
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
 



 

 
2 

 

Προτεραιότητα 1. Ενίσχυση έρευνας & καινοτομίας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) RSO1.1 Ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων της έρευνας και της 
καινοτομίας και αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ RSO1.1 - Δράση 1-1.1-01: ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 

Περιγραφή δράσης 

Δράση στρατηγικής σημασίας του Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2021-2027, η 
οποία αποτελεί μετεξέλιξη της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ» 2014-2020. 
Στόχος είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα 
επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση 
απευθύνεται στις επιχειρήσεις με έμφαση στις ΜΜΕ και σε ερευνητικούς φορείς. Οι 
προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν ερευνητικά έργα. Τα ερευνητικά έργα που θα 
προταθούν είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και 
ειδικότερα στις κατηγορίες: βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες 
σκοπιμότητας. 

Η Δράση αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και του παραγωγικού 
ιστού της χώρας με μακροπρόθεσμη προοπτική ενισχύοντας δραστικά το οικοσύστημα 
Έρευνας & Καινοτομίας, αναπτύσσοντας αποτελεσματικούς μηχανισμούς δημιουργίας & 
διάχυσης της καινοτομίας με τη σύμπραξη ερευνητικών φορέων & επιχειρήσεων, τη 
συστηματική προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας & τη μόχλευση ιδιωτικών 
επενδύσεων σε Έρευνα & Καινοτομία. Αναμένεται να διευκολυνθεί η μεταφορά 
τεχνογνωσίας, να βελτιωθεί το επιχειρηματικό δυναμικό στον τομέα της έρευνας και κατ’ 
επέκταση οι καινοτομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων. 

 

Η Δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις, οι 
οποίες δύναται να προκηρύσσονται σταδιακά:  

I. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις  
II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς  
III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων  
IV. Σφραγίδα Αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις 

 

Στοιχεία δράσης   Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο  
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Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. 1.1 Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι: 

α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως 
επιχειρήσεις» και  

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που 
αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».  

Για τη συμμετοχή τους στη Δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να 
έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο 
Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε ως νομικά πρόσωπα 
(π.χ. ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. 
Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι 
επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης 
ενίσχυσης από την ΕΕ 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 

 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

ΛΑΠ 198.900.000 35.100.000 
 

234.000.000 
 

ΜΕΤ 39.600.000 26.400.000 66.000.000 

Σύνολο 238.500.000 61.500.000 300.000.000  

% εξειδίκευσης** 
7,72% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ» 

 

Ακολουθεί συνοπτικός και αναλυτικός πίνακας με τον στόχο των δεικτών εκροής και αποτελεσμάτων της Δράσης.  

 

Προτεραιότητα 
Στόχος 

Πολιτικής 
Ταμείο 

Ειδικός 
Στόχος 

Δράση 

Κύριες ομάδες 
στόχου 

συμμετεχόντων/ 
Φορείς  

 Δείκτες Εκροών Δείκτες Αποτελεσμάτων 

1 1 ΕΤΠΑ RSO1.1 1-1.1-01 
-Επιχειρήσεις 
-Ερευνητικοί φορείς 

RCO01=590 επιχειρήσεις 
RCO02=590 επιχειρήσεις 
RCO05=57 νέες επιχειρήσεις (<3ετίας) 
RCO06=1.500 ΙΠΑ ερευνητών ανά έτος 
RCO07=60 ερευνητικοί οργανισμοί 
RCO08=30.000.000 € (εξοπλισμός έρευνας) 
RCO10=310 επιχειρήσεις που συνεργάζονται με 
ερ.φορείς 

RCR102= 750 ετήσια ΙΠΑ (νέες θέσεις έρευνας) 
RCR02=91.750.000 € (ιδιωτικές επενδύσεις) 
RCR03= 400 επιχειρήσεις που εισάγουν καινοτομίες 
RCR05=315 επιχειρήσεις που καινοτομούν 
ενδοεπιχειρησιακά 
RCR06=100 αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
RCR08=1.200 εκδόσεις/δημοσιεύσεις 

 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Ενδεικτικός 
π/υ 

Δείκτης 
  

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ενωσιακή 

συνεισφορά (€) 
Δημόσια 

 Δαπάνη (€)  

ΛΑΠ 234.000.000 

RCO 01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 460 
10-Δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 
σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης 
της δικτύωσης 

46.741.500 54.990.000 
RCO 02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 460 

RCO 05 
Νέες επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 44 

RCO 06 

Ερευνητές που 
εργάζονται σε 
υποστηριζόμενες 
ερευνητικές 
εγκαταστάσεις 

ετήσια ΙΠΑ Δεν αφορά Δεν αφορά 58 1160 

 
 
11-Δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 
σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης 
της δικτύωσης 

                                      
21.547.500  

                                     
25.350.000  

RCO 07 
Ερευνητικοί οργανισμοί 
που συμμετέχουν σε 
κοινά ερευνητικά έργα 

Ερευνητικοί 
οργανισμοί 

Δεν αφορά Δεν αφορά 0 47 
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Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Ενδεικτικός 
π/υ 

Δείκτης 
  

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ενωσιακή 

συνεισφορά (€) 
Δημόσια 

 Δαπάνη (€)  

RCO 08 
Ονομαστική αξία 
εξοπλισμού έρευνας και 
καινοτομίας 

ευρώ Δεν αφορά Δεν αφορά 585.000 23.400.000 

RCO 10 

Επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικούς 
οργανισμούς 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 242 

12-Δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 
σε δημόσια ερευνητικά 
κέντρα, στον τομέα της 
τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και σε 
κέντρα ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της δικτύωσης 
(βιομηχανική έρευνα, 
πειραματική ανάπτυξη, 
μελέτες σκοπιμότητας) 

87.516.000 
                                  

102.960.000  

RCR 02 

Ιδιωτικές επενδύσεις οι 
οποίες συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ της 
οποίας: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα) 

ευρώ 0 2021 
Δεν 

αφορά 
71.570.000 

RCR 102 

Θέσεις έρευνας που 
δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες 
οντότητες 

ετήσια ΙΠΑ 0 2021 
Δεν 

αφορά 
580 

29-Διεργασίες έρευνας 
και καινοτομίας, 
μεταφορά τεχνολογίας 
και συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων, που 
εστιάζουν στην 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, την 
ανθεκτικότητα και την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

19.890.000 23.400.000 

RCR 03 

Μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες 
προϊόντων ή διαδικασιών 

επιχειρήσεις 0 2021 
Δεν 

αφορά 
315 

RCR 05 
ΜΜΕ που καινοτομούν 
σε ενδοεπιχειρησιακό 
επίπεδο 

επιχειρήσεις 0 2021 
Δεν 

αφορά 
245 

30-Διεργασίες έρευνας 
και καινοτομίας, 
μεταφορά τεχνολογίας 
και συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων με 
επίκεντρο την κυκλική 
οικονομία 

23.205.000 27.300.000 

RCR 06 
Υποβληθείσες αιτήσεις 
για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας 

αιτήσεις 
διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 

0 2021 
Δεν 

αφορά 
78 
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Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Ενδεικτικός 
π/υ 

Δείκτης 
  

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ενωσιακή 

συνεισφορά (€) 
Δημόσια 

 Δαπάνη (€)  

RCR 08 
Εκδόσεις από 
υποστηριζόμενα έργα 

δημοσιεύσεις 0 2021 
Δεν 

αφορά 
940 

Μετάβασης 66.000.000 

RCO 01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ μικρές, 
μικρές, μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 130 

10-Δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 
σε ΜΜΕ, 
συμπεριλαμβανομένης 
της δικτύωσης 

9.306.000 15.510.000 

RCO 02 
Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 130 

RCO 05 
Νέες επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 13 

RCO 06 

Ερευνητές που 
εργάζονται σε 
υποστηριζόμενες 
ερευνητικές 
εγκαταστάσεις 

ετήσια ΙΠΑ Δεν αφορά Δεν αφορά 17 340 

11-Δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 
σε μεγάλες επιχειρήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης 
της δικτύωσης 

                                        
4.290.000  

                                       
7.150.000  RCO 07 

Ερευνητικοί οργανισμοί 
που συμμετέχουν σε 
κοινά ερευνητικά έργα 

Ερευνητικοί 
οργανισμοί 

Δεν αφορά Δεν αφορά 0 13 

RCO 08 
Ονομαστική αξία 
εξοπλισμού έρευνας και 
καινοτομίας 

ευρώ Δεν αφορά Δεν αφορά 165.000 6.600.000 

RCO 10 

Επιχειρήσεις που 
συνεργάζονται με 
ερευνητικούς 
οργανισμούς 

επιχειρήσεις Δεν αφορά Δεν αφορά 0 68 

12-Δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας 
σε δημόσια ερευνητικά 
κέντρα, στον τομέα της 

                                      
17.424.000  

                                     
29.040.000  
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Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Ενδεικτικός 
π/υ 

Δείκτης 
  

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή βάσης Έτος βάσης 
Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
Ενωσιακή 

συνεισφορά (€) 
Δημόσια 

 Δαπάνη (€)  

RCR 02 

Ιδιωτικές επενδύσεις οι 
οποίες συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ της 
οποίας: επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά μέσα) 

ευρώ 0 2021 
Δεν 

αφορά 
20.180.000 

τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και σε 
κέντρα ικανοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένης 
της δικτύωσης 
(βιομηχανική έρευνα, 
πειραματική ανάπτυξη, 
μελέτες σκοπιμότητας) 

RCR 102 

Θέσεις έρευνας που 
δημιουργήθηκαν στις 
υποστηριζόμενες 
οντότητες 

ετήσια ΙΠΑ 0 2021 
Δεν 

αφορά 
170 

29-Διεργασίες έρευνας 
και καινοτομίας, 
μεταφορά τεχνολογίας 
και συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων, που 
εστιάζουν στην 
οικονομία χαμηλών 
εκπομπών άνθρακα, την 
ανθεκτικότητα και την 
προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή 

3.960.000 6.600.000 

RCR 03 

Μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που 
εισάγουν καινοτομίες 
προϊόντων ή διαδικασιών 

επιχειρήσεις 0 2021 
Δεν 

αφορά 
85 

RCR 05 
ΜΜΕ που καινοτομούν 
σε ενδοεπιχειρησιακό 
επίπεδο 

επιχειρήσεις 0 2021 
Δεν 

αφορά 
70 30-Διεργασίες έρευνας 

και καινοτομίας, 
μεταφορά τεχνολογίας 
και συνεργασία μεταξύ 
επιχειρήσεων με 
επίκεντρο την κυκλική 
οικονομία 

4.620.000 7.700.000 RCR 06 
Υποβληθείσες αιτήσεις 
για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας 

αιτήσεις 
διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας 

0 2021 
Δεν 

αφορά 
22 

RCR 08 
Εκδόσεις από 
υποστηριζόμενα έργα 

δημοσιεύσεις 0 2021 
Δεν 

αφορά 
260 

ΣΥΝΟΛΟ 300.000.000         238.500.000 300.000.000 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις (Πράξη Στρατηγικής Σημασίας) Q4, 2022 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Q4, 2022 

Άλλο: Δεν αφορά 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων Παρέμβαση Ι, ΙΙΙ:  Q4, 2022 
Παρέμβαση IΙ:      Q1, 2023 
Παρέμβαση ΙV:     Q2, 2023 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
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Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και 
τις δημόσιες αρχές 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ RSO1.2 - Δράση 2-1.2-01: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ 

Περιγραφή δράσης  

Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022. Παρά την σημαντική πρόοδο τα 
τελευταία τρία χρόνια στην αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες παραμένει περιορισμένη, συγκριτικά με την υπόλοιπη ΕΕ, ειδικά σε 
μικρότερες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(δείκτης DESI), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση, καθώς οι σύγχρονες ψηφιακές 
τεχνολογίες υιοθετούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις με ρυθμούς πιο αργούς σε σχέση 
με την υπόλοιπη ΕΕ. 

Οι μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, καθότι παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών και συνεπώς χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα, οφείλουν να βελτιώσουν 
τη θέση τους στη διεθνή οικονομία, υλοποιώντας με ταχείς ρυθμούς στοχευμένα 
επενδυτικά σχέδια για την ψηφιακή τους μετάβαση. Ειδικότερα, καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και, ανάλογα τον 
κλάδο, να προσαρμοστούν στις ανάγκες της έξυπνης μεταποίησης, της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 4.0, του εμπορίου 360º, της εγχώριας παραγωγής σύγχρονων ψηφιακών 
συστημάτων, κ.λπ. Σημαντικοί κλάδοι, όπως λιανεμπόριο, ΤΠΕ, τουρισμός, τρόφιμα και 
τραπεζικός κλάδος βρίσκονται ή εισέρχονται σε φάση έντονου μετασχηματισμού. Εξίσου 
σημαντικοί κλάδοι, όπως μεταποίηση, μεταφορές, υπηρεσίες υγείας και αγροτικός τομέας 
αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά. 

