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ΕΣΠΑ 2021 – 2027: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» 
ΠΡΟ-δημοσίευση Δράσης 

 

Α. Στόχος της Δράσης 

Στόχος της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ 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  
ανταγωνιστικότητά τους.   
 

Β. Δικαιούχοι ενισχύσεων 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας είναι οι υφιστάμενες  μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις (όλες οι προϋποθέσεις 
αναφέρονται στον οδηγό προδημοσίευσης): 
1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ 
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια (ίδια ένταση ενίσχυσης) 
3. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
4. Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου  
5. Η επένδυση να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ και να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του 

επενδυτικού σχεδίου για τουλάχιστον ένα (1) έτος  
6. Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης 

7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 
ενίσχυσης 

8. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας άδεια λειτουργίας  
9. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα 
10. Να μην είναι «προβληματικές» επιχειρήσεις 
11. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα 

οποία θα αφορούν στην περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό 
εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης  

12. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 
αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης. 

 

Γ. Προϋπολογισμός 

Κατώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 50.000 € 
Ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισμού ανά έργο: 650.000 € 
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης 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€. 
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Δ. Επιλέξιμες δαπάνες 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    

1 Δαπάνες Εξοπλισμού Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή 
προσωπικού,  
συστημάτων αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, 
μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων 
μεταφοράς δεδομένων, 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, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά 
ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα 
παραγωγής 

2 Δαπάνες Εφαρμογών/ 
Λογισμικού 

Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων &  
διαδικασιών (ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS), εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας, 3D 
μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής 
ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων 
τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων 

3 Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών που 
συνδέονται με τη 
ψηφιακή αναβάθμιση 

Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων 
συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
 

Ε. Είδος & εντάσεις ενίσχυσης 

Το είδος ενίσχυσης είναι η Δημόσια Επιχορήγηση και τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) 

Περιφέρειες Μεσαίες  
Επιχειρήσεις 

Μικρές & Πολύ  
Μικρές  

Επιχειρήσεις 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 

Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 

50% 50% 

Νότιο Αιγαίο 40% 50% 

Δυτικός Τομέας  
Αθηνών 

25% 35% 

Ανατολική Αττική 35% 45% 

Δυτική Αττική 35% 45% 

Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% 

Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος Τομέας Αθηνών 10% 20% 

*Το ποσοστό ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες κυμαίνεται στο 50% ανεξαρτήτως Περιφέρειας.  
 

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) 
μήνες (θα αποσαφηνιστεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης). 


