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ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ 

ΔΡΑΣΗ: «Έξυπνη Μεταποίηση» 

 

Στόχος 

Στόχος της δράσης, είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης 

των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής βιομηχανίας.  

 

Δικαιούχοι 
Οροί και προϋποθέσεις  

Δικαιούχοι είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις. 

1. Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την 

υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την 

δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται 

2. Να έχουν εγκατάσταση (έδρα ή/και υποκατάστημα) στην Ελλάδα κατά τη χρονική 

στιγμή καταβολής της ενίσχυσης 

3. Να δραστηριοποιείται ή να δραστηριοποιηθεί στις επιλέξιμες περιφέρειες, στις 

ενισχυόμενες περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών 

Ενισχύσεων κατά τη χρονική στιγμή καταβολής της ενίσχυσης, μέχρι την καταβολή 

του συνόλου της ενίσχυσης, και να πραγματοποιήσει τις δαπάνες στην Ελλάδα. 

4. Να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεις 

εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε) και ατομικές 

επιχειρήσεις. 

5. Να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση.  

6. Να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 

7. Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης, κατόπιν προηγούμενης 

αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και 

ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά. 

8. Να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση ότι μέχρι την ολοκλήρωση της 

δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με 
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σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

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

9. Να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ. 

10. Να δηλώσει ως τόπο για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης 

αποκλειστικά μία Περιφέρεια. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η 

Περιφέρεια στην οποία θα πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Να 

πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια από την οποία 

χρηματοδοτούνται Να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί 

για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από 

εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

11. Να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιο του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί 

και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή 

κοινοτικούς πόρους. 

12. Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, θα 

εντάσσεται στους τομείς που παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο Ι.1.5, «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ 

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 

13. Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής 

συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν 

θα αποτελεί κρατική ενίσχυση 

14. Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό 

αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από 

την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. 

 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης: 

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι 

θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές. 

2. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 

προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο 

πρακτόρευσης κλπ) 

3. Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις των οποίων 

ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις. 
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Προϋπολογισμός  

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ 

Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι 

μικρότερος των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (250.000,00 €) και δεν δύναται να 

υπερβαίνει το ποσό των έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000,00€) 

 

Διάρκεια Υλοποίησης  
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες από 

την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει η δυνατότητα 

παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος έως έναν (1) μήνα 

πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. 

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί 

και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο έτος υλοποίησής 

της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα απεντάσσεται από την παρούσα 

πρόσκληση. 

 

Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ / ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1 Μηχανολογικός εξοπλισμός Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ 

2 Δαπάνες για κτίρια Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ 

3 Ειδικές εγκαταστάσεις 
κτιριακών (για 
εγκαταστάσεις που θα 
συμβάλλουν στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό) 

Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών 

4 Δαπάνες εργαστηριακού 
εξοπλισμού 

Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ 

5 Δαπάνες λογισμικού και 
εξοπλισμού πληροφορικής 

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ 

6 Δαπάνες συμβουλευτικών 
υπηρεσιών – μελετών για 
την προσαρμογή της 
επιχείρησης στις απαιτήσεις 
της βιομηχανίας 4.0 

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ 

7 Training Προσαρμογή 
Εργατικού Δυναμικού 
(Upskilling and reskilling) 
άμεσα σχετιζόμενη με το 
επενδυτικό σχέδιο 

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ 
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Στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για:  

-  μηχανολογικό εξοπλισμό,  

-  κτιριακές εγκαταστάσεις,  

-  ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως π.χ. οι 

υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,  

-  εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,  

-  ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού,,  

-  υπηρεσίες ασφάλειας IT,  

-  υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων,  

-  πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,  

-  κόστη πιστοποίησης,  

-  τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών 

πληροφορικής και λογισμικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιχείρησης ή 

για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων 

προϊόντων και υπηρεσιών,  

-  συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, 

- εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του 

Industry 

 

 

 

Χρονοδιάγραμμα  
 

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23/11/2022  

Λήξη υποβολής προτάσεων: 23/01/2023 
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Καθορισμός Έντασης Ενίσχυσης, της δράσης ανά Περιφέρεια  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 18 & 31 

ΜΕΣΑΙΕΣ 
ΜΙΚΡΕΣ – ΠΟΛΥ 

ΜΙΚΡΕΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 70% 75% 50% 

ΚΡΗΤΗ 60% 70% 50% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – 
ΘΡΑΚΗ 

60% 70% 50% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60% 70% 50% 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60% 70% 50% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 60% 70% 50% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 60% 70% 50% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 50% 60% 50% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 60% 70% 50% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 50% 60% 50% 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ 50% 60% 50% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΔΗΜΟΙ 
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 

60% 70% 50% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΛΟΙΠΟΙ 
ΔΗΜΟΙ 

50% 60% 50% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 50% 60% 50% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ / ΔΥΤΙΚΗ 
ΑΤΤΙΚΗ / ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΝΗΣΟΙ 

35% 45% 50% 

ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 25% 35% 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


