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7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

7.1 Επιλέξιμες Ενέργειες 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν δυνάμει υπό ένταξη, στη παρούσα Δράση, δραστηριότητες 
που προβαίνουν σε εργασίες αξιοποίησης αποβλήτων δύναται να εκτελούν πέραν της 
αξιοποίησης και ανάκτησης και λοιπές εργασίες διαχείρισης/εναλλακτικής διαχείρισης 
επιλέξιμες για την παρούσα Δράση 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 το 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. 

Υπογραμμίζεται ότι: 

 η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης θα πρέπει να υπάρχει 
αποδεδειγμένα σε κάθε επενδυτικό σχέδιο. 

 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 
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συμπεριλαμβάνεται στον Πίνακα που προβλέπεται στο Άρθρο 38 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 η διάθεση αποβλήτων ως μοναδική ενέργεια (εργασίες διάθεσης D του παραρτήματος 
Ι του Ν.4042/2012) δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. 

 

7.2 Επιλέξιμες Κατηγορίες Αποβλήτων 

Όλες οι κατηγορίες αποβλήτων όπως αυτές περιγράφονται στον κατάλογο αποβλήτων: α) 
του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων εγκρίθηκαν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 
της 15.12.2015 «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που 
κυρώθηκαν με την 51373/4684/ 25−11−2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής 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 Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 31 
του Ν. 4342/2015. (ΦΕΚ 4326/Β/30.12.2016). 

 

7.3 Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπάνης 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 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: 

Α/Α Κατηγορία Δαπάνης 
Μέγιστο Επιλέξιμο Ποσοστό/ 
Ποσό στον Επιχορηγούμενο 
Προϋπολογισμό του Έργου 

1 Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 25% 

2 Μηχανήματα – Εξοπλισμός  100% 
3 Μεταφορικά μέσα 30% 

4 
Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες 
εργαστηριακών δοκιμών 

5%  

(και μέχρι του ποσού των 7.000€ 
ανά σύστημα διαχείρισης) 

5 
Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 

5% 

6 Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις  15% 

7 
Εξειδικευμένα Λογισμικά και Υπηρεσίες 
Λογισμικού 

10% 
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8 Τεχνική/ Συμβουλευτική Υποστήριξη 10%  

 

Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του 
επενδυτικού σχεδίου. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 
187/26.6.2014), άρθρο 14, το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει το χαρακτήρα αρχικής 
επένδυσης - όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών Όρων του Οδηγού - για 
τις κατηγορίες δαπανών 1, 2, 3, 4 & 7.  

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία 
έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την αντικατάσταση 
εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβη κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η 
οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή κατά τη σχετική 
ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλο ίσης 
τουλάχιστον αξίας και δυναμικότητας / λειτουργικότητας. 

Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.  

Οι δαπάνες που συνδέονται με τη μίσθωση ενσώματων στοιχείων ενεργητικού μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) για τα γήπεδα και τα κτίρια, η μίσθωση πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχιστον τρία έτη 
μετά την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού έργου στην περίπτωση 
των ΜΜΕ.  

β) για τις μονάδες παραγωγής ή τα μηχανήματα, η μίσθωση πρέπει να λαμβάνει τη μορφή 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και να περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς των στοιχείων 
ενεργητικού από τον δικαιούχο της ενίσχυσης κατά τη λήξη της περιόδου μίσθωσης.  

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα ενισχύονται για όσο διάστημα 
υλοποιείται το έργο. 

Όσον αφορά τα άυλα στοιχεία ενεργητικού που επιχορηγούνται με το άρθρο 14 του Καν. 
ΕΕ 651/2014 είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που 
λαμβάνει την ενίσχυση, 

β) πρέπει να είναι αποσβεστέα,  

γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν 
σχέση με τον αγοραστή και 
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δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία 
χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο 
χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. 

 

Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης και επί του τελικά πιστοποιούμενου κόστους αυτής 
δεν θα ελέγχεται η τήρηση των μέγιστων ποσοστών των κατηγοριών δαπανών, παρά μόνο 
τα εγκεκριμένα επιχορηγούμενα ποσά ανά κατηγορία δαπάνης.  

 

Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν θα παραληφθεί ως ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό όταν : 

i. το ποσοστό υλοποίησης του φυσικού σε συνδυασμό με το οικονομικό αντικείμενο 
αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρότερο του 40% του 
αρχικώς εγκεκριμένου και σε κάθε περίπτωση κάτω του ελάχιστου αποδεκτού 
ορίου των 400.000€. 

ii. δεν περιλαμβάνεται η κατηγορία ενέργειας επεξεργασίας και ανάκτησης στο 
υλοποιηθέν επενδυτικό σχέδιο. 

