
 

 
 

Πράσινος Μετασχηματισμός 

ΜµΕ 2021-2027 

  Προτεραιότητα - Σκοπός Δράσης  

Προτεραιότητα της Δράσης είναι η συνεχής προσαρμογή των ελληνικών ΜμΕ στις νέες συνθήκες 

επιχειρηματικότητας, παραγωγής και ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, 

μέσω της υποστήριξης του μετασχηματισμού τους προς περισσότερο βιώσιμα και αποδοτικά 

επιχειρηματικά μοντέλα. Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων 

επενδυτικών σχεδίων πράσινου μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία αποδοτική, περιβαλλοντικά 

φιλική, βιώσιμη και με μειωμένο κόστος παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης 

προστιθέμενης αξίας. 

  Δικαιούχοι  

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση έχουν οι επιχειρήσεις, για τις οποίες πληρούνται σωρευτικά 

οι ακόλουθες προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης: 
 

1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. 

2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας / Περιφερειακή ενότητα που έχουν την ίδια 

ένταση ενίσχυσης. 

3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία 

(1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 

4. Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ (ως 

κύριος ή με τα μεγαλύτερα έσοδα)του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον έτος 

5.  Να διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή 

της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ. 

7. Nα έχουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 

που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

8. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της 

αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση: Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει 

υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis), η δαπάνη 

κρίνεται μη επιλέξιμη και ως εκ τούτου απορρίπτεται. Εφόσον η αίτηση χρηματοδότησης έχει 

υποβληθεί με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), το σύνολο του 

επενδυτικού σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση. 

9. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ όπως αυτές ορίζονται στη σύστασης τη ΕΕ 2003/361/ΕΚ και 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜμΕ της παρούσας, λαμβανομένων υπόψη των 

όρων για τη διατήρηση της ιδιότητας αυτής. 

10. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 

άδεια λειτουργίας. 



 

11. Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: επιχειρήσεις 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα [Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, ατομικές επιχειρήσεις και Κοινωνικές 

Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων 

Αναψυχής (ΝΕΠΑ)]. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. 

του Ν. 4194/2013. 

12. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

13. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με 

την εσωτερική αγορά. 

14. Κατά την υποβολή της αίτησης οι επιχειρήσεις επιλέγουν το χρηματοδοτικό καθεστώς 

ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) είτε του Καν. 

ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της 

αίτησης. 

15. Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδια δαπάνες που δεν έχουν ενισχυθεί και δεν έχουν 

ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

16. Τα επενδυτικά σχέδια ή οι επιμέρους δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα 

υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

17. Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την 

ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με 

σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και την διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου 

αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 73 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1060/2021. Ως υποδομές νοούνται 

τόσο οι κτηριακές υποδομές, όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο 

πελατειακό κοινό(π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές ], όπως ηλεκτρονικά 

σημεία πληροφόρησης κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΣΑμεΑ. 

18. Εάν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης, να έχουν αποπληρώσει το δάνειο και να έχει λυθεί η 

Σύμβαση εγγύησης ή, εάν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, αυτή να έχει ολοκληρωθεί. 

19. Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν. 

4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

 

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται μόνο σε μια από τις Δράσεις 

«Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση 

ΜμΕ»., επί ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. 



 

  Συνολικός Προϋπολογισµός  

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας ∆ράσης ανέρχεται σε 300.000.000€. 

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυμένος προϋπολογισµός (Π/Υ) της αίτησης 

χρηματοδότησης ορίζεται από 201.000 € έως και 1.000.000 €. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο 

του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε µία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η 

επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης. 

Η µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν δύναται να 

υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) µήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

 

  Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών  

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση Ψηφιακός Μετασχηματισμό Αιχμής 

είναι οι εξής: 

1. Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις: Δαπάνες όπως το κόστος διαφόρων υλικών και 

εργασιών για την κατασκευή, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων 

καθώς και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

Εφόσον, υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί 

του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Ειδικά για την ανέγερση/επέκταση 

κτηρίου, το μισθωτήριο πρέπει να είναι  δώδεκα (12) έτη  από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης ένταξης της επένδυσης. 

2. Δαπάνες Εξοπλισμού και Μηχανημάτων με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια, μεταφορά, 

εγκατάσταση και λειτουργία νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής 

που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής 

δραστηριότητας. 

3. Δαπάνες Εξοπλισμού (GREEN) για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης/ εξοικονόμησης 

ενέργειας, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και 

ψύξης , εγκατάσταση συσκευών υψηλής ενεργειακής απόδοσης όπως ψυκτικά συγκροτήματα, 

φούρνοι κ.λπ. Ακόμα επιλέξιμες είναι δαπάνες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση και 

εξοικονόμηση πόρων, επαναχρησιμοποίησης ή/και ανακύκλωσης πρώτων υλών αλλά και 

εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για 

παραγωγή ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών. 

4. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών                

και διαδικασιών, υπηρεσίες branding, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, δαπάνες προβολής  

και εξωστρέφειας αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες, τεχνικές μελέτες: Συμβουλευτικές 

υπηρεσίες μελετών για την προετοιμασία της επιχείρησης, ανάπτυξης, εγκατάστασης και 

λειτουργίας συστήματος διαχείρισης, δοκιμές και έλεγχοι ποιότητας προϊόντων για συμμόρφωση 

με εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιλέξιμες είναι επίσης δαπάνες για ενέργειες κατοχύρωσης 

σήματος και ευρεσιτεχνιών, απόκτησης δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης, 



 

σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας – συσκευασίας. Ενώ ακόμα το κόστος προβολής 

ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες, 

σχεδιασμού και παραγωγής έντυπου πληροφοριακού υλικού αλλά και το κόστος συμμετοχής σε 

εμπορικές εκθέσεις. Τέλος επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν τεχνικές υπηρεσίες παρεχόμενες 

από μελετητές για τις κατηγορίες 1,2 και 3  αλλά και οι δαπάνες συμβούλων για την 

παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης του επενδυτικού έργου.  

5. Δαπάνες για προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινούμενων οχημάτων (GREEN) για την 

κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης: Προμήθεια μεταφορικού μέσου 

επαγγελματικής ή μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων για την μεταφορά πελατών.  

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά σε αγορά επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης. 

6. Δαπάνες μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού από 1 έως 3 ΕΜΕ αλλά και έμμεσες 

δαπάνες στο 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε 

αντίθετη περίπτωση η συγκεκριμένη δαπάνη απορρίπτεται ή το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου 

καθίσταται µη επιλέξιµο προς χρηματοδότηση. 
 

Kατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά δύο (2) προσφορές 

για κάθε δαπάνη των κατηγοριών 1 έως και 5, καθαρής αξίας άνω των 50.000€, διαφορετικά η εν 

λόγω δαπάνη θα απορρίπτεται. 



 

  Καθεστώς & Ύψος Ενίσχυσης  

 
Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού 

καθεστώτος του Κανονισµού ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ) που τίθενται στα Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των 

περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις 

προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜµΕ» ή του Κανονισμού ΕΕ 

1407/2013, που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 

σημασίας (De minimis). 

 

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (ΓΑΚ), θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής 

επένδυσης και συγκεκριμένα να πληρούν μία από τις ακόλουθες : 

1. Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης. 
 

2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Η πρόσθετη δυναμικότητα της μονάδας λόγω 

του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνον εφόσον η υφιστάμενη δυναμικότητα της 

μονάδας μπορεί να πιστοποιηθεί από επίσημα στοιχεία τεκμηρίωσης. 

3.Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί 

ποτέ, σε αυτήν 

4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 
 

Η ένταση ενίσχυσης είναι κοινή για το σύνολο των περιφερειών της χώρας σε περίπτωση που αυτές 

ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De minimis) ορίζεται στο 40% με 

μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 200.000€. 

 

Σε περίπτωση που οι ενισχύσεις ακολουθούν το πλαίσιο του Άρθρου 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές 

ενισχύσεις» του ΓΑΚ, οι εντάσεις για τις επιλέξιμες δαπάνες των κατηγοριών 1–5 διαμορφώνονται ως 

εξής: 

• Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, Κεντρικής 

Μακεδονίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, ∆υτικής Ελλάδας, 

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιου Αιγαίου: 40% για τις Μεσαίες, Μικρές και Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις 

• Περιφέρεια ∆υτικού Τοµέα Αθηνών: 25% για τις Μεσαίες και 35% για τις Μικρές και Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις 

• Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής: 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές και Πολύ 

Μικρές Επιχειρήσεις 

• Περιφέρεια ∆υτικής Αττικής: 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις 

 



 

• Περιφέρεια Πειραιά, Νήσων: 35% για τις Μεσαίες και 45% για τις Μικρές και Πολύ Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Ενώ, η ένταση ενίσχυσης δαπανών για υπηρεσίες branding, τεχνικές μελέτες απαραίτητες για τις 

κατηγορίες 1,2,3, συμβουλευτικές υπηρεσίες παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου, συμμετοχή σε 

εμπορικές εκθέσεις και εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη ιδίων αναγκών είναι κοινή για όλες τις επιχειρήσεις και 

περιφέρειες και ορίζεται στο 40%. 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% της Δημόσιας 

Επιχορήγησης εφόσον περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 

20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου για το σύνολο των δαπανών σε 

ενισχύσεις που ακολουθούν το άρθρο 14 «Περιφερειακές Επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΑΚ και όσες 

ακολουθούν το πλαίσιο του Κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis). Ενώ δύναται να αυξηθεί το ποσοστό 

με την ίδια ένταση σε επιλέξιμες δαπάνες για  το σύνολο των επιχειρήσεων και περιφερειών. 

 Διαδικασία Αξιολόγησης Αιτήσεων  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηµατοδότησης θα είναι άµεση (FiFo) και τα επενδυτικά σχέδια θα 

αξιολογούνται µε τη σειρά που υποβάλλονται (ηµέρα και ώρα) µέχρι εξάντλησης του προϋπολογισµού 

της ∆ράσης, βάσει των τυπικών κριτηρίων συμμετοχής καθώς και βαθµολογούµενων κριτηρίων όπως 

oι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας και η περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου. 

 

Προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα εκάστης αιτήσεως χρηματοδότησης είναι η σωρευτική τήρηση των 

ακόλουθων: 

i. Η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφιότητας 

ii. Η θετική απάντηση με σχετική τεκμηρίωση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής 

iii. Για την ένταξη κάθε αίτησης χρηματοδότησης η συνολική ελάχιστη βαθμολογία είναι το 45 
 

  Περίοδος υποβολής  

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τετάρτη 22/03/2023. Η 

Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά 

Κατηγορία Περιφέρειας. 

 
 

 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας µας 


