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Ως ημερομηνία έναρξης δαπανών ορίζεται η 13/07/2018. 

1. Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού :  

Οι επενδυτικές ενισχύσεις σε στοιχεία ενεργητικού αφορούν: 

 Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις έως 40% 

 Μηχανήματα- εξοπλισμός  έως 100% 

 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 50% και έως 50.000€ 

 Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ έως 100% 

2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες: 5% και έως 15.000€ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εξωτερικούς 

συμβούλους/ εμπειρογνώμονες, οι οποίες σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση 

του επενδυτικού σχεδίου όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, μελέτη 

οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτη έρευνας αγοράς. 

Δεν είναι επιλέξιμες οι συνήθεις ή περιοδικές υπηρεσίες. 

3. Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο 

εξωτερικό: έως 20% 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για 

τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. 

4. Ενισχύσεις Καινοτομίας: έως 40% 

Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών 

εκμετάλλευσης για την υλοποίηση του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου. 

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξής: 

i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: απόκτηση, επικύρωση και προστασία των 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται 

Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, 

καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 

δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, 

«Επανεπενδύω στη Θεσσαλία» 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
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με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών 

δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο 

δικαιούχος). 

ii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας: Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της  

καινοτομίας. Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας 

συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της 

μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης 

άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα 

εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας. 

Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας είναι η παροχή χώρων 

γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης 

ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης με σκοπό την ανάπτυξη 

αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. 

iii.   Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 

Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν στην αγορά γνώσεων και 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (bought or licensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την 

προϋπόθεση της τήρησης των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή θα πρέπει οι όροι της 

συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να μην διαφέρουν από εκείνους 

που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην περιέχουν 

κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από 

ανοιχτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή 

της τήρησης ίσων αποστάσεων. 

5. Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού): 20% έως 30.000€ 

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος Νεοπροσλαμβανόμενου 

Προσωπικού, από την 1-1-2019 ή μετέπειτα.  
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Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ 

βαθμού των εταίρων/ μετόχων της επιχείρησης. 

Η επένδυση διατηρείται στην περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον 

τρία (3) χρόνια, μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Αυτό δεν εμποδίζει την 

αντικατάσταση μονάδας ή εξοπλισμού που κατέστησαν παρωχημένα ή υπέστησαν 

βλάβες κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη 

συγκεκριμένη περιοχή κατά την ανωτέρω ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο και κατόπιν 

έγκρισης του αιτήματος από το αρμόδιο όργανο παρακολούθησης της πράξης. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

1. Για την περίπτωση τιμολογίων, που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και 

δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η 

μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα. Επίσης, θα 

προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και 

οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης και 

επαρκούς διαδρομής ελέγχου για την προμήθεια, τη διακίνηση των προϊόντων και 

την εξόφληση του προμηθευτή. 

2. Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιοι μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των 

μηχανημάτων και εξοπλισμού και μπορεί να ζητούν από το δικαιούχο, τον 

προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και 

πληροφορίες για εξακρίβωση της αξίας για τον έλεγχο των τιμών αυτών. 

3. Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να 

χρησιμοποιούνται από τους αρμόδιους κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία, όπως 

μέθοδοι κοστολόγησης κτιριακών και άλλων κατασκευαστικών εργασιών που θα 

λαμβάνουν υπόψη τη φύση και το είδος των συγκεκριμένων κτιριακών κατασκευών. 

4. Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους 

καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό 

σχέδιο κατά την πιστοποίησή τους. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που 



Επενδύουμε στην 

ανάπτυξη και την 

καινοτομία, 

εξελισσόμαστε από 

κοινού 

4 o b s  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  α ν ά π τ υ ξ η ς  &  κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  

Μανωλάκη 9-11Γ 

41222, Λάρισα 

3ος Όροφος 

Τ: 2414 000 982 

Φ: 2410 616 003 

@: info@4obs.gr 

W: 4obs.gr 

 

 

πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την επιλέξιμη 

δραστηριότητα της επιχείρησης κατά την πιστοποίηση τους, θα γίνεται δεκτό μόνο 

το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό. 

5. Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες πάσης φύσεως παραστατικά 

αυτοτιμολόγησης σε περίπτωση λήψης υπηρεσιών (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια 

αυτοπαράδοσης κ.ά.). 

6. Συμβάσεις ή Ιδιωτικά Συμφωνητικά συντάσσονται, κατατίθενται στην φορολογική 

αρχή και προσκομίζονται υποχρεωτικά, όταν αυτό απαιτείται από τη Φορολογική 

Νομοθεσία. 

7. Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων αν στο επενδυτικό σχέδιο περιέχονται 

δαπάνες για επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η 

εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες οι παρακάτω: 

i. Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας 

δαπανών. 

ii. Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιούνται πριν την έγκριση των προβλεπόμενων 

από τη νομοθεσία αδειών και εγκρίσεων. 

iii. Εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες, καθώς και δαπάνες που 

αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη. 

iv. Δαπάνες που αφορούν την σύνταξη του επενδυτικού σχεδίου. 

v. Χρεωστικοί τόκοι, εκτός επιχορηγήσεων που δίνονται υπό τη μορφή επιδότησης 

επιτοκίου ή επιδότησης προμηθειών εγγύησης, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές, 

καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου. 

vi. Η αγορά μη οικοδομημένης και οικοδομημένης γης. 
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vii. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας, εκτός της περίπτωσης που δεν είναι ανακτήσιμος 

δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ 

όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης ή επιστροφής του ΦΠΑ σύμφωνα με 

τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που συνδέονται με την 

άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του δικαιούχου 

και μόνο για το μέρος αυτό. Ο ΦΠΑ, που μπορεί να ανακτηθεί με οποιανδήποτε 

τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν ανακτάται από το δικαιούχο. Ο 

ΦΠΑ, που βαρύνει δαπάνες, που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων, 

που υπάγονται στα ειδικά καθεστώτα κατ’ αποκοπή καταβολής του φόρου δεν είναι 

επιλέξιμη δαπάνη. Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν 

παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις 

οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα, ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το 

ποσοστό, που δεν μπορεί να ανακτηθεί. 

viii. Οι δαπάνες που αφορούν σε παραστατικά, που δεν έχουν εξοφληθεί πριν την 

ημερομηνία διενέργειας της επαλήθευσης από αρμόδιο όργανο. 

ix. Κρατήσεις υπέρ του ίδιου του δικαιούχου ή για λογαριασμό του ή παρακρατήσεις, 

που επιστρέφουν στο δικαιούχο με οποιοδήποτε τρόπο. 

x. Οι δαπάνες για πρόστιμα, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών. 

xi. Οι δαπάνες προμήθειας ή χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταχειρισμένου εξοπλισμού. 

 


