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Πεοίληφη Ποξγοάμμαςξπ

Επιλένιμεπ εμέογειεπ

Η Ποάνη «Ποάριμξπ Τξσοιρμόπ» ρςξ πλαίριξ ςξσ Ε.Π.
«Αμςαγχμιρςικόςηςα και Επιυειοημαςικόςηςα» 2007-2013
(ΕΠΑΕ), απξςελεί ξσριαρςική εσκαιοία για ςξμ
εκρσγυοξμιρμό ςχμ νεμξδξυειακώμ μξμάδχμ μέρχ ςηπ
βελςίχρηπ ςηπ εμεογειακήπ απξδξςικόςηςαπ ςχμ κςιοιακώμ
εγκαςαρςάρεχμ, ςηπ ενξικξμόμηρηπ εμέογειαπ, ςηπ
ρχρςήπ και σπεύθσμηπ διαυείοιρηπ ύδαςξπ και
απξοοιμμάςχμ, καθώπ και ςηπ σλξπξίηρηπ διαδικαριώμ
πξσ δεμ επιβαούμξσμ ςξ πεοιβάλλξμ και ποξχθξύμ ςημ
πεοιβαλλξμςική εσαιρθηςξπξίηρη.

Πεοιλαμβάμξσμ ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ:
o Βελςίχρη ςηπ εμεογειακήπ απόδξρηπ και ανιξπξίηρη
Αμαμεώριμχμ Πηγώμ Εμέογειαπ (Α.Π.Ε.) με ρςόυξ ςημ
ενξικξμόμηρη εμέογειαπ
o Αμάπςσνη και εταομξγή ρσρςημάςχμ ενξικξμόμηρηπ
ύδαςξπ
o Διαυείοιρη απξοοιμμάςχμ (ούπαμρη, ρςεοεά και
σγοά απόβληςα)
o Αμάπςσνη ποάριμχμ πξλιςικώμ και διαδικαριώμ και
εμρχμάςχρη ποξςύπχμ
o Εμημέοχρη και ποξβξλή

Ειδικόςεοα αποσκοπεί ρςημ:
‐ Αμάπςσνη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ ρσμείδηρηπ και ςηπ
εςαιοικήπ
κξιμχμικήπ
εσθύμηπ
ςχμ
ςξσοιρςικώμ
επιυειοήρεχμ
‐Αμαβάθμιρη ςχμ ποξρτεοόμεμχμ σπηοεριώμ ςχμ
ςξσοιρςικώμ μξμάδχμ, ςη βελςίχρη ςηπ πξιόςηςαπ ςχμ
παοευόμεμχμ σπηοεριώμ και ςχμ πεοιβαλλξμςικώμ ςξσπ
επιδόρεχμ.
‐ Δημιξσογία σπξδξμώμ και ρυεδίχμ δοάρεχμ πξσ
πληοξύμ ςα κοιςήοια ξικξλξγικήπ πιρςξπξίηρηπ.

Ποξϋπξθέρειπ ρσμμεςξυήπ
1) Η επιυείοηρη δοαρςηοιξπξιείςαι χπ ςξσοιρςικό
καςάλσμα ρςημ ελλημική επικοάςεια αμεναοςήςχπ
καςηγξοίαπ και σπάγεςαι ρε έμαμ από ςξσπ ενήπ Κχδικξύπ
Αοιθμξύπ Δοαρςηοιόςηςαπ:
55.1 Ξεμξδξυεία και παοόμξια καςαλύμαςα
55.2 Καςαλύμαςα διακξπώμ και άλλα καςαλύμαςα
ρύμςξμηπ διαμξμήπ (Εναιοξσμέμηπ ςηπ 55.20.19)
55.30.11 Υπηοερίεπ καςαρκήμχρηπ (κάμπιμγκ)
2) Η επιυείοηρη λειςξσογεί μόμιμα, διαςηοώμςαπ ρε ιρυύ
όλεπ ςιπ ποξβλεπόμεμεπ από ςξ μόμξ άδειεπ λειςξσογίαπ.
3) Η επιυείοηρη είμαι στιρςάμεμη με ημεοξμημία Έμαονηπ
Δοαρςηοιόςηςαπ ποιμ ςημ 01.01.2009.
4) Η Επιυείοηρη δεμ έυει λάβει καςά ςημ ςελεσςαία ςοιεςία
επιυξοηγήρειπ καμόμα De Minimis, ξι ξπξίεπ αθοξιρςικά
μαζί με ςημ αιςξύμεμη επιυξοήγηρη σπεοβαίμξσμ ςα
200.000 εσοώ.
5) Η επιυείοηρη δεμ έυει λάβει άλλεπ κοαςικέπ εμιρυύρειπ
για ςιπ ίδιεπ επιλένιμεπ δαπάμεπ.
6) Η επιυείοηρη δεμ είμαι ποξβλημαςική.
7) Δεμ εκκοεμεί ρε βάοξπ ςηπ επιυείοηρηπ διαδικαρία
αμάκςηρηπ, μέοξσπ ή όλξσ, υξοηγηθείραπ εμίρυσρηπ.
8) Η επιυείοηρη έυει σπξβάλει μία μόμξ ποόςαρη έογξσ
για κάθε Αοιθμό Φξοξλξγικξύ Μηςοώξσ και έυει
καςαθέρει ςξ ρύμξλξ ςχμ απαιςξύμεμχμ δικαιξλξγηςικώμ.
9) Τξ ύφξπ ςξσ ποξϋπξλξγιρμξύ ςξσ ποξςειμόμεμξσ
επεμδσςικξύ ρυεδίξσ δεμ ποέπει μα σπεοβαίμει ςξμ κύκλξ
εογαριώμ/ακαθάοιρςχμ ερόδχμ ςηπ επιυείοηρηπ καςά ςξ
ξικξμξμικό έςξπ 2009.

