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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
 
Α. Σκοπός  

Ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που προάγουν τον ψηφιακό και τεχνολογικό 
μετασχηματισμό, τη χρήση τεχνολογιών τις «Βιομηχανίας 4.0» και αναβαθμίζουν τις σχετικές 
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 
 

Β. Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια 

Αυτά που αναβαθμίζουν τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες, εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες 
και διαδικασίες και συνδυάζουν μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και 
επικοινωνιών. 
 

Γ. Επιλέξιμες δαπάνες 

Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται για τις παρακάτω 
κατηγορίες δαπανών: 
 

1. Κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

2. Εκσυγχρονισμός μηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια  

3. Αγορά του συνόλου ή μέρους των παγίων περιουσιακών στοιχείων (κτίρια,  

μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός) επιχειρηματικής εγκατάστασης που έχει κλείσει   

4. Προμήθεια και εγκατάσταση νέου σύγχρονου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 

5. Μεταφορά τεχνολογίας (αγορά δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών 

εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας) 

6. Αγορά και εγκατάσταση λογισμικού, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας και 

οργάνωσης της επιχείρησης 

7. Μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, οι οποίες προκύπτουν λόγω της υλοποίησης 

του επενδυτικού σχεδίου   

8. Δαπάνες ενισχύσεων προς ΜμΕ (επενδυτικές ενισχύσεις, δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και κάλυψη δαπανών 

συνεργασίας)  

9. Δαπάνες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία  (δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης, 

ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές και συνεργατικούς σχηματισμούς καινοτομίας, 

δαπάνες διαδικαστικής και οργανωτικής καινοτομίας και καινοτομίας για ΜμΕ) 

10. Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση   

11. Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος (ενισχύσεις για υπέρβαση ενωσιακών 
προτύπων/ πρόωρη προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά πρότυπα  και εκπόνηση 
περιβαλλοντικών μελετών, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή 
ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), αποκατάσταση 
μολυσμένων χώρων, εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, 
ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων). 
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Επιχορήγηση Λοιπές ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές ενισχύσεις

- 40% ή 50% - 48% ή 60% 56% ή 70% 70%

- 32% ή 40% - 40% ή 50% 48% ή 60% 60%

- 40% ή 50% - 48% ή 60% 56% ή 70% 70%

- 32% ή 40% - 40% ή 50% 48% ή 60% 60%

- 40% ή 50% - 48% ή 60% 56% ή 70% 70%

- 40% ή 50% - 48% ή 60% 56% ή 70% 70%

- 40% ή 50% - 48% ή 60% 56% ή 70% 70%

- 32% ή 40% - 40% ή 50% 48% ή 60% 60%

Δυτικός Τομέας Αθηνών - 12% ή 15% - 20% ή 25% 28% ή 35% 35%

Δυτική - Ανατολική Αττική - 20% ή 25% - 28% ή 35% 36% ή 45% 45%

Πειραιάς, Νήσοι - 20% ή 25% - 28% ή 35% 36% ή 45% 45%

- 40% ή 50% - 48% ή 60% 56% ή 70% 70%

- 32% ή 40% - 40% ή 50% 48% ή 60% 60%

- 24% ή 30% - 32% ή 40% 40% ή 50% 50%

- 32% ή 40% - 40% ή 50% 48% ή 60% 60%

Πίνακας 1: Περιφερειακές Ενισχύσεις του καθεστώτος «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» 

Θεσσαλία

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Αττική

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Δυτική Μακεδονία

Κεντρική Μακεδονία

Ιόνια Νησιά

Βόρειο Αιγαίο

Περιφέρειες (NUTS 2)/ Περιφερειακές Ενότητες (NUTS 3)

*Τα μέγιστα ποσοστά ενισχύσεων ανά περιφέρεια, μέγεθος επιχείρησης και είδος ενίσχυσης, αφορούν επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις ειδικές περιοχές 

Εντάσεις περιφερειακών ενισχύσεων

Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις

*Δεν ενισχύεται ο Βόρειος, Κεντρικός και Νότιος Τομέας Αθηνών

Πελοπόννησος

Νότιο Αιγαίο

Δυτική Ελλάδα

Κρήτη

Δ. Είδη και ένταση ενισχύσεων 

1. Τα είδη ενίσχυσης που μπορούν να ληφθούν είναι τα εξής: α. Επιχορήγηση, β. Φορολογική 

απαλλαγή, γ. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης ( leasing), δ. Επιδότηση κόστους 

δημιουργούμενης απασχόλησης. 

Να σημειωθεί ότι η επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης παρέχεται αυτοτελώς, 
σε αντίθεση με τα υπόλοιπα είδη ενίσχυσης τα οποία μπορούν να  παρασχεθούν και συνδυαστικά. 
  
