
  

 

 

http://www.b2.gr/
https://espa.b2.gr/psm-drasi-1/


 

 

 Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ  

 

2 

Σκοπός – Προϋπολογισμός της Δράσης 
Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική 

τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και 

τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής: 

 Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα 
ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 

 Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν 
στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις 
σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα τους. 

 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη 
ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες 
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 

H συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 90.000.000 € και κατανέμεται ως εξής: 

Περιφέρειες 
Δημόσια  

Δαπάνη (€) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες 
Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, 

Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 
Πελοπόννησος 

70.200.000,00 €  

Περιφέρειες σε Μετάβαση 
Αττική, Νότιο Αιγαίο 

19.800.000,00 € 

Δικαιούχοι της Δράσης 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες 

πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

 Να υποβάλλουν μία (1) και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, 

 Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε 

μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας.  

 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος. 

 Να διαθέτουν  τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης στον οποίο να δραστηριοποιούνται για ένα (1) τουλάχιστον έτος. 

 Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας δράσης. 

 Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

 Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση 

και να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης. 

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

λειτουργίας και να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ατομική 

Επιχείρηση, ΚοινΣΕΠ, ΝΕΠΑ, Δικηγορική Εταιρεία. 

ΔΡΑΣΗ 

1 

ΔΡΑΣΗ 

2 

ΔΡΑΣΗ 
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 Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν 

την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Το συνολικό ποσό των  

ενισχύσεων  ήσσονος  σημασίας  (De  Minimis)  που  έχει  λάβει  στο  παρελθόν  η  ενιαία επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 (ή 

€100.000 για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία 

τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο 

χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης. 

 Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 και του άρθρου 40 του Ν.4488/2017. 

 

 
 

 

Προϋπολογισμός Έργων  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε 

επενδυτικής πρότασης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δέκα οκτώ χιλιάδων ευρώ (18.000,00 €) και να 

υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€).  

 
Ελάχιστος  Μέγιστος 

Προϋπολογισμός 18.000,00 € 30.000,00 € 

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 υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 

Ένταση Ενίσχυσης 
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων, ορίζονται ως εξής:  

 Όλη η Χώρα πλην των 
Περιοχών Δίκαιης Μετάβασης 

Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης* 

Ένταση Ενίσχυσης 50% 60%  

*Περιοχές Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης 

Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας 
 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευση της αναλυτικής 

πρόσκλησης της δράσης, δηλαδή η 15.02.2023 . Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού, είναι 

υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 

 

Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000€. 

Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000€. 

Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται αυτή που απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο ετήσιος κύκλος 

εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43.000.000€. 
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α/α Κατηγορία Δαπάνης 
Ποσοστό % 
επί του Π/Υ 

 Δαπάνες Εξοπλισμού  

1. 

Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου (ως πάγια στοιχεία) 

Έως 100% 

- Φορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια) 
- Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής), 
- Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο), 
- Συστήματα ψηφιακής προβολής,   
- Αναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcode, 
- Αναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFID, 
- Διαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασης,  
- Εξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της 

επιχείρησης. 

2. 

Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο 
Έως 20% - Kαλωδίωση εσωτερικού  χώρου  για  σύνδεση  σε  δίκτυο UFBB/SFBB, 

- Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών). 

 

Γενικές επισημάνσεις Δαπανών Εξοπλισμού 
 Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός  να  είναι  σύγχρονης  τεχνολογίας,  καινούργιος, αμεταχείριστος 
και στην κυριότητα της επιχείρησης. 

 Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων (γνωστά ως «accessories» και όχι «spare parts») είναι 
επιλέξιμες,  εφόσον  αυτά  είναι  παρελκόμενα  των  κύριων  μερών  του  εξοπλισμού  που 
προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του 
σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν 
υπερβαίνουν το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Τα εξαρτήματα 
αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν συνήθη αναλώσιμα. 

 Οι  δαπάνες  προμήθειας  περιλαμβάνουν  και  το  κόστος  μεταφοράς  και  εγκατάστασης  και 
παραμετροποίησης του εξοπλισμού. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και 
τηλεοράσεων καθώς και η προμήθεια/χρήση εξοπλισμού, υπό καθεστώς υπηρεσίας (πχ 
«Equipment-As-A-Service»). 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση. 

 Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη. 

 

 Δαπάνες Λογισμικού  

3. 

Προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχεία  

Έως 100% 

- Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου, 
- Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf, 
- Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας, 
- Εφαρμογές   επεξεργασίας   3D   μοντέλων   –   Εφαρμογές σχεδίασης – CAD, 
- Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση, 
- Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας, 
- Εφαρμογές διαχείρισης κωδικών συστημάτων, 
- Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις, 
- Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall, 
- Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN, 
- Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης, 
- Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud), 
- Συστήματα   διαχείρισης   επιχειρησιακών   διαδικασιών  – BPMS (Business Process 

Management System), 
- Λογισμικό ψηφιακού αρχείου - Data Management Software. 
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4. 

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών των  
υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης (ως πάγια στοιχεία) 

Έως 15% 

- Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP, 
- Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών 

δεικτών απόδοσης (KPIs), 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας, 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων, 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS, 
- Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control 

and Data Acquisition), 

- Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής, 

- Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software), 
- Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, 

σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application), 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM, 

- Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής, 

- Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot, 

- Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange), 
- Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα 

ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops), 
- Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες 

/προμηθευτές), 

- Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης, 
- Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις 

μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία.  

