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Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 22/3/2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού  

Στόχος 

Η δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει 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 και κυκλικής 
οικονομίας. 

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, 

επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:  

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  

• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού 

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - εξοικονόμηση 
ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN).  

• Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών 

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:  

o μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού,  

o τεχνικές μελέτες,  

o προβολή και εξωστρέφεια,  

o μεταφορικά μέσα  

o υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου  

o συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις  

o έμμεσες δαπάνες. 

 

Δικαιούχοι – όροι & προϋποθέσεις συμμετοχής 

• Τα επενδυτικά προγράμματα εντάσσονται στις ενισχύσεις De Minimis.  

• Η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση και απλοποιημένη. Τα 
επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι 
εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης εφόσον ο Κανονισμός 1407/2013 παραμένει σε ισχύ. 

 

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων: 

Δικαιούχοι των ενισχύσεων δύναται να είναι υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις,  
οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:  

i. έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, 
ii. δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα 

μεγαλύτερα έσοδα) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στις  
Επιλέξιμες Δραστηριότητες του προγράμματος (ΚΑΔ),  

iii. διαθέτουν τον/τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης του Προγράμματος (ΚΑΔ), 
iv. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται 

της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
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Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης: 

• Να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στην παρούσα Δράση καθόλη 
τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Πρόσκλησης. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν μία ακόμα 
νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η αρχική αίτησή τους έχει απορριφθεί ή 
υπήρξε έγγραφη οικειοθελής απόσυρση της προηγούμενης αίτησης χρηματοδότησης.  

• Να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών της παρούσας δράσης αποκλειστικά 
μία κατηγορία Περιφέρειας. Στην αίτηση χρηματοδότησης δηλώνεται η Περιφέρεια στην οποία θα 
πραγματοποιηθεί το επενδυτικό σχέδιο. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει 
δαπάνες στην έδρα της επιχείρησης ή/και σε υποκαταστήματα αυτής, εφόσον όλα τα σημεία 
υλοποίησης ανήκουν στην ίδια κατηγορία περιφέρειας.  

• Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και την ασκούμενη δραστηριότητά τους (π.χ. άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη δήλωση 
έναρξης λειτουργίας, απαλλακτικό άδειας λειτουργίας, γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας κλπ.). 
Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της 
σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής 

• Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

 Κατηγορία Δαπάνης Δαπάνη Όρια Δαπανών Είδος 
Δαπάνης 

 Κτίρια    

1 Δαπάνες για κτιριακές και 
λοιπές εγκαταστάσεις 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και 
περιβάλλων χώρος 

έως 40% του 
Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

 

 Εξοπλισμός    

2 Δαπάνες Εξοπλισμού Μηχανήματα – Εξοπλισμός 
(Συμβατικές Δαπάνες)  

2.1  Παραγωγικός & 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός  

2.2  Λοιπός Εξοπλισμός 

έως 100% του 
Επιχορηγούμενου 

Προϋπολογισμού Λοιπός 
εξοπλισμός (2.2) έως 5% της 
συνολικής επιχορηγούμενης 
δαπάνης της κατηγορίας 2. 

 

3 Δαπάνες Εξοπλισμού Εξοπλισμός (GREEN)* 
3.1  Εξοπλισμός για βελτίωση 

Ενεργειακής Απόδοσης 
/εξοικονόμησης ενέργειας  

3.2  Εξοπλισμός κυκλικής 
οικονομίας 3.3 Εξοπλισμός 
για την εγκατάσταση 
φωτοβολταικών σταθμών 
και συστημάτων 
αποθήκευσης για 
παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και κάλυψη των 
ιδίων αναγκών 
(αυτοπαραγωγή) 

 
 
 
 

έως 50% του 
Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

Δαπάνη 
«Πράσινης 

Μετάβασης» 
(GREEN) 

 Υπηρεσίες    

4 Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών 

Πιστοποίηση Προϊόντων – 
Υπηρεσιών – Διαδικασιών  

4.1  Πιστοποίηση και 
συμμόρφωση προϊόντων 
σύμφωνα με εθνικά, 
εναρμονισμένα καθώς και 
προαιρετικά πρότυπα 

 
 
 
 

έως 10% του 
Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

Άυλα στοιχεία 
ενεργητικού 



 
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ 

 
 

3 

 

 Κατηγορία Δαπάνης Δαπάνη Όρια Δαπανών Είδος 
Δαπάνης 

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 Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών 

Υπηρεσίες Σχεδιασμού 
Συσκευασίας – Ετικέτας – 

Branding 

έως 5% του 
Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

 

6 Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών 

Δαπάνες Προβολής και 
Εξωστρέφειας 

έως 20.000€  

7 Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών 

Συμμετοχή σε εμπορικές 
εκθέσεις 

Έως 10% του 
Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

 

