
Ε. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ΚΑΔ - Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες  

1. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη 

επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια 

θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση 

αυτή αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.  

 

Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την προδημοσίευση της παρούσας και να 

πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της 

επενδυτικής πρότασης . 

 

Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα  

πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.  

 

Οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δεν υπόκεινται σε περιορισμό για την υποβολή πρότασης σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα 

αρκεί οι νέες να κατείχαν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης τον συγκεκριμένο ΚΑΔ ή οι υπό σύσταση να 

δεσμεύονται ότι θα αποκτήσουν τον ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν την επένδυση τους κατά τη σύσταση τους . 

 

2. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί 

δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην 

δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους, όπως 

αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα, και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν 

λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον, το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% 



(σαράντα) σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην 

οποία δραστηριοποιούνται, σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2012. 

 

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη, λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο 

τελευταίων ετών. 

 

3. Στην περίπτωση μεταποιητικής δραστηριότητας που επιχορηγείται για δημιουργία σημείων πώλησης/διάθεσης των προϊόντων της 

θα πρέπει για μία τριετία από την έκδοση βεβαίωσης ολοκλήρωσης της επένδυσης να μην μεταβάλλεται η δραστηριότητα η οποία 

ενισχύθηκε. Η τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης θα προκύπτει από τα στοιχεία των Ε3 της επιχείρησης, από όπου για τις τρεις 

επόμενες πλήρεις οικονομικές χρήσεις θα πρέπει το 80% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης να αφορά σε μεταποιητική 

δραστηριότητα.   

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση βάσει των Κωδικών 

Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της Π.Ο.Λ. 1133/2008 και στην θεματική ενότητα που ανήκουν σύμφωνα με αυτούς. Ο Ε.Φ.Δ. 

στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση αφού ελέγξει την αντιστοίχιση των σχετικών φορολογικών εντύπων με τον 

δηλωθέντα Κ.Α.Δ. θα αποδέχεται την υποβολή της στην συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 

 

4. Οι επιλέξιμες ενέργειες, ενδεικτικά, για συγχρηματοδότηση από την παρούσα αναφέρονται στον Πίνακα 1Α για την θεματική 

ενότητα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», 1Β για τις θεματικές ενότητες «ΕΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και 1Γ για την θεματική ενότητα 

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1Α – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

«ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)  

1 Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων παραγωγής, 

αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της 

επιχείρησης. 

2 
Διαφοροποίηση - εκσυγχρονισμός διαδικασιών παραγωγής, 

αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της 

επιχείρησης. 

 

3 

Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή 

διαδικασιών. 

4 
Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

5 Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία. 

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1Β – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

«ΕΜΠΟΡΙΟ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)  

1 Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων διοίκησης και ανάπτυξης 

εργασιών της επιχείρησης. 

2 Εξορθολογισμός - εκσυγχρονισμός υπηρεσιών, λειτουργιών και 

διοικητικών διαδικασιών της επιχείρησης. 

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. 

4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

5 Ανάπτυξη καινοτομιών. 

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

 

 

 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1Γ – ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  

«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

(ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ)  

1 Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων και εγκαταστάσεων 

τουριστικών καταλυμάτων 

2 Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υπηρεσιών και διοικητικών διαδικασιών 

της επιχείρησης. 

3 Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των υπηρεσιών. 

4 Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

5 Ανάπτυξη καινοτομιών στις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

6 Εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Οι επιλέξιμες δαπάνες για την πραγματοποίηση των παραπάνω ενεργειών, οι οποίες πρέπει να συνοδεύονται κατά την 

υποβολή της επενδυτικής πρότασης από τα αντίστοιχα προτιμολόγια/προσφορές , αναφέρονται ενδεικτικά στον Πίνακα 2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

1 Κτίρια και εγκαταστάσεις  

2 
Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται 

αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

3 

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως 

επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο 

μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

4 

Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως 

επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο 

μεταχειρισμένος εξοπλισμός. 

5 
Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται 

αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.  

6 Δικαιώματα Τεχνογνωσίας:  

7 Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας 

8 Προβολή - Προώθηση  

9 Αμοιβές Συμβούλων 

  

Οι δαπάνες 6,7 και 8, αθροιστικά, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 10% του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου ενώ η δαπάνη 9 

που αφορά στο κόστος εκπόνησης/σύνταξης του επιχειρηματικού σχεδίου και παρακολούθησης της υλοποίησης της επένδυσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 



Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών ανά Θεματική Ενότητα, θα περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ προκήρυξης. 

Επισημαίνονται τα εξής: 

 Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής πρότασης δεν συνυπολογίζονται στο 

ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης, ούτε στην ίδια συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν 

εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

 Οι δαπάνες που αφορούν την υποβληθείσα επενδυτική πρόταση και πραγματοποιήθηκαν μετά την ημερομηνία παραλαβής της 

επενδυτικής πρότασης, κρίνονται επιλέξιμες μόνον εφόσον ο δικαιούχος της ενίσχυσης αποδεχτεί να υλοποιήσει την επένδυση 

με την αποδοχή της σχετικής νομικής δέσμευσης για την υλοποίηση της. 

 Για να τηρείται και να αποδεικνύεται η αναγκαιότητα του χαρακτήρα κινήτρου του επενδυτικού σχεδίου θα εξετάζονται όλα τα 

σχετικά με τη δαπάνη και το επενδυτικό σχέδιο έγγραφα και παραστατικά (π.χ. σύμβαση εργασιών υπογεγραμμένη πριν την 

παραλαβή της επενδυτικής πρότασης για δαπάνες που αφορούν τη συγκεκριμένη επενδυτική πρόταση καθιστούν το σύνολο 

των εργασιών μη επιλέξιμο, ανεξάρτητα από το αν τα παραστατικά έχουν υλοποιηθεί και εξοφληθεί εκ των υστέρων). 

 Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός 

εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο 

μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη. 

 Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται σε περισσότερες της μίας περιφέρειας στο πλαίσιο ενός επενδυτικού 

σχεδίου ανεξάρτητα από το χρόνο πραγματοποίησης τους. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά μεταχειρισμένου εξοπλισμού 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην αγορά μεταφορικού μέσου ή αγορά εξοπλισμού μεταφορικού μέσου. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια εξοπλισμού με leasing. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για κτιριακές εργασίες όταν αφορούν σε ακίνητα που δεν είναι αποκλειστικά αμιγώς 

επαγγελματικής χρήσης.  

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη 

κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση, περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες η δημιουργία, 

επέκταση, αναβάθμιση κτιρίων εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του 



ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η 

προσκόμιση του δικαιολογητικού περιλαμβάνεται στο «έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου.  

  

Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η συγκεκριμένη περίοδος κατά την στιγμή της υποβολής της επενδυτικής πρότασης, 

ο δυνητικός δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει δικαιολογητικό μίσθωσης με ισχύ οκτώ (8) ετών προκειμένου να λάβει 

οποιοδήποτε μέρος της επιχορήγησης, (ενδιάμεση καταβολή, προκαταβολή επιχορήγησης, τελική καταβολή). Η περίοδος της 

οκταετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

 