Ειδικότερα: 

Α/Α Δαπάνης 1: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (άρθρο 14 Καν 651/2014) 

Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν ενδεικτικά:  

 Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών (και 
των βοηθητικών τους) εγκαταστάσεων, οι οποίες εξυπηρετούν τον ειδικό σκοπό 
συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων της Δράσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
κτιριακές αυτές εγκαταστάσεις (καθώς και οι βοηθητικές τους) θα χρησιμοποιηθούν 
για την στέγαση ή/και εγκατάσταση νέου παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού ή για 
χώρο μεταφόρτωσης ή προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων/ υλικών και θα 
βρίσκονται εντός του χώρου της επένδυσης. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας 
περιλαμβάνουν το κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την ανέγερση νέων 
κτιριακών εγκαταστάσεων ή την επέκταση / διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών 
εγκαταστάσεων καθώς και την κατασκευή των ειδικών εγκαταστάσεων (ηλεκτρικών 
και υδραυλικών, πυρόσβεσης, πυρασφάλειας, κλιματισμού, εξαερισμού και 
συστημάτων ασφάλειας) .  

 Αναγκαίες κατασκευές και επεκτάσεις, των κτιριακών (και των βοηθητικών τους) 
εγκαταστάσεων, οι οποίες στοχεύουν να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ 
σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του 
Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου υπό τις ίδιες ανωτέρω αναφερόμενες 
προϋποθέσεις και συνθήκες. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνουν το 
κόστος διαφόρων υλικών και εργασιών για την αναμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου του κτιρίου, όπως ασφαλτόστρωση, επικάλυψη με πλάκες πεζοδρομίου κλπ.). 
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 Δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου οι οποίες στοχεύουν να διευκολύνουν 
την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ του 
«Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της δαπάνης είναι η προσκόμιση των 
απαιτούμενων νομιμοποιητικών εγγράφων από τις πολεοδομικές διατάξεις.  

Οι δαπάνες για κτιριακά είναι επιλέξιμες εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση 
ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα  
(9) ετών. Η περίοδος των εννέα (9) ετών υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης. Ειδικά για ανέγερση ή/και επέκταση κτιρίου το μισθωτήριο πρέπει να 
είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες: 

 η δαπάνη για διαμόρφωση γραφείων και για αγορά οικοπέδων  

 οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες καθώς και οι δαπάνες που 
αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη. 

 οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη 
δαπάνες. 

 δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών. 

 

Α/Α Δαπάνης 2: Μηχανήματα – Εξοπλισμός (άρθρο 14 Καν 651/2014) 

Οι δαπάνες στην κατηγορία αυτή, περιλαμβάνουν την προμήθεια, μεταφορά, 
εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικών 
εγκαταστάσεων στους παραγωγικούς και αποθηκευτικούς χώρους στην Ελλάδα που 
αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου. Ενδεικτικά 
περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Κύριο και βοηθητικό εξοπλισμό παραγωγής.    

 Δαπάνες για κατασκευή και επέκταση των υπολοίπων εγκαταστάσεων - πλην 
κτιριακών ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων - όπως δίκτυα και εξοπλισμός 
παραγωγής (ηλεκτρισμός, αέρας, νερό, ατμός, κλπ) για γερανογέφυρες, 
ταινιόδρομους, σιλό, δαπάνες για clean rooms,  δαπάνες για ειδικές απαιτήσεις 
κλιματισμού χώρων υψηλής καθαριότητας, κ.α. 

 Εξοπλισμό ποιοτικού ελέγχου και εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας που εξυπηρετούν το 
σκοπό του επενδυτικού σχεδίου.  

 Συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών που 
εξυπηρετούν το σκοπό του επενδυτικού σχεδίου.  

 Μηχανογραφικό εξοπλισμό π.χ. Η/Υ, εκτυπωτές, εξοπλισμός CAD (Computer Aided 
Design), CAM (Computer Aided Manufactory) και CIM (Computer Integrated 
Manufactory) και δίκτυο INTRANET (VPN). Δεν συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές 
σύνδεσης, εγγυήσεις ή επεκτάσεις εγγυήσεων.  
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 Όλα τα παραπάνω εξυπηρετούν αποκλειστικά την παραγωγική διαδικασία της 
επένδυσης και όχι τη γενική λειτουργία της επιχείρησης. 

Σημειώνεται ότι: 

 ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι 
καινούργιος, αμεταχείριστος καθώς και σύγχρονης τεχνολογίας, να μην υπάρχει 
παρακράτηση της κυριότητας αυτού, να συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
και να εξυπηρετεί το γενικό σκοπό της Δράσης. Επιπλέον, ο εξοπλισμός θα πρέπει να 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις και να συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά. 

