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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2021-2027 

 
ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ 

ΔΡΑΣΗ 2- ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜμΕ 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ 

Η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση 

και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων 

υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες 

τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζονται οι Περιφέρειες της 

χώρας οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

Λιγότερο Αναπτυγμένες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, 

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική 

Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

400.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας ως εξής: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
Συνολική Δημόσια 

Δαπάνη 

Λιγότερο Αναπτυγμένες 

(Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – 

Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά 

Ελλάδα, Πελοπόννησο) 

312.000.000 € 

Περιφέρειες σε Μετάβαση 

(Αττική, Νότιο Αιγαίο)  

 

88.000.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 400.000.000 € 

 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ 
ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης συνιστούν επιχορηγήσεις και θα διατεθούν 

στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 1407/2013 (De Minimis), που 

αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της συνθήκης στις ενισχύσεις 

ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

 

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι έως 40% και δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, 

εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» 

GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 

του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης. 

 

ΤΤΜΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΠΕ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω 

του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου 

Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης. 

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 22/02/2023 και ώρα 12:00 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι την εξάντληση 

του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφέρειας, εφόσον παραμένουν 

σε ισχύ οι σχετικοί κανονισμοί χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων (651/2014, 

1407/2013), προσαυξημένου κατά 20% ανά Κατηγορία Περιφέρειας. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης 

διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται 

αξιολογείται από τον ΕΦΕΠΑΕ με τήρηση σειράς προτεραιότητας, σύμφωνα με 

την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ. 

 

Οι αξιολογητές, διενεργούν τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών και πλήρωσης 

των προϋποθέσεων συμμετοχής, επιλεξιμότητας δαπανών, το εύλογο του 

προϋπολογισμού και την επιλεξιμότητα των δαπανών, καθώς και την κάλυψη της 

απαιτούμενης βαθμολογίας βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων του σχετικού 

Παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους το σύνολο των στοιχείων, δικαιολογητικών 

και ηλεκτρονικών εγγράφων τεκμηρίωσης κάθε Αιτήματος Χρηματοδότησης, που 

έχουν αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στο OΠΣΚΕ από τον δυνητικό δικαιούχο. 

Επιπλέον, προβαίνουν στην αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης 

βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων.  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης επιλέξιμες είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές 

και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 

2003/361/ΕΚ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ 

έως και 200.000€ 

 

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 για τρεις) κλεισμένες 
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διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€. 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι Δικαιούχοι θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης χρηματοδότησης να: 

i. έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση   

ii. δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή 

ως Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) 

επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα 

III ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 

1407/2013 (DE MINIMIS) ή ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ του ΚΑΝ. ΕΕ 651/2014.  

iii. διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης. 

iv. έχουν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το 

ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων 

στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό 

σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

 

Επιπλέον, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες συνθήκες οι οποίες 

αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής των 

επιχειρήσεων στη Δράση.  

 

Η επιχείρηση θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών 

Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), ως ισχύει, πριν την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση η δαπάνη κρίνεται μη 

επιλέξιμη και ως εκ τούτου αφαιρείται από τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του 

επενδυτικού σχεδίου. Κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση 

των αιτούμενων δαπανών με τις ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών. 

 

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 

• Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) 

• Εξοπλισμός (GREEN) 

• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 

• Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding 

• Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας 

• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις 

• Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 

• Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα 

• Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) 

• Έμμεσες δαπάνες 
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης.  

 

Αιτήματα παράτασης υλοποίησης δύναται να υποβληθούν κατόπιν τεκμηριωμένης 

αιτιολόγησης και το ανώτατο μέχρι έξι (6)μήνες από την καταληκτική προθεσμία των 

είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

Κατά το διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου τους και για τρία (3) έτη (για 

τις ΜμΕ) μετά την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι είναι 

υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την 

πράξη προς τον ΕΦ με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων. 

 

Ο δικαιούχος, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης της Πράξης, υποχρεούται για τρία (3) έτη (για τις ΜμΕ) μετά από 

την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης στον δικαιούχο, σε εφαρμογή του 

άρθρου 65 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2021 και των όρων της 

απόφασης ένταξης, στα ακόλουθα: 

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής 

δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης εκτός της Περιφέρειας / 

Περιφερειακής ενότητας εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η 

ενίσχυση  

β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στοιχείου της 

επένδυσης, η οποία να παρέχει σε μια επιχείρηση αδικαιολόγητο 

πλεονέκτημα  

γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους 

στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν 

τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης.  

δ) να διατηρεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που έχουν 

επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά έχουν αντικατασταθεί από άλλα τουλάχιστον 

ισοδύναμου αποτελέσματος. 
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