογενών πρώτων υλών από εργασίες 
αξιοποίησης και ανάκτησης αποβλήτων.  

Σηµειώνεται ότι το τελικό παραγόµενο προϊόν είναι προϊόν που δεν συµπεριλαµβάνεται στον 
Πίνακα που προβλέπεται στο Άρθρο 38 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Πάντως η διάθεση αποβλήτων ως µοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του 
παραρτήµατος Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιµο το επενδυτικό σχέδιο. 

Κατηγορίες αποβλήτων 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος, επιλέξιµες είναι οι κατηγορίες αποβλήτων όπως αυτές 
περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων: α) του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣ∆Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν 
µε την Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 49 της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του 
Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.∆.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης ∆ηµιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν µε την 51373/4684/ 25-11-2015 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015», καθώς επίσης και β) της υπ' αρ. 
62952/5384 αρ. ΚΥΑ έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΕΣ∆ΕΑ), σύµφωνα µε το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016). 

Οι επιλέξιµες δαπάνες 

Κατά τη διαµόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόµενου επιχορηγούµενου 
προϋπολογισµού επενδυτικών σχεδίων είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούµενων 
δαπανών µε τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιµων δαπανών: 

1. Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό στο ποσό του 
επιχορηγούµενου προϋπολογισµού του έργου το 35%. 

2. Μηχανήµατα - Εξοπλισµός µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό το 100%. 

3. Μεταφορικά µέσα µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό το 30%. 

4. Πιστοποίηση συστηµάτων, δαπάνες εργαστηριακών δοκιµών µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό 
το 5% (και µέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης). 

5. Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας µε µέγιστο επιλέξιµο 
ποσοστό το 5%. 

6. Συµµετοχή σε Εκθέσεις µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό το 10%. 

7. Εξειδικευµένα Λογισµικά και Υπηρεσίες Λογισµικού µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό το 10%. 

8. Τεχνική/ Συµβουλευτική Υποστήριξη µε µέγιστο επιλέξιµο ποσοστό το 10%.  

Σταµάτης Ζησίµου - zstam@naftemporiki.gr  

 