5. 

Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών (ως πάγια στοιχεία) 

Έως 30% 
- Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου), 
- Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης 

περιεχομένου), 
- Ανάπτυξη  εφαρμογών  για  έξυπνες  κινητές  συσκευές  (πχ smartphones, tablets). 

 

Γενικές επισημάνσεις Δαπανών Λογισμικού 
 Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα (1) έτος από το χρόνο προμήθειας. 
 Το κόστος αρχικής παραμετροποίησης του λογισμικού είναι επιλέξιμο μόνο όταν 
περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή λογισμικού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
40% του κόστους προμήθειας του λογισμικού. 

 Σε περίπτωση κατασκευής ιστοσελίδας, e-shop ή ανάπτυξης εφαρμογών για έξυπνες συσκευές, 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε 2 τουλάχιστον γλώσσες πέρα της ελληνικής, να είναι mobile 
responsive και να παρέχονται οι δυνατότητες παραγγελιοληψίας, ο άμεσος έλεγχος 
διαθεσιμότητας και η ηλεκτρονική πληρωμή.  

 Οι εφαρμογές που απευθύνονται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο WCAG. 

 

 Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών  

6. 
Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  

Έως 10% 
- Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή (Απαιτείται σύμβαση συνεργασίας). 

7. 

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και  
παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στο έργο  

Έως 20% 
- Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την 
εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων (Απαιτείται σύμβαση συνεργασίας). 
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8. 

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) 
για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησης.  

Έως 15% 

- Εφαρμογές Διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERP, 

- Εφαρμογές Διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών 
δεικτών απόδοσης (KPIs), 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Μισθοδοσίας, 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Εκδηλώσεων, 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS, 

- Εφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA - Supervisory Control 
and Data Acquisition), 

- Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγής, 

- Εφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software), 

- Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, 
σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application), 

- Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRM, 

- Εφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμής, 

- Εφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot, 

- Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange), 

- Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα 
ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops), 

- Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/ 
προμηθευτές), 

- Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξης, 

- Εφαρμογές συστήματος παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις 
μεταποίησης, αποθήκες, ή γραφεία, 

- Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίου, 
- Εφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdf, 
- Εφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόνας, 
- Εφαρμογές   επεξεργασίας   3D   μοντέλων   –   Εφαρμογές σχεδίασης – CAD, 
- Εφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήση, 
- Εφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότητας, 
- Εφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων, 
- Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσεις, 
- Εφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – Firewall, 
- Εφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPN, 
- Συστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης, 
- Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud), 
- Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management 

System), 

- Λογισμικό ψηφιακού αρχείου Data Management Software. 

 Έμμεσες δαπάνες  
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Έμμεσες δαπάνες  
(Υποχρεωτική κατηγορία δαπάνης του επιχειρηματικού σχεδίου) 

Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται 
αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο της 
τελικής πιστοποίησης  του επενδυτικού σχεδίου.   

Έως 7% 

 

https://espa.b2.gr/psm-drasi-1/
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Διάρκεια Υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ωστόσο 

δεν αναμένεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 Διάρκεια Υλοποίησης 

Βασικός Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Εννέα 
(9) Μήνες 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπεται μία (1) εγκεκριμένη τροποποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (ΦΟΑ) του επενδυτικού σχεδίου εφόσον, δεν αλλοιώνονται οι 

προϋποθέσεις ένταξης της αίτησης χρηματοδότησης, δεν αυξάνεται ο εγκεκριμένος επιχορηγούμενος Π/Υ, η 

εγκεκριμένη επιχορήγηση της αίτησης χρηματοδότησης και το ποσοστό επιχορήγησης, δεν μειώνεται ο 

εγκεκριμένος επιχορηγούμενος Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου κάτω από το ελάχιστο όριο των €18.000 και 

τηρούνται οι περιορισμοί στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών, όπου αυτοί προβλέπονται. 

Περίοδος Υποβολής 
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 23/02/2023 και ώρα 12:00.  

Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής 

23.02.2023 
(Ώρα 12:00) 

Μέχρι εξάντλησης 
Προϋπολογισμού  

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης στο ΟΠΣΚΕ πρέπει να είναι πλήρως και ορθά συμπληρωμένες, καθώς δεν προβλέπεται η 

αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού 

που δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος  για  την  τήρηση  των  ειδικών  προϋποθέσεων  συμμετοχής  

στη  δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και δύναται να καταστήσει την αίτηση ως απορριπτέα. 

Η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία 

Περιφέρειας.

        Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με 

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

 

 

https://espa.b2.gr/psm-drasi-1/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.b2.gr 
801 700 7074 

ΑΘΗΝΑ 
Αγίου Κωνσταντίνου 40 

15124 Μαρούσι 
T. 211 780 1500 
F. 211 780 1575 

athens@b2.gr 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
4 χλμ Ιωαννίνων – 

Ηγουμενίτσας, 45500 
T. 265 107 4707 
F. 265 107 8409 
ioannina@b2.gr 
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