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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

 

Γενική επισήμανση για την υποβολή της πρότασης 

Κατά την υποβολή της πρότασης είναι επιτρεπτή ΜΙΑ μόνο καταχώρηση ανά κατηγορία 

επιλέξιμης δαπάνης. Ο δικαιούχος επιλέγει από τις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών 

αυτές για τις οποίες θα υλοποιήσει επιλέξιμες δαπάνες. Στη φάση υποβολής της 

πρότασης δεν είναι υποχρεωτική η ανάλυση των επιμέρους δαπανών που 

περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία δαπάνης, παρά μόνο η αποτύπωση του συνολικού 

κόστους της κάθε κατηγορίας που προτίθεται να υλοποιήσει με το σχέδιο του.  

Σε περίπτωση έγκρισης του σχεδίου είναι αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου και 

ελεγκτικό πεδίο του οργάνου ελέγχου οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν και 

πιστοποιηθούν να είναι επιλέξιμες (σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα), να είναι 
εύλογες ως προς το κόστος, να συνάδουν με την δραστηριότητα επένδυσης, το αρχικό 

επιχειρηματικό πλάνο, την πρόσκληση της δράσης, καθώς και όλους τους περιορισμούς 

και υποχρεώσεις που προκύπτουν απ’ αυτή.   

 

Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες 
σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις  που εντάσσονται στις κατωτέρω γενικές 
κατηγορίες δαπανών:  

1. Μηχανολογικός, Eργαστηριακός και εξοπλισμός Ποιοτικού Ελέγχου 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού όπως:  

α) Μηχανολογικός Εξοπλισμός τελικού σταδίου παραγωγής όπως: πακετοποίησης, 
συσκευασίας, ετικετοποίησης,  ποιοτικού ελέγχου, άλλα μηχανήματα / εξοπλισμός 
σχετιζόμενα με το τελευταίο στάδιο της παραγωγής / διάθεσης της υπηρεσίας.  

β) Κύριος και βοηθητικός μηχανολογικός εξοπλισμός εκτός τελικού σταδίου παραγωγής 
που αποσκοπεί σε κάλυψη άμεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για 
την ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της επιχείρησης 

γ) Εργαστηριακός εξοπλισμός 

δ) Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου  

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 

 Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού τελικού σταδίου παραγωγής, όπως 
μηχανήματα συσκευασίας, ετικετοποίησης κλπ 

 Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού της παραγωγής που αποσκοπεί σε 
κάλυψη άμεσης ανάγκης στην παραγωγική διαδικασία, απαραίτητης για την 
ολοκληρωμένη ενίσχυση της εξωστρεφούς δραστηριότητας της επιχείρησης 

 Προμήθεια μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων υποχρεωτικά 
εντός της επιχείρησης όπως αναβατόρια, περονοφόρα κλπ 

 Προμήθεια μηχανημάτων που σχετίζονται με συστήματα αυτοματοποίησης 
διαδικασιών/μηχανοργάνωσης αποθηκών (πχ Εξοπλισμός γραμμικού κωδικοποιητή 
(barcode), συστήματα αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και 
τιμολόγησης προϊόντων ) 
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 Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου που προορίζεται  για εργαστηριακές 

μετρήσεις, δοκιμές και αναλύσεις. 

 Προμήθεια εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου στη παραγωγή (πχ ανιχνευτές 
μετάλλωνζυγιστικά μηχανήματα, μηχανήματα X-RAY κλπ) 

 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

 Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, 
αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του 
προμηθευτή.    

 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 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 
προσκομιζόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη 
της σύμβασης. 

 Οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, είναι επιλέξιμες υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με 
αγορά 

 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.  

 Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός περιγράφονται αναλυτικά με τεχνικές προδιαγραφές, 
τεκμηριώνεται η αναγκαιότητας της χρήσης τους και το κόστος απόκτησης του. 

 Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης 
του εξοπλισμού μέχρι αυτός να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία. 

 Οι δαπάνες προμήθειας μερών/εξαρτημάτων  είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι 
παρελκόμενα των κύριων εξαρτημάτων του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν 
δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με της όρους 
προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής.     

 Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.  

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.  
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2. Εξοπλισμός ΤΠΕ & Λογισμικό 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση 
σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών 
Επικοινωνίας, καθώς και καινούργιου εξειδικευμένου λογισμικού, με όλες τις απαραίτητες 
άδειες χρήσης λογισμικού, που συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της 
επιχείρησης. 

