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Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους 

τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ) υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής 

αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων 

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

κλείσει τουλάχιστον (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ και έχουν κατ’ 

ελάχιστον τις κάτωθι ΕΜΕ μισθωτής εργασίας κατά την 12μηνη περίοδο προ της υποβολής της 

αίτησής τους, ως εξής: 

o Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στις κατηγορίες 45 και 

47): 1 ΕΜΕ 

o Για τον κλάδο της εστίασης (Επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 56): 2 ΕΜΕ 

o Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) 

(επιλέξιμοι ΚΑΔ που ανήκουν στην κατηγορία 85, 88): 3 ΕΜΕ.1 

Οι Διατιθέμενοι πόροι ανέρχονται σε 60εκ € για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, ενώ η 

Ένταση Ενίσχυσης ανέρχεται σε 50% των επιλέξιμών δαπανών. Ο Ενισχυόμενος 

προϋπολογισμός μπορεί να ξεκινά από 10.000€ και δύναται να ανέλθει έως 150.000€. Η 

Διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 

(24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους  

 

Επιλέξιμες δαπάνες 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, 

απαιτεί τη σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Max επιλέξιμο ποσοστό 

ποσό στο Επιχειρηματικό 

Σχέδιο 

1 Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος 

 

1.1 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για 

εξοικονόμηση ενέργειας. 
1.2 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για 

αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας.  
1.3 Παρεμβάσεις επί του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου για 

διευκόλυνση ΑμΕΑ. 

έως 100% 

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  

έως 100% 

2.4 Άλλος Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης έως 30% 

                                                             
1 Αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους ΚΑΔ των κατηγοριών 01, 

02, 03 
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3 Μεταφορικά Μέσα  

 

3.1 Μεταφορικά μέσα για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-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  
έως 100% 

3.3 Μετατροπή κινητήρα επαγγελματικού ή μικτής χρήσης 
πετρελαιοκίνητου/βενζινοκίνητου οχήματος σε κινητήρα διπλού καυσίμου 

(πετρελαίου και αερίου καυσίμου) και κινητήρα δύο καυσίμων (βενζίνης 
και αέριου καυσίμου) αντίστοιχα. 

έως 12.000€  

 

4 Πιστοποίηση Υπηρεσιών & Διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά 

ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα  

Πιστοποίηση α) υπηρεσιών ή / και β) συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με 
εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα  

μέχρι 14.000 €  

7.000€ ανά πιστοποιητικό 

και μέχρι δυο (2) 

πιστοποιητικά  

5 
Δαπάνες Τεχνικών Μελετών / Κατάρτισης / Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου  

5.1 Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση 
τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2.  

μέχρι 8.000 €  

 

5.2 Κατάρτιση προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών - 

Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης  
80 € ανά εργαζόμενο  

και μέχρι 5 εργαζόμενους  

5.3 Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου μέχρι 4.000 €  

6 Ψηφιακή Προβολή  μέχρι 8.000 € 

 Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)  

7 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.  

 

Κρίσιμα Σημεία 

 Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης (19/12/2018). 

 Το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να αφορά  τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, 

ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών 

τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. 

  Ο φορέας της επένδυσης πρέπει να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή 

έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής. 

 Στο επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ. Εφόσον πρόκειται για 

διαδικτυακούς τόπους ή διαδικτυακές εφαρμογές, διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με 

αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την 

πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του 

Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 
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 Η δράση υπόκειται στον κανονισμό De Minimis σύμφωνα με τον οποίο το σύνολο της ενίσχυσης 

δεν δύναται να ξεπεράσει τις 200.000€. Το ποσό αυτό αφορά τόσο τον φορέα επένδυσης όσο 

και τις συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και αναφέρεται στην τελευταία τριετία (από 

1/1/2016 και μετά) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής. 

 Έναρξη περιόδου Υποβολής από 27-02-2019 έως 09-05-2019. 

 Επισημαίνεται ότι, δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και 

να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

Τα στελέχη της planO2 ΙΚΕ διαθέτουν σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση για να 

υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας ιδέας με 

αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και συνέπεια σύμφωνα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της 

επιχείρησής σας. 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα εργαλεία ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας που παρέχονται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για 

τον τρόπο που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε στον επιχειρηματικό σας σχεδιασμό.                                                     

Πηγή: www.antagonistikotita.gr  
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