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Στην περίπτωση που από τον έλεγχο των δικαιολογητικών προκύψει ότι η επιχείρηση κατατάσσεται σε επίπεδο 

ψηφιακής ωριμότητας Κ μικρότερο του 70 το επενδυτικό σχέδιο απορρίπτεται. 

Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει κατ’ ελάχιστο, την ψηφιακή ωριμότητα που έχει κατά την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

επενδυτικού σχεδίου. 

6.2 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε 

περίπτωση δαπάνης πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:  

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de 

minimis), η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου η δαπάνη αυτή απορρίπτεται. 

- Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), 

το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.  

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Είναι κοινές και για τα δυο  

χρηματοδοτικά καθεστώτα που μπορεί να επιλέξει ο δικαιούχος, δηλαδή De Minimis (Καν. ΕΕ 1407/2013) ή ΓΑΚ 

(Καν. ΕΕ 651/2014) και αφορούν: 

α) Επενδυτικές δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 

1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :  

• Δαπάνες Εξοπλισμού 

• Δαπάνες Λογισμικού 

β) Δαπάνες συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014 και Καν. ΕΕ 

1407/2013) στις ακόλουθες κατηγορίες Δαπανών :  

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 

 

Ακολουθεί ανάλυση των επιλέξιμων δαπανών της Δράσης:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ Ανάλυση Επιλέξιμων Δαπανών Δράσης ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Σχετικό 

Άρθρο 

ΓΑΚ/ 
De 

Minimis 

1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Δαπάνες  

Εξοπλισμού 

Προμήθεια 
συστημάτων 

αυτοματοποίησης 

παραγωγής  

 

• Εξοπλισμός εξυπηρετητών που συνοδεύουν τη λειτουργία 
εφαρμογών εντός της επιχείρησης 

• Αυτοματισμοί - Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα 

συστήματα Θέρμανσης/Κλιματισμού (δεν περιλαμβάνονται οι 

μονάδες κλιματισμού, θέρμανσης/ψύξης) 

• Αυτοματισμοί - Συστήματα Ελέγχου για Κεντρικά ελεγχόμενα 
συστήματα φωτισμού (δεν περιλαμβάνονται τα φωτιστικά 

σώματα και οι λάμπες φωτισμού 

• Ηλεκτρονικές Κλειδαριές Ασφαλείας για εγκαταστάσεις 

μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία μόνο 

• Συστήματα ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) 

για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία 
Συστήματα διευθυνσιοδοτούμενης πυρασφάλειας (Addressable 

Fire Safety) 

• Συσκευές μετρήσεων/ επικοινωνίας 

• Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές (PLC) 

• Βιομηχανικά ψηφιακά αισθητήρια 

• Ψηφιακά Όργανα (Μέτρησης πίεσης, θερμοκρασίας, ροής, 

στάθμης, βάρους και ενεργειακών παραμέτρων, κτλ) 

• Ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα κίνησης (ρυθμιστές 

στροφών, κινητήρες)  

• Ψηφιακά συστήματα Διαχείρισης Παραγωγής (Manufacturing 

Execution Systems) 

• Συστήματα άμεσης αναγνώρισης σφαλμάτων, Συστήματα 
μετάπτωσης σε ασφαλή κατάσταση σε περίπτωση βλάβης ή 

δυσλειτουργίας (Fail-Safe systems)  

• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την 
παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών συστημάτων 

ασφάλειας, επιτήρησης χώρων κυβερνο-προστασίας, ελέγχου 

πρόσβασης χώρων και εγκαταστάσεων, αισθητήρων, ελέγχου 
θέσης  

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά 
από 0% έως 30% του συνολικού 

προϋπολογισμού 

  

ΓΑΚ  14/De 

Minimis 
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2 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Δαπάνες  

Εξοπλισμού 

Προμήθεια 

τεχνολογικού 
εξοπλισμού αιχμής  

• Ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμός ελέγχου αυτών 

• Εξοπλισμός RTLS – Real Time Locating System 

• 3D printers 

• 3D scanners 

• Ψηφιακά ελεγχόμενα mixers/ blenders 

• Συστήματα επαυξημένης / εικονικής πραγματικότητας 

• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και 

συστήματα παραγωγής 

• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός και 

συστήματα για την παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) 
ψηφιακά ελεγχόμενων αυτοματισμών, ρομποτικών 

συστημάτων, συστημάτων βιομηχανικής παραγωγής, 
συστημάτων αποθήκευσης, συστημάτων επαυξημένης 