 

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 



 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers, περιφερειακά συστήματα κλπ 

 Αυτοματοποιημένα Τηλεφωνικά κέντρα 

 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της 

επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α)  

 Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση 

των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). Δεν 

συμπεριλαμβάνονται τέλη ή συνδρομές σύνδεσης.  

 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την βελτιστοποίηση της παραγωγής και 

των επιχειρηματικών διεργασιών (τύπου SAP, ERP, SCMS, WMS,PMS)  

 Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit control management) ή/ και 

ηλεκτρονικών πληρωμών  

 Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με μέγιστο κόστος τις 2.500€ 

και με τα παρακάτω κατ  Ελάχιστον χαρακτηριστικά:  

o να είναι λειτουργικό σε μία τουλάχιστον γλώσσα, πλην της Ελληνικής  

o να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version  

o να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες (σύμφωνα με το 

πρότυπο WCAG 2.0) 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shopμε 

μέγιστο κόστος τις 6.000€και με τα παρακάτω κατ έλάχιστον χαρακτηριστικά:  

o να είναι λειτουργικό σε μία τουλάχιστον γλώσσα, πλην της Ελληνικής 

o να είναι mobile responsive  

o να συνοδεύεται από λογισμικά : παραγγελιοληψίας, αποθήκης και 

ηλεκτρονικών πληρωμών.  

o να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες (σύμφωνα με το 

πρότυπο WCAG 2.0) 

 

Για τις δαπάνες που σχετίζονται με ΤΠΕ και λογισμικό επισημαίνεται ότι είναι επιλέξιμο ως 
δαπάνη το κόστος:  

 παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών και 
μέχρι 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού / εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το 
κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του 
προμηθευτή εξοπλισμού λογισμικού.  

 υπηρεσιών προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», 
«cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού. Στην περίπτωση που διατίθεται σε 
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συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό 
διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  

 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

 Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, 
αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του 
προμηθευτή.    

 Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι σύγχρονο, καινούργιο και στην 
κυριότητα της επιχείρησης 

 Σε περίπτωση προμήθειας λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό 
κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των 
ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το/τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα. 

 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 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 
προσκομιζόμενη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θα πρέπει να υπάρχει 
πρόβλεψη η κυριότητα των ειδών να περιέλθει στο φορέα της επένδυσης με τη λήξη 
της σύμβασης. 

 Οι δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού, είναι επιλέξιμες υπό την 
προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος της μίσθωσης δικαιολογεί τη μη απόκτησή τους με 
αγορά 

 Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες αγοράς νέων εκδόσεων και αναβάθμισης υφιστάμενου 
λογισμικού. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή λογισμικού από την 
ίδια την επιχείρηση που εγκρίθηκε για χρηματοδότηση 

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

 

 

3. Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων - πιστοποίησης διαχειριστικών 

συστημάτων 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων / υπηρεσιών καθώς και 
ενέργειες που αφορούν σε πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων. 

 

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 
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 Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και ευρωπαϊκά 
και διεθνή πρότυπα. 

 Σχεδιασμός νέων προϊόντων/υπηρεσιών ή επανασχεδιασμός υφιστάμενων προϊόντων 

προς διάθεση σε νέες αγορές.  

 Δοκιμές/επαληθεύσεις/πιστοποίηση προϊόντων από διαπιστευμένους φορείς και 
εργαστήρια 

 Διαδικασίες εξειδικευμένων σημάτων συμμόρφωσης. 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία επιχείρησης, ανάπτυξη, εγκατάσταση 
και λειτουργία συστήματος διαχείρισης. 

 Επιθεώρηση και Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, 
εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους 
φορείς εσωτερικού ή εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001)  
o Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001)  
o Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000)  
o Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)  
o Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)  
o Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)  
o Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301)  
o Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

13485)  
o Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher)  
o Ιδιωτικά πρότυπα (FSCC 22000, BRC, IFS v.6 κ.α)  

 

Για τις δαπάνες της κατηγορίας 3 επισημαίνεται ότι: 

 Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος είναι 
8.000€ (αφορά τη δαπάνη ανάπτυξης του συστήματος και την πιστοποίηση του) και 
εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του κόστους. 

 Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση - συμμόρφωση προϊόντων  
υπηρεσιών & διαδικασιών (συμβουλευτικές υπηρεσίες, προπαρασκευαστικές 
ενέργειες και επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού) όπως αυτές ορίζονται 
παραπάνω, είναι επιλέξιμες αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που 
καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης Πιστοποίησης / Σήματος. Ειδικότερα, οι εν 
λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση 
/ πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό που εκδίδεται από 
διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την 
ημερομηνία της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται 
αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή του, ήτοι να έχει 
ολοκληρωθεί θετικά η επιθεώρηση πιστοποίησης.  

 Οι δαπάνες που σχετίζονται με το σχεδιασμό/επανασχεδιασμό 
προϊόντων/υπηρεσιών είναι επιλέξιμες μόνο εφόσον κατά την επιτόπια 
επαλήθευση το προϊόν / υπηρεσία έχει λάβει την τελική του μορφή και είναι 
διαθέσιμο προς επίδειξη. 
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4. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία 
της πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενέργειες για την 
κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος καθώς και απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων 
τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 

 αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  

 αγορά αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας, μη κατοχυρωμένων τεχνικών 
γνώσεων 

 κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας 

 κατοχύρωση σημάτων σε Ευρωπαϊκό ή και Διεθνές επίπεδο 

 

Προκειμένου να είναι επιλέξιμες οι σχετικές δαπάνες θα πρέπει να τηρούνται οι 
ακόλουθοι όροι: 

 Για ενέργειες σχετικές για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και την κατοχύρωση σήματος είναι επιλέξιμες 
αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης 
κατοχύρωσης / σήματος. Ειδικότερα, οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την 
προϋπόθεση ότι κατά την τελική επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το 
σχετικό πιστοποιητικό / βεβαίωση που εκδίδεται από τους αρμόδιους φορείς, το 
οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του 
επενδυτικού σχεδίου ή να τεκμηριώνεται αποδεδειγμένα ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για την έκδοσή του. 

 Για ενέργειες σχετικές με την αγορά δικαιωμάτων, προσκομίζονται άδειες χρήσης 
εκμετάλλευσης, όπου απαιτείται.  

 Για ενέργειες που θα πραγματοποιηθούν για την απόκτηση, προστασία, μεταφορά 
και χρήση και εκμετάλλευση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας, η επιχείρηση πρέπει 
να προσκομίσει έκθεση αναφοράς για την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και τα 
αποτελέσματα χρήσης της, ενώ επιπλέον οφείλει να εγγράψει την εν λόγω δαπάνη 
στο μητρώο παγίων (όπου απαιτείται) κατά τα προβλεπόμενα στην εθνική 
φορολογική νομοθεσία.  

 

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα τα κόστη για ανανέωση συστήματος πιστοποίησης, 
διατήρηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας κλπ. 

 

5. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε υπηρεσίες αναφορικά με συσκευασία, ετικέτα 
καθώς και το brand της επιχείρησης, για την προώθηση εν γένει ή νέων προϊόντων σε 
υφιστάμενες ή νέες αγορές. 

 

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας 
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 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο κλπ) 

 

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας. επισημαίνονται τα εξής: 

 Η δαπάνη  σχεδιασμού/επανασχεδιασμού συσκευασίας ή ετικέτας, περιλαμβάνει 
κόστη για την κάλυψη αναγκών νέων αγορών και σχεδιασμού επίπεδης 
συσκευασίας για τα βιομηχανικά προϊόντα 

 Οι δαπάνες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες σχεδιασμού (μελέτη επικοινωνιακού 
σκεπτικού (concept) και προσχέδια και τελικός σχεδιασμός) είναι επιλέξιμες 
αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε αντικατάσταση της 
υφιστάμενης συσκευασίας / ετικέτας / εταιρικής ταυτότητας.  

 Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού 
σήματος / λογοτύπου επιχείρησης, ανέρχεται στις 5.000€.Τα επιλέξιμα κόστη της 
δαπάνης σχετίζονται με τον Δημιουργικό σχεδιασμό ή επανασχεδιασμό εταιρικής 
ταυτότητας της επιχείρησης και των εφαρμογών της (σε έντυπο, επιστολόχαρτο, 
φάκελο κ.λπ.) για τις ανάγκες της προσπάθειας επέκτασης σε νέες αγορές. 