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027 επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις 
ανωτέρω παθογένειες του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της 
υλοποίησης της δέσμης δράσεων κρατικής ενίσχυσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», 
το Πρόγραμμα στοχεύει στην ταχύτερη ενίσχυση της ψηφιακής και τεχνολογικής 
ωριμότητας των ελληνικών ΜΜΕ μέσω της προώθησης και αξιοποίησης σύγχρονων 
ψηφιακών συστημάτων, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των ΜΜΕ, στις διεθνείς 
αγορές, να ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, 
να αναβαθμίσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα να ενθαρρύνουν την παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 
2020-2025 (ΦΕΚ Β 2894/05.07.21) καθορίζει τις βασικές αρχές για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της χώρας. Το Πρόγραμμα βασίστηκε στις κατευθυντήριες αρχές του 
Στρατηγικού Άξονα που αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, 
επιδιώκει την έγκαιρη προετοιμασία με κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές. 
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Ειδικότερα, ο Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ αφορά σε 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. 

Βασική προτεραιότητα της Δράσης είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜΜΕ με 
σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η παρούσα Δράση 
ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων 
βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και 
ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.  

Ενδεικτικά, οι βασικές κατηγορίες δαπανών που θα καλύπτονται από τη Δράση για τον 
Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό είναι οι εξής: 

• Δαπάνες Εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού 
γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με 
εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, κ.λπ. 

• Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, 
κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης 
πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής, κ.λπ.  

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με 
ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,  τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης. 

 
Οι ενισχύσεις της παρούσας Δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 
1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, που αφορά στην εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis).  
 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο  

 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΕΦΕΠΑΕ 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

ΛΑΠ 39.780.000,00 7.020.000,00 46.800.000,00 

ΜΕΤ 7.920.000,00 5.280.000,00 13.200.000,00 

Σύνολο 47.700.000,00 12.300.000,00 60.000.000,00 

% εξειδίκευσης* 1,544% 
* Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ) Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ

ά σε €) 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή + 

εθνική 
συνεισφορά 

σε €) 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ 
Ονομασία 

ΠΠ 

2 1 / RSO1.2 ΛΑΠ  
2-1.2-

01 
60.000.000,0

0 

RCO
01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   
 

0 
                           

3.900  

013 

Ψηφιοποίησ
η των ΜΜΕ 

(συμπεριλαμ
βάνονται το 
ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η 

ηλεκτρονική 
επιχειρηματι

κή 
δραστηριότη

τα και οι 
δικτυωμένες 
επιχειρηματι

κές 
διεργασίες, 

κόμβοι 
ψηφιακής 

καινοτομίας, 
ζωντανά 

εργαστήρια, 
επιχειρηματί

ες του 
διαδικτύου 

και 
νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 
στον τομέα 

των ΤΠΕ, 
B2B) 

47.700.000,
00 

60.000.000,0
0 

RCO
02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   
 

0 
                                   

3.900  

RCO
05 

Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   
 

0 
                                       

390  

RCO
13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   2.340.000 93.600.000 

RCR0
2 

Ιδιωτικές  
επενδύσεις οι 
οποίες 
συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

ευρώ 0 2021  46.800.000 

RCR1
2 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών  
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 

χρήστες/έτος 0 2021  130.650 
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αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

RCR1
3 

Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021  
                                   

3.510  

ΜΕΤ 

RCO
01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   
 

0 
                                   

1.100  

RCO
02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   
 

0 
                                   

1.100  

RCO
05 

Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   
 

0 
                                       

110  

RCO
13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   660.000 26.400.000 

RCR0
2 

Ιδιωτικές  
επενδύσεις οι 
οποίες 
συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

ευρώ 0 2021  13.200.000 

RCR1
2 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

χρήστες/έτος 0 2021  36.850 

RCR1
3 

Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021  
                                       

990  
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

2 1 ΕΤΠΑ RSO1.2 2-1.2-01 

MME 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. 

RCO01, RCO02, RCO05, 
RCO13 

RCR02, RCR12, RCR13 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10/2022 

Άλλο:  Δεν αφορά 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων  Q4, 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και 
τις δημόσιες αρχές 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ RSO1.2 - Δράση 2-1.2-02: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
ΜΜΕ 

Περιγραφή δράσης  

Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022. Παρά την σημαντική πρόοδο τα 
τελευταία τρία χρόνια στην αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες παραμένει περιορισμένη, συγκριτικά με την υπόλοιπη ΕΕ, ειδικά σε 
μικρότερες επιχειρήσεις όπου οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται με 
ρυθμούς πιο αργούς σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. 

Οι μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, καθότι παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών και συνεπώς χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα, οφείλουν να βελτιώσουν 
τη θέση τους στη διεθνή οικονομία, υλοποιώντας με ταχείς ρυθμούς στοχευμένα 
επενδυτικά σχέδια για την ψηφιακή τους μετάβαση. Ειδικότερα, καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και, ανάλογα τον 
κλάδο, να προσαρμοστούν στις ανάγκες της έξυπνης μεταποίησης, της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 4.0, του εμπορίου 360º, της εγχώριας παραγωγής σύγχρονων ψηφιακών 
συστημάτων, κ.λπ. Σημαντικοί κλάδοι, όπως λιανεμπόριο, ΤΠΕ, τουρισμός, τρόφιμα και 
τραπεζικός κλάδος βρίσκονται ή εισέρχονται σε φάση έντονου μετασχηματισμού. Εξίσου 
σημαντικοί κλάδοι, όπως μεταποίηση, μεταφορές, υπηρεσίες υγείας και αγροτικός τομέας 
αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά. 

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021 – 2027 επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω 
παθογένειες του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της υλοποίησης 
της δέσμης δράσεων κρατικής ενίσχυσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ», το 
Πρόγραμμα στοχεύει στην ταχύτερη ενίσχυση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας 
των ελληνικών ΜΜΕ μέσω της προώθησης και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών 
συστημάτων, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των ΜΜΕ, στις διεθνείς αγορές, να 
ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, να 
αναβαθμίσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα να ενθαρρύνουν την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-
2025 (ΦΕΚ Β 2894/05.07.21) καθορίζει τις βασικές αρχές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της χώρας. Το Πρόγραμμα βασίστηκε στις κατευθυντήριες αρχές του Στρατηγικού Άξονα 
που αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, επιδιώκει την έγκαιρη 
προετοιμασία με κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές. 
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Ειδικότερα, ο Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ αφορά σε επιχειρήσεις οι 
οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με 
ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητα 
τους. Βασική προτεραιότητα της Δράσης είναι η αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Μεσαίας Ψηφιακής Ωριμότητας 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 ανταγωνιστικότητα τους.  

Ενδεικτικά, οι βασικές κατηγορίες δαπανών που θα καλύπτονται από τη Δράση για τον 
Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό είναι οι εξής: 

• Δαπάνες Εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων 
λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με 
ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κ.ά.. 

• Δαπάνες Εξοπλισμού για Παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και 
προηγμένων ψηφιακών συστημάτων, με ενδεικτικές αλλά εστιασμένες δαπάνες: 
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. 

• Δαπάνες Λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών 
διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης 
πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία τεχνητής 
νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, κ.λπ..  

• Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με 
ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση 
των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.. 

 

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του 
χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) που τίθενται στα άρθρα 
13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές 
ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για 
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ». 
Η παρούσα Δράση θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο  

 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΜΜΕ Μεσαίας Ψηφιακής Ωριμότητας 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

ΛΑΠ 119.340.000,00 21.060.000,00 140.400.000,00 

ΜΕΤ 23.760.000,00 15.840.000,00 39.600.000,00 

Σύνολο 143.100.000,00 36.900.000,00 180.000.000,00 

% εξειδίκευσης* 4,633% 
*Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ) Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ

ά σε €) 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή + 

εθνική 
συνεισφορά 

σε €) 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ 
Ονομασία 

ΠΠ 

2 1 / RSO1.2 ΛΑΠ  
2-1.2-

02 
180.000.000,

00 

RCO
01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   0 802 

013 

Ψηφιοποίησ
η των ΜΜΕ 

(συμπεριλαμ
βάνονται το 
ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η 

ηλεκτρονική 
επιχειρηματι

κή 
δραστηριότη

τα και οι 
δικτυωμένες 
επιχειρηματι

κές 
διεργασίες, 

κόμβοι 
ψηφιακής 

καινοτομίας, 
ζωντανά 

εργαστήρια, 
επιχειρηματί

ες του 
διαδικτύου 

και 
νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 
στον τομέα 

των ΤΠΕ, 
B2B) 

143.100.000
,00 

180.000.000,
00 

RCO
02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   0 802 

RCO
05 

Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   0 80 

RCO
13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   7.020.000 280.800.000 

RCR0
2 

Ιδιωτικές  
επενδύσεις οι 
οποίες 
συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

ευρώ 0 2021  140.400.000 

RCR1
2 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών  
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 

χρήστες/έτος 0 2021  26.877 
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αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

RCR1
3 

Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021   722  

ΜΕΤ 

RCO
01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   0  226  

RCO
02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   0  226  

RCO
05 

Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   0  23  

RCO
13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   1.980.000 79.200.000 

RCR0
2 

Ιδιωτικές  
επενδύσεις οι 
οποίες 
συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

ευρώ 0 2021  39.600.000 

RCR1
2 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

χρήστες/έτος 0 2021  7.581 

RCR1
3 

Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021   204  
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

2 1 ΕΤΠΑ RSO1.2 2-1.2-02 
MME Μεσαίας Ψηφιακής 

ωριμότητας 
RCO01, RCO02, RCO05, 

RCO13 
RCR02, RCR12, RCR13 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10/2022 

Άλλο:  Δεν αφορά 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων  Q4, 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και 
τις δημόσιες αρχές 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ RSO1.2 - Δράση 2-1.2-03: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜMΕ 

Περιγραφή δράσης  

Η Ελλάδα κατατάσσεται 25η μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ στην έκδοση του δείκτη 
ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) για το 2022. Παρά την σημαντική πρόοδο τα 
τελευταία τρία χρόνια στην αναβάθμιση της ψηφιακής ωριμότητας σε δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα, η ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες παραμένει περιορισμένη, συγκριτικά με την υπόλοιπη ΕΕ, ειδικά σε 
μικρότερες επιχειρήσεις όπου οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες υιοθετούνται με 
ρυθμούς πιο αργούς σε σχέση με την υπόλοιπη ΕΕ. 

Οι μικρότερες ελληνικές επιχειρήσεις, καθότι παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης 
των νέων τεχνολογιών και συνεπώς χαμηλή ψηφιακή ωριμότητα, οφείλουν να βελτιώσουν 
τη θέση τους στη διεθνή οικονομία, υλοποιώντας με ταχείς ρυθμούς στοχευμένα 
επενδυτικά σχέδια για την ψηφιακή τους μετάβαση. Ειδικότερα, καλούνται να 
αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και, ανάλογα τον 
κλάδο, να προσαρμοστούν στις ανάγκες της έξυπνης μεταποίησης, της εφοδιαστικής 
αλυσίδας 4.0, του εμπορίου 360º, της εγχώριας παραγωγής σύγχρονων ψηφιακών 
συστημάτων, κ.λπ..  

Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021 – 2027 επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις ανωτέρω 
παθογένειες του επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της υλοποίησης 
της δέσμης δράσεων κρατικής ενίσχυσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜMΕ», το 
Πρόγραμμα στοχεύει στην ταχύτερη ενίσχυση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας 
των ελληνικών ΜMΕ μέσω της προώθησης και αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών 
συστημάτων, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν τη θέση των ΜMΕ, στις διεθνείς αγορές, να 
ενισχύσουν τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσουν τη παραγωγική διαδικασία, να 
αναβαθμίσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα να ενθαρρύνουν την παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-
2025 (ΦΕΚ Β 2894/05.07.21) καθορίζει τις βασικές αρχές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της χώρας. Το Πρόγραμμα βασίστηκε στις κατευθυντήριες αρχές του Στρατηγικού Άξονα 
που αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, επιδιώκει την έγκαιρη 
προετοιμασία με κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες και υποδομές. 