πραγματικότητας, 

• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την 

παραγωγή (μέρους ή ολοκληρωμένων) συστημάτων μη 

επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων  

• Συστήματα/τεχνολογίες συλλογής ήχου, εικόνας, φωτός 
(Voice, Vision, Light Picking)  

• Ψηφιακά ελεγχόμενα οχήματα μεταφοράς και έλξης χωρίς 

οδηγό (τράκτορες, μηχανήματα αντίβαρου – clark, 

μηχανήματα εναπόθεσης, παλετοφόρα, μηχανήματα στενών 

διαδρόμων) 

• Μηχανισμοί computer numerical control (CNC)  

• Ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός για την 

παραγωγή  (μέρους ή ολοκληρωμένων) ψηφιακών 
συστημάτων μοντελοποίησης,  προσομοίωσης, ρομποτικής, 

διαχείρισης ενέργειας, ΙοΤ 

 

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά 

από 30% (τουλάχιστον) έως 100% 
του συνολικού προϋπολογισμού 

ΓΑΚ  14/De 
Minimis 
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3 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Δαπάνες Λογισμικού 

Προμήθεια 

εφαρμογών για τη 

βελτιστοποίηση της 
παραγωγής, της 

παροχής υπηρεσιών 
και των διαδικασιών 

διοίκησης 

• Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων - ERP 

• Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και 

παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) 

• Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας 

• Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων 

• Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS 

• Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας 
(SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition) 

• Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής 

• Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software) 

• Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και 

επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης 
πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility 

Application) 

• Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών - CRM 

• Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής 

• Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – 
Chatbot 

• Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI 

(Electronic Data Interchange)  

• Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, 

ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα 

(Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, 
advanced B2C eShops)  

• Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες 

ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές) 

• Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης 

• Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού 

κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις μεταποίησης, 

αποθήκες, ή γραφεία  

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά 
από 0% έως 30% του συνολικού  

προϋπολογισμού 
 

 

 

ΓΑΚ  14/De 
Minimis 
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4 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Δαπάνες Λογισμικού 
Προμήθεια 

εφαρμογών 
ανάλυσης 

δεδομένων  

• Εφαρμογές ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων μεγάλου 

όγκου (Big Data) 

• Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας για την ανάλυση και 
παρουσίαση δεδομένων (Business Intelligence)  

• Εφαρμογές «διαδικτύου των πραγμάτων» (IoT), εφαρμογές 

συλλογής, ανάλυσης, και επεξεργασίας δεδομένων σε cloud ή 
edge πλατφόρμες  

• Εφαρμογές για ανάλυση της απόδοσης παραγωγής, 

προγνωστική συντήρηση, ενεργειακή διαχείριση, 
βελτιστοποίηση της παραγωγής 

• Εφαρμογές εικονικών αισθητήρων (virtual sensors) – 

εφαρμογές εντοπισμού ανωμαλιών 

• Εφαρμογές Digital Twin, για ψηφιακή σχεδίαση, 

μοντελοποίηση και προσομοίωση προϊόντων, εξοπλισμού, 
διεργασιών και γραμμών παραγωγής  

• Εφαρμογές Διαχείρισης Ενέργειας (Energy management 

software)  

• Εφαρμογές με χρήση τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζουν 
την  παραγωγική διαδικασία, την λήψη διοικητικών 

αποφάσεων.   

• Εφαρμογές Blockchain  

Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά 
από 0% έως 30% του συνολικού 

προϋπολογισμού 

 ΓΑΚ  
14/De 

Minimis 

5 

 
 

Δαπάνες για 
Παροχή Υπηρεσιών 

Συμβουλευτική 
υποστήριξη για την 

παρακολούθηση της 
υλοποίησης του 

επενδυτικού 

σχεδίου 

• Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή  
Από 0% έως 5% του συνολικού 

προϋπολογισμού και όχι πάνω από 

15.000€ 

ΓΑΚ  18/De 
Minimis 

6 

 

Δαπάνες για 

Παροχή Υπηρεσιών 

Τεχνική υποστήριξη 

για την υλοποίηση 

του επενδυτικού 
σχεδίου  

• Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές 
μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών 

συστημάτων. 