 για την πιστοποίηση του καινούργιου θα πρέπει να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση 
από τον κατασκευαστή ή τον προμηθευτή όπου να αναγράφεται ρητά ο σχετικός 
αριθμός παραστατικού, ο τύπος του εξοπλισμού και ο αριθμός πλαισίου ή ο σειριακός 
αριθμός μηχανήματος (εφόσον υφίσταται).  

 στα παραστατικά θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή, να 
περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός με τους αντίστοιχους αριθμούς σειράς 
παραγωγής (serial numbers) όλων των τμημάτων του, το είδος των υλικών που 
χρησιμοποιήθηκαν και το αντικείμενο των εργασιών που εκτελέστηκαν για την 
εγκατάσταση του. 

 για αγορά καινούριου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου 
η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα ή λοιπό 
εξοπλισμό, η εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του 
από τον φορέα της επένδυσης πραγματοποιείται απευθείας από τον κατασκευαστικό 
οίκο. Σε περίπτωση δε που η αγορά του πραγματοποιείται από άλλη επιχείρηση, η 
εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι τα παραστατικά αγοράς 
του συνοδεύονται σε κάθε περίπτωση: 

o από επικυρωμένο αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου 
μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον κατασκευαστικό οίκο προς τον 
προμηθευτή του φορέα της επένδυσης και 

o από βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου ότι ο συγκεκριμένος προμηθευτής 
αποτελεί νόμιμο αντιπρόσωπο του. 

 Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού θα πρέπει τα 
επιχορηγούμενα πάγια να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  Επίσης πρέπει η 
επιχείρηση να διατηρήσει τον εξοπλισμό αυτό στην κατοχή της τουλάχιστον για τρία 
(3) έτη μετά από την ημερομηνία αποπληρωμής της δημόσιας επιχορήγησης. 

 

Επιπλέον: 

 Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο 
όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει, και σε κάθε 
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περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της Απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 «Εθνικοί 
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία Ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015), όπως ισχύει. Στην 
περίπτωση αυτή στην προσκομιζόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εξοπλισμού θα πρέπει να  περιλαμβάνει υποχρέωση αγοράς των στοιχείων 
ενεργητικού από τον δικαιούχο της ενίσχυσης κατά τη λήξη της περιόδου. 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες: 

 δαπάνες για προμήθεια αναλώσιμων υλικών, μικροεργαλείων, ανταλλακτικών  

 δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και 
εκτελωνισμού. 

 Οι συναλλαγματικές διαφορές 

 η δαπάνη για αγορά επίπλων γραφείου. 

 

Α/Α Δαπάνης 3: Μεταφορικά μέσα (πλην επιβατικών και μεικτής χρήσης) (άρθρο 14 Καν 
651/2014) 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την αγορά καινούργιων 
επαγγελματικών μεταφορικών μέσων, με άδεια ιδιωτικής χρήσης καθώς και των ειδικά 
διασκευασμένων καινούργιων μεταφορικών μέσων με σχετική βεβαίωση (π.χ. μετατροπή 
καρότσας από εξουσιοδοτημένο συνεργείο), για χρήση εντός ή εκτός της μονάδας και με 
στόχο την αποκλειστική εξυπηρέτηση του σκοπού του επενδυτικού σχεδίου.  

Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι, στην κυριότητα της επιχείρησης, και με 
προδιαγραφές ρύπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Ως απαραίτητα παραστατικά θεωρούνται: 

 τα πλήρως εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης του προμηθευτή προς την επιχείρηση, στα 
οποία θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και να περιγράφονται 
αναλυτικά το μεταφορικό μέσο και οι αντίστοιχοι αριθμοί πλαισίου και μηχανής. 

 η άδεια πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος (όπου απαιτείται). 

 

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες: 

 η αγορά μεταφορικού μέσου για τη διενέργεια εμπορευματικών μεταφορών για 
λογαριασμό τρίτων.  

 οι δαπάνες για επιβατικά και μεικτής χρήσης οχήματα. 

 οι δαπάνες που αφορούν δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και 
εκτελωνισμού. 
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Α/Α Δαπάνης 4: Πιστοποίηση συστημάτων και Δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών  
(Άρθρο 14 Καν 651/2014) 

Οι δαπάνες αυτές ενδεικτικά αφορούν:  

 Ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 
(ISO 14001 ή ισοδύναμο), ενεργειακής διαχείρισης (ISO 50001 ή ισοδύναμο) & υγείας  
και ασφάλειας (ISO 45001 ή ισοδύναμο) για τις παραγωγικές δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων από διαπιστευμένο φορέα για το συγκεκριμένο πρότυπο.  

