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Δνημεπωηικό Γεληίο 
 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΠΑΡΟΥΗ ΥΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΓΩΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΜΔ  ΒΑΗ ΣΟ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΤΣΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ - 

EMAS 
 

Διζαγωγή  
Τν ζρέδην αθνξά ηελ παξνρή θηλήηξσλ ππό κνξθή θξαηηθήο ρνξεγίαο, ζε λνκηθά πξόζσπα – ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο από όινπο ηνπο ηνκείο, πνπ ζθνπεύνπλ λα εγθαηαζηήζνπλ Σρέδην Πεξηβαιινληηθήο 
Δηαρείξηζεο ζύκθσλα κε ην EMAS, ην νπνίν ζηνρεύεη ζηε (λ): 
 
α) αληηκεηώπηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πηπρώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηε κείσζε ηεο ρξήζεο θπζηθώλ πόξσλ 
θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο. 
 
β) ηε κείσζε ηεο ρξήζεο θπζηθώλ πόξσλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηνπο επίδνζεο. 
 
Εηδηθόηεξα, ην Σρέδην Παξνρήο Κξαηηθώλ Χνξεγηώλ 2012 απνζθνπεί ζηελ αύμεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 
απόδνζεο ησλ νξγαληζκώλ. 
 

 
Ένηαζη ενίζσςζηρ 

Τν ύςνο ηεο ρνξεγίαο αλέξρεηαη ζην 70% ησλ δαπαλώλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
ηνπ Σ.Π.Δ. θαη γηα ηελ επαιήζεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επηθύξσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δήισζεο.  Τν 
κέγηζην ύςνο ηεο ρνξεγίαο πνπ ηζρύεη γηα όινπο ηνπο ηνκείο (κε εμαίξεζε απηνύο ηεο πξσηνγελνύο 
παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη ηεο αιηείαο), αλά θαηεγνξία δαπάλεο, είλαη ην αθόινπζν: 

 Δαπάλεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ην ζρεδηαζκό, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Σ.Π.Δ.: Μέρξη 
€3.000 

 Δαπάλεο επαιήζεπζεο ηνπ Σ.Π.Δ. θαη επηθύξσζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δήισζεο θαηά EMAS: 
Μέρξη €2.500 

 Δαπάλεο Μεηαπήδεζεο από ISO 14001 ζε EMAS: Μέρξη €2.900. 
 
Σεκεηώλεηαη όηη ην Σρέδην εκπίπηεη ζηηο Εληζρύζεηο Ήζζνλνο Σεκαζίαο (De Minimis) πνπ θαζνξίδεη σο 
αλώηαην πνζό ελίζρπζεο ην πνζό ησλ €200.000 αλά δηθαηνύρν, ζε νπνηαδήπνηε πεξίνδν ηξηώλ 
νηθνλνκηθώλ εηώλ (κε εμαίξεζε ηνπο ηνκείο πξσηνγελνύο παξαγσγήο γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη αιηείαο). 
 

 
Μη επιλέξιμερ δαπάνερ 

 Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζα ππνβάινπλ αίηεζε πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ κε εμσηεξηθό ζπλεξγάηε / 
εκπεηξνγλώκνλα γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Σ.Π.Δ. θαηά EMAS ή 
λα αλαιάβνπλ ηελ πξνεηνηκαζία κε δηθό ηνπο πξνζσπηθό, πεξίπησζε ζηελ νπνία νη δαπάλεο 
ακνηβήο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο επηρείξεζεο είλαη κε επηιέμηκεο. 

 

 Δελ πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. ζε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία δαπαλώλ, θαζώο δε ζεσξείηαη επηιέμηκε 
δαπάλε. 
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Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ 

Αίηεζε δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Μεηξών ηνπ 
Έθνξνπ Εηαηξεηώλ θαη έρεη πάξεη Πνιενδνκηθή Άδεηα (όπνπ απαηηείηαη) γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο.  Δελ 
δηθαηνύηαη λα ππνβάιεη αίηεζε επηρείξεζε πνπ εγθξίζεθε γηα νπνηαδήπνηε επηρνξήγεζε από άιιν Σρέδην 
γηα ηνλ ίδην ζθνπό, όπσο γηα ηελ εγθαζίδξπζε Σ.Π.Δ. θαηά EMAS.  Μηα επηρείξεζε πνπ ζα κεηαπεδήζεη 
από ην ISO 14001 ζην EMAS ζα επηρνξεγείηαη κόλν γηα ηηο αλαγθαίεο αιιαγέο. 

 
 
Τποβολή αιηήζεων 
Η ηειηθή εκεξνκελία ππνβνιήο αηηήζεσλ γηα ην Σρέδην είλαη ε 14

η
 επηεμβπίος 2012.  Δηθαίσκα 

ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ όζεο επηρεηξήζεηο ππέβαιαλ αίηεζε θαηαρώξεζεο ζην Μεηξών EMAS ην 
αξγόηεξν κέρξη ηελ 31

η
 Αςγούζηος 2012. 

 

 
Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ 
Μνλάδα Grants & Incentives, Grants_IncentivesCY@deloitte.com ή ζην 25 868623 / 25 868611.  
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