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Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022\\ Επιλέξιμες Δαπάνες 

Α. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

1. Ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού και 

συγκεκριμένα δαπάνες για: 

 Την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών 

εγκαταστάσεων, καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των 

κτιρίων, και για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα 

άτομα με αναπηρία και στα εμποδιζόμενα άτομα, καθώς και διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 

45% του συνόλου των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακού 

χαρακτήρα ή (60%) για τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν σε 

επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια και στο 80% για 

επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε κτίρια, τα οποία είναι 

χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα. 

 Την αγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων 

ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 

επιχειρηματικής εγκατάστασης, υπό τις εξής προϋποθέσεις: i. η 

επιχειρηματική εγκατάσταση έχει κλείσει, ii. η αγορά πραγματοποιείται από 

τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, ο οποίος δεν σχετίζεται με τον πωλητή 

της επιχειρηματικής εγκατάστασης, εκτός εάν πρόκειται για μικρή 

επιχείρηση, η οποία αποκτάται από υπάλληλο του αρχικού ιδιοκτήτη, iii. η 

σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς 

(δεν εφαρμόζεται στην Πρωτογενή Γεωργική παραγωγή). 

 Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και 

λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων 

και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της 

εντασσόμενης μονάδας. 

 Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα της φυτικής γεωργικής παραγωγής 

οι ενισχυόμενες δαπάνες των γεωργικών ελκυστήρων, των 

καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ., δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνουν το 30% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους των. 

 Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων 

σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η 

χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing) προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός περιέρχεται στην κυριότητα του 

μισθωτή, κατά τη λήξη της σύμβασης. 

 Τον εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια, και 

μηχανολογικών εγκαταστάσεων (δεν εφαρμόζεται στην Πρωτογενή 

Γεωργική παραγωγή). 
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 Παγολεκάνες (για τις μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής 

γαλακτοκομικών προϊόντων. 

2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

και συγκεκριμένα δαπάνες 

για: 

 Τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη 

κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων (δεν εφαρμόζεται στην Πρωτογενή 

Γεωργική παραγωγή), 

 συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, 

προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της 

επιχείρησης. 

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι ενισχυόμενες δαπάνες για άυλα στοιχεία 

ενεργητικού δεν μπορούν να υπερβούν το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου 

των ενισχυόμενων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜμΕ το ανώτατο 

ποσοστό διαμορφώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%). 

3. Μισθολογικό κόστος νέων 

θέσεων εργασίας 

Το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για 

δύο (2) 

έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης. Το ως άνω μισθολογικό κόστος αποτελεί 

επιλέξιμη δαπάνη μόνο αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με τις 

περιπτώσεις 1 και 2. 

 

Προϋποθέσεις: 

α. Το επενδυτικό έργο συνεπάγεται καθαρή αύξηση του αριθμού των 

εργαζομένων αποτυπωμένη σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.) στην 

επιχειρηματική εγκατάσταση και αντιστοίχως στην επιχείρηση, σε σύγκριση με 

τις Ε.Μ.Ε. του προηγούμενου δωδεκαμήνου από την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης υπαγωγής, 

β. η πλήρωση όλων των θέσεων εργασίας πραγματοποιείται εντός τριών (3) 

ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης, και 

γ. κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης διατηρείται στη 

συγκεκριμένη ενισχυόμενη εγκατάσταση για περίοδο πέντε (5) τουλάχιστον 

ετών για μεγάλες, τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών για μεσαίες επιχειρήσεις και 

τριών (3) τουλάχιστον ετών για μικρές επιχειρήσεις, από την ημερομηνία 

πρώτης πλήρωσής της. 

Β. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
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1. Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ. 

 Mελέτες και αμοιβές συμβούλων για επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ως «νέα 

ΜΜΕ»   θεωρείται η νεοσύστατη επιχείρηση που δεν έχει κλείσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης 

υπαγωγής στο καθεστώς διαχειριστική χρήση 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους 

περιφερειακών ενισχύσεων και έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 

2. Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων. 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης, μειωμένες κατά την αύξηση της 

αξίας του οικοπέδου. Στην περίπτωση της αποκατάστασης μολυσμένων χώρων, όλες οι δαπάνες στις οποίες 

υποβάλλεται μία επιχείρηση κατά την αποκατάσταση του χώρου της μπορεί να θεωρηθούν επιλέξιμες 

επενδύσεις, ανεξαρτήτως του εάν είναι ή όχι δυνατή η εγγραφή των εν λόγω δαπανών στον ισολογισμό της 

ως πάγιων στοιχείων ενεργητικού. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται στο 50% αυτών. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται έως ποσοστού 5% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

3. Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων. 

