
 
 

 
 

Το Υπουργείο Οικονοµίας & Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρµογή την δράση «Εργαλειοθήκη 
Επιχειρηµατικότητας: εµπόριο, εστίαση, εκπαίδευση», για επενδύσεις εκσυγχρονισµού των 

πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα υποβολής έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

• Κατατάσσονται στις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις, δηλαδή απασχολούν µέχρι 50 άτοµα 

προσωπικό και έχουν κύκλο εργασιών µέχρι 10 εκατ. Ευρώ ή σύνολο ετήσιου ισολογισµού µέχρι 10 

εκατ. Ευρώ, για δύο συνεχόµενα έτη. 

• Λειτουργούν νόµιµα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν άδεια λειτουργίας εφόσον απαιτείται. 

• Έχουν κλεισµένες τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις µέχρι 31.12.2017. 

• ∆ιαθέτουν επιλέξιµο κύριο ή δευτερεύοντα ΚΑ∆ επένδυσης και στις 3 τελευταίες διαχειριστικές 
χρήσεις. Ειδικότερα, για το λιανικό εµπόριο θα πρέπει να διαθέτουν επιλεγµένους ΚΑ∆ των κλάδων 

45 και 47, για την εστίαση του κλάδου 56, ενώ για την ιδιωτική εκπαίδευση θα πρέπει να 

κατατάσσονται στους κλάδους 85 και 88 (προσχολική, πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια, γενική, 

τεχνική, επαγγελµατική, υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού και ηµερήσιας φροντίδας). 

• Έχουν κατ' ελάχιστον τις παρακάτω ΕΜΕ µισθωτής εργασίας στο έτος που προηγείται της 

ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης και πιο συγκεκριµένα, για τον κλάδο του 

λιανικού εµπορίου 1 ΕΜΕ, για την εστίαση 2 ΕΜΕ και για τον κλάδο της εκπαίδευσης 5 ΕΜΕ. 

• ∆εν θεωρούνται προβληµατικές ΜΜΕ, δεν εκκρεµεί ανάκληση επιχορήγησης και δεν έχουν 
πρόστιµο για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

• ∆εν έχουν λάβει επιχορηγήσεις άνω των 200.000 Ευρώ την τελευταία τριετία σε προγράµµατα 

που χρηµατοδοτούνται από το κανονισµό De Minimis. 
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Ο επιλέξιµος προϋπολογισµός κάθε πρότασης κυµαίνεται από 10.000 Ευρώ έως 150.000 Ευρώ, 

ενώ η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.  

Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται στους 24 µήνες από την έγκριση της αίτησης, ενώ θα πρέπει να έχει 

υλοποιηθεί το 30% του έργου στους πρώτους 12 µήνες από την απόφαση ένταξης. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 

Οι επιλέξιµες δαπάνες παρουσιάζονται παρακάτω και είναι επιλέξιµες από την ηµεροµηνία 

προκήρυξης του προγράµµατος, ήτοι 19.12.2018. 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

«Λιανικό εµπόριο, εστίαση & ιδιωτική εκπαίδευση» 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ/ΠΟΣΟΣΤΟ 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Έως 100% του συνολικού προϋπολογισµού 

Μηχανήµατα - Εξοπλισµός Έως 100% του συνολικού προϋπολογισµού 

Εξοπλισµός λειτουργικού εκσυγχρονισµού επιχείρησης Έως 30% του συνολικού προϋπολογισµού 

 
Μεταφορικά Μέσα 

Λιανικό εµπόριο – εστίαση, έως 25.000 Ευρώ και έως 30% 
του Π/Υ, εκπαίδευσης – κοινωνικής µέριµνας έως 100%, 

µετατροπή κινητήρα έως 12.000 Ευρώ 

Πιστοποίηση Υπηρεσιών & ∆ιαδικασιών Έως 14.000 Ευρώ και έως 7.000 Ευρώ ανά πιστοποιητικό 

∆απάνες Τεχνικών Μελετών, κατάρτισης, 

παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου 

Έως 8.000 Ευρώ για έκδοση ΠΕΑ, κατάρτιση έως 80 Ευρώ 

ανά εργαζόµενο και έως 5 εργαζόµενους, σύνταξη – 

παρακολούθηση έως 4.000 Ευρώ 

Ψηφιακή Προβολή Έως 8.000 Ευρώ 

Μισθολογικό Κόστος Εργαζοµένων (νέο προσωπικό) 40% και µέχρι 30.000 Ευρώ 

 
• Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος. Παρεµβάσεις επί του κτιρίου και περιβάλλοντα 

χώρου για εξοικονόµηση ενέργειας, αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας και δαπάνες για 

διευκόλυνσης ΑµΕΑ. Ειδικότερα, επιλέξιµες είναι οι δαπάνες για θερµοµόνωση εξωτερικής 

τοιχοποιίας, δαπέδου, δώµατος, στέγης (και συστήµατα σκίασης), αντικατάσταση υφιστάµενων 

κουφωµάτων µε νέα θερµοδιακοπτόµενα ενεργειακά κουφώµατα (τουλάχιστον διπλού 

υαλοπίνακα), επεµβάσεις επί του περιβάλλοντα & εξωτερικού χώρου για βελτίωση του 

µικροκλίµατος (χρήση βλάστησης, φυτεµένο δώµα), προσθήκη ή αντικατάσταση εξοπλισµού και 

συστηµάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, εξοπλισµός και εγκατάσταση µονάδων 

Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης για ιδιοκατανάλωση (Σ.Η.Θ.Y.A.), 

αναβάθµιση συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης χώρων µε νέα ενεργειακά αποδοτικότερα, ενεργειακής 

απόδοσης του συστήµατος κλιµατισµού, αντιστάθµιση άεργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων, 

εγκατάσταση συστηµάτων ανάκτησης ενέργειας από την λειτουργία παραγωγικού και µη 

παραγωγικού µηχανολογικού εξοπλισµού και αναβάθµιση συστήµατος και ελέγχου φωτισµού. 