Από 0% έως 20% του συνολικού 

προϋπολογισμού 

ΓΑΚ  18/De 

Minimis 
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6.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Kατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2)  προσφορές για  κάθε 

δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, καθαρής αξίας άνω των 50.000€, διαφορετικά η εν λόγω δαπάνη θα 

κρίνεται μη επιλέξιμη και θα περικόπτεται. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης δεύτερης προσφοράς 

(π.χ ειδικές κατασκευές, customized λογισμικό, κ.λ.π) προσκομίζεται μία με σχετική αιτιολόγηση.   

Στις ακόλουθες επισημάνσεις λαμβάνονται υπόψιν τα οριζόμενα τόσο κατά τα άρθρα 14 και 18 του Καν. ΕΕ 

651/2014 όσο και του Καν. ΕΕ 1407/2013, ως ισχύουν. 

1. Δαπάνες Εξοπλισμού (Άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014 - Καν. ΕΕ 1407/2013) 

Πρόκειται για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και περιλαμβάνουν επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή 

χρηματοδοτική σμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

Εξοπλισμός που αποτελεί πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση 

έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά 

τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, 

κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις. 

Στο επενδυτικό σχέδιο, τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός περιγράφονται αναλυτικά, με τεχνικές προδιαγραφές 

και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης τους και το κόστος απόκτησής τους..  

Τα μηχανήματα – εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργια, αμεταχείριστα και να μην 

παρακρατείται η κυριότητά τους. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν (κατά τον 

έλεγχο) σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή. 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού,  υπό τους ακόλουθους όρους:  

• Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της 

επιχείρησης.  

• Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.  

• Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την προμήθεια / χρήση εξοπλισμού υπό καθεστώς υπηρεσίας 

(ενδεικτικά «Equipment-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού). 

• Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια φορητών ή σταθερών ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.  

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης και παραμετροποίησης για 

τη χρήση του εξοπλισμού. 

Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την 

επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες. 

Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων (γνωστά ως «accessories» και όχι «spare parts») είναι επιλέξιμες, εφόσον 

αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων μερών του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή 

αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού 

που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια 

εξοπλισμού.  Τα εξαρτήματα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν συνήθη αναλώσιμα. 

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. Ο δικαιούχος οφείλει να αποκτά την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της οικείας 

σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing). Όσον αφορά την χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, 

επιλέξιμες είναι μόνον οι δαπάνες για αγορά από τρίτους που δεν σχετίζονται με τον αγοραστή, εφόσον η 

συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους όρους της αγοράς. Εάν έχει ήδη χορηγηθεί ενίσχυση για στοιχεία 

ενεργητικού πριν από την αγορά τους, το εν λόγω κόστος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες. 

Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται 

υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης, θεωρούνται επιλέξιμες μόνον οι δαπάνες για τα 
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ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο 

πλαίσιο της επιδοτούμενης πράξης. 

Η προμήθεια των ψηφιακά ελεγχόμενων μεταφορικών μέσων πρέπει να αφορά σε επιλέξιμη δραστηριότητα 

που ασκεί η επιχείρηση βάσει είτε του καθεστώτος του Καν. ΕΕ 651/2014 είτε του καθεστώτος του Καν. ΕΕ 

1407/2013. 

Προκειμένου για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση καινούργιου, σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού, του οποίου η καθαρή αξία αγοράς υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ για κάθε 

μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό η εφαρμογή των ενισχύσεων γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά του από 

το φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής μίσθωσης αντίστοιχα 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 από επικυρωμένο 

αντίγραφο των παραστατικών πώλησης του συγκεκριμένου μηχανήματος ή λοιπού εξοπλισμού από τον 

κατασκευαστικό οίκο προς τον προμηθευτή του φορέα της επένδυσης ή του οργανισμού χρηματοδοτικής 

μίσθωσης ανάλογα ή προς άλλη επιχείρηση από την οποία ο ως άνω προμηθευτής αγόρασε το εν λόγω 

μηχάνημα ή λοιπό εξοπλισμό. 

 

2. Δαπάνες Λογισμικού (Άρθρο 14 Καν. ΕΕ 651/2014 - Καν. ΕΕ 1407/2013) 

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση 

αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους: 

• Το προμηθευόμενο λογισμικό είναι καινούριο και η επιχείρηση είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης 

αυτού.  

• Το προμηθευόμενο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης και της αντίστοιχης αρχικής παραμετροποίησης του, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως άυλο στοιχείο ενεργητικού - σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα και να επιδέχεται αποσβέσεων. 

• Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα (1) έτος από το χρόνο προμήθειας.  

• Το κόστος αρχικής παραμετροποίησης του λογισμικού είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο 

τιμολόγιο του προμηθευτή λογισμικού . 

• Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου 

(ιδιοπαραγωγή λογισμικού). 

• Η προμήθεια / χρήση λογισμικού υπό καθεστώς υπηρεσίας (ενδεικτικά «Software-As-A-Service», «Cloud-

As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού), δεν είναι επιλέξιμη.  

Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού. 

Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του 

προμηθευτή μαζί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης, εφόσον υφίσταται. 

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 

2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) του Διεθνή Οργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), 

κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”. 

Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού, π.χ. 

ανά όνομα/ ταυτόχρονο χρήστη, ανά εξυπηρετητή/ CPU κ.λ.π. 

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού 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· 
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γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον 

αγοραστή και  

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. 

 

3. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Άρθρο 18 Καν. ΕΕ 651/2014 - Καν. ΕΕ 1407/2013) 

Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από 

εξωτερικούς συμβούλους. 

Όσον αφορά τις υπηρεσίες σύνταξης και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου από τρίτους ισχύουν 

ταυτόχρονα οι εξής περιορισμοί: α) το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας υπολογίζεται από την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης 

β) οι τυχόν δαπάνες διαμονής και μετακίνησης των τρίτων δεν είναι επιλέξιμες. 

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.  

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να 

συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής 

φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες. 

 

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Επισημαίνεται ότι για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα εξής:  

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης (ακόμα και αν έχει εκδοθεί προτιμολόγιο ή σύμβαση που δεν έχει τιμολογηθεί) δεν είναι 

επιλέξιμες. Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου που υποβλήθηκε με βάση το χρηματοδοτικό καθεστώς 

του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de Minimis), οι δαπάνες περικόπτονται. Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου 

που υποβλήθηκε με βάση το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ),  απεντάσσεται το 

σύνολο του έργου. 

• Στη περίπτωση επέκτασης δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας, η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας 

λόγω του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της 

μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

• Τα ξενόγλωσσα τιμολόγια, με εξαίρεση όσα είναι στην αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από μετάφραση 

στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα. Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών προσκομίζονται 

όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη 

αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.  

• Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας. 

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ζητούν από το δικαιούχο, τον προμηθευτή ή τρίτους 

πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των 

τιμών αυτών. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.  

• Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του 

κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τον ΚΑΔ της επιχείρησης και το επενδυτικό 

σχέδιο. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή σχετικές με 

την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, 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, ιδιοπαραγωγή κ.ά).  

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα 

έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι 

επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή 
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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 

(μικτή δραστηριότητα), 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.  

• Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια. 

• Δαπάνες εξοπλισμού/ λογισμικού που  είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία (πχ. φορολογικοί μηχανισμοί 

για τη διασύνδεση με την ΑΑΔΕ), δεν είναι επιλέξιμες. 

 

6.4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης 

ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.  

Αιτήσεις Χρηματοδότησης με Π/Υ μικρότερο των €200.001 κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν δύνανται να 

υποβληθούν. 

Ειδικότερα, κατά την υποβολή αιτήσεων με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis),   

ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός διαμορφώνεται έτσι ώστε η Δημόσια Δαπάνη να μην ξεπερνάει το ποσό 

των 200.000€. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του 

υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν 

διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό του 1.200.000€. 

Στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των ανώτατων ορίων που 

ορίζονται παραπάνω, το υπερβαίνον μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτεται στο σύνολό του από ιδιωτική 

συμμετοχή του φορέα της επένδυσης. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν 

επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού 

σχεδίου συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

Επενδυτικά σχέδια με διάρκεια ολοκλήρωσης μεγαλύτερο των δέκα οκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, απεντάσσονται και τυχόν ενισχύσεις που έχουν καταβληθεί ανακτώνται 

πλήρως.  

Αιτήματα παράτασης των ανωτέρω προθεσμιών δεν γίνονται δεκτά για κανένα λόγο και σε κανένα στάδιο της 

επένδυσης εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας όπως ορίζει ο Ν. 3885/2010 άρθρο 23.  

 

7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  

Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης είναι €60.000.000. Ο επιλέξιμος συνολικός 

προϋπολογισμός ενίσχυσης κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου περιγράφεται αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 6. 

7.1 ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο 

του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 