 

 

6. Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε προώθηση των προϊόντων / υπηρεσιών του 
δικαιούχου στις αγορές στόχο. 

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 

 Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις υπό την προϋπόθεση 
ότι αφορούν την προβολή νέου προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά.  

 Εκδηλώσεις μικρής διάρκειας που πραγματοποιούνται σε καταστήματα του 

εξωτερικού σε αγορά –στόχο (In-Store promotion), υπό την προϋπόθεση ότι 

αφορούν την προβολή νέου προϊόντος ή υπάρχοντος προϊόντος σε νέα αγορά. 

 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού (δεν αφορά σε εταιρική 
ταυτότητα) σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (πχ κατάλογοι προϊόντων, 
prospectsκλπ) 

 Προβολής ξενόγλωσσου ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε 
κοινωνικά δίκτυα  

 Προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου και ιστοσελίδες μεγάλης 

επισκεψιμότητας,  που αφορούν σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ. 

Συμμετοχή σε e-marketplaces) 

 Διαφημιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε έντυπα ΜΜΕ του εξωτερικού 

Όλες οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την αυστηρή προϋπόθεση αφορούν νέα 
προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές. 

 

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας επισημαίνεται ότι 

i. Για τη συμμετοχή σε εκθέσεις, επιλέξιμα είναι τα κόστη: 
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 Ενοίκιο περιπτέρου 

 Κατασκευή /Διαμόρφωση περιπτέρου (μη μόνιμη κατασκευή), 
συμπεριλαμβανομένου του απαιτούμενου εξοπλισμού προβολής προϊόντων 
(πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά κ.λπ.), ηλεκτρολογικών και λοιπών σχετικών 
εγκαταστάσεων. 

 Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης  

 Λειτουργικά έξοδα (κατανάλωση ηλεκτρικού - νερού- internet κλπ) 

 Μεταφορά εκθεμάτων σε ποσότητα ανάλογα με το μέγεθος του περιπτέρου 

 Μετακίνηση έως δυο ατόμων της επιχείρησης, ανάλογα με το μέγεθος του 
περιπτέρου (αεροπορικά  εισιτήρια μόνο οικονομικής θέσης, εισιτήρια Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς - ΜΜΜ). Επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες μετακίνησης από και 
προς τον χώρο της έκθεσης, για όσο διάστημα διαρκεί η έκθεση (με χρήση ΜΜΜ)  

 Διαμονή μέχρι του ποσού των 100€ -για εκθέσεις που πραγματοποιούνται εντός 
Ελλάδος- και 300€-για εκθέσεις εκτός Ελλάδος- ανά άτομο και ανά ημέρα 

 Ενοικίαση Υλικών για διακόσμηση και για γευσιγνωσία και Οπτικοακουστικού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες προβολής (οθόνες, τηλεοράσεις κλπ) 

 

ii. Για εκδηλώσεις μικρής διάρκειας(In-Store promotion), επιλέξιμα είναι τα κόστη: 

 Ενοίκιο χώρου στο κατάστημα 

 Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (μη μόνιμη κατασκευή) 

 Ενοικίαση εξοπλισμού προβολής  

 Αμοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθμό ανάλογο με το μέγεθος των 
καταστημάτων) 

 Δειγματοδιανομή (κόστος παραγωγής και αποστολής δειγμάτων σε ποσότητα που 
θα τεκμηριώνεται ανάλογα με το εύρος της εκδήλωσης σε συνδυασμό με το είδος, 
αριθμό και επιφάνεια των καταστημάτων κ.λπ.) 

 Παραγωγή και διανομή flyers 

 Σχετική διαφημιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστημάτων ή και σε άλλο 
κατάλληλο μέσο. 

 Δημιουργικού Σχεδιασμού  

 Παραγωγής σχετικού υλικού   

 Δημιουργία ξενόγλωσσου διαφημιστικού μηνύματος 

 Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωμα σε εφημερίδα –περιοδικό επαγγελματικό 
/καταναλωτικό στην αγορά –στόχο 

 

iii. Για προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου είναι επιλέξιμα έως τα κόστη: 

 Δημιουργικού σχεδιασμού ξενόγλωσσου μηνύματος προβολής προϊόντων 

 Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισμούς και  ηλεκτρονικές πηγές παροχής 
εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

 Ενοικίαση χώρου (market place) σε μεγάλα portal του εξωτερικού με μεγάλη 
επισκεψιμότητα στις αγορές – στόχους 

 

Επισημαίνεται ότι το μέγιστο επιλέξιμο κόστος: 

 για προβολή σε κοινωνικά δίκτυα, είναι 1.000€ / ανά μήνα και για όσο διαρκεί η 
υλοποίηση του έργου 

 για προβολή προϊόντων μέσω του διαδικτύου είναι 5.000€, συνολικά. 
 