Επιυξοηγξύμεμεπ δαπάμεπ
o
o
o
o
o

Ενξπλιρμόπ, από 60% έχπ 100% ςξσ ρσμόλξσ
Κςιοιακά & Εγκαςαρςάρειπ έχπ 20%
Πιρςξπξίηρη έχπ 15%
Αμξιβέπ ρσμβξύλχμ έχπ 6%
Εμημέοχρη & ποξβξλή έχπ 5%

Ποξϋπξλξγιρμόπ
Ο ελάυιρςξπ ποξϋπξλξγιρμόπ αμά σπξβαλλόμεμξ
επεμδσςικό ρυέδιξ αμέουεςαι ρςιπ €15.000,00 και ξ
μέγιρςξπ ποξϋπξλξγιρμόπ μπξοεί μα αμέουεςαι μέυοι ςξσ
πξρξύ ςχμ €400.000,00 (ετόρξμ δεμ νεπεομά ςξμ κύκλξ
εογαριώμ ςηπ αιςξύραπ επιυείοηρηπ για ςξ 2009.

Πξρξρςά επιυξοήγηρηπ
Τξ ύφξπ ςηπ Δημόριαπ Χοημαςξδόςηρηπ χπ πξρξρςό επί
ςξσ ρσμξλικξύ ποξϋπξλξγιρμξύ ςξσ επεμδσςικξύ
ρυεδίξσ ξοίζεςαι ρςξ 40%. Επιπλέξμ ποξραύνηρη καςά
5% δίμεςαι ρε επεμδσςικά ρυέδια πξσ σλξπξιξύμςαι ρε
μηριά με πληθσρμό κάςχ ςχμ 3.100 καςξίκχμ.
Τξ σπόλξιπξ ςξσ εγκεκοιμέμξσ ποξϋπξλξγιρμξύ θα
καλύπςεςαι με ιδιχςική ρσμμεςξυή ςξσ δικαιξύυξσ ςηπ
εμίρυσρηπ. Η ιδιχςική ρσμμεςξυή δύμαςαι μα
απξςελείςαι εν’ ξλξκλήοξσ από δαμειρμό.

Τπξβξλή και σλξπξίηρη ποόςαρηπ
Οι ποξςάρειπ σπξβάλλξμςαι ηλεκςοξμικά από 20
Δεκεμβοίξσ 2010 έχπ και 25 Υεβοξσαοίξσ 2011, μέρχ
ςξσ διαδικςσακξύ ςόπξσ www.ependyseis.gr/mis.
Η υοξμική διάοκεια ξλξκλήοχρηπ ςχμ επεμδσςικώμ
ρυεδίχμ πξσ θα εγκοιθξύμ είμαι 18 μήμεπ.

Η NanoDomi με ςξ ενειδικεσμέμξ δίκςσξ
ρςελευώμ και ρσμεογαςώμ αμαλαμβάμει μα:
ρυεδιάρει ςημ επέμδσρή ραπ
ρσμςάνει ςξμ τάκελξ σπξβξλήπ και ςιπ
μελέςεπ
ποξμηθεύρει με ενξπλιρμό Α.Π.Ε. ςξ έογξ
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