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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
Ως κύριες κατηγορίες δαπανών (Κ.Δ.) με τις αντίστοιχες υποκατηγορίες δαπανών, είναι οι εξής: 
 
1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

 
1.1 Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.  
Περιλαμβάνονται:  

• Άδειες χρήσης λειτουργικών συστημάτων  
• Εφαρμογές που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών 

(ERP, SCMS, WMS, κ.α.)  
• Εφαρμογές διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ)  
• Εφαρμογές σχεδιασμού (CAD/CAM/CAE)  
• Υποστήριξη ταμειακών συστημάτων τιμολόγησης και έκδοσης αποδείξεων (Front Office – Point of 

Sales)  
• Έκδοση και αποστολή ηλεκτρονικών παραστατικών  
• Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων (EDI) με προμηθευτές – πελάτες  
• Πρόγραμμα διαχείρισης πιστότητας (loyalty)  
• Διαχείριση καναλιών ηλεκτρονικών κρατήσεων (Booking Channel Management)  
• Εφαρμογές εσωτερικής οργάνωσης με στόχο την υποστήριξη των ηλεκτρονικών κρατήσεων (π.χ. PMS / 

Property Management System)  
• Άλλες ειδικές εφαρμογές με άμεση συνάφεια με τον/τους ΚΑΔ της επένδυσης.  

 
1.2 Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού (έως 1 έτος από το χρόνο προμήθειας - 
δεν περιλαμβάνονται οι ανανεώσεις συνδρομής). 

 
1.3 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης λογισμικού και εκπαίδευσης προσωπικού 
στο προμηθευόμενο λογισμικό  

 
2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένων με τις ΤΠΕ) 
 

2.1 Προμήθεια συστημάτων αυτοματισμού.  
Περιλαμβάνονται:  

• Αυτοματοποιημένα συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας  
• Συστήματα αυτοματοποίησης της παραγωγής ή/και των παρεχόμενων υπηρεσιών  
• Συστήματα αυτοματοποιημένου ελέγχου παραγωγής ή διαδικασιών  
• Συστήματα ελέγχου χώρου  
• Συστήματα ασφαλείας  
• Συστήματα αυτόματου εντοπισμού θέσης  
• Θα πρέπει να συνδέονται απαραιτήτως με τις τεχνολογίες πληροφορικής. 

 
2.2 Υπηρεσίες εγκατάστασης - παραμετροποίησης συστημάτων αυτοματισμού και 
εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο σύστημα αυτοματισμού 

 
3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

Περιλαμβάνονται: 
• Δημιουργία ιστοσελίδας 
• Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας 
• Δημιουργία e-shop 
• Αναβάθμιση υπάρχοντος e-shop 
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4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware) 
 

4.1 Προμήθεια νέου εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογίας, όπως: 
 
• Σταθμοί Εργασίας (desktops, laptops, tablets κ.α.) 
• Εξοπλισμός δικτύων (Servers, Μεταγωγείς, Δρομολογητές, κ.α.)  
• Περιφερειακός Εξοπλισμός (εκτυπωτής, σαρωτής, UPS, κ.α.)  

• Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός (cashdrawers, Barcode readers, ηλεκτρονικοί ζυγοί, διαδραστικοί 
πίνακες, ασύρματες συσκευές παραγγελιοληψίας (PDAs), κλπ)  

 
5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (με διάρκεια ως την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου) 
 

• Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, Instagram ads, youtube, email marketing, 
newsletter campaign)  

• Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης  
• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας  
• Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου  

 
6. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) (με διάρκεια ως την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου)  
 

6.1 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)  
Δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’και β’ βαθμού. 

 
 
 

 
 

Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε και να συνεισφέρουμε στην επιτυχία των έργων σας. 

 

Για οποιοδήποτε ενδιαφέρον, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 – 7770021 ή  

στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση info@skaegis.gr 
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