
 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» 

Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας 

 Εξοικονόμηση Ενέργειας  - Χρήση ΑΠΕ  

 Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 Βελτίωση των διεργασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών,  διαδικασιών 

 

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 
 

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως το 100% του έργου)  
 Μηχανήματα για τον εκσυγχρονισμό/επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας. 
 Συστήματα τυποποίησης προϊόντων/ υπηρεσιών και αυτοματοποίησης παραγωγής. 
 Εργαστηριακός εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων (εργαστηρ. μετρήσεις, δοκιμές, αναλύσεις κα). 
 Εξοπλισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών, π.χ. νέα συστήματα 

θέρμανσης - ψύξης, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός λεβητοστασίου (κυκλοφορητές, καμινάδα, 
αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, ηλιακά πάνελ/ συλλέκτες, ικριώματα, εναλλάκτες), αναβάθμιση 
κλιματισμού, διαχείριση (άεργου) ενέργειας, συστήματα φωτισμού.  
 Εξοπλισμός για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας όπως 

αντικατάσταση καυσίμου, ηλεκτροκινητήρες υψηλής ενεργειακής απόδοσης προδιαγραφών Ι.Ε.4, 
αντικατάσταση αποσυμπιεστών/ ψυκτικών συγκροτημάτων/ καυστήρων/λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων με 
νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου, σύστημα EMS για τους χώρους, 
αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α. 
 Εξοπλισμός για τη προστασία περιβάλλοντος, π.χ. δαπάνες διαχείρισης υγρών & στερεών αποβλήτων, 

μονάδες περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υδάτων, ατμόσφαιρας, μείωση κατανάλωσης νερού κα. 
 Εξοπλισμός μεταφοράς εμπορευμάτων (εντός της επιχείρησης) όπως ηλεκτροκίνητα ή μηχανοκίνητα 

ανυψωτικά, περονοφόρα τύπου ΚΛΑΡΚ. Ειδικές εγκαταστάσεις όπως  ψυκτικός θάλαμος για μετατροπή 
επαγγελματικού αυτοκινήτου,  εκσκαφείς κ.λ.π. 
 Εξοπλισμός Πληροφορικής - Επικοινωνίας π.χ. συστήματα αυτόματης σήµανσης, ιχνηλασιµότητας, 

κοστολόγησης και τιμολόγησης, εξοπλισμός INTRANET (VPN),  
 Εξειδικευμένα λογισμικά τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS και για την διαχείριση πελατών ή προσωπικού 

της επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α). 
 Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων credit control management ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, 
 Συμμετοχή σε ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces) τύπου B2C, B2B /B2E.  
 Ανάπτυξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 2.500 €). 
 Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 4.000 €). 

 

*Ο Εξοπλισμός /Λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργια & αμεταχείριστα. 
 

2. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών (έως το 100% του έργου) 
  Πιστοποίηση & Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με τα εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (CE, ΕΝ 15088, ΕΝ 998-2, ΕΝ 1090-1) 
 Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με τα εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα π.χ. ISO 9001, ΕΛΟΤ EN ISO 45001, EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000, ISO 27001, ISO 
50001, ISO 14001, EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485, Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, 
Kosher), Ιδιωτικά πρότυπα (FSCC 22000, BRC, IFS v.6 κ.α)  (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 10.000 € / ανά 
Πιστοποίηση). 



 

 

 
 Κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 1.500 €). 
 Κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 5.500 €). 
 Ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 8.000 €). 
 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 
 

* Οι δαπάνες Πιστοποίησης και Κατοχύρωσης είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης 
Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης/ Κατοχύρωσης. 

 

3. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας - Ετικέτας - Branding (έως το 25% του έργου) 
 Υπηρεσίες σχεδιασμού/ επανασχεδιασμού συσκευασίας (μέγιστο επιλέξιμο ποσό 6.000 €/ ανά προϊόν). 
 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 2.000 €/ ανά προϊόν). 
 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) (μέγιστο ποσό 2.000 €/ ανά προϊόν). 

 

* Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού είναι επιλέξιμες εφόσον καταλήγουν σε αντικατάσταση 
της υφιστάμενης συσκευασίας/ ετικέτας/ εταιρικής ταυτότητας.  

 

4. Ψηφιακή Προβολή (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως  15.000 €) 
 Ψηφιακή διαφήμιση σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες 

προορισμού των προϊόντων π.χ google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.λ.π. (μέγιστο επιλέξιμο 
ποσό έως 1.000 €/ ανά μήνα και έως 12 μήνες) 
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, 

ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 2.000 €). 
 

*Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε blog και προσωπικές ιστοσελίδες. 
** οι συμβουλευτικές υπηρεσίες απαιτείται να καταλήγουν σε εφαρμογή από τις επιχειρήσεις των προτεινόμενων 
παρεμβάσεων  

 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Τεχνικές Μελέτες (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως  16.000 €) 
 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού π.χ. υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή 

για την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών 
κ.λ.π.  (μέγιστο επιλέξιμο ποσό ως 12.000 €). 
 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 4.000 €). 

 

6. Μεταφορικά μέσα (έως το 50% του έργου) 
 Προμήθεια οχημάτων αποκλειστικά επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών 

της επιχείρησης. 
 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε 

κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG) (μέγιστο επιλέξιμο ποσό από 
2.000 € έως 12.000€ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και του κινητήρα μετατροπής). 

 

*Το όχημα θα πρέπει να είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας εμπορικής χρήσης. 

 

7. Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό) (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως  30.000 € 

για 2 άτομα & έως 20% επί του έργου). Οι  επιχορηγούμενες θέσεις αφορούν σε Εξαρτημένη πλήρη ή μερική 
απασχόληση, που δεν επιδοτούνται από άλλο πρόγραμμα.  

 

*Δεν επιχορηγείται η πρόσληψη συγγενών α, β βαθμού και συζυγών των ιδιοκτητών, μετόχων / εταίρων.  

 

 

  Οι παραπάνω δαπάνες είναι ενδεικτικές και δεν περιορίζονται μόνο στα παραδείγματα.  

 