Ειδικότερα, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜMΕ αφορά σε 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. Βασική προτεραιότητα της Δράσης είναι η αναβάθμιση των ΜMΕ με 
τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα τους.  
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Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών 
σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, 
ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας.  

Ενδεικτικά, οι βασικές κατηγορίες δαπανών που θα καλύπτονται από τη Δράση για τον 
Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής είναι οι εξής: 

• Δαπάνες Εξοπλισμού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων 
απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των διαφόρων 
σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση), παραγωγής / 
αποθήκευσης / μεταφοράς με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων 
μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, 
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 και 
εξοπλισμού μη-επανδρωμένων ή αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης, 
ρομποτικών συστημάτων κ.λπ.. 

• Δαπάνες λογισμικού, με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια εφαρμογών αυξημένης 
ευφυίας διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, 
διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία 
τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, κ.λπ.. 

• Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση, με 
ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση 
και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση 
συστημάτων, κ.λπ.. 

 
Η Δράση παρέχει την επιλογή των καθεστώτων ενίσχυσης που εφαρμόζουν οι Κανονισμοί 
(ΕΕ) 651/2014 (ΓΚΑΚ) ή (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis), ως ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να 
επιλέξει ένα εκ των δυο καθεστώτων για την υποβολή τις αίτησης χρηματοδότησης. Η 
επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 
Η παρούσα Δράση θα υλοποιηθεί με Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) τον ΕΦΕΠΑΕ. 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο  

 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΜΜΕ οι οποίες επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες 
επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

ΛΑΠ 39.780.000,00 7.020.000,00 46.800.000,00 

ΜΕΤ 7.920.000,00 5.280.000,00 13.200.000,00 

Σύνολο 47.700.000,00 12.300.000,00 60.000.000,00 

% εξειδίκευσης* 1,544% 
*Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 



 

 
5 

 

Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 
Δράση π/υ δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ) Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ

ά σε €) 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή + 

εθνική 
συνεισφορά 

σε €) 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ 
Ονομασία 

ΠΠ 

2 1 / RSO1.2 ΛΑΠ  
2-1.2-

03 
60.000.000,0

0 

RCO
01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   0  134  

013 

Ψηφιοποίησ
η των ΜΜΕ 

(συμπεριλαμ
βάνονται το 
ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η 

ηλεκτρονική 
επιχειρηματι

κή 
δραστηριότη

τα και οι 
δικτυωμένες 
επιχειρηματι

κές 
διεργασίες, 

κόμβοι 
ψηφιακής 

καινοτομίας, 
ζωντανά 

εργαστήρια, 
επιχειρηματί

ες του 
διαδικτύου 

και 
νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 
στον τομέα 

των ΤΠΕ, 
B2B) 

47.700.000,
00 

60.000.000,0
0 

RCO
02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   0  134  

RCO
05 

Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   0  13  

RCO
13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   2.340.000 93.600.000 

RCR0
2 

Ιδιωτικές  
επενδύσεις οι 
οποίες 
συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

ευρώ 0 2021  46.800.000 

RCR1
2 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών  
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 

χρήστες/έτος 0 2021  4.479 
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αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

RCR1
3 

Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021   120  

ΜΕΤ 

RCO
01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   0  38  

RCO
02 

Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   0  38  

RCO
05 

Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   0  4  

RCO
13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   660.000 26.400.000 

RCR0
2 

Ιδιωτικές  
επενδύσεις οι 
οποίες 
συμπληρώνουν τη 
δημόσια στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτικά 
μέσα) 

ευρώ 0 2021  13.200.000 

RCR1
2 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

χρήστες/έτος 0 2021  1.263 

RCR1
3 

Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021   34  
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

2 1 ΕΤΠΑ RSO1.2 2-1.2-03 

MME με τεχνολογίες αιχμής ή με 
εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα 

της 4ης βιομηχανικής 
επανάστασης 

RCO01, RCO02, RCO05, 
RCO13 

RCR02, RCR12, RCR13 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10/2022 

Άλλο:  Δεν αφορά 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων  Q4, 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  - 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1 iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ 1 iii - Δράση 2-1.3-02: Πράσινη Παραγωγική Λειτουργία ΜμΕ 

Περιγραφή δράσης .  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 επιδιώκεται η συνεχής 
προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, 
παραγωγής & ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, μέσω της 
υποστήριξης του μετασχηματισμού τους προς περισσότερο βιώσιμα & αποδοτικά, ως προς 
τους πόρους, επιχειρηματικά μοντέλα, που αφενός συντελούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος & δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους & αφετέρου ενισχύουν 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

  

Η παρούσα δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜΜΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια 
με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.00€ 
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 ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). 

 

Οι ενισχύσεις της παρούσας δράσης θα διατεθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ.1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis). 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι άμεση. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη 
σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της 
Δράσης.  

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με δικαιούχο τον ΕΦΕΠΑΕ στη βάση του άρθρου 272 του 
Κανονισμού ΕΕ 2018/1046 της 18.07.2018 (OMNIBUS), σύμφωνα με το οποίο για ενισχύσεις 
ύψους έως 200.000 € ανά επιχείρηση, δύναται να ορίζεται δικαιούχος ο φορέας που 
χορηγεί την ενίσχυση.  

 

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες: 
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I. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN), 
που περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλλουν αποκλειστικά για της 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.   

II. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, 
απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής 
δραστηριότητάς της (Συμβατικές ή/και Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN). 

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - 
εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.  

IV. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της 
παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.  

V. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, 
εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός 
Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού). 

 

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) ψηφιακή προβολή, δ) μεταφορικά μέσα και ε) 
υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου στ) συμμετοχή σε 
εμπορικές εκθέσεις ζ) πιστοποίηση προϊόντων -υπηρεσιών. 

 

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, 
έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων 
κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(Ο.Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους  δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης 
μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι ωφελούμενοι 
των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα 
υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.). 

 

Περιφέρειες υλοποίησης της δράσης 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζονται οι  περιφέρειες της χώρας οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

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

 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
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 Άλλο/π.χ. Greco islands )  

 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

Κατηγορία περιφέρειας* 
Eνωσιακή 

Συνεισφορά σε € 
Εθνική 

Συνεισφορά σε €   
Σύνολο 

  (α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

232.050.000 40.950.000 273.000.000 

Μετάβαση 46.200.000 30.800.000 77.000.000 

Σύνολο 278.250.000 71.750.000 350.000.000 

% εξειδίκευσης**     9,009% 
 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ 

2-1.3-02: 
Πράσινη 

Παραγωγι
κή 

Επένδυση 
ΜΜΕ 

350.000.0
00 

RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 2.123 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

232.050.0
00 

273.000.0
00 

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 910 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσεις  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 2.123 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσεις  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 910 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 106 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 
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Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 46 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθηκ
αν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   3.716 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθηκ
αν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   1.593 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
191.100.0

00 
75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
81.900.00

0 
21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

2-1.3-02: 
Πράσινη 

Παραγωγι
κή 

Επένδυση 
ΜΜΕ 

RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 599 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

46.200.00
0 

77.000.00
0 
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Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 257 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσεις  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 599 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσεις  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 257 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 30 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 13 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθηκ
αν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   1048 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 
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Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης  

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφο
ρά σε €)** 

Ποσό που 
αντιστοιχε
ί στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 
συνεισφο
ρά σε €)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθηκ
αν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   449 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
53.900.00

0 
75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 

χρήσης των πόρων 
στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
23.100.00

0 
21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

2 1 ΕΤΠΑ 1 iii 
2-1.3-02: Πράσινη 

Παραγωγική Επένδυση 
ΜΜΕ 

 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 

RCO01 
RCO02 
RCO05  

RCR01 
RCR02 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 

 Εκτιμώμενες 
Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** Q4, 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  - 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1 iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ 1 iii - Δράση 2-1.3-01: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ 

Περιγραφή δράσης  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 επιδιώκεται η συνεχής 
προσαρμογή των ελληνικών επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες επιχειρηματικότητας, 
παραγωγής & ανταγωνιστικότητας που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο, μέσω της 
υποστήριξης του μετασχηματισμού τους προς περισσότερο βιώσιμα & αποδοτικά, ως προς 
τους πόρους, επιχειρηματικά μοντέλα, που αφενός συντελούν στην προστασία του 
περιβάλλοντος & δημιουργούν σημαντική εξοικονόμηση κόστους & αφετέρου ενισχύουν 
την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

 

Η παρούσα δράση «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ» υποστηρίζει επενδυτικά σχέδια 
με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 200.001€ έως και 1.000.000€ 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 ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ). 

 

Η Δράση παρέχει τη δυνατότητα επιλογής κανονισμού ενίσχυσης είτε με βάση  τον 
Κανονισμό ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) είτε με βάση  τον Κανονισμό ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) ως 
ισχύουν. Η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει ένα εκ των δυο κανονισμών για την υποβολή τις 
αίτησης χρηματοδότησης. Η επιλογή είναι υποχρεωτική για την υποβολή της. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι άμεση. Τα επενδυτικά σχέδια θα αξιολογούνται με τη 
σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της 
Δράσης.  

 

Η δράση θα υλοποιηθεί με ενδιάμεσο φορέα τον ΕΦΕΠΑΕ.  

 

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων 
στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες: 

I. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN), 
που περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλλουν αποκλειστικά για της 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.   
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II.Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, 
απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής 
δραστηριότητάς της (Συμβατικές ή/και Δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης»/GREEN). 

III.Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης - 
εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος.  

IV.Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της 
παραγωγικής διαδικασίας / προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.  

V.Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, 
εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός 
Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού). 

 

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου 
προσωπικού, β) τεχνικές μελέτες, γ) ψηφιακή προβολή, δ) μεταφορικά μέσα και ε) 
υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου στ) συμμετοχή σε 
εμπορικές εκθέσεις ζ) πιστοποίηση προϊόντων -υπηρεσιών. 

 

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, 
έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων 
κ.λ.π.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(Ο.Π.Σ.Κ.Ε.), η πρόσβαση στο οποίο δίνεται στους  δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης 
μέσω της ιστοσελίδας www.ependyseis.gr/mis και στο οποίο υποχρεωτικά οι ωφελούμενοι 
των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων προς την ΕΥΔ (π.χ. αιτήματα 
υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κ.λ.π.). 

 

 

Περιφέρειες υλοποίησης της δράσης 

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2021-2027, ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 ορίζονται οι  περιφέρειες της χώρας οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται ως εξής:  

Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική, Νότιο Αιγαίο  

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

 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 

 

 Άλλο/π.χ. Greco islands )  

http://www.ependyseis.gr/mis
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Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 

Κατηγορία περιφέρειας* 
Eνωσιακή 

Συνεισφορά σε € 
Εθνική 

Συνεισφορά σε €   
Σύνολο 

  (α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες 
περιφέρειες 

232.050.000 40.950.000 273.000.000 

Μετάβαση 46.200.000 30.800.000 77.000.000 

Σύνολο 278.250.000 71.750.000 350.000.000 

% εξειδίκευσης**     9,009% 
 

*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ 

2-1.3-01: 
Πράσινος 

Μετασχηματισ
μός ΜΜΕ 

350.000.0
00 

RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 611 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

232.050.0
00 

273.000.0
00 

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 108 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσει
ς  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 611 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσει
ς  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 108 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 31 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 
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Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ 
RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 6 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθη
καν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   1.069 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθη
καν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   189 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
232.050.0

00 
75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii ΛΑΠ RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
40.950.00

0 
21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

2-1.3-01: 
Πράσινος 

Μετασχηματισ
μός ΜΜΕ 

RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 172 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

46.200.00
0 

77.000.00
0 
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Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
1 

 
Υποστηριζόμε
νες 
επιχειρήσεις 
(εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες)  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 30 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσει
ς  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 172 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
2 

 Επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι με 
επιχορηγήσει
ς  

 
επιχειρήσε
ις  

    0 30 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 9 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCO0
5 

 Νέες 
επιχειρήσεις 
που 
υποστηρίζοντ
αι   

 
επιχειρήσε
ις  

    0 2 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθη
καν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   301 75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 
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Προτεραιότ
ητα 

Στόχος 
Πολιτική
ς/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρει
ας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτ
ης 

  
Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφορ
άς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμβασ
ης (ΠΠ)* 

  

