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  Προτεραιότητα - Σκοπός Δράσης  

Προτεραιότητα της Δράσης είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και 

τεχνολογιών με τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους, στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσουν 

τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία αλλά και να αναβαθμίσουν την 

ανταγωνιστικότητα τους. 
 

  Δικαιούχοι  

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δράση έχουν υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

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/Περιφερειακές ενότητες που έχουν την ίδια 

ένταση ενίσχυσης. 

3. Να τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) 

πλήρη διαχειριστική χρήση. 

4. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου 

τουλάχιστον για ένα (1) έτος. 

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

αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου. 

6. Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε επιλέξιμο ΚΑΔ. 
7. Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 

προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

8. Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υπεύθυνη δήλωση 

εξασφάλισης της ιδιωτικής συμμετοχής στο ποσοστό τουλάχιστον του 25%, σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΧΙΙ. Η ιδιωτική συμμετοχή δεν πρέπει να ενέχει κανένα στοιχείο κρατικής στήριξης. 

9. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης, όπως ορίζεται στο 

Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων» και στο Άρθρο 14 

«Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του Καν. ΕΕ 651/2014. 
10. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης. 

11. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας 

της παρούσας πρόσκλησης. 

12. Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ. 

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

λειτουργίας. 



 

14. 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, ατομική επιχείρηση, Ναυτιλιακή Εταιρεία 

Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ) , και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 όπως 

ισχύει. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 

4194/2013. 

15. Να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον ΕΚ 1058/2021. 16. Να μην 

βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση. 

16. 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. 

17. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ), όπως αναφέρονται στο 

Παράρτημα IΧ «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 651/2014 (ΓΑΚ)». 

18. Τα επενδυτικά σχέδια ή οι επί μέρους δαπάνες αυτών δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί 

για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. 

19. 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. 

20. Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 

πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών. 

21. Να επιβεβαιώσουν ότι, κατά τα δύο έτη που προηγούνται της αίτησης για ενίσχυση, δεν 

έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στην επιχειρηματική εγκατάσταση στην οποία θα 

πραγματοποιηθεί η αρχική επένδυση για την οποία ζητείται η ενίσχυση, και δεσμεύονται ότι 

δεν θα το πράξουν εντός μέγιστης περιόδου δύο ετών μετά την ολοκλήρωση της αρχικής 

επένδυσης για την οποία ζητείται η ενίσχυση (μόνο για τις επιχειρήσεις που θα υποβάλουν με 

βάση το Άρθρο 14 του ΕΚ 651/2014). 

22.  Για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν με το χρηματοδοτικό καθεστώς του Καν. ΕΕ 

651/2014 και συγκεκριμένα του άρθρου 14, ισχύει ότι η επένδυση πρέπει να διατηρείται στην 

περιοχή όπου χορηγείται η ενίσχυση για τουλάχιστον τρία έτη, μετά την ολοκλήρωσή της. Αυτό 

δεν εμποδίζει την αντικατάσταση εξοπλισμού που κατέστη παρωχημένος ή υπέστη βλάβη κατά 

την περίοδο αυτή, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή 

κατά τη σχετική ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο. 

23. 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 είτε μόνο στη «Δράση 1 - Βασικός 

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», επί 

ποινή απόρριψης του συνόλου των αιτήσεων. 



 

  Συνολικός Προϋπολογισµός  

 
Ο συνολικός προϋπολογισµός της δέσµης ∆ράσεων στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη ∆ράση 

ανέρχεται σε 150.000.000€. 

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

χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 € έως και 650.000 €. 

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

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, µε ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€. 

Η µέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονοµικού αντικειμένου δεν δύναται να 

υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) µήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

 

  Βασικές Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών  

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση για τον Προηγμένο Ψηφιακό 

Μετασχηματισμό είναι οι εξής: 

• Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας 

εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, 

αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων κ.α. 

• Δαπάνες Εξοπλισμού για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και προηγμένων 

ψηφιακών συστημάτων με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων 

τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και 

εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνο- 

προστασία, κ.α.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων 

• Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διοικητικού και 

οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής 

αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, 

αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ. 

 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές 

δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη 

λειτουργία των ΜμΕ,, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ. 

Ως ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας δαπανών ορίζεται η ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Σε 
αντίθετη περίπτωση το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου καθίσταται µη επιλέξιµο προς 

χρηµατοδότηση. 
 

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

για κάθε δαπάνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, καθαρής αξίας ίσης/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». 

 

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 : 

• Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης. 
 

• 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. 

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

ποτέ σε αυτήν 

• Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. 

 
 

Για τις δαπάνες των κατηγοριών του εξοπλισµού και των λογισµικών, που ενισχύονται βάσει του 

Άρθρου 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΑΚ οι εντάσεις τους διαµορφώνονται ανά 

περιφέρεια ως ακολούθως: 

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

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

Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου: 50% για τις Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 

• Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: 40% για τις Μεσαίες και 50% για τις 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 

Η ένταση ενίσχυσης µε βάση το Άρθρο 18 του Καν. 651/2014 (ΓΑΚ), για τις πολύ µικρές, µικρές και 

µεσαίες για την κατηγορία δαπάνης των Υπηρεσιών, διαµορφώνεται για το σύνολο των περιφερειών της 

χώρας στο 50%. 



 

  Κατάταξη Ψηφιακής Ωριμότητας  

 
Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να πληροί ελάχιστη ψηφιακή ωριμότητα με κριτήριο το επίπεδο 

υφιστάμενων τεχνολογιών, εφαρμογών και εξοπλισμού που έχει σε λειτουργία. Η κατάταξη γίνεται με 

βάση τα κριτήρια του ακόλουθου ερωτηματολογίου ψηφιακής ωριμότητας και στοχεύει στην 

διασύνδεση των επιχειρήσεων με κατάλληλες υπηρεσίες, εξοπλισμό και συστήματα που αναβαθμίζουν 

τη ψηφιακή λειτουργία της. 
 

 
 

 

 

Αιτήσεις επιχειρήσεων με βαθμολογία μικρότερη του 80 δε δύναται να υποβληθούν. 



 

  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, η ψηφιακή ωριµότητα της επιχείρησης 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 50 
 

  Περίοδος υποβολής  
Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023. Η 

Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά 

Κατηγορία Περιφέρειας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε µε τα γραφεία της εταιρείας µας. 