2. Οι κατηγορίες δαπανών 1 – 7 ενισχύονται βάσει των ανωτάτων ορίων του Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων 2022 – 2027 σύμφωνα με τον Πίνακα 1. 

Αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης παρέχονται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε ειδικές 

περιοχές και συγκεκριμένα σε:  

α. Ορεινές περιοχές εκτός Αθηνών  

β. Περιοχές με απόσταση έως 30 χλμ. από τα σύνορα 

γ. Νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Οι κατηγορίες δαπανών 8 – 11 ενισχύονται σύμφωνα με τον Πίνακα 2 που ακολουθεί. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιχορήγηση Λοιπές Ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές Ενισχύσεις Επιχορήγηση Λοιπές Ενισχύσεις

Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ

Απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που ανήκουν σε επιχειρηματική 

εγκατάσταση που έχει κλείσει ή θα είχε κλείσει αν δεν είχε αγορασθεί 

(για μη αρχική επένδυση)

- - - 10% 20% 20% - - Αναμένεται

Δαπάνες που αφορούν μελέτες και αμοιβές συμβούλων για 

επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
5% 50.000 €

 Κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από 

εξωτερικούς συμβούλους 
- -

Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜμΕ σε 

εμπορικές εκθέσεις

Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη 

συμμετοχή μίας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση
- - - 50% 50% 50% - - Αναμένεται

Ενισχύσεις για την κάλυψη των δαπανών 

συνεργασίας των ΜΜΕ που συμμετέχουν 

σε έργα ευρωπαϊκής εδαφικής 

συνεργασίας

1. Δαπάνες για την οργανωτική συνεργασία, περιλαμβανομένων των 

δαπανών προσωπικού και γραφείων, 2. Δαπάνες για συμβουλευτικές 

και υποστηρικτικές υπηρεσίες, 3. Έξοδα μετακίνησης, δαπάνες 

εξοπλισμού, επενδυτικές δαπάνες, καθώς και αποσβέσεις των 

υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού  

- - - 50% 50% 50% - - Αναμένεται

Α) Βασική έρευνα: 1. Δαπάνες προσωπικού, 2. Δαπάνες κτιρίων, 

οργάνων και εξοπλισμού, 3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, 

γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, 4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες

- 100% - 100% 100% 100% - -

Β) Βιομηχανική έρευνα: 1. Δαπάνες προσωπικού, 2. Δαπάνες κτιρίων, 

οργάνων και εξοπλισμού, 3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, 

γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, 4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

- 50% - 65% - 60% - 75% 70% - 80% 70% - 80% - -

Γ) Πειραματική ανάπτυξη: 1. Δαπάνες προσωπικού, 2. Δαπάνες κτιρίων, 

οργάνων και εξοπλισμού, 3. Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, 

γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, καθώς και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες, 4. Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

- 25% - 40% - 35% - 50% 45% - 60% 45% - 60% - -

Δ) Mελέτες σκοπιμότητας: Δαπάνες για τη διεξαγωγή τους - 50% - 60% 70% 70% - -

Επενδυτικές ενισχύσεις για ερευνητικές 

υποδομές
Επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού - 50% - 50% 50% 50% - - Αναμένεται

Α) Ενισχύσεις για την κατασκευή ή την αναβάθμιση συνεργατικών 

σχηματισμών καινοτομίας: Δαπάνες σε άυλα και ενσώματα στοιχεία 

ενεργητικού

- 50% - 65% - 50% - 65% 50% - 65% 50% - 65% - -

Β) Ενισχύσεις για τη λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών 

καινοτομίας: 1. Δαπάνες προσωπικού, 2. Διοικητικές δαπάνες
- 50% - 50% 50% 50% - -

Δαπάνες καινοτομίας για ΜμΕ

Δαπάνες για: 1. Aπόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων

στοιχείων ενεργητικού, 2. Mισθοδοσία προσωπικού υψηλής 

ειδίκευσης, 3. Συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες

- - - 50% ή 100% 50% ή 100% 50% ή 100% 20% 200.000 € Αναμένεται

Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική 

καινοτομία για ΜμΕ και Μεγάλες 

Επιχειρήσεις

1. Δαπάνες προσωπικού, 2. Δαπάνες οργάνων, εξοπλισμού και κτιρίων, 

3. Δαπάνες για γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, 4. Πρόσθετα 

γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες 

- 15% - 50% 50% 50% 10% 100.000 € Αναμένεται

Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

1. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, 2. Λειτουργικές δαπάνες 

εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, 3. Δαπάνες συμβουλευτικών 

υπηρεσιών, 4. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευομένων και γενικές 