• Μηχανήµατα – Εξοπλισµός. Εξοπλισµός εξοικονόµησης ενέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, 

µείωσης κατανάλωσης νερού, συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management 

System), ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών ενεργειακής σήµανσης Α, διαχείρισης αποβλήτων 

και περιορισµού ρύπανσης. Επίσης, εξοπλισµός για αναβάθµιση της υγιεινής και ασφάλειας, όπως 

φωτισµός ασφαλείας, ενεργητικής πυροπροστασίας, ανίχνευσης διαρροών, αντικατάστασης 

εξοπλισµού που προκαλεί θόρυβο, παρουσιάζει κίνδυνο ανάφλεξης και ατυχήµατος – 

καταπόνησης, συστήµατα ασφαλείας, ιατρικού εξοπλισµού πρώτων βοηθειών (εξωτερικός 

απινιδωτής) και ατοµικών µέσων προστασίας για τους εργαζόµενους. 

Επιλέξιμο είναι και ο εξοπλισµός ΤΠΕ και λογισµικών που συνδέονται άµεσα µε την δραστηριότητα 

της επιχείρησης, όπως cash drawers, barcode readers, UPS, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί 

πίνακες, PCs, απαραίτητων για την εφαρµογή και χρήση νέου λογισµικού, 3d printers, set top 

boxes και ασύρµατες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs). 



• Εξοπλισµός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισµό της επιχείρησης. Αγορά ή χρηµατοδοτική 

µίσθωση µηχανηµάτων και εξοπλισµού, πάγιων στοιχείων και λειτουργία νέων, σύγχρονων, 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης µηχανηµάτων και εξοπλισμού κάθε μορφής. 

• Μεταφορικά Μέσα. Προµήθεια αυτοκινούµενων οχηµάτων επαγγελµατικής χρήσης για κάλυψη 

αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης, διευκόλυνσης προσβασιµότητας ΑµΕΑ (ράµπες σε 

σχολικά οχήµατα για διευκόλυνση µαθητών ΑµΕΑ), µετατροπή κινητήρα επαγγελµατικού ή µικτής 

χρήσης πετρελαιοκίνητου - βενζινοκίνητου οχήµατος, σε κινητήρα διπλού καυσίµου πετρελαίου - 

βενζίνης – φυσικού αερίου (CNG). 

• Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύµφωνα µε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή 
πρότυπα. Συµβουλευτικές υπηρεσίες για προετοιµασία ανάπτυξης, εγκατάστασης και λειτουργίας 

συστήµατος διαχείρισης, επιθεώρησης και πιστοποίησης συστηµάτων διαχείρισης, όπως ISO 

9001, ασφάλειας τροφίµων ISO 22000, υγείας & ασφάλειας στην εργασία ISO 45001, ασφάλειας 

πληροφοριών ISO 27001, συστηµάτων ποιότητας σε φροντιστήρια µέσης εκπαίδευσης και ξένων 

γλωσσών ΕΛΟΤ 1433, συστηµάτων µη τυπικής εκπαίδευσης ISO 29990, περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης ISO 14001 και ιδιωτικών πρωτοκόλλων (pet friendly, smoke free). 

• ∆απάνες τεχνικών µελετών, κατάρτισης, προβολής, παρακολούθησης επενδυτικού 
σχεδίου. Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εκπόνηση τεχνικών µελετών, 

όπως ενεργειακού επιθεωρητή, υπηρεσίες ενεργειακού συµβούλου, αµοιβές εκπόνησης τεχνικών 

µελετών µηχανικών για εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού. Το µέγιστο επιλέξιµο 

κόστος είναι 8.000 Ευρώ. 

Επίσης, δαπάνες παρακολούθησης σεµιναρίων από εργαζόµενους της επιχείρησης σε πρώτες 

βοήθειες, πρώτες βοήθειες στα παιδιά, καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήσης 

εξωτερικού απινιδωτή. 

Οι δαπάνες σύνταξης, παρακολούθησης και διαχείρισης του επενδυτικού σχεδίου ανέρχονται σε 

4.000 Ευρώ. 

• Υπηρεσίες Ψηφιακής Προβολής. Κόστος προβολής ψηφιακού διαφηµιστικού µηνύµατος σε 

κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και χώρες προορισµού των προϊόντων (google ads, 

facebook ads, instagram ads, youtube), συµβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (e - mail 

marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήµισης). Το µέγιστο 

επιλέξιµο κόστος προβολής διαφηµιστικού µηνύµατος σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες (google, 

facebook, youtube) ανέρχεται σε 500 Ευρώ/µήνα και µέχρι 12 µήνες και ψηφιακής προβολής έως 

2.000 Ευρώ. 

• Μισθολογικό κόστος εργαζοµένων (νέο προσωπικό). Οι δαπάνες προσωπικού είναι 

επιλέξιµες εφ’ όσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται µε πλήρη ή µερική απασχόληση (µισθωτή 

εργασία) και µέχρι 15.000 Ευρώ ανά ΕΜΕ. 

Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη. 

Οι επενδυτικές προτάσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο χρονικό διάστηµα από 27.02.2019 
έως 31.05.2019. 
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