
 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  
«ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  

Οι δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων ανήκουν στις εξής κατηγορίες: 

 Εξοικονόμηση Ενέργειας – Χρήση ΑΠΕ 

 Αναβάθμιση Υγιεινής και Ασφάλειας στις διαδικασίες και τους χώρους λειτουργίας  

 Διευκόλυνση πρόσβασης των ΑμΕΑ  

 Ενσωμάτωση εξειδικευμένων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 Βελτίωση των διεργασιών εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών 

 

Ενδεικτικά οι επιλέξιμες δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 
 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (ως το 100% του έργου) 
 

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (σε κτίριο & περιβάλλοντα χώρο), όπως θερμομόνωση, 
συστήματα σκίασης, αντικατάσταση κουφωμάτων, φύτευση δώματος, εξοπλισμός και συστήματα 
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, συστήματα 
κλιματισμού, συστήματα ελέγχου φωτισμού κ.α. 
 Παρεμβάσεις για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας (σε κτίριο & περιβάλλοντα χώρο), όπως 

συστήματα ασφαλείας, τοποθέτηση αντιολισθητικού δαπέδου, αντικατάσταση / επισκευή 
στεγών, κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων κ.α. 
 Παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα των ΑμΕΑ (σε κτίριο & περιβάλλοντα χώρο). 
 

* Απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του 
ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. 
** Απαιτείται η ύπαρξη οικοδομικής άδειας και όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις / αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η 
κείμενη νομοθεσία.  

 
2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός παραγωγής - Λοιπός Εξοπλισμός (ως το 100% του έργου)  

 

 Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή/ και προστασία του περιβάλλοντος, π.χ. μείωση 
κατανάλωσης νερού, αγορά ηλεκτρικών/ ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήμανσης Α, 
εξοπλισμός διαχείρισης των υγρών & στερεών αποβλήτων, εξοπλισμός και εργασίες για τη 
μείωση αέριων ρύπων και όχλησης κ.α. 
 Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης, π.χ. 

συστήματα φωτισμού ασφαλείας, ενεργητικής πυροπροστασίας, ανίχνευσης διαρροών (πχ 
υγραερίου, νερού), ασφαλείας (π.χ. συναγερμός – κάμερες), ιατρικού εξοπλισμού παροχής 
πρώτων βοηθειών, ατομικά μέσα προστασίας για τους εργαζόμενους κ.α.  
 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης  (Κατ’ εξαίρεση το κόστος 

της εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμο έως το 30% του έργου).  
 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ, όπως Λογισμικά συστήματα & εφαρμογές, ERP, CRM, PDAs, 

BARCODE READERS,  CHANNEL MANAGEMENT κτλ.  
 Συμμετοχή σε ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces) τύπου B2C, B2B /B2E.  
 Ανάπτυξη και αναβάθμιση ιστοσελίδας (μέγιστο επιλέξιμο ποσό δαπάνης έως 2.500 €)  
 Ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (μέγιστο ποσό έως 4.000 €). 

  
 

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



 

 

3. Μεταφορικά Μέσα  
 

 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου - εστίασης με ΚΑΔ 45,47,56 (μέγιστο επιλέξιμο 
ποσό έως 25.000 € και έως το 30% του έργου). 
 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις εκπαίδευσης/ κοινωνικής μέριμνας με ΚΑΔ 85, 88 (έως 100% 

του έργου). 
 Μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου / βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου 

πετρελαίου / βενζίνης - φυσικού αερίου CNG (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 12.000 €). 
 

*Το Μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο & αμεταχείριστο, να διαθέτει άδεια εμπορικής χρήσης 
και να ανήκει στην κυριότητα της επιχείρησης. 

 

4. Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα 
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (έως 2 πιστοποιήσεις) 
  

 Πιστοποίηση Υπηρεσιών (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 7.000 €). 
 Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 7.000 €). 
 

* Ενδεικτικά επιχορηγούνται πιστοποιήσεις για ISO 9001, EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000, ΕΛΟΤ EN ISO 45001, ISO 27001, 
ΕΛΟΤ 1433, ISO 29990, ISO 14001.  
** Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών είναι επιλέξιμες μόνο στην 
περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης/ Διαπίστευσης. 

 

5. Δαπάνες Τεχνικών Μελετών, Παρακολούθησης Επένδυσης και Κατάρτισης 
 

 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών, σύμφωνα 
με εθνικά, εναρμονισμένα/ λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (μέγιστο επιλέξιμο ποσό ως 
8.000 €). 
 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 4.000 €). 
 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα πρώτων βοηθειών - καρδιοαναπνευστική αναζωογόνησης - 

χρήσης εξωτερικού απινιδωτή κτλ (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 80 € ανά εργαζόμενο - έως 5 
άτομα). 

 

* Οι δαπάνες κατάρτισης προσωπικού, είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη του 
ζητούμενου Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.  

 

6. Ψηφιακή Προβολή (μέγιστο επιλέξιμο ποσό έως 8.000 €) 
 

 Προβολή ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες π.χ  google 
ads, facebook ads, Instagram ads, youtube (μέγιστο επιλέξιμο ποσό 500 € / μήνα και μέχρι 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 προβολής σε blog, και προσωπικές ιστοσελίδες. 

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

30.000 € για 2 άτομα & έως 40% 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.  

 