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

Ποσό που 
αντιστοιχ
εί στο ΠΠ 
(Ενωσιακ
ή + εθνική 
συνεισφο
ρά σε 
€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικός 

ΠΠ** 
Ονομασία ΠΠ**     

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR01  

Θέσεις 
εργασίας που 
δημιουργήθη
καν στις 
υποστηριζόμε
νες οντότητες  

ΕΜΕ 0 2021   53 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
65.450.00

0 
75 

Στήριξη φιλικών 
προς το 

περιβάλλον 
διεργασιών 

παραγωγής και 
αποδοτικής 
χρήσης των 

πόρων στις ΜΜΕ 

2 1/1 iii 
Μετάβαση
ς 

RCR02  

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
που 
αντιστοιχούν 
σε δημόσια 
στήριξη  

ευρώ 0 2021   
11.550.00

0 
21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανομέ
νων παραγωγικών 

επενδύσεων 
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* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

2 1 ΕΤΠΑ 1 iii 
Δράση 2-1.3-01: 

Πράσινος 
Μετασχηματισμός ΜΜΕ 

 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 

στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 

RCO01 
RCO02 
RCO05  

RCR01 
RCR02 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης 10/2022 

Άλλο: _________________________________________***  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων **** Q4, 2022 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 2021-2027 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  - 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
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Προτεραιότητα 3: Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της πρόσβασης των 
επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 ΣΠ 1- Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη 
μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου 
οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής 
συνδεσιμότητας ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) 1.iii 1.iii - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων 
εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των 
παραγωγικών επενδύσεων 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ 1iii- Δράση 3-1.3-01: ΝΕΟ Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ) 

Περιγραφή δράσης  

Σε συνέχεια της «Ex ante Χρηματοδοτικών Μέσων Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 

2021-2027» όπου διαπιστώθηκαν οι ανάγκες της αγοράς, με βάση την εμπειρία από την 

υλοποίηση χρηματοδοτικών προϊόντων της ΕΑΤ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-

2020 και τον υφιστάμενο σχεδιασμό για άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία την νέα περίοδο πχ 

Εγγυοδοτικά προϊόντα  του Ταμείου Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»1 προτείνεται 

η σύσταση και λειτουργία του ταμείου ΝΕΟ Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ) για 

την στήριξη των ΜΜΕ που δεν έχουν πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.   

 

Στο πλαίσιο του ταμείου ΝΕΟ Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ) σχεδιάζεται 

καταρχήν η υλοποίηση τεσσάρων διακριτών χρηματοδοτικών προϊόντων (Sub-Funds), τα 

οποία εναρμονίζονται με τις οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες της χώρας, όπως 

ορίζονται στους στόχους πολιτικής των αναπτυξιακών προγραμμάτων και είναι συμβατά με 

τους ειδικούς στόχους της μελέτης.  

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Χαρτοφυλακίου διαμορφώνεται αρχικά σε € 500 εκ. 

λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι χρηματοδοτικά προϊόντα της Α’ Φάσης ανάπτυξης: 

1. Ταμείο Συγχρηματοδότησης Δανείων ΕΑΤ  

2. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ 

3. Ταμείο Νησιωτικής και Παράκτιας Επιχειρηματικότητας 

4. Ταμείο Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης 

Ειδικότερα: 

1. Ταμείο Συγχρηματοδότησης Δανείων 

 
1 Green Guarantee, Digitalization Guarantee, Growth Guarantee, Development Law Guarantee, τα 
οποία προβλέπεται να λειτουργήσουν τα έτη 2023-2024 με χρηματοδότηση μέσω της EIB και του ΠΔΕ 
προτείνεται η σύσταση νέου Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Fund of Funds) 
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Το Ταμείο Συγχρηματοδότησης Δανείων του Νέου ΤΕΠΙΧ αποτελεί τη συνέχεια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ- 

Υποπρογράμματα 1 & 2 και αφορά την παροχή δανείων επενδυτικού σκοπού για την 

κάλυψη επενδυτικών δαπανών και σχετιζόμενων με την επένδυση κεφαλαίων κίνησης, με 

τη συγχρηματοδότηση Ταμείου-ΕΧΟ ύψους 60:40. Το υψηλό ποσοστό συμμετοχής του 

Ταμείου έναντι αυτής  των Τραπεζών θα επιφέρει σημαντική μείωση στο επιτόκιο και στις 

απαιτούμενες εξασφαλίσεις με άμεσο αποτέλεσμα την διεύρυνση του συνόλου των 

ωφελούμενων επιχειρήσεων. Το 2ο εξάμηνο του 2023, εφόσον κριθεί σκόπιμο εξαιτίας της 

διεθνής συγκυρίας βλ. ενεργειακή κρίση λόγω του Πολέμου στην Ουκρανία και της 

επίδρασης αυτής στην επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων και τη ρευστότητά 

τους, δύναται να αξιοποιηθούν πόροι του Ταμείου για την επιδότηση επιτοκίου για τα 

πρώτα  1 ή 2 έτη.  

Απευθύνεται σε  πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, 

χωρίς κλαδικούς / περιφερειακούς περιορισμούς (εξαιρείται ο πρωτογενής τομέας και ο 

τομέας της αλιείας). Δύναται να ενεργοποιηθεί σε συνέχεια της λήξης της περιόδου 

επιλεξιμότητας του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ήτοι μετά την 31/10/2023.   

Προτεινόμενος Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη):  200 εκ. ευρώ  

Προβλεπόμενα δανειακά κεφάλαια με την μόχλευση: περίπου 300 εκ. ευρώ (εφόσον 

τηρηθεί η αναλογία 60:40 και με πιθανότητα κάλυψης επιτοκίων μέσω επιδοτήσεων) 

Χρονοδιάγραμμα: Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου το 4ο εξάμηνο 2023 με λήξη έως την 

εξάντληση των πόρων ή έως το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝ 

2. Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ 

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας του Νέου ΤΕΠΙΧ θα αποτελεί ένα εργαλείο εγγυήσεων 

χαρτοφυλακίου με ανώτατο όριο κάλυψης (first loss portfolio guarantees). Ο στόχος είναι το 

Ταμείο αυτό να αποτελέσει μια σταθερά στην χρηματοδοτική στήριξη της επενδυτικής 

δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καλύπτοντας μέρος του ρίσκου της 

Τράπεζας με την παροχή της εγγύησης. Ως εκ τούτου οι Τράπεζες αναλαμβάνουν τη 

χορήγηση περισσότερων δανείων, με την υποχρέωση της μείωσης του κόστους δανεισμού 

αλλά και των απαιτούμενων εξασφαλίσεων.  

Απευθύνεται σε  πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις, 

χωρίς κλαδικούς / περιφερειακούς περιορισμούς (εξαιρείται ο πρωτογενής τομέας και ο 

τομέας της αλιείας). Δύναται να ενεργοποιηθεί σε συνέχεια της λήξης της περιόδου 

επιλεξιμότητας του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, ήτοι μετά την 31/10/2023.   

Προτεινόμενος Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη):  150 εκ. ευρώ  

Προβλεπόμενα δανειακά κεφάλαια με την μόχλευση: 750 εκ. ευρώ (με παραδοχή ύψους 

εγγυοδοσίας 80% και ανώτατο ποσοστό κάλυψης χαρτοφυλακίου 25%) 
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Χρονοδιάγραμμα: Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου το 4ο εξάμηνο 2023 με λήξη έως την 

εξάντληση των πόρων ή έως το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝ 

3. Ταμείο Νησιωτικής και Παράκτιας Επιχειρηματικότητας 

Σκοπός του ταμείου αυτού είναι να υποστηρίξει την πρόσβαση σε Δανεισμό επιλέξιμων 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται σε τομείς 

της Γαλάζιας Οικονομίας, μέσω της παροχής προστασίας πιστωτικού κινδύνου με τη μορφή 

εγγυοδοσίας, σε χαρτοφυλάκιο με ανώτατο όριο. Το Ταμείο αυτό, προβλέπεται να 

αξιοποιήσει την δυνατότητα συνδυασμού χρηματοδοτικού προϊόντος με επιχορηγήσεις σε 

μια πράξη, παρέχοντας capital rebate ως επιβράβευση επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων 

ESG. 

Ο σημαντικότερος τομέας της Γαλάζιας Οικονομίας της χώρας, υπεύθυνος για 425 χιλ. 

θέσεις εργασίας (85,8% των συνολικών ‘γαλάζιων’ θέσεων) και 66,6% της Γαλάζιας 

προστιθέμενης αξίας είναι ο τομέας της παράκτιας και νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Ως 

ο πιο ζημιωμένος από την πανδημική κρίση, ο παράκτιος τουρισμός αποτελεί τον πιο 

ευάλωτο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Εκτός από τον τουρισμό όμως, δραστηριότητες 

όπως εστίαση, μεταφορές, παραγωγή ενέργειες από ΑΠΕ στις περιοχές αυτές και 

βελτιστοποίηση  ενεργειακής απόδοσης, γαλάζια βιοοικονομία και βιοτεχνολογία και  

εκπαίδευση είναι τομείς στους οποίους το Ταμείο αυτό δύναται να εστιάσει. 

Απευθύνεται σε  πολύ μικρές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις και μεσαίες επιχειρήσεις με 

έδρα την νησιωτική Ελλάδα και τις παράκτιες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.  

Προτεινόμενος Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη):  50 εκ. ευρώ  

Προβλεπόμενα δανειακά κεφάλαια με την μόχλευση: 110 εκ. ευρώ (με παραδοχή ύψους 

εγγυοδοσίας 80% και ανώτατο ποσοστό κάλυψης χαρτοφυλακίου 25%) και επιχορήγηση 

έως και το 20% του δανείου σε περίπτωση επίτευξης κριτηρίων ESG. 

Χρονοδιάγραμμα: Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου το 1ο εξάμηνο 2024 με λήξη έως την 

εξάντληση των πόρων ή έως το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝ 

 

4. Ταμείο Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης 

Το Ταμείο Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση των 

ΜΜΕ σε χρηματοδότηση για την υποστήριξη της διεθνοποίησης των προϊόντων και 

υπηρεσιών τους προκειμένου να είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές καθώς και στην 

ανάπτυξη, δικτύωση και συνεργασία τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ 

επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων. Επίσης, θα δύναται να χρηματοδοτήσει τη 

συμμετοχή των επιχειρήσεων σε διεθνείς επιστημονικές και εμπορικές 

διοργανώσεις/εκθέσεις. Αποτελεί κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκειμένου να στραφούν σε 
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νέες και περισσότερες αγορές ενώ υποστηρίζει συνέργειες και clustering με στόχο να 

ενδυναμωθεί η παρουσία τους  στις αγορές του εξωτερικού. 

Το Ταμείο δύναται να παρέχει στήριξη μέσω συγχρηματοδότησης, εγγυοδοσίας ή/και 

συνεπένδυσης (ως παροχή μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων)  ανάλογα με το είδος του 

επενδυτικού σχεδίου και τον κίνδυνο που δύναται να αναλαμβάνει το Ταμείο. 

Απευθύνεται σε  εδραιωμένες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε αγορές του εξωτερικού. 

Προτεινόμενος Π/Υ (Δημόσια Δαπάνη):  100 εκ. ευρώ  

Προβλεπόμενα δανειακά κεφάλαια με την μόχλευση: Ανάλογα με το μείγμα των 

χρηματοδοτικών μέσων που θα επιλεγεί δύναται να κυμανθεί από 140 εκ. ευρώ έως και 

400 εκ. ευρώ. 

Χρονοδιάγραμμα: Έναρξη λειτουργίας του Ταμείου το 2ο εξάμηνο 2024 με λήξη έως την 

εξάντληση των πόρων ή έως το τέλος της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠΑΝ. 

 

Στοιχεία δράσης Επιλέγεται ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία: 

 Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/π.χ. Greco islands )  

 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

Η ΕΑΤ αναλαμβάνει τη διαχείριση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου 

καθώς και των επιμέρους Ταμείων με απευθείας ανάθεση 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Κοινών Διατάξεων. 

Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί θα προκύψουν μέσω 

Πρόσκλησης για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος προς τα 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που θα δημοσιεύσει η ΕΑΤ με την 

εφαρμογή συγκεκριμένων κριτηρίων επιλογής και κατανομής των 

προϋπολογισμών. 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης: 3-1.3-01: ΝΕΟ Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
(ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ) 

 

 Κατηγορία περιφέρειας 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά 

σε € 

Εθνική 
Συνεισφορά σε 

€   
Σύνολο 

  (α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες 331.500.000 58.500.000 390.000.000 

Μετάβαση 66.000.000 44.000.000 110.000.000 

Σύνολο 397.500.000 102.500.000 500.000.000 

% εξειδίκευσης**     12,870% 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

 

Προτεραιό
τητα 

Στόχος 
Πολιτικ
ής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρ
ειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρηση
ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο
ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο
ράς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό 
που 

αντιστοι
χεί στο 

ΠΠ 
(Ενωσια

κή 
συνεισφ
ορά σε 

€)** 

Ποσό 
που 

αντιστοι
χεί στο 

ΠΠ 
(Ενωσια

κή + 
εθνική 

συνεισφ
ορά σε 

€)** 

          ID Ονομασία           
Κωδικ

ός 
ΠΠ** 

Ονομασία 
ΠΠ** 

  

3 1/1 iii ΛΑΠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-1.3-01: ΝΕΟ Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας (ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ) 

500.000.
000 

RC
O 
01 

Υποστηριζό
μενες 
επιχειρήσει
ς (εκ των 
οποίων: 
πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες) 

επιχειρή
σεις 

    300 5.990 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

331.500.
000  

390.000.
000 

3 1/1 iii ΛΑΠ 
RC
O 
03 

Επιχειρήσει
ς που 
υποστηρίζο
νται με 
χρηματοδοτ
ικά μέσα 

επιχειρή
σεις 

    300 5.990 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

3 1/1 iii ΛΑΠ 
RC
O 
05 

Νέες 
επιχειρήσει
ς που 
υποστηρίζο
νται 

επιχειρή
σεις 

    14 304 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
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Προτεραιό
τητα 

Στόχος 
Πολιτικ
ής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρ
ειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρηση
ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο
ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο
ράς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό 
που 

αντιστοι
χεί στο 

ΠΠ 
(Ενωσια

κή 
συνεισφ
ορά σε 

€)** 

Ποσό 
που 

αντιστοι
χεί στο 

ΠΠ 
(Ενωσια

κή + 
εθνική 

συνεισφ
ορά σε 

€)** 

επενδύσεων 

3 1/1 iii ΛΑΠ 

 

RC
R 

02 

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
οι οποίες 
συμπληρών
ουν τη 
δημόσια 
στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσ
εις, 
χρηματοδοτ
ικά μέσα) 

ευρώ 0 2021   
808.500.

000 
21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

3 1/1 iii 
Μετάβασ

ης 

RC
O 
01 

Υποστηριζό
μενες 
επιχειρήσει
ς (εκ των 
οποίων: 
πολύ 
μικρές, 
μικρές, 
μεσαίες, 
μεγάλες) 

επιχειρή
σεις 

    84 1.690 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

66.000.0
00  

110.000.
000 
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Προτεραιό
τητα 

Στόχος 
Πολιτικ
ής/ 
Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορί
α 
Περιφέρ
ειας 

Δράση 
π/υ 
δράσης 

Δείκτης 
Μονάδα 
μέτρηση
ς 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο
ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο
ράς 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης 
(ΠΠ)* 

Ποσό 
που 

αντιστοι
χεί στο 

ΠΠ 
(Ενωσια

κή 
συνεισφ
ορά σε 

€)** 

Ποσό 
που 

αντιστοι
χεί στο 

ΠΠ 
(Ενωσια

κή + 
εθνική 

συνεισφ
ορά σε 

€)** 

3 1/1 iii 
Μετάβασ

ης 

RC
O 
03 

Επιχειρήσει
ς που 
υποστηρίζο
νται με 
χρηματοδοτ
ικά μέσα 

επιχειρή
σεις 

    84 1.690 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

3 1/1 iii 
Μετάβασ

ης 

RC
O 
05 

Νέες 
επιχειρήσει
ς που 
υποστηρίζο
νται 

επιχειρή
σεις 

    4 86 21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 

3 1/1 iii 
Μετάβασ

ης 

RC
R 

02 

Ιδιωτικές 
επενδύσεις 
οι οποίες 
συμπληρών
ουν τη 
δημόσια 
στήριξη (εκ 
της οποίας: 
επιχορηγήσ
εις, 
χρηματοδοτ
ικά μέσα) 

ευρώ 0 2021   
228.100.

000 
21 

Επιχειρηματική 
ανάπτυξη και 
διεθνοποίηση 

ΜΜΕ, 
συμπεριλαβανο

μένων 
παραγωγικών 
επενδύσεων 
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* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

Κωδικός 
Προτεραιότητας 

Κωδικός ΣΠ  Κωδικός ΕΣ Κωδικός Δράσης  ID δείκτη ID δείκτη 

3 1 ΕΤΠΑ 1 iii 

Δράση 3-1.3-01: ΝΕΟ 
Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας 
(ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ)  

 
ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 

RCO01:7.680 
RCO03:7.680 
RCO05:390  

RCR02:1.000.000.000 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης* Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις** (συμπληρώνεται κατά περίπτωση) Δεν αφορά 

Ένταξη Πράξης σύστασης Ταμείου Χαρτοφυλακίου Q2 2023 

Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Q2 2023 

Συμφωνία Χρηματοδότησης με ΕΑΤ Q3 2023 

Πρόσκληση προς ΕΧΟ για Ταμείο Συγχρηματοδότησης Δανείων & 
Ταμείο Εγγυοδοσίας Q3 2023 

Ενεργοποίηση Ταμείων  Συγχρηματοδότησης Δανείων /Εγγυοδοσίας Q4 2023 

Πρόσκληση προς ΕΧΟ για Ταμείο Νησιωτικής και παράκτιας 
επιχειρηματικότητας Q1 2024 

Ενεργοποίηση Ταμείου  Νησιωτικής και παράκτιας 
επιχειρηματικότητας Q2 2024 

Πρόσκληση προς ΕΧΟ για Ταμείο Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης Q3 2024 

Ενεργοποίηση Ταμείου   Εξωστρέφειας και Διεθνοποίησης Q4 2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2021-2027 
 

 

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 

CCI Προγράμματος 2021EL16FFPR001 

Έκδοση Προγράμματος 1.2 

  

Έκδοση Εγγράφου Εξειδίκευσης 0 

Αριθμός Πρωτοκόλλου  … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οκτώβριος 2022 
 



 

 
2 

 

Προτεραιότητα 2: Ενίσχυση επιχειρηματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας 

Στόχος πολιτικής (ΣΠ) 1 Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της 
προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού 
μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας 
ΤΠΕ 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ) RSO1.2 Αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 
πολίτες, τις εταιρείες, τους ερευνητικούς οργανισμούς και 
τις δημόσιες αρχές 

 

ΣΠ 1 - ΕΣ RSO1.2 - Δράση 2-1.2-04: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΚΟΜΒΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΕΚΨΚ (EUROPEAN DIGITAL 
INNOVATION HUBS - EDIHS) ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Περιγραφή δράσης  

Στο δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας για το 2022 όσον αφορά την ενσωμάτωση 
της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, η Ελλάδα κατέχει την 22η 
θέση στην ΕΕ. Μόνο το 39% των ΜΜΕ έχουν τουλάχιστον ένα βασικό επίπεδο ψηφιακής 
ένταξης σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 55%. Αν και το 20% των ΜΜΕ στην 
Ελλάδα εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδικτυακό εμπόριο (πάνω από 
τον μέσο όρο της ΕΕ του 18%) μόνο το 7% πραγματοποιεί διαδικτυακές πωλήσεις 
διασυνοριακά (μέσος όρος ΕΕ: 9%). Από τον συνολικό κύκλο εργασιών των ΜΜΕ, το 
ηλεκτρονικό εμπόριο αντιπροσωπεύει το 11%, κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ του 12%. Το 
μερίδιο των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται σε 
29% σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ. Όσον αφορά την υιοθέτηση προηγμένων ψηφιακών 
τεχνολογιών, η εικόνα είναι ανάμεικτη: το 13% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
χρησιμοποιεί μεγάλα δεδομένα, σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον μέσο όρο της ΕΕ 
(14%), αλλά σημειώνει πολύ χαμηλότερη βαθμολογία από τον μέσο όρο της ΕΕ στη χρήση 
του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η Ελλάδα είναι κοντά στον μέσο όρο της 
ΕΕ για τις ΤΠΕ για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα (65% έναντι 66%). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και 
καινοτομίας στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-
2027», χρηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός δικτύου Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής 
Καινοτομίας (ΕΚΨΚ). Οι ΕΚΨΚ είναι συμπράξεις οργανισμών με πυρήνα τους ερευνητικό 
φορέα με συμπληρωματικές εξειδικεύσεις, έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν τις 
επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αλλά και το 
δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Στόχος των ΕΚΨΚ είναι, μέσω της 
εξειδίκευσης και των μεταξύ τους συνεργειών, να αποτελέσουν τους κόμβους που θα 
στηρίξουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα διαδώσουν τις 
τελευταίες εξελίξεις κατά κύριο λόγο σε τομείς όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων 
(HPC), η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κυβερνοασφάλεια (cyber security), αλλά και σε άλλες 
καινοτόμες και ανερχόμενες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Key Enabling Technologies), 
τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στη δημόσια διοίκηση. Οι κόμβοι αυτοί θα αποτελέσουν 
«καταστήματα μίας στάσης» και θα παρέχουν υπηρεσίες όπως: 

• Δοκιμή πριν από την επένδυση (Test before invest): αυτή η ομάδα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών θα επιτρέπει στους υποστηριζόμενους οργανισμούς (ΜμΕ ή/και δημόσιος 
τομέας) τη δοκιμή και πειραματισμό των υπηρεσιών και προϊόντων που σχεδιάζουν να 
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αναπτύξουν, πριν από την επένδυση σε αυτά. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ενέργειες 
ευαισθητοποίησης του κοινού, αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας, δραστηριότητες 
επίδειξης, σχέδια ψηφιακού μετασχηματισμού, προώθηση της ολοκλήρωσης, υιοθέτησης 
και προσαρμογής των διαφόρων τεχνολογιών, δοκιμές και πειραματισμούς με ψηφιακές 
τεχνολογίες (λογισμικό και υλικό / εξοπλισμό), μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας με 
ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές τεχνολογίες που προωθούνται στο πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη 2021-2027», δηλαδή της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων (HPC), της τεχνητής 
νοημοσύνης (AI) και της κυβερνοασφάλειας (cyber security). 

• Δεξιότητες και κατάρτιση (Skills and training): το ανθρώπινο δυναμικό καταγράφεται στην 
ερευνητική βιβλιογραφία ως η σημαντικότερη μορφή άυλου κεφαλαίου. Ο ανθρώπινος 
παράγοντας αποτελεί τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή της παραγωγικότητας, λόγω της 
μη ακόμη αντιγράψιμης από μηχανές ανθρώπινης δυνατότητας καινοτομίας και 
δημιουργίας. Προκειμένου, λοιπόν, να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο ψηφιακών 
δεξιοτήτων στους υποστηριζόμενους οργανισμούς, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι 
καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, τα ΕΚΨΚ θα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες, όπως 
φιλοξενία εκπαιδεύσεων ή/και παροχή εκπαίδευσης, boot-camps, πρακτική άσκηση, καθώς 
και την υποστήριξη της υλοποίησης βραχυπρόθεσμων επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 
προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες, απασχόληση φοιτητών και αποφοίτων σε εταιρείες και 
ερευνητικά κέντρα για απόκτηση προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων. 

• Υποστήριξη στην εύρεση επενδύσεων (Support to find investments): τα ΕΚΨΚ θα 
υποστηρίζουν τις εταιρείες, τους οργανισμούς και τις δημόσιες διοικήσεις στην εξασφάλιση 
επενδύσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να βελτιώσουν τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών. Η κατηγορία αυτή των υπηρεσιών μπορεί να 
περιλαμβάνει την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, την 
υποστήριξη στην αξιοποίηση του προγράμματος InvestEU και άλλων σχετικών 
χρηματοδοτικών μηχανισμών σε στενή συνεργασία με το InvestEU Advisory Hub και το 
δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), κ.ά.. 