 Επιλέξιμες είναι οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να πραγματοποιηθεί μία 

επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης σε σύγκριση 

με μία συμβατική μονάδα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης ιδίας δυναμικότητας που θα 

κατασκευαζόταν ελλείψει ενίσχυσης. Τα προς επεξεργασία ανακυκλούμενα ή επαναχρησιμοποιούμενα υλικά σε 

άλλη περίπτωση θα απορρίπτονταν ή θα υφίσταντο επεξεργασία με τρόπο λιγότερο φιλικό προς το 

περιβάλλον. Δεν καλύπτονται ενισχύσεις για άλλες εργασίες ανάκτησης αποβλήτων πλην της ανακύκλωσης. 

 Οι επενδυτικές ενισχύσεις χορηγούνται για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που 

δημιουργούν άλλες επιχειρήσεις 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 35% αυτών. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να 

αυξηθεί κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικρές επιχειρήσεις και κατά 10 

ποσοστιαίες μονάδες, για ενισχύσεις που χορηγούνται σε μεσαίες επιχειρήσεις.  

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι 40% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών ενισχύσεων. 

4. Δαπάνες για Επαγγελματική Κατάρτιση. 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν την αναβάθμιση των προσόντων (up-skilling) ή την επανεκπαίδευση 

(re-skilling) των εργαζομένων. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες: 

 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση, 

 λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο 

επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το 

έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται 
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αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.  

 Εξαιρούνται τα έξοδα διαμονής εκτός από τα ελάχιστα αναγκαία έξοδα διαμονής των εκπαιδευόμενων 

που είναι εργαζόμενοι με αναπηρία, 

 δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, 

 δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (διοικητικές δαπάνες, 

μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην 

επαγγελματική κατάρτιση. 

 Η ένταση της ενίσχυσης των δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 50% αυτών. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, 

μέχρι το 70% των επιλέξιμων δαπανών, ως εξής: 

 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η επαγγελματική κατάρτιση απευθύνεται σε εργαζομένους που είναι άτομα 

με ειδικές ανάγκες ή σε εργαζομένους σε μειονεκτική θέση, 

 10 εκατοστιαίες μονάδες, εάν η ενίσχυση χορηγείται σε μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 

 20 εκατοστιαίες μονάδες εάν χορηγείται σε μικρές επιχειρήσεις. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

5. Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 

 Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μίας 

επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση. 

 Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. 

 Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται μέχρι ποσοστού 10% επί του συνολικού ενισχυόμενου κόστους περιφερειακών 

ενισχύσεων. 

Γ. ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Οι κατωτέρω δαπάνες θεωρούνται μη επιλέξιμες και εξαιρούνται από την παροχή ενισχύσεων: 

 Τα λειτουργικά έξοδα της επένδυσης, εκτός εάν εντάσσονται στις δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση ή για 

συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις. 

 Η αγορά επίπλων γραφείου, εκτός εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού εξοπλισμού της επένδυσης. 

 Η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων.  

 Η αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να 

ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί. 

 Η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο ακινήτων, μηχανημάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων. 

 Η ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στον φορέα της 

επένδυσης, εκτός αν τούτο έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα της Γενικής Κυβέρνησης ή έχει 

μισθωθεί από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή έχει αποκτηθεί επ’ αυτού δικαίωμα 

επιφανείας για τον σκοπό αυτόν για 6 έτη πλέον τεσσάρων (4) ετών από την πιστοποιηθείσα ημερομηνία 

ολοκλήρωσης.  

 Η αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμάτων ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών, 

 Η φύτευση μονοετών φυτών, 
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 Οι εργασίες αποστράγγισης, 

 Η αγορά ζώων, 

 Οι επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα ενωσιακά πρότυπα. 

 Το κεφάλαιο κίνησης, 

 Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαίσιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη της 

παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. 