 Ενεργειακό έλεγχο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των βασικών προτύπων (ΕΝ 16247 ή 
ISO 50002) 

 Μελέτη υπολογισμού και επαλήθευση ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας κατά 
(ISO 14064-1 ή ισοδύναμο) 

 Κόστος δοκιμών για την πιστοποίηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων της 
επένδυσης σύμφωνα με διεθνή, ελληνικά ή ξένα πρότυπα από διαπιστευμένους 
φορείς. Εξαιρούνται τα σήματα υποχρεωτικού χαρακτήρα για τα οποία οι σχετικές 
δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες.  

 Πιστοποίηση προϊόντων από εγκεκριμένους Φορείς Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Προϊόντων. 

 Κόστος διαπίστευσης εργαστηρίου για την εκτέλεση δοκιμών.  

 

Υπογραμμίζεται ότι: 

 Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι αφορούν την επένδυση 
και ότι κατά την επαλήθευση/ πιστοποίηση/ διαπίστευση  προσκομίζεται το σχετικό 
πιστοποιητικό – βεβαίωση του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει 
εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου ή να υπάρχει βεβαίωση του 
διαπιστευμένου φορέα ότι έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση κι εκκρεμεί η έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

 Οι δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 
ποσό των 7.000€ ανά σύστημα, στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι υπό 
έκδοση μελέτες που οδηγούν στην πιστοποίησή τους. 

 Επιλέξιμη δαπάνη είναι μόνο η δαπάνη για την έκδοση Πιστοποίησης συστημάτων 
διαχείρισης και όχι για την ανανέωση. 

  Οι εν λόγω δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει σύμφωνα με το αρ. 14 του Καν. 
651/2014 να μπορούν να χαρακτηριστούν άυλα στοιχεία ενεργητικού και να δύναται 
να αποσβεστούν. 

 Ο επενδυτής υποχρεούται να διατηρήσει το σχετικό Πιστοποιητικό σε ισχύ για όλη τη 
διάρκεια του επενδυτικού σχεδίου και για τα επόμενα τρία (3) έτη μετά την 
ημερομηνία αποπληρωμής της δημόσιας επιχορήγησης. 
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Α/Α Δαπάνης 5: Απόκτηση, επικύρωση & προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (άρθρο 
28 Καν 651/2014 ) 

Περιλαμβάνεται το σύνολο των δαπανών που θα πραγματοποιηθούν: 

 για την απόκτηση, μεταφορά και χρήση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. άδεια 
χρήσης, royalties, άδεια εκμετάλλευσης, κ.λπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
έργων. Η αποκτώμενη τεχνογνωσία θα πρέπει να συνδέεται με τη μορφή και τους 
στόχους του σχεδίου και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παραδοτέα όπως π.χ. 
Σύμβαση της επιχείρησης με τον οίκο παροχής της τεχνογνωσίας κατατεθημένη στον 
διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr   και εγγραφή στο βιβλίο παγίων (βλέπε πίνακα 
παραδοτέων του Παραρτήματος ΙΙ)  .   

 για την επικύρωση - προστασία υπαρχουσών ευρεσιτεχνιών, εφόσον η διαδικασία 
ολοκληρωθεί εντός της περιόδου υλοποίησης του έργου. 

 

Α/Α Δαπάνης 6:  Συμμετοχή σε εμπορικές Εκθέσεις (άρθρο 19 Καν 651/2014) 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 
συμμετοχή της επιχείρησης σε εκθέσεις που αφορούν στο επενδυτικό σχέδιο [Κανονισμός 
651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (EL L 187/26.6.2014), άρθρο 19]. 

Επισημαίνεται ότι δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και 
διατροφής των συμμετεχόντων. 

 

Α/Α Δαπάνης 7: Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (άρθρο 14 Καν 
651/2014) 

Οι δαπάνες προμήθειας λογισμικού περιλαμβάνουν την Προμήθεια– εγκατάσταση  και 
εφαρμογής καινούργιου εξειδικευμένου λογισμικού, με όλες τις απαραίτητες άδειες 
χρήσης λογισμικού, που συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της 
επιχείρησης και είναι απαραίτητα για τη βελτιστοποίηση της αυτοματοποίησης της 
παραγωγής, στον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων, στην ανάπτυξη 
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων e-business και e-marketing, 
ανάπτυξη εφαρμογής ERP και CRP κτλ., συμπεριλαμβανομένου και του αναγκαίου 
λογισμικού για τη δημιουργία ή ανάπτυξη ηλεκτρονικής αποθήκης στο χώρο του 
βιομηχανοστασίου. 