• Οικοσύστημα Καινοτομίας και δυνατότητες δικτύωσης (Innovation ecosystem and 
networking opportunities): τα ΕΚΨΚ καλούνται να διαδραματίσουν τον ρόλο του 
διαμεσολαβητή και να φέρουν σε επαφή τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις και τους 
οργανισμούς, οι οποίοι χρειάζονται νέες τεχνολογικές λύσεις, με εταιρείες, ιδίως 
νεοσύστατες και ΜΜΕ, που έχουν λύσεις έτοιμες για την αγορά. Τα ΕΚΨΚ θα πρέπει να 
προωθούν συνέργειες σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να συνεργάζονται με άλλα ΕΚΨΚ για να 
βρουν τους αντίστοιχους συνεργάτες αλλού στην Ευρώπη, όταν δεν μπορούν να βρεθούν 
κατάλληλοι τοπικοί συνεργάτες. Οι δομημένες σχέσεις με τις περιφερειακές αρχές, τις 
ενώσεις βιομηχανιών, τις ενώσεις ΜΜΕ, τους οργανισμούς ανάπτυξης επιχειρήσεων, τις 
θερμοκοιτίδες, τους επιταχυντές, το EEN, τα εμπορικά επιμελητήρια, κ.λπ. θα βοηθήσουν 
σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία τους ως διαμεσολαβητές. 

Με βάση τη δυναμική της τοπικής κοινωνίας (βιομηχανία, δημόσιος τομέας) και τις 
μελλοντικές ανάγκες της τοπικής βιομηχανίας και του δημόσιου τομέα, κάθε ΕΚΨΚ θα 
δραστηριοποιείται σε συγκεκριμένες θεματικές περιοχές υποστηρίζοντας την ενσωμάτωση 
μίας ή περισσοτέρων των ως άνω τεχνολογιών. H θεματική εξειδίκευση θα πρέπει να 
συνάδει με τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Εθνική ή Περιφερειακή). Θα πρέπει, 
επίσης, να έχουν κατάλληλους δεσμούς με εταιρείες ή/και οργανισμούς του δημόσιου 
τομέα ανάλογα με τη στόχευσή τους. 

Στον πυρήνα των ΕΚΨΚ είναι ένας ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας ή ένα ακαδημαϊκό 
ίδρυμα που παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες. Στη σύνθεση του κάθε ΕΚΨΚ μπορεί να 
περιλαμβάνονται φορείς με εμπειρία σε ανάπτυξη επιχειρήσεων, καινοτομία στον δημόσιο 
τομέα και εκπαίδευση καθώς και άλλοι φορείς, όπως καινοτομικές συστάδες επιχειρήσεων 
και ερευνητικών οργανισμών, εμπορικά επιμελητήρια, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, 
ενώσεις βιομηχανιών, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, το Enterprise Europe Network 
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(EEN), KIC (Knowledge & Innovation Community), EIT (European Institute of Innovation and 
Technology). 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021 - 2027» και της πρόθεσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός δικτύου ΕΚΨΚ, οι Γενικές 
Γραμματείες Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και 
Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας συνέπραξαν και ανακοίνωσαν την από 28.07.2020 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή σχετικών προτάσεων στο πλαίσιο 
της εθνικής διαδικασίας προεπιλογής των προτάσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ. Στις 
διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησαν, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
λήφθηκαν υπόψη οι κάτωθι στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας: 

Πολυπεριφερειακή κάλυψη: Οι καθορισμένοι κόμβοι αναμένεται να δημιουργήσουν 
ισχυρούς δεσμούς και να συνεργαστούν με μια ποικιλία επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορες Περιφέρειες, προκειμένου να εμπλουτίσουν το φάσμα 
των υπηρεσιών που παρέχουν. 

Ψηφιακή αναβάθμιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων: Οι καθορισμένοι κόμβοι αναμένεται να 
επικεντρωθούν έντονα σε υπηρεσίες κατάρτισης και πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων 
για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού, των 
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και των ΜΜΕ. 

Υποστήριξη της καινοτομίας τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα: Οι 
καθορισμένοι κόμβοι αναμένεται να παρέχουν υπηρεσίες που απευθύνονται σε 
οργανισμούς του δημόσιου τομέα καθώς και σε ΜΜΕ προκειμένου να προωθήσουν, να 
διευκολύνουν και να επιταχύνουν την ψηφιακή καινοτομία τόσο σε κεντρικό επίπεδο (νέα 
γενιά δημόσιων υπηρεσιών) όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (περιφερειακή ανάπτυξη). 

Εξωστρέφεια και συνεργασία: Οι καθορισμένοι κόμβοι αναμένεται να ενθαρρύνουν 
συστηματικά τη διασυνοριακή συνεργασία, να διασφαλίζουν την αμοιβαία μεταφορά 
τεχνογνωσίας και να συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες δικτύωσης με άλλα EDIH σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Εξειδίκευση και εστίαση: Οι καθορισμένοι κόμβοι αναμένεται να επιδείξουν ισχυρή 
εξειδίκευση σε βασικές ικανότητες της ψηφιακής καινοτομίας και να έχουν τη 

δυνατότητα να μετατραπούν σε περιφερειακά «κέντρα αριστείας». Επομένως, μια EDIH θα 
πρέπει να συνδυάζει προσεκτικά την ικανότητα, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των 
μελών της με τις υπηρεσίες που στοχεύει να προσφέρει και να «εξειδικεύεται», αντί να 
προσπαθεί να καλύψει όλο το διαθέσιμο φάσμα με επιφανειακές ικανότητες. 

Δημόσιες Υπηρεσίες: Η Ελλάδα στοχεύει να υποστηρίξει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του 
δημόσιου τομέα, να διευκολύνει την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση και να αναπτύξει 
μια νέα γενιά δημόσιων υπηρεσιών. Η ιδανική περίπτωση είναι να υπάρχουν ΕΚΨΚ που θα 
υποστήριζαν επίσης την ψηφιοποίηση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και θα 
παρέχουν σχετικές υπηρεσίες προκειμένου να τονωθεί η ανάπτυξη σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

Διασυνοριακή συνεργασία: Η συνεργασία με άλλες χώρες έχει μεγάλη σημασία για την 
οικονομία μας. Σκοπεύουμε να έχουμε διασυνοριακή συνεργασία με άλλα ΕΚΨΚ, να 
παρέχουμε υποστήριξη και να λάβουμε εμπειρογνωμοσύνη στους απαιτούμενους τομείς. 

Η δημιουργία ενός αξιόπιστου, βιώσιμου και συντονισμένου δικτύου ΕΚΨΚ για την 
υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού των ελληνικών επιχειρήσεων ενισχύοντας και 
αξιοποιώντας πόλους ψηφιακής καινοτομίας σε εθνικό επίπεδο θα τονώσει τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό της οικονομίας, καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αναγκών 
ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων. Απαιτούνται διαρθρωτικά μέτρα για τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ψηφιακή καινοτομία μακροπρόθεσμα (π.χ. επιχειρηματική 
Ε&Α και συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην έρευνα, δικτύωση, ομάδες και 
υποστήριξη δραστηριοτήτων που επιτρέπουν στις καινοτομίες να φτάσουν στην αγορά), με 
έμφαση στις ΜΜΕ. 
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Η Ελλάδα έχει επίσης αναγνωρίσει την ανάγκη για μια εθνική ψηφιακή βιομηχανική 
στρατηγική και για πρόσθετα μέτρα για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και 
επενδυτικού πλαισίου για την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης μεγαλύτερων και μικρότερων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας, όπως συμβουλές 
χρηματοδότησης, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για έναν 
επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Οι διαδικασίες για την έκδοση της πρόσκλησης, την υποβολή προτάσεων, την αξιολόγηση, 
τη διαδικασία των ενστάσεων, και την οριστικοποίηση του καταλόγου ολοκληρώθηκαν και 
αποστάλθηκε στην ΕΕ η λίστα με τους 15 επιλεγμένους ΕΚΨΚ στις 21.12.2020. Στις 
22.06.2022 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δημιουργία του Δικτύου 
των ΕΚΨΚ. Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, η Ελλάδα θα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο με 7 Κόμβους. Οι 4 θα χρηματοδοτηθούν με ποσό που αγγίζει τα 9,3 εκ. € για 3 έτη 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ οι 3 θα συμμετέχουν στο Δίκτυο χωρίς ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση, καθώς πήραν τη σφραγίδα αριστείας (seal of excellence) της ΕΕ, ήτοι: 

1. «smartHEALTH» με συντονιστή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - 

2. «DigiAgriFood» με συντονιστή τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης 

3. «GR digiGOV-innoHUB» με συντονιστή το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και 
Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) 

4. «SmartAttica-AtHeNAI» με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
«Δημόκριτος» 

5. «Health Hub» με συντονιστή το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας 

6. «SYNERGiNN EDIH» με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

7. «EasyHPC» με συντονιστή το Πανεπιστήμιο Πατρών 

Για την εύρυθμη λειτουργία και βέλτιστο συντονισμό των ΕΚΨΚ, θα συσταθεί από τη Γενική 
Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών με τη συμμετοχή 
των συναρμόδιων Γενικών Γραμματειών κεντρικός μηχανισμός συντονισμού των δράσεων 
υποστήριξης της ψηφιακής καινοτομίας, όπως προβλέπεται στη Βίβλο Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού (Ανάπτυξη κεντρικού μηχανισμού υποστήριξης της Ψηφιακής 
Καινοτομίας). Κύρια στόχευση του εν λόγω μηχανισμού αποτελούν τα κάτωθι: 

• Στρατηγικός σχεδιασμός για την πληρέστερη και προσφορότερη εκμετάλλευση των ΕΚΨΚ, 
ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Ελλάδος με κριτήρια πληθυσμιακά, γεωγραφικά και 
θεματικής εξειδίκευση, 

• Διαμόρφωση υποχρεώσεων των ΕΚΨΚ για το σκέλος της εθνικής χρηματοδότησης. 
Ενδεικτικές υποχρεώσεις μπορούν να είναι η παροχή στο δημόσιο μελετών ή/και ψηφιακών 
υπηρεσιών ή/και υπηρεσιών εκπαίδευσης, 

• Διαχείριση, συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων των ΕΚΨΚ με γνώμονα την 
ανάπτυξη της ελληνικής καινοτομίας, την εφαρμογή της στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα 
με βάση τους κατευθυντήριους άξονες, 

• Συμβολή στη δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των ΕΚΨΚ για τον εντοπισμό 
πιθανών συνεργειών και την ανταλλαγή καλών πρακτικών που υποστηρίζουν τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και την καινοτομία. 

Με βάση όλα τα ανωτέρω η παρούσα πρόταση στοχεύει στη χρηματοδότηση: 

Α) της δημιουργίας του κεντρικού συντονιστικού μηχανισμού που θα εξειδικεύει τις 
ανάγκες, όπως αυτές καθορίζονται από τις προτεραιότητες της Ελληνικής πολιτείας και την 
παρακολούθηση υλοποίησης αυτών και 

Β) τη χρηματοδότηση τους Εθνικού σκέλους των ελληνικών ΕΚΨΚ που έχουν λάβει τη 
σφραγίδα αριστείας. 
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Προϋποθέσεις: Υπογραφή των Grant Agreements των 4 ΕΚΨΚ του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027» (εκτίμηση: Q4, 2022). 

 

Συνέργεια: Συγχρηματοδότηση 50% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη 
2021-2027» των 4 εκ των 7 ΕΚΨΚ. 

