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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 

 

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ νξίδεηαη ε ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Η δηακφξθσζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ επηρείξεζε δπλεηηθφ δηθαηνχρν, απαηηεί ηε 

ζχλδεζε ησλ ππφ πινπνίεζε ελεξγεηψλ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ κε ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο επηιέμηκσλ 

δαπαλψλ: 

 

 

Α/Α  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΔΑΠΑΝΗ 1: ΕΞΟΠΛΘΜΟ 

 

ΜΕΓΘΣΟ ΕΠΘΛΕΞΘΜΟ 

ΠΟΟΣΟ / ΠΟΟ ΣΟΝ 

ΕΠΘΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 

1.  Eμππεξεηεηέο (servers) γηα ηε θηινμελία εθαξκνγψλ-ινγηζκηθνχ 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επέλδπζεο, κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηνπ 

(πιεθηξνιφγηα, νζφλε θιπ) θαη ην απαηηνχκελν ιεηηνπξγηθφ 

ζχζηεκα ή εμππεξεηεηήο κε ην ζπλνδεπηηθφ εμνπιηζκφ δηθηχσζεο 

κε ηε κνξθή ηνπ Infrastructure as a Service (IAAS)  

 

2.  Εμνπιηζκφο Ελζχξκαηνπ ή/ θαη Αζχξκαηνπ Δηθηχνπ & θαισδίσζε 

[Δξνκνινγεηέο (Routers), Μεηαγσγείο (Switches), Firewalls, 

Bluetooth θαη Wi-Fi ππνδνκή (access points, antennas θηι.)]  

 

3.  Ηι. Υπνινγηζηέο (Desktop/Laptop)   

4.  Εμνπιηζκφο γξαθείνπ (projectors, scaners, printers, θιπ)   

5  Άιινο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζρεηηθφο κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο (πρ Bar code readers, Δηαδξαζηηθνί πίλαθεο, 3d 

printers, set top boxes θιπ)  

 

 

Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 1 εμνπιηζκφο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 0% έσο θαη ην 

100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
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Α/Α  

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΔΑΠΑΝΗ 2: ΛΟΓΘΜΘΚΟ 

ΜΕΓΘΣΟ ΕΠΘΛΕΞΘΜΟ 

ΠΟΟΣΟ / ΠΟΟ ΣΟΝ 

ΕΠΘΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 

1.  Εθαξκνγέο γξαθείνπ, antivirus θιπ   

2.  Αλάπηπμε/Αλαβάζκηζε ηζηνζειίδαο (ζα ιεηηνπξγεί ζε 2 γιψζζεο 

θαζψο θαη ζε πεξηβάιινλ θηλεηψλ ζπζθεπψλ – mobile responsive ή 

dedicated mobile version)  

 

10% και έως 2.500€ 

3.  Υπεξεζίεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 

e-shop (ζα ιεηηνπξγεί ζε 2 γιψζζεο θαζψο θαη ζε πεξηβάιινλ 

θηλεηψλ ζπζθεπψλ – mobile responsive ή dedicated mobile version 

θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο ινγηζκηθά: παξαγγειηνιεςίαο, 

απνζήθεο θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Επίζεο ζα πξέπεη λα είλαη 

πξνζβάζηκν απφ ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο.)  

 

 

 

20% και έως 4000€ 

4.  Σπκκεηνρή ζε Εγρψξηεο θαη Εμσρψξηεο Ηιεθηξνληθέο Αγνξέο (e-

Marketplaces), είηε απηέο αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηχπνπ B2C 

(Επηρείξεζε πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή), είηε B2B /B2E 

(επηρείξεζε πξνο επηρείξεζε), γηα πσιήζεηο, αγνξέο, πξνβνιή θαη 

θαηάινγν πξντφλησλ, ζχγθξηζε ηηκψλ, ζπκκεηνρή ζε πξνκήζεηεο, 

ηηκνιφγηα θαη πιεξσκέο, ζπκκεηνρή ζε ειεθηξνληθνχο 

δηαγσληζκνχο θαη δεκνπξαζίεο, θιπ,  

 

5  Εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πηζηψζεσλ (credit control management) ή/ 

θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ.  

