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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  (ΕΣΠΑ 2014-2020) 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

1.1. Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

 Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων 

μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό 

της υφιστάμενης ή / και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας. 

 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων 

μηχανημάτων, συστημάτων για την τυποποίηση των προϊόντων. 

 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση σύγχρονων, καινούργιων και αμεταχείριστων 

μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν που 

προκύπτουν από την διαδικασία πιστοποίησης των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, 

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

(πρότυπα χωρών προορισμού) σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό Έλεγχο Προϊόντων 

Προμήθεια-μεταφορά- εγκατάσταση, σύγχρονου καινούργιου και αμεταχείριστου 

εργαστηριακού εξοπλισμού για την διενέργεια ποιοτικού ελέγχου της παραγωγικής 

διαδικασίας και των προϊόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού για: 

 εργαστηριακές μετρήσεις 

 δοκιμές 

 αναλύσεις 

 διενέργεια ποιοτικού ελέγχου/ διασφάλιση ποιότητας/ διασφάλιση συμμόρφωσης με 

εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

1.3. Εξοπλισμός για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – προστασία του 

περιβάλλοντος 

1.3.1. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης κτιριακών υποδομών 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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 Εξοπλισμός και εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.). 

 Προμήθεια και εγκατάσταση νέου συστήματος θέρμανσης ή και ψύξης καθώς και παροχής 

ζεστού νερού χρήσης με σύστημα εκμετάλλευσης ΑΠΕ (χρήση βιομάζας, βιοαερίου, 

γεωθερμίας, ηλιακής,) και λοιπών πηγών που θεωρούνται ΑΠΕ (αεροθερμικές αντλίες 

θερμότητας, παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης κ.α) 

 Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος 

κλιματισμού. 

 Αντιστάθμιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων. 

 Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ενέργειας (BEMS) 

 Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης συστήματος και ελέγχου φωτισμού στους χώρους 

παραγωγής / αποθήκευσης. 

1.3.2. Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Δαπάνες για αντικατάσταση καυσίμου 

 Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης προδιαγραφών Ι.Ε.4. 

 Εξοπλισμός και εγκατάσταση συστημάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία 

παραγωγικού και μη παραγωγικού μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 Αντικατάσταση μονώσεων σωληνώσεων – δικτύων για μείωση απωλειών. 

 Αντικατάσταση, αποσυμπιεστών, ψυκτικών συγκροτημάτων, καυστήρων / λεβήτων, 

φούρνων, κλιβάνων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου. 

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος EMS για τους χώρους παραγωγής /αποθήκευσης. 

 Αντικατάσταση ηλεκτρικών / ηλεκτρονικών συσκευών με νέες ενεργειακής σήμανσης Α. 

1.3.3 Προμήθεια - μεταφορά - εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων για την 

προστασία του περιβάλλοντος 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων για τη διαχείριση των υγρών & στερεών 

αποβλήτων. 

 Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση μονάδων, συστημάτων για τον περιορισμό της 

ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας. 

 Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης. 
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 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για μείωση κατανάλωσης και απώλειας νερού. 

Οι ανωτέρω ενέργειες του σημείου 1.3.3 είναι επιλέξιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Να εξασφαλιστούν (όπου απαιτείται) και να προσκομιστούν οι απαιτούμενες άδειες για τις 

εκτελούμενες εργασίες σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

 Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από εγκατάσταση Α.Π.Ε., απαιτείται: 

 να εξασφαλιστούν, εφόσον απαιτούνται, οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις τόσο για την 

υλοποίηση όσο και για τη λειτουργία της εγκατάστασης Α.Π.Ε. 

 η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει αποδεδειγμένα να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης. 

 Η παραγόμενη ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από 

την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη της εγκατάστασης στην οποία εγκαθίσταται η υπό 

ένταξη εγκατάσταση ΑΠΕ ή από Βεβαίωση ή/και λοιπά κατάλληλα στοιχεία 

τεκμηρίωσης από αρμόδιο προς τούτο πρόσωπο/φορέα. Δηλαδή, η παραγόμενη 

ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΑΠΕ δεν αποφέρει οικονομικό όφελος 

(εγκαταστάσεις από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό παραγόμενης – 

καταναλισκόμενης ενέργειας, εγκαταστάσεις netmetering). 

1.4 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Προμήθεια σύγχρονου, καινούργιου και αμεταχείριστου εξοπλισμού μεταφοράς 

εμπορευμάτων και προϊόντων εντός του ευρύτερου χώρου άσκησης δραστηριότητας της 

επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 προμήθεια ηλεκτροκίνητων ή μηχανοκίνητων ανυψωτικών, περονοφόρων παντός 

τύπου (πχ τύπου ΚΛΑΡΚ) 

 προμήθεια ψυκτικού θαλάμου για μετατροπή επαγγελματικού αυτοκινήτου 

 Προμήθεια σύγχρονων καινούργιων και αμεταχείριστων μηχανημάτων έργου απαραίτητων 

για την λειτουργία της επιχείρησης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o προμήθεια εκσκαφέων κ.ο.κ. 

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένου Λογισμικού 

 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 
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συνδέονται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητα α) 

για την άσκηση ή / και β) για τη βελτιστοποίηση αυτής. 