 

Χρονοδιάγραμμα: 

• Συνολική διάρκεια έργου: 36 μήνες 

• Χρονοδιάγραμμα: από 01.12.2022 έως 01.12.2025 

 

 

 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο  

 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης 
Διαδικασιών ή οι 7 Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας 
(ΕΚΨΚ) 

 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

(α) 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

(β) 

Σύνολο 
(γ)=(α)+(β) 

ΛΑΠ 16.575.000,00 2.925.000,00 19.500.000,00 

ΜΕΤ 3.300.000,00 2.200.000,00 5.500.000,00 

Σύνολο 19.875.000,00 5.125.000,00 25.000.000,00 

% εξειδίκευσης* 0,6435% 
*Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης (ενδεικτικές τιμές, θα οριστικοποιηθούν κατά την Πρόσκληση) 

Προτεραιότη
τα 

Στόχος 
Πολιτικής/ 

Ειδικός 
Στόχος 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 
Δράση 

π/υ 
δράσης 

Δείκτης 

Μονάδα 
μέτρησης 

Τιμή 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Έτος 
βάσης/ 
αναφο

ράς 

Ορόσημο 
(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο Παρέμβασης (ΠΠ) Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
συνεισφορ

ά σε €) 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 

στο ΠΠ 
(Ενωσιακή 
+ εθνική 

συνεισφορ
ά σε €) 

ID Ονομασία 
Κωδικός 

ΠΠ 
Ονομασία 

ΠΠ 

2 1 / RSO1.2 
Σύνολο 
χώρας  

2-1.2-
04 

25.000.000 

RCO01 

Υποστηριζόμενες 
επιχειρήσεις (εκ των 
οποίων: πολύ 
μικρές, μικρές, 
μεσαίες, μεγάλες) 

επιχειρήσεις   0 8.510 

013 

Ψηφιοποίησ
η των ΜΜΕ 

(συμπεριλαμ
βάνονται το 
ηλεκτρονικό 
εμπόριο, η 

ηλεκτρονική 
επιχειρηματι

κή 
δραστηριότη

τα και οι 
δικτυωμένες 
επιχειρηματι

κές 
διεργασίες, 

κόμβοι 
ψηφιακής 

καινοτομίας, 
ζωντανά 

εργαστήρια, 
επιχειρηματί

ες του 
διαδικτύου 

και 
νεοσύστατες 
επιχειρήσεις 
στον τομέα 

των ΤΠΕ, 
B2B) 

19.875.000 25.000.000 

RCO02 
Επιχειρήσεις που 
υποστηρίζονται με 
επιχορηγήσεις 

επιχειρήσεις   0 8.510 

RCO05 
Νέες επιχειρήσεις 
που υποστηρίζονται 

επιχειρήσεις   0 1.592 

RCO13 

Αξία των ψηφιακών 
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται για 
τις επιχειρήσεις 

ευρώ   1.000.000 25.000.000 

RCR12 

Χρήστες νέων 
και 
αναβαθμισμένων 
ψηφιακών  
υπηρεσιών, 
προϊόντων και 
διαδικασιών που 
αναπτύσσονται από 
επιχειρήσεις 

χρήστες/έτος 0 2021 0 34.248 

RCR13 
Επιχειρήσεις 
Υψηλής ψηφιακής 
έντασης 

επιχειρήσεις 0 2021 0 7.337 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

2 1 ΕΤΠΑ RSO1.2 2-1.2-04 
7 Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής 

Καινοτομίας (ΕΚΨΚ) / 
επιχειρήσεις 

RCO01, RCO02, RCO05, 
RCO13 

RCR12, RCR13 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης Πρόσκλησης 

 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης - 

Άλλο:  Δεν αφορά 

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης Πρόσκλησης ή Προσκλήσεων  Q1, 2023 
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Προτεραιότητα 5: Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ 
Στόχος πολιτικής TB Τεχνική Βοήθεια 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  Τεχνική Βοήθεια 

 

Προτεραιότητα 6: Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ+ 
Στόχος πολιτικής TB Τεχνική Βοήθεια 

Ταμείο ΕΤΠΑ 

Ειδικός Στόχος (ΕΣ)  Τεχνική Βοήθεια 

 

TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ1 : Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΥΔ Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα 

 

Περιγραφή δράσης 

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔ Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ώστε αυτή να 
ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της. Ενδεικτικά: 

• Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο των έργων 

• Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων 
και λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των 
πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και 
διαχείριση δεδομένων 

• Ενέργειες που αφορούν το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 

• Εκπαίδευση των στελεχών της ΕΥΔ και των εμπλεκόμενων στην υλοποίηση του 
Προγράμματος φορέων, ΕΦΔ, δικαιούχων, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, με 
διοργάνωση ή συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, διεθνείς και λοιπές  
συναντήσεις, ημερίδες, δίκτυα, forum κλπ.  

• Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης, και ενίσχυση της 
θεσμικής ικανότητας και διαχειριστικής επάρκειας των οικονομικών και των 
κοινωνικών εταίρων, των δικαιούχων και των φορέων προγραμματισμού και 
υλοποίησης 

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) 
Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 3.500.000 €. 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 
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 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο (Τεχνική Βοήθεια)  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ1 - Προτεραιότητα 5  - ΕΤΠΑ 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική Συνεισφορά σε €   Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 1.975.315 348.585 2.323.900 

Μετάβασης 389.319 259.546 648.865 

% εξειδίκευσης 0,077% 2.972.765 

 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ1 – Προτεραιότητα 6 - ΕΚΤ+ 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική Συνεισφορά σε €   Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 346.190 61.092 407.283 

Μετάβασης 71.971 47.981 119.952 

% εξειδίκευσης 0,014% 527.235 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
 

 

Προτεραιότ
ητα 

Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδικός] 

Κατηγορία 
Περιφέρειας 

Ενδεικτικός 
π/υ ανά 
κατηγορία 
δράσης 

Δείκτης Περιγραφή Μονά
δα 
μέτρη
σης 

Ορόσ
ημο 
(2024) 

Στόχος (2029) Πεδίο 
Παρέμβ
ασης 

Ονομασία 
Πεδίου 
Παρέμβασης 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 
Παρέμβασης
: Ενωσιακή 
συνεισφορά 
σε € 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 
Παρέμβαση
ς: Ενωσιακή 
+ Εθνική 
συνεισφορά 
σε € 

05 ΤΒ Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

2.323.900 PSO694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,66 180  Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση 
και έλεγχος 

1.975.315 2.323.900 

05 ΤΒ Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

PSO 693 Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

αριθμ
ός 

0 6,64 

05 ΤΒ Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

PSO692b Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

αριθμ
ός 

55,1 551 

05 ΤΒ Μετάβασης 648.865 PSO694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,19 180  Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση 
και έλεγχος 

389.319 648.865 

05 ΤΒ Μετάβασης PSO 693 Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

αριθμ
ός 

0 1,85 

05 ΤΒ Μετάβασης PSO692b Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

αριθμ
ός 

15,4 154,00 

06 ΤΒ Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

407.283 PSO694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,12 180  Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση 

346.191 407.283 
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06 ΤΒ Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

PSO 693 Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

αριθμ
ός 

0 1,16 και έλεγχος 

06 ΤΒ Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

PSO692b Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

αριθμ
ός 

9,7 97,00 

06 ΤΒ Μετάβασης 119.952 PSO694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,03 180  Προετοιμασία, 
υλοποίηση, 
παρακολούθηση 
και έλεγχος 

71.971 119.952 

06 ΤΒ Μετάβασης PSO 693 Συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και 
προμηθειών 

αριθμ
ός 

0 0,34 

06 ΤΒ Μετάβασης PSO692b Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

αριθμ
ός 

2,8 28,00 

 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου συμμετεχόντων/ 

Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

05  ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΒ ΤΒ1 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ PSO694, PSO693, PSO692b - 

06 ΤΒ ΕΚΤ+ ΤΒ ΤΒ1 ΕΥΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ PSO694, PSO693, PSO692b - 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτ.2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  Δ τρίμηνο 2022 

 

 
TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ2 : Υποστήριξη Λειτουργίας ΕΦΕΠΑΕ  
 
Περιγραφή Δράσης 
 
Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων 
κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», που εκτελούνται από 
επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μέσω μιας κεντρικά διοικούμενης πανελλαδικής δομής 
Ενδιάμεσου Φορέα. Με το Ν4914/21-03-22, άρθρο 13, παρ.3, ο ΕΦΕΠΑΕ δύναται να οριστεί 
Ενδιάμεσος Φορέας και θα επιτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων 
κρατικών ενισχύσεων του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», υπό την εποπτεία και 
ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα 
εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4914/2022 και σύμφωνα με τις αποφάσεις 
εκχώρησης σε αυτόν. 
Η δράση περιλαμβάνει: Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΕΠΑΕ, Κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών ΕΦΕΠΑΕ για το κλείσιμο των έργων Κρατικών ενισχύσεων της προγραμματικής 
περιόδου 2014 – 2020. 

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) 
Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 
Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 55.491.416 €. 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/Τεχνική Βοήθεια  

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  

 

 

Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

 

ΕΦΕΠΑΕ 
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Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ2 – Προτεραιότητα 5 - ΕΤΠΑ 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο 
Ανεπτυγμένες 

31.318.006 5.526.707 36.844.713 

Μετάβασης 6.172.529 4.115.020 10.287.549 

% εξειδίκευσης 1,213% 47.132.262 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ2 – Προτεραιότητα 6 - ΕΚΤ+ 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική Συνεισφορά σε 

€   
Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 5.488.742 968.602 6.457.344 

Μετάβασης 1.141.086 760.724 1.901.810 

% εξειδίκευσης 0,215% 8.359.154 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
 

Προτεραιότ
ητα 

Ειδικός 
Στόχος 
[Κωδικός] 

Κατηγορί
α 
Περιφέρε
ιας 

Ενδεικτικός 
π/υ ανά 
κατηγορία 
δράσης 

Δείκτης Περιγραφή Μονάδ
α 
μέτρησ
ης 

Ορόση
μο 
(2024) 

Στόχο
ς 
(2029
) 

Πεδίο 
Παρέμ
βασης 

Ονομασία 
Πεδίου 
Παρέμβαση
ς 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 
Παρέμβαση
ς: Ενωσιακή 
συνεισφορά 
σε € 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 
Παρέμβαση
ς: Ενωσιακή 
+ Εθνική 
συνεισφορά 
σε € 

05 ΤΒ ΛΑΠ 36.844.713 PSO692a Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους Δικαιούχους 

 άτομα 66 660 182 Ενίσχυση 
της 
ικανότητας 
των αρχών 
του 
κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων 
και των 
οικείων 
εταίρων 

29.475.770 36.844.713 

05 ΤΒ ΛΑΠ PSO 694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,66 

05 ΤΒ ΜΕΤ 10.287.549 PSO692a Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους Δικαιούχους 

 άτομα 19 190 6.172.529 10.287.549 

05 ΤΒ ΜΕΤ PSO 694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,19 

06 ΤΒ ΛΑΠ 6.457.344 PSO692a Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 
στους Δικαιούχους 

 άτομα 12 120 5.165.875 6.457.344 

06 ΤΒ ΛΑΠ PSO 694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,12 

06 ΤΒ ΜΕΤ 1.901.810 PSO692a Άτομα που 
εκπαιδεύτηκαν/ 
καταρτίστηκαν 

 άτομα 3 30 1.141.086 1.901.810 
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στους Δικαιούχους 

06 ΤΒ ΜΕΤ PSO 694 Δικαιούχοι που 
υποστηρίζονται 

Δικαιο
ύχοι 

0 0,03 

 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

05 ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΒ ΤΒ2 ΕΦΕΠΑΕ PSO 694, PSO692a - 

06 ΤΒ ΕΚΤ+ ΤΒ ΤΒ2 ΕΦΕΠΑΕ PSO 694, PSO692a - 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτ.2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  Δ τρίμηνο 2022 

 
 

TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ3 : Μελέτες – Αξιολογήσεις 
 
Περιγραφή δράσης 

• Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες και υπηρεσίες που αφορούν στην εκπόνηση 
Επιχειρησιακών Σχεδίων Δράσης και οδηγών εφαρμογής δράσεων, σε 
ενέργειες προπαρασκευής, ωρίμανσης, εξειδίκευσης, οργάνωσης, 
βελτιστοποίησης της εφαρμογής, αξιολόγησης, αποτίμησης των 
παρεμβάσεων, έρευνες και στατιστικά στοιχεία και ιδίως νέα θέματα που 
προκύπτουν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027. 

• Εκ των προτέρων αξιολογήσεις Μέσων Χρηματοικονομικής Τεχνικής 

• Εκπόνηση του Σχεδίου Αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που 
προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1056/2021, Επιμέρους Αξιολογήσεις 
δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια της ΠΠ  και εκ των υστέρων 
αξιολογήσεις. 

• Ενέργειες που αφορούν την προετοιμασία της επόμενης προγραμματικής 
περιόδου 

Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) 
Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια 
δαπάνη) ανέρχεται σε 4.000.000 €. 