 

 

1. ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες κατασκευής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού κτηριακών 

εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων καθώς και οι κτηριακές κατασκευές 

για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες 

έκδοσης οικοδομικής άδειας (εφ’ όσον αυτές παγιοποιούνται και η άδεια δεν έχει εκδοθεί πριν την υποβολή της 

αίτησης υπαγωγής).  

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1.  
Χωματουργικές εργασίες – 

Θεμελιώσεις 

Εκσκαφές, επιχωματώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κλπ που 

αφορούν την κατασκευή των κτηρίων 

2.  Κατασκευή φέροντος οργανισμού 
Σκυρόδεμα, οπλισμός, μεταλλικά στοιχεία, δικτυώματα, πλαίσια, 

ξύλινα στοιχεία, ζευκτά, μονώσεις, αποστραγγίσεις, κλπ 

3.  Κατασκευή οργανισμού πληρώσεως 
Οπτοπλινθοδομές, ξηρά δόμηση, panels, λιθοδομές, μονώσεις, 

επιχρίσματα, χρωματισμοί, κλπ 

4.  Χρωματισμοί  
Χρωματισμοί επί  εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων, 

χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών κλπ 

5. Κουφώματα – Υαλοπετάσματα 
Εξωτερικά και εσωτερικά από αλουμίνιο, ξύλο, πλαστικό, 

περσίδες όλων των τύπων, κλπ 

6. Επικαλύψεις – Επενδύσεις 

Εξωτερικές και εσωτερικές σε οριζόντιες και κατακόρυφες 

επιφάνειες από ξύλο, πέτρα, μάρμαρο, πλακίδια, γυψοσανίδες, 

γρανίτες, πετάσματα, κεραμίδια, διακοσμητικά τούβλα, κλπ 

7. Μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές 

Κιγκλιδώματα, εσχάρες, σκάλες, στέγαστρα, ερμάρια, κάθε 

τύπου κατασκευές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

κτηρίου, κλπ 

8. 

Συνήθεις ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις (ισχυρά- ασθενή 

ρεύματα) 

Ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις κτηρίων καθώς και 

εγκαταστάσεις κλιματισμού – αερισμού (μη 

συμπεριλαμβανομένων των μονάδων) οι οποίες είναι 

συνδεδεμένες με το κτήριο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο 9. Συνήθεις υδραυλικές εγκαταστάσεις 
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10. 
Συνήθεις Εγκαταστάσεις 

Κλιματισμού – αερισμού  

αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατό να γίνει χωρίς να 

προκαλέσει καταστροφή του κτηρίου 

 

2. ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

 

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. Χωματουργικές εργασίες  
Εκσκαφές, επιχωματώσεις, εξυγιάνσεις, αντιστηρίξεις, κλπ που αφορούν τον 

Περιβάλλοντα Χώρο και δεν συμπεριλαμβάνονται στη κατασκευή των κτηρίων 

2. 
Διαμόρφωση 

Περιβάλλοντος Χώρου  

Διαμόρφωση δρόμων, πεζόδρομων και ανοιχτών χώρων στάθμευσης 

αυτοκινήτων - Πλακοστρώσεις 

3. Περίφραξη Οικοπέδου  Κατασκευή περιμετρικής περίφραξης οικοπέδου, εγκαταστάσεις εισόδου  

4. 
Οικοδομικά βιολογικού 

καθαρισμού 
Οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού 

5. Φυτεύσεις Αγορά φυτών, υλικών, εργασίες κηποτεχνικής  

6. 

Ηλεκτρολογικές  

εγκαταστάσεις 

Περιβάλλοντος Χώρου  

Καλωδιώσεις, Φωτισμός Περιβάλλοντος Χώρου  

7. 
Υδραυλικές εγκαταστάσεις 

Περιβάλλοντος Χώρου 

Αποχέτευση (σύστημα απορροής ακαθάρτων, κατασκευή δικτύου ομβρίων), 

δίκτυο ύδρευσης Περιβάλλοντος Χώρου κλπ  

8. Υδροδότηση  Γεωτρήσεις για υδροδότηση, δεξαμενές νερού. 