Υπογραμμίζεται ότι: 

 Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η ιδιοκατασκευή λογισμικού. 

 Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη η ανανέωση αγοράς άδειας χρήστη για το υπάρχον 
λογισμικό της επιχείρησης. 

 Οι δαπάνες αγοράς λογισμικού είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται άμεσα με το 
επενδυτικό σχέδιο. Για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις επιλέξιμες είναι μόνο οι 
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δαπάνες αγοράς λογισμικού που σχετίζονται με τις διεργασίες παραγωγής του 
επενδυτικού σχεδίου.  

 Είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του 
λογισμικού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού συνολικά μέχρι και ποσοστού 
10% του κόστους αγοράς. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο 
όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή. 

 Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web 
Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες 
μετατροπής είναι επιλέξιμες). 

 Απαραίτητα παραστατικά για την περίπτωση αυτή, θεωρούνται τα πλήρως 
εξοφλημένα τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή προς την 
επιχείρηση, στα οποία θα αναφέρεται η επωνυμία του προμηθευτή και θα υπάρχει 
αναλυτική περιγραφή του λογισμικού, με τους αντίστοιχους αριθμούς σειράς (serial 
numbers) όλων των τμημάτων του. Το αποκτώμενο λογισμικό θα πρέπει επίσης να 
μπορεί να καταχωρηθεί στο βιβλίο παγίων της επιχείρησης,  

 Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας προμήθειας λογισμικού, θα πρέπει 
τα επιχορηγούμενα πάγια (άυλα) α. να είναι αποσβεστέα  και να έχουν καταχωρηθεί 
στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα, και β. πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς 
από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.  Επίσης πρέπει η επιχείρηση να 
διατηρήσει το επιχορηγούμενο λογισμικό στην κατοχή της τουλάχιστον για τρία (3) έτη 
μετά από την ημερομηνία αποπληρωμής της δημόσιας επιχορήγησης. 

 

Α/Α Δαπάνης 8: Τεχνική/Συμβουλευτική Υποστήριξη (άρθρο 18 Καν 651/2014) 

Οι δαπάνες αυτές αφορούν υπηρεσίες παρεχόμενες από εξωτερικούς συμβούλους και 
είναι επιλέξιμες σύμφωνα και με το άρθρο 18 του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μόνο στην περίπτωση που οι εν λόγω υπηρεσίες δεν 
συνιστούν διαρκή ή περιοδική δραστηριότητα, ούτε συνδέονται με τις συνήθεις 
λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, π.χ. για συνήθεις φοροτεχνικές υπηρεσίες, 
τακτικές, νομικές και διαφημιστικές υπηρεσίες.   

Οι επιλέξιμες αμοιβές συμβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε:  

 Παροχή υπηρεσιών, παρακολούθησης και διοίκησης του φακέλου του επενδυτικού 
έργου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος. 

 Εκπόνηση συμβουλευτικών μελετών και ερευνών όπως έρευνες αγοράς, μελέτες 
benchmarking, οργάνωσης διοίκησης, αναδιοργάνωσης των επιμέρους λειτουργιών 
της επιχείρησης, ανασχεδιασμού  επιχειρηματικών διαδικασιών (reengineering), 
τυποποίησης διαδικασιών, εκτίμησης επιχειρηματικού κινδύνου (risk analysis), 
marketing plan, κλπ.. 
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 Εκπόνηση μελετών σχεδιασμού νέου προϊόντος που προκύπτει από την ανάκτηση 
αποβλήτων. 

Υπογραμμίζεται ότι στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η εκπόνηση περιβαλλοντικών 
μελετών που συνδέονται με το επενδυτικό έργο. 

Οι ανωτέρω δαπάνες για να είναι επιλέξιμες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Επισημαίνεται ότι: 

 Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε επενδυτικά σχέδια, των οποίων 
η παραγωγική δραστηριότητα στο σύνολο δεν περιλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας και 
ανάκτησης αποβλήτων / υποπροϊόντων . 

 Η διάθεση, συλλογή, μεταφορά και αποθήκευση αποβλήτων ως μοναδικές ενέργειες ή 
συνδυασμός αυτών των τεσσάρων δεν καθιστά επιλέξιμο το επενδυτικό σχέδιο. 

 Η έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης για το σύνολο του 
επενδυτικού σχεδίου. Η Έναρξη Εργασιών επένδυσης ορίζεται στο άρθρο 6 του 
Κανονισμού (ΕΕ)651/2014 (βλέπε ορισμό του όρου στον Πίνακα Επεξήγησης Γενικών 
όρων και συντμήσεων). 

 Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και 
δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η 
μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, θα 
προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι 
αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης και 
επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και την 
εξόφληση του προμηθευτή. 

 Οι επιχειρήσεις πρέπει να εγγράψουν τα στοιχεία της επένδυσής τους στις αντίστοιχες 
κατηγορίες παγίων ανά κατηγορία δαπάνης σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα (Ν. 4308/2014). 

 Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν 
τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και 
Επιτροπές μπορεί να ζητήσουν από το Δικαιούχο, πρόσθετα (τον προμηθευτικό οίκο ή 
και τρίτους προμηθευτές) κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες για την 
εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών των μηχανημάτων και του εξοπλισμού. 

 Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να 
χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά 
στοιχεία, όπως μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών 
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εργασιών που θα λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων 
κτιριακών κατασκευών. 

 Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους, 
καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό 
σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται 
δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της 
επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό, μόνο το ποσό που 
χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.  

 Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά 
αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.α). 

 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον ο δικαιούχος 
δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ 
όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφόσον βαρύνει δαπάνες 
που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ 
δραστηριοτήτων του δικαιούχου. 

 Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για 
την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και 
για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ 
είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται 
ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο 
π/υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει. 

 Σε περίπτωση απόκτησης στοιχείων ενεργητικού επιχειρηματικής εγκατάστασης, κατά 
την έννοια του άρθρου 2 σημείο 49, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι δαπάνες για την 
αγορά των στοιχείων ενεργητικού από τρίτους οι οποίοι δεν σχετίζονται με τον 
αγοραστή. Η συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Στην 
περίπτωση που έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού 
πριν από την αγορά τους, το κόστος των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού αφαιρείται 
από τις επιλέξιμες δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση επιχειρηματικής 
εγκατάστασης. Η απόκτηση μετοχών δεν συνιστά αρχική επένδυση. 

 Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες για συντήρηση του εξοπλισμού και προμήθειας 
αναλωσίμων υλικών, ανταλλακτικών κ.α. 

 Για τον υπολογισμό των ΕΜΕ δύναται να γίνεται χρήση δεδομένων που αφορούν σε 
απασχόληση εργαζομένων από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «ΕΡΓΑΝΗ». 

 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι: 

 Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας 
δαπανών, δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι 
σε περίπτωση που υποβληθούν τέτοιες δαπάνες προς πιστοποίηση τότε το σύνολο 
του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο. 
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 Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων από 
τη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων.  

 Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που 
αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.   

 Δαπάνες που αφορούν τη σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου.  

 Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 
επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών 
συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, 
καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. 

 Η αγορά γης. 

 Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την 
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ολοκλήρωσης της επένδυσης. 

 Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, που 
επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο. 

 Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

 Οι δαπάνες προμήθειας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

 

 

 

 

7.4 Προϋπολογισμός Πράξεων – Διάρκεια Υλοποίησης 

Προϋπολογισμός Επενδυτικής Πρότασης 

Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι 40.000.000€. Ο 
επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου 
ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των  τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000€) 
και δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσόν των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €). 

 

Γενικές επισημάνσεις 

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
μικρότερο από 400.000€, τότε αυτό θα κρίνεται μη επιλέξιμο εξ αρχής και δεν 
αξιολογείται. 

Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό 
μεγαλύτερο του μέγιστου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, το ποσό πέραν της 
Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θα θεωρείται 
ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι 
υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και 
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παρακολούθησης - ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο 
του υπερβάλλοντος κόστους. 

 

 

Διάρκεια Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης, εφόσον δεν υπερβαίνει  την καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020. 

Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου 
προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους 
οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής του. Πιο συγκεκριμένα, κατά 
τους πρώτους οκτώ (8) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης η επιχείρηση θα 
πρέπει να έχει υποβάλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή Αίτημα Επαλήθευσης – 
Πιστοποίησης φυσικού  και οικονομικού αντικειμένου το οποίο θα συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, για δαπάνες οι οποίες ανέρχονται τουλάχιστον στο 30% του 
εγκεκριμένου επιχορηγούμενου Π/Υ της επένδυσης, εφόσον η ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της χρηματοδοτούμενης επένδυσης υπερβαίνει το ανωτέρω οριζόμενο χρονικό διάστημα 
των οκτώ (8) μηνών. 

