
Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
Α/Α ΥΠΟ-ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Όρια κατηγορίας δαπανών 

επί του συνολικού 

προϋπολογσιμού

Όρια δαπανών

1.3

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του 

περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑΜΕΑ

Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και 

του περιβάλλοντος χώρου) οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις 

Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους

3.1
Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις 

λιανεμπορίου και εστίασης(ΚΑΔ 45,47,56) 

έως 25.000 €  

και έως 30% του π/υ

3.2

Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις 

εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς 

παροχή καταλύματος) των ΚΑΔ 85 και 88

Τα μεταφορικά μέσα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στη μεταφορά μαθητών, ατόμων ΑΜΕΑ, ή άλλων ατόμων στους 

οποίους παρέχεται η υπηρεσία εκπαίδευσης ή κοινωνικής μέριμνας.  
έως 100% 

1.1

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του 

περιβάλλοντα χώρου για εξοικονόμηση 

ενέργειας

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ : ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΤΙΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις 

και περιβάλλον χώρος

3 Μεταφορικά Μέσα

2
Μηχανήματα - 

Εξοπλισμός

2.1

Εξοπλισμός για εξοικονόμηση ενέργειας ή / 

και προστασία του περιβάλλοντος 

2.2
Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής 

και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης. 

2.3 Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά  

2.4
Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό 

εκσυγχρονισμό της επιχείρησης 

Οι παρεμβάσεις αφορούν σε παρεμβάσεις στο κέλυφος ή / και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Ενδεικτικά 

αναφέρονται :  

δάπεδο ασφαλείας,  

αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος – καταπόνησης.  

Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση 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 και είναι απαραίτητα α) για την άσκηση ή και β) για τη 

βελτιστοποίηση αυτής.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού, πάγιων 

στοιχείων2 και λειτουργία νέων, σύγχρονων, υψηλής ενεργειακής απόδοσης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε 

μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό, και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ενισχυόμενης 

επιχείρησης. 

1.2

Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του 

περιβάλλοντα χώρου για αναβάθμιση της 

υγιεινής και της ασφάλειας

έως 100%

έως 30% 

έως 100%

o ανάπτυξη και διαχείριση 

ηλεκτρονικού καταστήματος 

είναι 4.000€ 

o ανάπτυξη ή αναβάθμιση 

ιστοσελίδας είναι 2.500€ 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες 

που αφορούν σε: o προμήθεια 

επιβατικών μεταφορικών μέσων 

και μικτής χρήσης οχημάτων o 

προμήθεια μεταφορικών μέσων 

για την άσκηση οδικού 

εμπορευματικού έργου  o 

δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα 

αμοιβών εκτελωνιστή και 

εκτελωνισμού.



3.3 

Μετατροπή κινητήρα 

πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος 

σε κινητήρα διπλού καυσίμου 

πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG)  

1. μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος  άνω των 6 τόνων  σε κινητήρα διπλού καυσίμου  

πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι 12.000 ευρώ 2. μετατροπή κινητήρα βαρέως τύπου πετρελαιοκίνητου οχήματος  

(από 3,5 τόνους μέχρι  και 6 τόνους)  σε κινητήρα διπλού καυσίμου  πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι  7.000 ευρώ   

3. μετατροπή κινητήρα πετρελαιοκίνητου επαγγελματικού ή μικτής χρήσης οχήματος  μέχρι  και 3,5 τόνους σε κινητήρα 

διπλού καυσίμου  πετρελαίου – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι  3.500 ευρώ  4. μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης 

βενζινοκίνητου οχήματος μέχρι 2.500 cc σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης  – φυσικού αερίου (CNG) μέχρι  2.000 ευρώ   

5. μετατροπή κινητήρα μικτής χρήσης βενζινοκίνητου οχήματος  άνω των  2.500cc   σε κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης για 

οχήματα μέχρι 3.500 ευρώ.  

έως 12.000€ 

4

Τυποποίηση & 

Πιστοποίηση σύφωνα 

με εθνικά, 

εναρμονισμένα και 

λοιπά ευρωπαϊκά και 

διεθνή πρότυπα

4.1

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) 

συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, 

εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά 

και διεθνή πρότυπα

διαχείρισης. 

διεθνή πρότυπα από διαπιστευμένους φορείς (εσωτερικού ή εξωτερικού). Ενδεικτικά αναφέρονται:

  o Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001) o Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000) 

  o Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΛΟΤ EN ISO 45001) 

  o Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001) 

   o Συστήματα Ποιότητας σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΕΛΟΤ 1433) 

   o Συστήματα Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ISO 29990) 

   o Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) 

   o Ιδιωτικά Πρωτόκολλα (π.χ pet-friendly, smoke-free κ.α) 

μέχρι 14.000 € 

7.000€ ανά πιστοποιητικό 

και μέχρι δυο (2) 

πιστοποιητικά

5.1

Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής 

Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών 

μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των 

κατηγοριών 1 ή /και 2. 

o σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για 

την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ 

o σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ 

και ΣΗΘΥΑ.  

o σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού 

μέχρι 8.000 €

5.2

Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων 

Βοηθειών - Καρδιοαναπνευστικής 

Αναζωογόνησης 

o πρώτες βοήθειες – βασική υποστήριξη της ζωής  

o πρώτες βοήθειες στα παιδιά 

o καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.  

80 € ανά εργαζόμενο   

και μέχρι 5 εργαζόμενους

5.3
Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού 

σχεδίου
μέχρι 4.000 €

6.2

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής 

προβολής (π.χ email marketing, newsletter 

campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού 

υλικού διαφήμισης)

2.000 €

7

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

7.1

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο 

προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ 

(χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 

1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ) 

μέχρι 30.000 €   

και έως 40% του π/υ 

15.000 € ανά ΕΜΕ και μέχρι 

δυο (2) ΕΜΕ. 

6 Ψηφιακή Προβολή

3 Μεταφορικά Μέσα

5

Δαπάνες τεχνικών 

μελετών Μηχανικού/ 

Κατάρτιση/ 

Παρακολούθηση 

επενδυτικού σχεδίου

6.1
Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού 

μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά 
google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube  500 € / μήνα και μέχρι 12 μήνες. 

μέχρι 8.000 € 

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες 

που αφορούν σε: o προμήθεια 

επιβατικών μεταφορικών μέσων 

και μικτής χρήσης οχημάτων o 

προμήθεια μεταφορικών μέσων 

για την άσκηση οδικού 

εμπορευματικού έργου  o 

δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα 

αμοιβών εκτελωνιστή και 

εκτελωνισμού.