 

3. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στην κατηγορία «ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 

εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για την μόνιμη εγκατάσταση τους και τη σύνδεσή τους 

στο παραγωγικό κύκλωμα. Επίσης, οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν 

σχετίζονται με τα κτήρια. Ακόμα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού 

ειδικών εγκαταστάσεων που χωρίς να σχετίζονται με τα μηχανήματα είναι απαραίτητες για την παραγωγική 

λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο. (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων 

κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).  

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Γραμμή Παραγωγής (προσδιορίζεται 

περιγραφικά)  

Αγορά – Εγκατάσταση ομάδας Μηχανημάτων – Εξοπλισμών – 

Αυτοματισμών που εκτελούν συγκεκριμένη ολοκληρωμένη 

εργασία ή / και οδηγούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου 

ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντας προϊόντος (π.χ. γραμμή 

παστερίωσης γάλακτος, συγκροτημάτων παραγωγής ζωοτροφών 
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κλπ) 

2. 
Ομοειδή Μηχανήματα – Εξοπλισμοί 

(προσδιορίζεται περιγραφικά)  

Αγορά – Εγκατάσταση Μηχανημάτων – Εξοπλισμών που 

χρησιμοποιούνται για παρόμοιες εργασίες (π.χ. ταινιόδρομοι, 

δεξαμενές υλικών, ξηραντήρια, διαλογητήρια, συσκευαστήρια κλπ)   

3. 
Μεμονωμένο βασικό Μηχάνημα 

(προσδιορίζεται περιγραφικά) 

Διακριτή ομάδα μπορεί να αποτελεί ένα μεμονωμένο βασικό 

μηχάνημα που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. σιλό 

αποθήκευσης ζωοτροφών ,  πρέσα σύνθλιψης κλπ ) 

4. Βάσεις Μηχανημάτων  
Κατασκευή μεταλλικών βάσεων  ή βάσεων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των μηχανημάτων.  

5. Εγκαταστάσεις θέρμανσης  

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

λεβητοστασίου  και του δικτύου θερμού νερού (Λέβητες, 

καυστήρες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες, πιεστικά συγκροτήματα,  

θερμαντικά σώματα κλπ) 

6. Μονάδες κλιματισμού – Αερισμού 

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού 

κλιματισμού – αερισμού  (εξωτερικές και εσωτερικές κλιματιστικές 

μονάδες, αντλίες θερμότητας κλπ) 

7. 
Υποσταθμός - Ηλεκτρολογικές 

Εγκαταστάσεις  

Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του 

Υποσταθμού  και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

(μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες,  συστήματα 

αδιάλειπτης παροχής τάσης και προστασίας δικτύου κλπ)  

8. 
Σύστημα καθορισμού υγρών ή και 

αερίων αποβλήτων 

Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού των 

συστημάτων συλλογής και καθορισμού υγρών και αερίων 

αποβλήτων (π.χ. αντλίες, βιολογικός καθαρισμός, φίλτρα, κλπ)  

9. 
Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα 

ή/και αερίων 

Αγορά και εγκατάσταση δικτύων πεπιεσμένου αέρα ή /και αερίων, 

αεροσυμπιεστών, αεροφυλακίων, φίλτρων, ξηραντών, δεξαμενών 

αποθήκευσης. 

10. Γερανογέφυρες  Αγορά και εγκατάσταση γερανογεφυρών  

11. Γεφυροπλάστιγγα  Αγορά και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας 

12. 
Μηχανικές  εγκαταστάσεις 

φορτοεκφόρτωσης 

Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροϋδραυλικών μεταλλικών ραμπών, 

αυτόματων μεταλλικών θυρών φορτοεκφόρτωσης κλπ (αφορούν 

κυρίως μονάδες εφοδιαστικής αλυσίδας) 

13. Αντλίες – σωληνώσεις  
Αγορά  και εγκατάσταση των αντλιών και σωληνώσεων για την 

διακίνηση υγρών και αέριων υλικών της παραγωγικής διαδικασίας  

14. Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση 
Αγορά εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ανιχνευτές, 

πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κλπ)   

16. Μηχανολογικός εξοπλισμός Αγορά και εγκατάσταση   αεροκουρτίνων, ανεμιστήρων ψεκασμού 
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θερμοκηπίων ή ανακυκλοφορίας, δεξαμενών νερού, εξοπλισμού υδροπονίας, 