7. Ενέργειες συμβουλευτικής υποστήριξης 
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Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν σε εξειδικευμένες μελέτες και υποστήριξη κατά την 
υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν σε: 

 Εκπόνηση μελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing 
plan, feasibility study) 

 Οργάνωση και υποστήριξη εν γένει εξωστρεφών ενεργειών και δραστηριοτήτων 
(εξαγωγικό coaching - mentoring) 

 Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της 
επιχείρησης 

 Εξειδικευμένες μελέτες διαπιστευμένων ερευνητικών κέντρων 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιριών που εξειδικεύονται στην προετοιμασία 
εισόδου σε νέα αγορά / αγορές  

 Σύνταξη, παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικού σχεδίου 
 
 

Για τις δαπάνες αυτής της κατηγορίας επισημαίνεται ότι: 

 Αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 
και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης 

 Όλες οι σχετικές με την συμβουλευτική καθοδήγηση δαπάνες (μελέτες, 
coachingκλπ),  θα συνοδεύονται κατά την πιστοποίηση από το / τα αντίστοιχα 
παραδοτέα 

 Είναι απαραίτητη η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ των μερών, 
ανεξαρτήτως της αξίας της δαπάνης 

 Οι πιθανές δαπάνες διαμονής, μετακίνησης και λοιπές δαπάνες ταξιδιών των 
συμβούλων περιλαμβάνονται στη συνολική αμοιβή τους και δεν είναι επιλέξιμες ως 
διακριτές δαπάνες.  

 Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για την σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού 
σχεδίου είναι 5.000 €. 

 Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τις μελέτες / έρευνες κλπ είναι 10.000 € συνολικά 
για όλες τις μελέτες. 

 Η δαπάνη εξαγωγικού coaching – mentoring είναι επιλέξιμη για 1.000€ / ανά μήνα 
και έως 12 μήνες. 
 

 

8. Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού (με χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 

1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 

 

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν πρόσληψη νέου προσωπικού υπό τους ακόλουθους 
όρους: 

 Οι εργαζόμενοι να απασχολούνται στην επιχείρηση με εξαρτημένη πλήρη ή μερική 
απασχόληση (μισθωτή εργασία).  

 Όλοι οι υπολογισμοί γίνονται σε ΕΜΕ. Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική 
απασχόληση λογίζονται ως κλάσματα ΕΜΕ.  

 Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης.  

 Οι δαπάνες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού 
σχεδίου και μέχρι του επιλέξιμου ορίου.  
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 Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) είναι απαραίτητες για την 
ικανοποιητική υλοποίηση της πράξης και συνδέονται άμεσα με αυτήν  

 Οι ΕΜΕ πιστοποιούνται απολογιστικά (πλήρεις ή κλάσματα ΕΜΕ), με βάση τα 
στοιχεία απασχόλησης που υποβάλλονται στο αίτημα του δικαιούχου για την 
πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Η δαπάνη δε δύναται να 
περιληφθεί σε αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου. 

 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ 
ΟΑΕΔ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.  

 Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη εργαζομένων με σχέση μισθωτής εργασίας που 
είναι σύζυγοι ή συγγενείς α’ και β’ βαθμού των επενδυτών – μετόχων και των 
ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση της επιχείρησης.  

 Το νέο προσωπικό δεν θα πρέπει να έχει οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας με τον δικαιούχο (από 1/1/2020 και έως την ημερομηνία πρόσληψης 

του. 

 

Σημειώνεται ότι στο μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού περιλαμβάνονται όλες 
οι νόμιμες αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους φορείς 
του Δημοσίου, εξαιρουμένης της αποζημίωση απόλυσης και έκτακτες αποδοχές 
που δεν προβλέπονται στο θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου ή στη σύμβαση 
εργασίας ή/και καταβάλλονται κατά περίπτωση (adhoc bonus).  
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