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Σκοπός – Προϋπολογισμός της Δράσης 
Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 

του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συνάρτηση με το ύψος των επενδυτικών 

σχεδίων τους, ως εξής: 

 Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 
1407/2013 (De Minimis) είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014(ΓΑΚ)). 

 Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο 
προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 
1407/2013 (De Minimis)). 

Με τη Δράση 2 - Πράσινη Παραγωγική  Επένδυση ΜμΕ ενθαρρύνονται 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, 

κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών. 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 400.000.000 €, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο 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 

312.000.000,00  

Περιφέρειες σε Μετάβαση 
Αττική, Νότιο Αιγαίο 

88.000.000,00 

Σύνολο: 400.000.000,00 

Δικαιούχοι της Δράσης 
Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις οι 

οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης πληρούν σωρευτικά τα 

ακόλουθα: 

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

 Να δραστηριοποιούνται  ουσιωδώς (Κύριος  Κωδικός  Δραστηριότητας  ή  Κωδικός Δραστηριότητας  με  

τα  μεγαλύτερα  έσοδα)  σε  έναν  (1)  επιλέξιμο  ΚΑΔ  δραστηριότητας. 

 Να  διαθέτουν  τον/τους  επιλέξιμο/ους  ΚΑΔ  επένδυσης. 

 Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται 

της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.  

 Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 

 Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη τη 

διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης.  

 Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο συνολικό βαθμό 40 στα βαθμολογούμενα κριτήρια. 

ΔΡΑΣΗ 

1 

ΔΡΑΣΗ 

2 
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 Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά μία 

κατηγορία Περιφέρειας. 

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

λειτουργίας. 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού 

χαρακτήρα [Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, 

Συνεταιρισμός, Ν.Ε.Π.Α.] και να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

 Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή να μην έχουν καταθέσει αίτηση 

εξυγίανσης οι πιστωτές της επιχείρησης. 

 Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

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

από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

 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. 

 Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία 

επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, πρέπει να μην υπερβαίνει τα 

προβλεπόμενα από τον Κανονισμό. 

 Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις 

κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της 

πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία. 

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

4488/2017 (Α137/13.09.2017). 

 Να  έχουν  εγγραφεί  στο  Μητρώο  Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139), 

ως ισχύει, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 
 

 

 

 

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού της  

ενισχυόμενης  επένδυσης  από  άλλη  επιχείρηση.   

Δε γίνονται δεκτές επιχειρήσεις με τόπο υλοποίησης την κατοικία του Δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα). 

 

  

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 η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους (σε Ε.Μ.Ε.) και ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών της δεν υπερβαίνει τα 50.000.000€ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43.000.000€. 
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Προϋπολογισμός Έργων  
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε 

επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000,00 € έως και 200.000,00€.  

 
Ελάχιστος  Μέγιστος 

Προϋπολογισμός 30.000,00 € 200.000,00 € 

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

υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις διαχειριστικές περιόδους (ή λιγότερες 

εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

 

Ένταση Ενίσχυσης 
Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνονται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:  

 Όλες οι περιφέρειες 
της Χώρας 

Με GREEN Bonus 

Ένταση Ενίσχυσης 40% 50% * 

* Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% - και να διαμορφωθεί στο 

50% - κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο 

πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.  

Η ως άνω προσαύξηση επιβεβαιώνεται 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. 

 

Διάρκεια Υλοποίησης 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους Είκοσι τέσσερεις (24) μήνες 

από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης. 

 Διάρκεια  
Υλοποίησης 

Αιτήματα 
Τροποποίησης  

Φ.Ο.Α. 

Αιτήματα 
Ενδιάμεσης 

Πιστοποίησης 

Πράσινη Παραγωγική 
Επένδυση ΜμΕ 

Είκοσι τέσσερεις  
(24) Μήνες* 

Έως Δύο (2) 
Εγκεκριμένα 

Έως Δύο (2) 
Με την εκτέλεση του 15% - 

70% του επιχορηγούμενου Π/Υ 

*Με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες – Έναρξη Επιλεξιμότητας 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης στη Δράση. 