 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού σχετικού με τις 

δραστηριότητες της επιχείρησης 

 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης σήµανσης, 

ιχνηλασιµότητας, κοστολόγησης και τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της 

εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική ηλεκτρονική διασύνδεση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN). ∆εν 

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 

 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της 

επιχείρησης (CRM, HRMS κ.α) 

 Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές Αγορές (e - Marketplaces), είτε 

αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε 

B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο 

προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή 

σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.α. 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας με τα παρακάτω κατ’ ελάχιστον 

χαρακτηριστικά: 

 να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες 

 να είναι mobile responsive ή dedicated mobile version 

Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e–shop με τα παρακάτω 

κατ’ ελάχιστον χαρακτηριστικά: 

 να είναι λειτουργικό σε 2 τουλάχιστον γλώσσες 

 να είναι mobile responsive 

 να συνοδεύεται από λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών 

πληρωμών 

 να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
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Για τις δαπάνες που σχετίζονται με ΤΠΕ και εξειδικευμένο λογισμικό όπως αυτές 

ορίζονται στο σημείο 1.5 επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμο ως δαπάνη το κόστος: 

 προμήθειας φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή (laptop), tablet, εκτυπωτή, 

σαρωτή (scanner), κινητού τηλεφώνου, smartphone, προτζέκτορα, τηλεόρασης, 

κάμερας κ.α 

 εξοπλισμού ενσύρματου ή / και ασύρματου δικτύου & καλωδίωση [δρομολογητές 

(routers), μεταγωγείς (switches), firewalls, bluetooth και wi-fi υποδομή (access 

points, antennas κ.α)] 

 προμήθειας εφαρμογών γραφείου και αδειών χρήσης (πχ επεξεργασίας κειμένου, 

 υπολογιστικών φύλλων κ.ο.κ.), antivirus κ.α 

 σύνδεσης στο διαδίκτυο o αναβάθμισης υφιστάμενου λογισμικού 

 

2.Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών 

2.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα 

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

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία της επιχείρησης (π.χ τεχνική μετάφραση, 

ξένη νομοθεσία, ειδικές απαιτήσεις αγοράς για την είσοδο των προϊόντων στην χώρα 

προορισμού) 

 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: 

 CE 

 ΕΝ 15088 

 ΕΝ 998-2 

 ΕΝ 1090-1 
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 Οι δαπάνες που σχετίζονται με την πιστοποίηση - συμμόρφωση προϊόντων είναι επιλέξιμες 

αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που καταλήγουν σε λήψη της ζητούμενης 

Πιστοποίησης / Σήματος.  

2.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς 

και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. 

 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: 

 Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας (ISO 9001) 

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

 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22000) 

 Σύστημα Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001) 

 Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας (ISO 50001) 

 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) 

 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (EΛΟΤ ΕΝ ΙSO 22301) 

 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 

13485) 

 Θρησκευτικές Πιστοποιήσεις (π.χ HALAL, Kosher) 

 Ιδιωτικά πρότυπα (FSCC 22000, BRC, IFS v.6 κ.α) 

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά Πιστοποιητικό Διαχειριστικού Συστήματος της κατηγορίας 

2.2 είναι 10.000€ και εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του κόστους. 

2.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας 

2.3.1. Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και την προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

2.3.2 Ενέργειες για την κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος. 

2.3.3 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών 

εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος ενεργειών (τέλη, παράβολα, νομικές – συμβουλευτικές 

υπηρεσίες) είναι για: 

 κατοχύρωση Κοινοτικού Σήματος είναι 8.000€. 
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 κατοχύρωση Εθνικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 1.500€ 

 κατοχύρωση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας είναι 5.500€ 

 

3. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της 

επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά τα παρακάτω: 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας (6.000€ / προϊόν) 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας (2.000€ / προϊόν) 

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

 

4. Ψηφιακή Προβολή 

Αφορά αποκλειστικά σε: 

 Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά 

δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ google 

ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ1.000 € ανά μήνα και μέχρι 12 μήνες.) 

 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newsletter campaign, 

web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης μέχρι 2.000 €) 

 Δεν είναι επιλέξιμο το κόστος για προβολή του διαφημιστικού μηνύματος σε: 

 blog, προσωπικές ιστοσελίδες 

 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 

5.1 Υπηρεσίες και Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν 

 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. 

 σε αμοιβές εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου 

μηχανολογικού εξοπλισμού. 

 σε υπηρεσίες ενεργειακού συμβούλου, προκειμένου να εκπονηθεί τεχνική έκθεση για 

την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. 
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 Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος - και υπό την προϋπόθεση ότι στο επενδυτικό σχέδιο 

περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας 1 – είναι 12.000€. 

5.2 Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου 

 Οι δαπάνες παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης και διαχείρισης της υλοποίησης του 

επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες υπό τους ακόλουθους όρους: 

 Να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης και μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης. 

 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 4.000 €. 

 

6. Μεταφορικά Μέσα 

6.1 Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς επαγγελματικής χρήσης για την κάλυψη 

αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης 

6.2 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου 

οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου πετρελαίου/βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG). 

 

7. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) μέχρι 30 χιλ και μέχρι 2 ΕΜΕ (15 

χιλ/ ΕΜΕ)  

Οι δαπάνες προσωπικού της κατηγορίας 7 είναι επιλέξιμες 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. 

 Οι επιχορηγούμενες ετήσιες μονάδες εργασίας (ΕΜΕ) πρέπει να είναι πρόσθετες ως 

προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης που αυτή διέθετε πριν την ημερομηνία επιλεξιμότητας 

δαπανών της παρούσας Πρόσκλησης. 
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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 θα αναφέρονται στο αίτημα του δικαιούχου για την 

πιστοποίηση της ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. 

 Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας το κόστος της οποίας επιχορηγείται από άλλο Φορέα (πχ 

ΟΑΕΔ), δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη προς συγχρηματοδότηση στην παρούσα 

Κατηγορία Δαπανών. 

 Δεν προσμετράται 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. 