 

6.  Εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα πνπ βνεζνχλ ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηεξγαζηψλ (ηχπνπ ERP, 

SCMS, WMS,PMS)  

 

7.  Εμεηδηθεπκέλα πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο πειαηψλ ή πξνζσπηθνχ 

ηεο επηρείξεζεο (CRM, HRMS θιπ)  

 

8.  Εμεηδηθεπκέλα ινγηζκηθά πνπ αθνξνχλ ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο  

70% 

9.  Λνγηζκηθφ γηα ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε   

 

Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 2 ινγηζκηθφ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 0% έσο θαη ην 

100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 
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Α/Α  

 
 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3: ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΜΕΓΙΣΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΟΣΟ / ΠΟΟ ΣΟΝ 

ΕΠΙΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 
1.  Φηινμελία (hosting, collocation θηι.)   

2.  Σχλδεζε ζην Δηαδίθηπν   

3.  Υπεξεζίεο Digital marketing (google ads, facebook ads)  5% 

4.  Παξνπζία ζηα Social media  Έως 1000€ 

5  Υπεξεζίεο αλάπηπμεο ςεθηαθνχ πιηθνχ δηαθήκηζεο  5% 

6.  Υπεξεζίεο κεηάθξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο  

 

7.  Αλάπηπμε ή/θαη πηζηνπνίεζε ςεθηαθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο  10% 

8.  Υπεξεζίεο θαηαρψξεζεο, κεηαζρεκαηηζκνχ θαη κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ  

10% 

9.  Σχληαμε θαη παξαθνινχζεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ  5% και έως 2.500€ 

 

Τν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο δαπάλεο 3 ππεξεζίεο κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 0% έσο 25% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. Η κατηγορία 3 δεν αποτελεί σποτρεωτική δαπάνη.  

Α/Α  

ΚΑΣΗΓΟΡΘΑ ΔΑΠΑΝΗ 4: ΜΘΘΟΛΟΓΘΚΟ ΚΟΣΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

(ΝΕΟ ΠΡΟΩΠΘΚΟ) 

ΜΕΓΘΣΟ ΕΠΘΛΕΞΘΜΟ 

ΠΟΟΣΟ / ΠΟΟ ΣΟΝ 

ΕΠΘΥΟΡΗΓΟΤΜΕΝΟ 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΘΜΟ ΣΟΤ 

ΕΡΓΟΤ 

1.  Μηζζνινγηθφ θφζηνο εξγαδνκέλσλ (λέν πξνζσπηθφ) κε ηελ 

ππνζηήξημε απφ ην ΕΚΤ (ρξήζε ξήηξαο επειημίαο, άξζξν 98 ΚΑΝ 

ΕΕ 1303/2014 θαη άξζξν 2 παξ. 3 ηεο ΥΑΕΚΕΔ)  

40% και μέτρι 20.000€ ως 

ακολούθως:  

12.000 ανά ΔΜΔ1  

Δελ είλαη επηιέμηκε ε 

πξόσιεψε συδύγωλ θαη 

συγγελώλ α’ θαη β’ βαζκνύ.  

 

Η κατηγορία 4 δεν αποτελεί σποτρεωτική δαπάνη.  

Καηά ην ζηάδην ηεο έληαμεο θαζψο θαη θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο θαη έγθξηζεο ηξνπνπνηήζεσλ 

επελδπηηθνχ ζρεδίνπ, ην άζξνηζκα ηνπ Π/Υ ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζηηο θαηεγνξίεο δαπάλεο 3 θαη 4 

αλσηέξσ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 40% ηνπ ζπλνιηθνχ επηρνξεγνχκελνπ Π/Υ 

ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ.  

 