Η διαμόρφωση του προτεινόμενου προϋπολογισμού είναι υποχρεωτικό να συνδέεται με τις παρακάτω 

κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: 
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α/α Κατηγορία Δαπάνης 
Ποσοστό/Ποσό επί 

του επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

Δαπάνες για κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος Έως 40% 

Δαπάνες Εξοπλισμού 

2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)  

 2.1 Παραγωγικός  & Μηχανολογικός Εξοπλισμός Έως 100% 

 2.2 Λοιπός Εξοπλισμός   Έως 5%  
της κατηγορίας 2 

3. Εξοπλισμός (GREEN)  Έως 50% 

 3.1  Εξοπλισμός  για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης / εξοικονόμησης ενέργειας 

 
 3.2     Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας 

 3.3 
Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων 
αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών 
(αυτοπαραγωγή) 

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών 

4. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών Έως 10% 

 4.1 
Πιστοποίηση και συμμόρφωση  προϊόντων σύμφωνα  με εθνικά, εναρμονισμένα  
καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών  χωρών  ή  /και χωρών εκτός Ε.Ε. 

  4.2 
Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα 
καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 

 4.3 Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες  – Μεταφορά Τεχνογνωσίας 

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding Έως 5% 

6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας Έως 20.000€ 

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις Έως 10% 

8. Συμβουλευτικές υπηρεσίες  

 8.1 
Οι Τεχνικές  Μελέτες απαραιτήτως  συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 
1,2 και 3 Έως 10% 

 8.2 Παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου Έως 4% 

Μεταφορικά Μέσα 

9.  
Δαπάνες για Μεταφορικά Μέσα.  
Προμήθεια αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινούμενων οχημάτων  Έως 50.000€ 

Μισθολογικό κόστος 

10. 
Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων  
(Νέο προσωπικό από 1 έως 3 Ε.Μ.Ε. ) Έως 45.000€ 

Έμμεσες δαπάνες 

11. 

Έμμεσες δαπάνες (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ) 
Οι έμμεσες δαπάνες δεν απαιτούν προσκόμιση παραστατικών, περιλαμβάνονται στο 
συνολικό  επιχορηγούμενο  Π/Υ  και υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7%. 

7% επί των 
άμεσων δαπανών 

 

 =  Δαπάνες  «Πράσινης  Μετάβασης»  GREEN  με τις οποίες θεμελιώνεται η προσαύξηση της επιχορήγησης κατά 10%. 
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Βαθμολογία επενδυτικού σχεδίου 
Η βαθμολογία του επενδυτικού προκύπτει από τα ακόλουθα κριτήρια. Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική 
βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο βαθμός 40. 

Ομάδα Κριτηρίων Β (Συντελεστής Στάθμισης Ομάδας Κριτηρίου Β = 85%) 

 Κριτήριο Υπολογισμός Min Max 
Συντελεστής 
Στάθμισης 

Β.1 

Αριθμός Εργαζομένων Βαθμολογείται η  

υφιστάμενη απασχόληση σε ΕΜΕ το έτος που 
προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της 
αίτησης χρηματοδότησης. 

 
ΕΜΕ = 2 :        50 βαθμοί 

2 < ΕΜΕ ≤ 9 : 70 βαθμοί 

9 < ΕΜΕ :      100 βαθμοί 
 

50 100 25% 

Β.2 

Λειτουργική Κερδοφορία Επιχείρησης Κέρδη 

προ τόκων φόρων, και αποσβέσεων  
(EBITDA - ΚΠΤΦΑ) την τελευταία τριετία πριν την 
υποβολή αίτησης χρηματοδότησης. 

   3 κερδοφόρες χρήσεις: 100 

   2 κερδοφόρες χρήσεις:   70 

   1 κερδοφόρα χρήση:       50 

   0 κερδοφόρες χρήσεις:     0 
 

 

0 100 25% 

Β.3 

Πωλήσεις Εξωτερικού  Αξιολογείται η 

εξωστρέφεια της επιχείρησης ελέγχοντας τον μέσο 
όρο  τριετίας, των πωλήσεων εξωτερικού ως προς 
τον κύκλο εργασιών (ΚΕ). 