έμμεσες δαπάνες 

- 50% ή 60% ή 100% - 60% ή 70% ή 100% 70% ή 100% 70% ή 100% 10% - Αναμένεται

Eνισχύσεις για την υπέρβαση ενωσιακών 

προτύπων ή για την αύξηση της 

προστασίας

του περιβάλλοντος ελλείψει αυτών

Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 

υπέρβαση των εφαρμοστέων

ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση του επιπέδου προστασίας του 

περιβάλλοντος ελλείψει αυτών

- 40% - 55% - 50% - 65% 60% - 75% 60% - 75% - - Αναμένεται

Επενδυτικές ενισχύσεις για την πρόωρη 

προσαρμογή σε μελλοντικά ενωσιακά 

πρότυπα

Ενισχύσεις για συμμόρφωση με ενωσιακά περιαβαλλοντικά πρότυπα 

που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεία ακόμη σε ισχύ: Πρόσθετες 

επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υπέρβαση των 

εφαρμοστέων ενωσιακών προτύπων

- 5% - 25% - 10% - 30% 15% - 35% 15% - 35% - - Αναμένεται

Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα 

ενεργειακής απόδοσης

Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί 

το υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής απόδοσης
- 30% - 45% - 40% - 55% 50% - 65% 50% - 65% 5% 100.000 € Αναμένεται

Επενδυτικές δαπάνες για τη συμπαραγωγή 

ενέργειας υψηλής απόδοσης από Α.Π.Ε.

Αναγκαίες πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό για να 

λειτουργήσει μια εγκατάσταση ως εγκατάσταση συμπαραγωγής 

ενέργειας υψηλής απόδοσης ή για να αναβαθμίσει την απόδοση, σε 

περίπτωση που έχει ήδη επιτύχει το όριο υψηλής απόδοσης   

- 45% - 60% - 55% - 70% 65% - 80% 65% - 80% 5% - Αναμένεται

Δαπάνες για την αποκατάσταση 

μολυσμένων χώρων

Δαπάνες που απαιτούνται για τις εργασίες αποκατάστασης 

μολυσμένων χώρων
- 50% ή 100% - 50% ή 100% 50% ή 100% 50% ή 100% 5% - Αναμένεται

Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών 

συστημάτων τηλεθέρμανσης και 

τηλεψύξης

Πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για την

κατασκευή, επέκταση και ανακαίνιση μιας ή περισσότερων μονάδων 

παραγωγής θερμικής ενέργειας, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν 

αποδοτικό σύστημα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

- 45% - 60% - 55% - 70% 65% - 80% 65% - 80% - - Αναμένεται

Δαπάνες για ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

Πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για να 

πραγματοποιηθεί μία επένδυση σε καλύτερες ή αποδοτικότερες 

δραστηριότητες ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης 

- 35% - 50% - 45% - 60% 55% - 70% 55% - 70% 40% - Αναμένεται

Ενισχύσεις για την εκπόνηση 

περιβαλλοντικών μελετών

Δαπάνες εκπόνησης μελετών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 

ελέγχων που συνδέονται άμεσα με την επένδυση 
- 50% - 60% 70% 70% - - Αναμένεται

Πίνακας 2: Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων του καθεστώτος «Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων»  

Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις

Εντάσεις ενίσχυσης επί των επιλέξιμων δαπανών

% επί του ενισχυόμενου

κόστους ΠΕ

Ανώτατα όρια ενίσχυσης

% επί του συνολικού 

ενισχυόμενου 

κόστους

Αναμένεται

Αναμένεται

Κατηγορία δαπάνης Τι περιλαμβάνει

Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης

Ενισχύσεις για συνεργατικούς 

σχηματισμούς καινοτομίας (αφορούν την 

οντότητα που διαχειρίζεται το 

σχηματισμό)

Επενδυτικές δαπάνες για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε ΜμΕ
50%- - - 50% 50% Αναμένεται

Ποσό
Μεγάλες Επιχειρήσεις
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Ε. Ελάχιστος προϋπολογισμός επένδυσης 

Το ελάχιστο επιλέξιμο κόστος επένδυσης ανά επενδυτικό σχέδιο προσδιορίζεται ανάλογα με το 

μέγεθος του φορέα σε: 

α. 50.000 € για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, τους Αγροτικούς/ Αστικούς 
Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις 

β. 100.000 €  για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις 

γ. 250.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις 

δ. 500.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις 

ε. 1.000.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.  
 

ΣΤ. Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων 

Η προκήρυξη του καθεστώτος γίνεται μία φορά ετησίως και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων 

εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του 

ελέγχου από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας 30 ημερών.  

 

 

Γιώργος Τερζάκης, 

 

Business Development 

ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 
 