Στην Ενότητα «11.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ -ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» της 
παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της 
παρούσας απαίτησης. 
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8. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

8.1 Ποσοστά Ενίσχυσης-Χρηματοδοτικό Σχήμα 

Οι μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης ανά μέγεθος επιχείρησης και ανά κατηγορία Περιφερειών 
και ανά κατηγορία  επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως. 
Σε κάθε περίπτωση, η ένταση της ενίσχυσης, σε όρους παρούσας αξίας κατά το χρόνο 
χορήγησης της ενίσχυσης, δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω αναφερόμενα ποσοστά , σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στον Καν. Ε.Ε. 651/2014: 

 

Α/Α Κατηγορία 
Δαπάνης 

Μέγιστη 
Ένταση 
Ενίσχυση
ς για 

Μεσαίες 
Επιχειρή
σεις 
Έως 

Μέγιστη 
Ένταση 

Ενίσχυσης 
για Μικρές 
και Πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσε
ις 
Έως 

Μέγιστη 
Ένταση 

Ενίσχυσης 
για 

Μεσαίες 
Επιχειρήσε

ις 
Έως 

Μέγιστη 
Ένταση 
Ενίσχυσ
ης για 
Μικρές 
και 
Πολύ 
Μικρές 
Επιχειρ
ήσεις 
Έως 

Μέγιστη 
Ένταση 

Ενίσχυσης 
για Μεσαίες 
Επιχειρήσεις 

Έως 

Μέγιστη 
Ένταση 

Ενίσχυσης για 
Μικρές και 
Πολύ Μικρές 
Επιχειρήσεις 

Έως 
 

Μέγιστη 
Ένταση 

Ενίσχυσης για 
Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 
Έως 

Μέγιστη Ένταση 
Ενίσχυσης για 

Μικρές και Πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 
Έως 

Περιφέρεια Κατηγορίας 
1 

Περιφέρεια 
Κατηγορίας 2 Περιφέρεια Κατηγορίας 3 Περιφέρεια Κατηγορίας 4 

1 

Κτίρια, 
εγκαταστάσεις 
και περιβάλλων 
χώρος  
(άρθρο 14, Καν. 
651/2014) 

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30% 

2 

Μηχανήματα - 
Εξοπλισμός  
(άρθρο 14, Καν. 
651/2014) 

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30% 

3 

Μεταφορικά 
μέσα 
(άρθρο 14, Καν. 
651/2014) 

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30% 

4 

Πιστοποίηση 
συστημάτων και 
Δαπάνες 
εργαστηριακών 
δοκιμών 
(άρθρο 14, Καν. 
651/2014) 

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30% 

5 

Απόκτηση, 
επικύρωση & 
προστασία 
διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 
(άρθρο 28, Καν. 
651/2014) 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

6 

Συμμετοχή σε 
εμπορικές 
Εκθέσεις  
(άρθρο 19, Καν. 
651/2014)                 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

7 

Εξειδικευμένα 
Λογισμικά και 
Υπηρεσίες 
Λογισμικού 
(άρθρο 14, Καν. 
651/2014)                 

45% 55% 35% 45% 30% 40% 20% 30% 

8 

Τεχνική/ 
Συμβουλευτική 
Υποστήριξη 
(άρθρο 18, Καν. 
651/2014)      

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
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Σημειώνεται, ότι οι Περιφέρειες της χώρας διακρίνονται στις κάτωθι 4 κατηγορίες λόγω 
της διαφοροποίησης των μέγιστων ποσοστών έντασης ενίσχυσης, κατ’ εφαρμογή του 
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων στις δαπάνες που αντιστοιχούν στα άρθρα 14, 18, 19, 
28 του Κανονισμού 651/2014:  

 Κατηγορία 1: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, 
Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, Πελοπόννησος, Β. Αιγαίο  

 Κατηγορία 2: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα  

 Κατηγορία 3: Νότιο Αιγαίο, Αττική (Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) 

 Κατηγορία 4: Αττική (Κεντρικός τομέας Αθηνών, Βόρειος Τομέας Αθηνών, Δυτικός 
Τομέας Αθηνών, Νότιος Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική) 

 

Το υπολογιζόμενο, με βάση τον ως άνω πίνακα, συνολικό ποσό επιχορήγησης του 
επενδυτικού σχεδίου περιορίζεται από το διαθέσιμου προϋπολογισμό, όπως αυτός 
αποτυπώνεται στην ενότητα «Συνολικός Προϋπολογισμός και Κατανομή» της 
παραγράφου 3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ» 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014: Κάθε 
αρχική επένδυση του ίδιου δικαιούχου (σε επίπεδο ομίλου), η οποία αρχίζει εντός τριών 
ετών από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών για άλλη ενισχυόμενη επένδυση σε 
επίπεδο νομού, θεωρείται ότι ανήκει σε ενιαίο επενδυτικό έργο. Όταν το ενιαίο 
επενδυτικό έργο αποτελεί μεγάλο επενδυτικό έργο, το συνολικό ποσό της ενίσχυσης για 
το ενιαίο επενδυτικό έργο δεν υπερβαίνει το προσαρμοσμένο ποσό ενίσχυσης για 
μεγάλα επενδυτικά έργα.   