8 Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών 

Τεχνικές Μελέτες 
8.1  Οι Τεχνικές Τεχνικές 

Μελέτες απαραιτήτως 
συνδεόμενες με δαπάνες 
των κατηγοριών 1,2 και 3 

 
έως 10% του 

Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

 

  Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
8.2  Παρακολούθηση του 

επενδυτικού σχεδίου 

έως 4% του 
Επιχορηγούμενου 
Προϋπολογισμού 

 

 Μεταφορικά Μέσα    

9 Δαπάνες για Μεταφορικά 
Μέσα 

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* 
Υποχρεωτικά ηλεκτρικά 

οχήματα 

 
έως 50.000€ 

Δαπάνη 
«Πράσινης 

Μετάβασης» 
(GREEN) 

 Δαπάνες Προσωπικού –  Μισθολογικό Κόστος   

10 Δαπάνες Προσωπικού Μισθολογικό κόστος 
Μισθολογικό κόστος νέων 

εργαζομένων  
(νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ ) 

 
Μέχρι 45.000 € 

Με χρήση της 
κοινής 

στήριξης 
(άρθρο 25 

ΚΑΝ ΕΕ 
1060/) 

 Έμμεσες δαπάνες    

11 Έμμεσες δαπάνες Έμμεσες δαπάνες 7% επί των επιλέξιμων 
άμεσων δαπανών του 
επενδυτικού σχεδίου 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΤΟΥ Ε.Σ 

 

* Προσαύξηση 10% Δημόσιας Επιχορήγησης, υπό όρους εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν 

δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του τελικά πιστοποιημένου επιλέξιμου 

προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.  

Επισημαίνεται ότι:  

Δαπάνες της κατηγορίας 3 που δεν τεκμηριώνονται ως δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) 

μεταφέρονται στην κατηγορία 2. 
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Προϋπολογισμός και Ποσοστό Χρηματοδότησης 

Μέγεθος επιχείρησης Κατώτατος αιτούμενος 
επιλέξιμος προϋπολογισμός 

Ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος 
προϋπολογισμός 

Πολύ μικρές – Μικρές – Μεσαίες 30.000 Ευρώ 200.000 Ευρώ 

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να 
υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες 
εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους 
της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 400.000.000 € και κατανέμεται στις Περιφέρειες ως εξής: 

Αττική, Νότιο Αιγαίο 88.000.000 € 

Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική 
Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα 

312.000.000 € 

 

 

Ένταση ενίσχυσης  

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης 
για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού, έχουν 
ως ακολούθως  

 

Ένταση Ενισχύσεων (De minimis) 

Περιφέρειες 
(1)  

Δημόσια 
Επιχορήγηση για 

Μικρές, Πολύ Μικρές 
και Μεσαίες 

επιχειρήσεις Έως (%) 

(2)  

Ιδιωτική 
Συμμετοχή  

(%) 

(3)  

Πρόσθετο ποσοστό Δημόσιας 
Επιχορήγησης (10%), της στήλης 

(1) με υλοποίηση δαπανών 
«Πράσινης Μετάβασης» (GREEN) 
τουλάχιστον 20% του συνολικού 

επιλέξιμου Π/Υ 

(4)  

Ιδιωτική 
Συμμετοχή 

 (%) 

Για το σύνολο των 

περιφερειών της Χώρας 
40 60 50 50 

 

 

Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει πρόσθετο ποσοστό 10% της Δημόσιας Επιχορήγησης εφόσον 

περιλαμβάνονται δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό 20% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

του επενδυτικού σχεδίου κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου. Το ως άνω προσαυξημένο ποσοστό 

επιχορήγησης θα παραμένει σταθερό κατά το στάδιο των ενδιάμεσων επαληθεύσεων και πληρωμών. 
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Κριτήρια αξιολόγησης  
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• Ως ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για την έγκριση ενός επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ο 
βαθμός 40.  
 

• Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και προκύπτει 
ως εξής Σ = [(B x 85%) +(Γ x 15%)]. 

 

Προθεσμία και Διάρκεια Έργων 

✓ Υποβολή αιτήσεων : από 22/3/2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης της επιχείρησης. 

 

Σημαντικές επισημάνσεις 

• Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού 
σχεδίου.  

• Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo) και 
μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας. 

 
 

 

 

 

 

 

DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING  
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ   
Τ.: 210 6729040,  
www.diadikasia.gr, info@diadikasia.gr 
www.anaptyxiakos-nomos.gr 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής και τη δυνατότητα ένταξης επενδυτικού σχεδίου για την εταιρεία σας 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους:  

Καθ. Αναστάσιο Ζαγοριανό, κ. Γιώργο Καινούργιο, κ.Κώστα Γιαλή 

 

http://www.diadikasia.gr/
mailto:info@diadikasia.gr
http://www.anaptyxiakos-nomos.gr/