Πωλήσεις Εξωτερικού ≥ 15% ΚΕ: 100 

0% < Πωλήσεις Εξωτερικού < 15% : 0-90 

Πωλήσεις Εσωτερικού = 100% ΚΕ : 0 

Δεν Προσδιορίζεται : 0 
 

 

0 100 10% 

Β.4 

Κύκλος Εργασιών της Επιχείρησης  
Έλεγχος αύξησης του κύκλου  εργασιών, την 
τελευταία τριετία πριν την υποβολή της αίτησης 
χρηματοδότησης. 

     Αύξηση τις 3 χρήσεις: 100 

     Αύξηση τις 2 χρήσεις:   70 

     Αύξηση τη 1 χρήση:      50 

      0 χρήσεις με αύξηση:     0 
 

 

0 100 15% 

Β.5 

Επιχορηγούμενος Π/Υ σε σχέση με τον  
Κύκλο Εργασιών της Επιχείρησης  
Αξιολογείται ο βαθμός εξάρτησης (ρίσκο  
επένδυσης) της υλοποίησης του Επενδυτικού 
Σχεδίου σε σχέση με τον μέγιστο Κύκλο Εργασιών 
της Επιχείρησης την τριετία πριν την υποβολή της 
αίτησης χρηματοδότησης. 

 
Επιχορηγούμενος Π/Υ < Χ : 100 

Χ ≤ Επιχορηγούμενος Π/Υ ≤ 1,7Χ : 70 

1,7Χ ≤ Επιχορηγούμενος Π/Υ ≤ 2Χ :50 
 
 

 
Χ = ο μέγιστος Κύκλος Εργασιών 3ετίας 

50 100 20% 

Β.6 

Τόπος υλοποίησης επένδυσης 
Εξετάζεται αν ο τόπος υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου εμπίπτει στις Ειδικές 
Περιοχές του Παραρτήματος Χ. 

 
Ειδική περιοχή: 100 βαθμοί 

Λοιπές περιοχές:  0 βαθμοί 
 

0 100 5% 

Ομάδα Κριτηρίων Γ (Συντελεστής Στάθμισης Ομάδας Κριτηρίου Γ = 15%) 

 Κριτήριο Υπολογισμός Min Max 
Συντελεστής 
Στάθμισης 

Γ.1 

Συνάφεια Επενδυτικού Σχεδίου με Έξυπνη 
Εξειδίκευση 
Εξετάζεται και αξιολογείται η συνάφεια του 
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης με τους  
κλάδους και τις δραστηριότητες της Εθνικής 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ. 

 
 
 

ΝΑΙ: 100 βαθμοί 

ΟΧΙ:  0 βαθμοί 
 

0 100 100% 

Η συνολική βαθμολογία ενός επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των 

ομάδων κριτηρίων μετά την εφαρμογή των συντελεστών στάθμισης, ως εξής: 

Βαθμολογία ομάδας κριτηρίου 
Στάθμιση ομάδας 

κριτηρίου 
Βαθμός 

Βαθμολογία ομάδας κριτηρίων Β 85% Βαθμός Β 

Βαθμολογία ομάδας κριτηρίων Γ 15% Βαθμός Γ 

  Συνολική Βαθμολογία 

https://espa.b2.gr/prm-drasi-2/
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Αξιολόγηση των Αιτήσεων 
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι άμεση (First Come First Served) και τα επενδυτικά σχέδια θα 

εξετάζονται σύμφωνα με τη σειρά που υποβάλλονται μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης 

ανά κατηγορία Περιφέρειας και εφόσον  ο  Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 

20% ανά κατηγορία Περιφέρειας, βάσει των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής καθώς και 

βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

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

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Τετάρτη 22.03.2023 και ώρα 12:00.  

Έναρξη Υποβολής Λήξη Υποβολής 

22.03.2023 
(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 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, ανά κατηγορία Περιφέρειας 

και εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ, προσαυξημένου κατά 20% ανά κατηγορία Περιφέρειας. 

 

 

https://espa.b2.gr/prm-drasi-2/
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