
Εξαγωγές/ Κύκλο 

εργασιών < 8%

Εξαγωγές/ Κύκλο 

εργασιών 8%-25%

Εξαγωγές/ Κύκλο 

εργασιών >25%

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Όρια κατηγορίας 

δαπανών επί του 

συνολικού 

προϋπολογσιμού

Όρια δαπανών Επιχορήγηση (%) Επιχορήγηση (%) Επιχορήγηση (%)

1

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων καινούργιων και αμεταχείριστων 

σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού 

εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των 

προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης.

2
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, 

συστημάτων για την τυποποίηση των προϊόντων. 

3

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων, 

συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν 

νέες απαιτήσεις στην παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση για την 

πιστοποίηση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς 

και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε 

(πρότυπα χωρών προορισμού). 

1.2 

Εργαστηριακός 

Εξοπλισμός για 

Ποιοτικό Έλεγχο

1

Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση νέου σύγχρονου εργαστηριακού 

εξοπλισμού για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας και των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

- Προμήθεια εξοπλισμού για: 

o εργαστηριακές μετρήσεις 

o δοκιμές 

o αναλύσεις 

o διενέργεια ποιοτικού ελέγχου/ διασφάλιση ποιότητας/ διασφάλιση 

συμμόρφωσης με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

1
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών

2
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας

3
Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την 

προστασία του περιβάλλοντος

1

Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού 

μεταφοράς εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου 

άσκησης δραστηριότητας της επιχείρησης. 

  o προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, 

περονοφόρων παντός τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ) 

  o προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή επαγγελματικού 

αυτοκινήτου 

2

Προμήθεια σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων 

έργου απαραίτητων για την λειτουργία της επιχείρησης. 

o προμήθεια εκσκαφέων κ.ο.κ. 

«Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

50% 60% 65%1 έως 100%

Παραγωγικός & 

Μηχανολογικός 

Εξοπλισμός 

1.1. 

Μηχανήματα – 

Εξοπλισμός  

1.3

Εξοπλισμός για 

βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης 

– προστασία του 

περιβάλλοντος 

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός



1.5

Εξοπλισμός ΤΠΕ & 

εξειδικευμένου 

Λογισμικού 

1

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. 

2.1 

Πιστοποίηση και 

συμμόρφωση 

προϊόντων σύμφωνα με 

εθνικά, εναρμονισμένα 

καθώς και προαιρετικά 

πρότυπα ευρωπαϊκών 

χωρών ή /και χωρών 

εκτός Ε.Ε 

1

 - Συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την νομοθεσία (π.χ επιτρεπόμενα 

συστατικά), τεχνική μετάφραση, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο 

στην χώρα των προϊόντων (π.χ ειδική αναφορά στην ετικέτα κ.α)

- Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση με εθνικά, 

εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και 

χωρών εκτός Ε.Ε από διαπιστευμένους φορείς εσωτερικού ή / και 

εξωτερικού.

- Δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας για την κατοχύρωση σήματος CE / 

εξειδικευμένα ευρωπαϊκά ή / και διεθνή σήματα (π.χ ecolabel)

- Βιομηχανικοί έλεγχοι 

- Συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και 

προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

o CE

o ΕΝ 15088

o ΕΝ 998-2

o ΕΝ 1090-1

2.2 

Πιστοποίηση 

υπηρεσιών & 

διαδικασιών σύμφωνα 

με εθνικά, 

εναρμονισμένα καθώς 

και λοιπά ευρωπαϊκά 

και διεθνή πρότυπα.

1

 - 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 (OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801)

o Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (FSCC 22000 , IFS, BRC) 

o Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)

o Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001)

o Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001)

o Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)

o Συστήματα Κοινωνικής Ευθύνης (SA 8000)

o Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher)

o Προαιρετικές Πιστοποιήσεις που απατούνται από τις χώρες προορισμού.

10.000€ ανά 

Πιστοποιητικό 

Διαχειριστικού 

Συστήματος 

1
Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της 

πνευματικής ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

2 Ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος.

50% 60% 65%

50% 60% 65%

o κατοχύρωση 

Κοινοτικού Σήματος: 

8.000€.

o κατοχύρωση 

Εθνικού Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας: 1.500€

o κατοχύρωση 

Ευρωπαϊκού 

Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας: 5.500€

1 έως 100%

έως 100%

Μηχανήματα – 

Εξοπλισμός  

2

Πιστοποίηση 

Προϊόντων - 

Υπηρεσιών - 

Διαδικασιών

2.3

 Πνευματική ιδιοκτησία 

– Ευρεσιτεχνίες – 

Μεταφορά 

τεχνογνωσίας 



3
Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών 

εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

1 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας 6.000€ / προϊόν 

2 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας 2.000€ / προϊόν

3 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο) 2.000 €

1 Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος 
 1.000€ / μήνα και 

μέχρι 12 μήνες 

2
Υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, 

web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 
2.000 €

5.1
Υπηρεσίες και Τεχνικές 

Μελέτες Μηχανικού
1

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν  

   o σε υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή, ενεργειακού επιθεωρητή 

εγγεγραμμένου στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών για την έκδοση 

Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις παρεμβάσεων 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ. 

   o σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την 

εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.  

   o σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί 

τεχνική έκθεση για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 

12.000 €

5.2

Σύνταξη και 

παρακολούθηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

1 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 4.000 €

1
Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για 

την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης

2

Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης 

πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου 

πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG). 

o μετατροπή 

κινητήρα βαρέως 

τύπου 

πετρελαιοκίνητου 

οχήματος  άνω των 6 

τόνων  σε κινητήρα 

διπλού καυσίμου  

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) 

20% και μέχρι 30.000 

€ 

15.000€ ανά ΕΜΕ και 

μέχρι δυο (2) ΕΜΕ.
50% 60% 65%

50% 60% 65%

o κατοχύρωση 

Κοινοτικού Σήματος: 

8.000€.

o κατοχύρωση 

Εθνικού Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας: 1.500€

o κατοχύρωση 

Ευρωπαϊκού 

Διπλώματος 

Ευρεσιτεχνίας: 5.500€

50% 50% 50%

50% 60% 65%

50% 60% 65%

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)  

έως 100%

έως 25%

έως 16.000€

Ψηφιακή Προβολή έως 15.000€ 

5

Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες – 

Τεχνικές Μελέτες 

2

Πιστοποίηση 

Προϊόντων - 

Υπηρεσιών - 

Διαδικασιών

3
Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – 

Branding

2.3

 Πνευματική ιδιοκτησία 

– Ευρεσιτεχνίες – 

Μεταφορά 

τεχνογνωσίας 

4

50%6 Μεταφορικά Μέσα έως 50% 50% 50%