 

8.2 Ιδιωτική Συμμετοχή  

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να 
χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή / και δάνειο. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί δάνειο 
θα πρέπει να έχει τη μορφή τραπεζικού δανείου ή ομολογιακού δανείου εκδιδομένου σε 
δημόσια ή μη εγγραφή, ή δανείου από άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τριετούς 
τουλάχιστον διάρκειας. Επιτρέπεται η χρήση του αλληλόχρεου λογαριασμού, εφόσον 
υπάρχει ξεχωριστή πράξη στον εν λόγω λογαριασμό, από την οποία να προκύπτει ότι το 
δάνειο προορίζεται για την υλοποίηση της επένδυσης, με σαφή αναφορά των όρων 
σύναψης του δανείου.  

Η οικονομική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 25% των επιλέξιμων δαπανών, είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω 
εξωτερικής χρηματοδότησης, και με μορφή που δεν περιέχει στοιχεία κρατικής 
ενίσχυσης/στήριξης, για τις δαπάνες που επιχορηγούνται βάσει του άρθρου 14 του Καν. 
ΕΕ 651/2014, άλλως η αίτηση χρηματοδότησης θα απορρίπτεται (αρ 14 εδ 14 του Καν.ΕΕ 
651/2014). Δύναται να χρησιμοποιηθεί δάνειο πέραν της κάλυψης του  25% των 
επιλέξιμων δαπανών σύμφωνα με τον ανωτέρω περιορισμό, συνδυαζόμενο με τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. 
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Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να συνδυάζεται με τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία του ΕΣΠΑ. Σε περίπτωση που χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ συνδυάζονται 
με επιχορηγήσεις: 

 οι διατάξεις που ισχύουν για τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ εφαρμόζονται σε 
όλες τις μορφές στήριξης για τις εν λόγω πράξεις.  

 πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων και 
συνδυασμού επιχορηγήσεων με χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

 πρέπει να διενεργούνται χωριστές λογιστικές εγγραφές για την κάθε μορφή στήριξης. 

 μπορεί ο συνδυασμός τους να καλύπτει την ίδια δαπάνη υπό τον όρο ότι το άθροισμα 
όλων των συνδυασμένων μορφών στήριξης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό της 
συγκεκριμένης δαπάνης (το τμήμα χρηματοδοτικού εργαλείου υποστηριζόμενο από το 
ΕΣΠΑ μαζί με την Επιχορήγηση να είναι μικρότερο ή ίσο του επιχορηγούμενου π/υ του 
επενδυτικού σχεδίου). 

 οι επιχορηγήσεις δεν χρησιμοποιούνται για την αποπληρωμή στήριξης που ελήφθη 
από χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.  

 τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ δεν χρησιμοποιούνται για την 
προχρηματοδότηση επιχειρήσεων. 

 αν το τραπεζικό δάνειο υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ και 
χορηγείται με τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 εμπεριέχει ενίσχυση και το Ακαθάριστο 
Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτού σωρεύεται με την επιχορήγηση του επενδυτικού 
σχεδίου κατά τον υπολογισμό του ορίου που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 και δεν 
δύναται να ξεπεραστεί. Η σώρευση θα πρέπει να ελέγχεται κατά την ένταξη στη 
δράση, εφόσον έχει προηγηθεί η χορήγηση του δανείου ή κατά τη χορήγηση του 
δανείου εφόσον έχει προηγηθεί η ένταξη της πράξης. 

Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε ξένο νόμισμα.  

Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται 
η εκχώρησή της σε τρίτους. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η εκχώρηση της δημόσιας 
χρηματοδότησης (εκτός της προκαταβολής) σε τράπεζα για την παροχή βραχυπρόθεσμου 
δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που 
χρησιμοποιείται για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η καταβολή 
της δημόσιας χρηματοδότησης γίνεται απευθείας στην Τράπεζα με την οποία έχει 
υπογραφεί η σύμβαση εκχώρησης, για το ισόποσο τμήμα του βραχυπρόθεσμου αυτού 
δανείου. Στις περιπτώσεις εκχώρησης, ο επενδυτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει 
τη σύμβαση εκχώρησης με το Πιστωτικό Ίδρυμα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης και 
παρακολούθησης του προγράμματος.  

Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα 
συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά 
χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη για τη παρούσα 
δράση. 
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