εξοπλισμού ελέγχου κλίματος, εξοπλισμού θρεπτικού διαλύματος, 

εξοπλισμού γειώσεων, εξοπλισμού διοξειδίου του άνθρακα, 

δικτύων ψεκασμού, κλπ 

18. 
Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής 

παραγωγής 
 Αγορά ελκυστήρων και παρελκόμενων τους, συλλεκτικών, κλπ  

 

4. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Στην κατηγορία «ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» περιλαμβάνονται: 

 οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης λοιπού εξοπλισμού ή /και  

 η αγορά επίπλων και σκευών γραφείου μόνον εφόσον εάν είναι βασικό τμήμα του παραγωγικού 

εξοπλισμού της επένδυσης 

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός 

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών (τηλεφωνικό κέντρο, 

τηλεφωνικές συσκευές)  

2. 
Διάφορα συστήματα - 

αυτοματισμοί  

Αγορά και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού (π.χ Σύστημα συναγερμού, 

ενδοεπικοινωνίας, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, κεραία λήψης τηλε-οπτικού 

σήματος,), συστημάτων ασφάλειας κλπ 

3. Συστήματα Η/Υ Αγορά Η/Υ και λοιπού εξοπλισμού (PC, Router Printers, κλπ) 

 
Λοιπός εξοπλισμός φυτικής 

& ζωικής παραγωγής 

Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού π.χ. Παγολεκάνες (για τις μονάδες 

αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων). 

εργαστηριακού εξοπλισμού, ταϊστρών, ποτίστρων, κλπ 

4. 
Εξοπλισμός για άτομα με 

Αναπηρία 
Αμαξίδια κλπ 

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Στην κατηγορία δαπανών «ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ» περιλαμβάνονται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η 

επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της (π.χ. 

εμπορευμάτων, έτοιμων προϊόντων ή υλικών), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της 

μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμα μεταφορικά μέσα έως 6 θέσεων.  

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Ανυψωτικά 

μηχανήματα Αγορά περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)  

2. 
Φορτηγά – λοιπά 

οχήματα  

Αγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της 

εντασσόμενης μονάδας (μικρά φορτηγά, ρυμούλκες, φορτωτές κλπ)  

3. Οχήματα Αγορά οχημάτων μαζικής μεταφοράς προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται 
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μεταφοράς 

προσωπικού  

εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων 

έως 6 θέσεων. 

 

6. ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Αγορά του ακινήτου 

(κτήριο) της μονάδας 
Για την δημιουργία των δαπανών αυτής της κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη ο 

διαχωρισμός  της αξίας κτήσης των παγίων στοιχείων στο συμβόλαιο αγοράς, ο 

διαχωρισμός κατά την αποτίμηση της αξίας αυτών από τα αρμόδια όργανα 

καθώς και ο διαχωρισμός κατά την αποτύπωση στο λογιστικά βιβλία της 

επιχείρησης  

2.  

Αγορά του 

μηχανολογικού και 

λοιπού εξοπλισμού της 

μονάδας 

Στην κατηγορία αυτή δαπανών στο επιλέξιμο κόστος δεν περιλαμβάνεται το ποσό του τιμήματος που αντιστοιχεί στην 

αξία του γηπέδου.  

 

7. ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   

α/α Τίτλος   Δαπάνες που περιλαμβάνονται  

1. 
Δαπάνες για την μεταφορά 

τεχνολογίας – τεχνογνωσίας  

Αγορά δικαιωμάτων  ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης 

τεχνογνωσίας  ή μη καταχωρημένων τεχνικών γνώσεων  

2. 

Πιστοποίηση προϊόντων και 

διαδικασιών διασφάλισης 

ποιότητας 

Έξοδα πιστοποίησης προϊόντων και διαδικασιών διασφάλισης 

ποιότητας, απόκτηση ISO, κλπ 

3. Αγορά, ανάπτυξη λογισμικού 
Δαπάνες αγοράς αναγκαίου λογισμικού για ανάγκες μηχανοργάνωσης, 

δημιουργίας ηλεκτρονικών αγορών, κλπ 

4. 
Συστήματα οργάνωσης της 

επιχείρησης 
Δαπάνες ανάπτυξης συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.  

 

8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Επιλέξιμη είναι η δαπάνη μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως 

αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο (2) ετών από τη δημιουργία 

κάθε θέσης.  
 

 