 
Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 Άλλο/ τεχνική Βοήθεια 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, ΓΓΕΚ, ΕΥΔΕ ΒΕΚ, ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ3 - Προτεραιότητα 5 - ΕΤΠΑ 
 

Κατηγορία περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική Συνεισφορά 

σε €   
Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 2.257.503 398.383 2.655.886 

Μετάβασης 444.936 296.624 741.560 

% εξειδίκευσης 0,087% 3.397.445 

 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ3– Προτεραιότητα 6 - ΕΚΤ+ 
 

Κατηγορία περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική Συνεισφορά σε €   Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 395.646 69.820 465.466 

Μετάβασης 82.253 54.835 137.089 

% εξειδίκευσης 0,016% 602.555 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 

Προτερ
αιότητ

α 

Ειδικός 
Στόχος 

[Κωδικός
] 

Κατηγο
ρία 

Περιφέ
ρειας 

Ενδεικτικός 
π/υ ανά 

κατηγορία 
δράσης 

Δείκτης Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέμ
βασης 

Ονομασί
α Πεδίου 
Παρέμβ

ασης 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 

Παρέμβασης: 
Ενωσιακή 

συνεισφορά 
σε € 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 

Παρέμβαση
ς: Ενωσιακή 

+ Εθνική 
συνεισφορά 

σε € 

05 ΤΒ ΛΑΠ 2.655.886 PSO693 
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και προμηθειών 

Συμβάσεις 1,99 16,60 

181 

Αξιολόγη
ση και 

μελέτες, 
συλλογή 
δεδομέν

ων 

2.257.503 2.655.886 

05 ΤΒ ΜΕΤ 741.560 PSO693 
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και προμηθειών 

Συμβάσεις 0,56 4,63 444.936 741.560 

06 ΤΒ ΛΑΠ 465.466 PSO693 
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και προμηθειών 

Συμβάσεις 0,35 2,91 395.646 465.466 

06 ΤΒ ΜΕΤ 137.089 PSO693 
Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 
και προμηθειών 

Συμβάσεις 0,1 0,86 82.253 137.089 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

05 ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΒ ΤΒ4 
ΕΥΔ Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Φορείς 
Προγραμματισμού, ΕΦΔ 

PSO693 - 

06 ΤΒ ΕΚΤ+ ΤΒ ΤΒ4 
ΕΥΔ Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα, Φορείς 
Προγραμματισμού, ΕΦΔ 

PSO693 - 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτ.2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  Δ τρίμηνο 2022 

 
 

TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ4 : Δημοσιότητα και Πληροφόρηση  
 
Περιγραφή δράσης  
 

• Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και των επιμέρους 
παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς 
(Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί 
εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις 
ΑμεΑ κ.λπ.), όσο και στην κοινή γνώμη. 

• Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά 
με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων, τη 
δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση & 
παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ. 

• Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας & Επικοινωνιακών Σχεδίων 
Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του 
ρόλου και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην 
Ελληνική οικονομία & κοινωνία. 

• Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών. 
 
Το έργο είναι οριζόντιο και ο προϋπολογισμός του επιμερίζεται και στις δύο (2) 
Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια. 
Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της 
(δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 2.000.000 €. 
 
Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 

 Άλλο/ τεχνική Βοήθεια 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΕΥΔ Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 1.128.751 199.191 1.327.943 

Μετάβασης 222.468 148.312 370.780 

% εξειδίκευσης 0,044% 1.698.723 

 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης – Προτεραιότητα 6 - ΕΚΤ+ 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 197.823 34.910 232.733 

Μετάβασης 41.127 27.418 68.544 

% εξειδίκευσης 0,008% 301.277 
*Στην περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η στήλη παραμένει κενή 

**Υπολογίζεται το ποσοστό στο σύνολο του π/υ του Προγράμματος 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
 

Προτερα
ιότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

[Κωδικός
] 

Κατηγορία 
Περιφέρει

ας 

Ενδεικτικό
ς π/υ ανά 
κατηγορία 

δράσης 

Δείκτης Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ορόση
μο 

(2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέ
μβασ

ης 

Ονομασία 
Πεδίου 

Παρέμβαση
ς 

Ποσό που 
αντιστοιχε

ί στο 
Πεδίο 

Παρέμβασ
ης: 

Ενωσιακή 
συνεισφο

ρά σε € 

Ποσό που 
αντιστοιχεί στο 

Πεδίο 
Παρέμβασης: 
Ενωσιακή + 

Εθνική 
συνεισφορά σε 

€ 

05 ΤΒ ΛΑΠ 

1.327.943 

PSO697 
Επικοινωνιακά σχέδια 
δράσης 

Σχέδια 1,99 4,65 

179 
Ενημέρωση 

και 
επικοινωνία 

1.410.939 1.659.929 

05 ΤΒ ΛΑΠ PSO696 
Ενέργειες επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες 3,32 33,19 

05 ΤΒ ΜΕΤ 

370.780 

PSO697 
Επικοινωνιακά σχέδια 
δράσης 

Σχέδια 0,56 1,30 

179 
Ενημέρωση 

και 
επικοινωνία 

278.085 463.475 

05 ΤΒ ΜΕΤ PSO696 
Ενέργειες επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες 0,93 9,27 

06 ΤΒ ΛΑΠ 

232.733 

PSO697 
Επικοινωνιακά σχέδια 
δράσης 

Σχέδια 0,35 0,81 

179 
Ενημέρωση 

και 
επικοινωνία 

247.278 290.916 

06 ΤΒ ΛΑΠ PSO696 
Ενέργειες επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες 0,58 5,82 

06 ΤΒ ΜΕΤ 

68.544 

PSO697 
Επικοινωνιακά σχέδια 
δράσης 

Σχέδια 0,10 0,24 

179 
Ενημέρωση 

και 
επικοινωνία 

51.408 85.680 

06 ΤΒ ΜΕΤ PSO696 
Ενέργειες επικοινωνίας και 
προβολής 

Ενέργειες 0,17 1,72 

 
* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 

** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 
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Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

05 ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΒ ΤΒ4 
ΕΥΔ Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα 

PSO696,  PSO697 - 

06 ΤΒ ΕΚΤ+ ΤΒ ΤΒ4 
ΕΥΔ Προγράμματος 
Ανταγωνιστικότητα 

PSO696,  PSO697 - 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτ.2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  Δ τρίμηνο 2022 

 

TEΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ- Δράση ΤΒ5 : Υποστήριξη Λειτουργίας Φορέων 
Προγραμματισμού και Ενδιάμεσων Φορέων 
 
Περιγραφή δράσης 
 
Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των Φορέων 
Προγραμματισμού και των ΕΦ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»: 

• Υπηρεσίες και υποστήριξη για προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, 
παρακολούθηση και έλεγχο των έργων 

• Βελτίωση και αναβάθμιση τεχνολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών συστημάτων και 
λογισμικού, υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συστημάτων διοίκησης και των 
πληροφοριακών συστημάτων, την υποστήριξη των μηχανισμών διαχείρισης για την 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, επεξεργασία και 
διαχείριση δεδομένων 

• Υποστήριξη και εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των φορέων 
προγραμματισμού, των ΕΦ και των φορέων εφαρμογής· Παρεμβάσεις για την 
εστιασμένη υποστήριξη δικαιούχων, για την ενίσχυση της διοικητικής τους ικανότητας, 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες υλοποίησης των έργων που 
αναλαμβάνουν. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν επίσης να υλοποιούνται μεμονωμένες 
παρεμβάσεις για την διακρίβωση αναγκών και την ενίσχυση της διαχειριστικής 
επάρκειας των δικαιούχων. 
 

Ως προς την ανωτέρω περιγραφείσα δράση, ο συνολικός προϋπολογισμός της 
(δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 6.000.000 €. 
 

Στοιχεία δράσης  Κρατική ενίσχυση 

 Ενίσχυση ήσσονος σημασίας 

 Χρηματοδοτικό μέσο 

 ΟΧΕ 

 ΟΧΕ-ΒΑΑ 

 ΤΑΠΤΟΚ 

 Έξυπνη εξειδίκευση 

 

 Άλλο/ τεχνική Βοήθεια 

Αναγκαίοι 
πρόσφοροι όροι 

Α.Ο. ________ Εκπληρωμένος ΝΑΙ  ΟΧΙ  Δεν αφορά  
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Ενδεικτικοί 
δικαιούχοι δράσης 

ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΓΓΕΚ, ΕΥΔΕ ΒΕΚ. 

 
 

Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ5 – Προτεραιότητα 5 – ΕΤΠΑ 
  

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 3.386.254 597.574 3.983.828 

Μετάβασης 667.404 444.936 1.112.340 

% εξειδίκευσης 0,131% 5.096.168 

 

 
Χρηματοδοτικός πίνακας δράσης ΤΒ5 – Προτεραιότητα 6 - ΕΚΤ+ 
 

Κατηγορία 
περιφέρειας* 

Eνωσιακή 
Συνεισφορά σε € 

Εθνική 
Συνεισφορά σε €   

Σύνολο 

(α) (β) (γ)=(α)+(β) 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες 593.469 104.730 698.199 

Μετάβασης 123.380 82.253 205.633 

% εξειδίκευσης 0,023% 903.832 
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Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων δράσης 
 

Προτεραι
ότητα 

Ειδικός 
Στόχος 

[Κωδικό
ς] 

Κατηγο
ρία 

Περιφέ
ρειας 

Ενδεικτικ
ός π/υ 

ανά 
κατηγορί
α δράσης 

Δείκτης Περιγραφή 
Μονάδα 
μέτρησης 

Ορόσημ
ο (2024) 

Στόχος 
(2029) 

Πεδίο 
Παρέ
μβασ

ης 

Ονομασία 
Πεδίου 

Παρέμβαση
ς 

Ποσό που 
αντιστοιχεί 
στο Πεδίο 

Παρέμβαση
ς: Ενωσιακή 
συνεισφορ

ά σε € 

Ποσό που 
αντιστοιχ

εί στο 
Πεδίο 

Παρέμβα
σης: 

Ενωσιακή 
+ Εθνική 

συνεισφο
ρά σε € 

05 ΤΒ ΛΑΠ 

3.983.828 

PSO692a 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους 
Δικαιούχους 

άτομα 17,0 170,0 

182 

Ενίσχυση 
της 

ικανότητας 
των αρχών 

του κράτους 
μέλους, των 
δικαιούχων 

και των 
οικείων 
εταίρων 

3.386.254 3.983.828 05 ΤΒ ΛΑΠ PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται δικαιούχοι 0 2,66 

05 ΤΒ ΛΑΠ PSO692b 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

άτομα 27,9 279,00 

05 ΤΒ ΜΕΤ 

1.112.340 

PSO692a 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους 
Δικαιούχους 

άτομα 4,2 42,00 

667.404 1.112.340 05 ΤΒ ΜΕΤ PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται δικαιούχοι 0 0,74 

05 ΤΒ ΜΕΤ PSO692b 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

άτομα 7,8 78,00 

06 ΤΒ ΛΑΠ 

698.199 

PSO692a 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους 
Δικαιούχους 

άτομα 2,6 26,00 

593.469 698.199 06 ΤΒ ΛΑΠ PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται δικαιούχοι 0 0,47 

06 ΤΒ ΛΑΠ PSO692b 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

άτομα 4,9 49,00 

06 ΤΒ ΜΕΤ 

205.633 

PSO692a 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν στους 
Δικαιούχους 

άτομα 1,2 12,00 

123.380 205.633 06 ΤΒ ΜΕΤ PSO694 Δικαιούχοι που υποστηρίζονται δικαιούχοι 0 0,14 

06 ΤΒ ΜΕΤ PSO692b 
Άτομα που εκπαιδεύτηκαν/ καταρτίστηκαν εκτός 
Δικαιούχων 

άτομα 1,4 14,00 

* Για την περίπτωση του Προγράμματος Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας και Θάλασσας (ΠΑλΥΘ) το πεδίο αφορά τους τύπους παρέμβασης 
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** Τα πεδία δύναται να μην συμπληρωθούν στην περίπτωση του ΠΑλΥΘ αν δεν είναι δυνατή η κατανομή του π/υ σε χαμηλότερο επίπεδο από αυτό της δράσης. 

 

Προτεραιότητα Στόχος Πολιτικής Ταμείο Ειδικός Στόχος Δράση 
Κύριες ομάδες στόχου 

συμμετεχόντων/ Φορείς  
 Δείκτες Εκροών 

Δείκτες 
Αποτελεσμάτων 

05 ΤΒ ΕΤΠΑ ΤΒ ΤΒ5 Φορείς Προγραμματισμού, ΕΦΔ 
PSO692a, PSO694, 
PSO692b 

- 

06 ΤΒ ΕΚΤ+ ΤΒ ΤΒ5 Φορείς Προγραμματισμού, ΕΦΔ 
PSO692a, PSO694, 
PSO692b 

- 
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Αναμενόμενος χρόνος έκδοσης πρόσκλησης 
 

 Εκτιμώμενες 

Ημερομηνίες 

Συμμόρφωση με την αρχή μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης Δεν αφορά 

Προγραμματικές δεσμεύσεις Δεν αφορά 

Έγκριση κριτηρίων επιλογής πράξης Οκτ.2022 

Άλλο: _________________________________________  

Εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης πρόσκλησης ή προσκλήσεων  Δ τρίμηνο 2022 

 
 
 


	1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_1-1.1-01_ΕΡΕΥΝΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
	2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_2-1.2-01_ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦ ΜΕΤ
	3. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_2-1.2-02_ΠΡΟΗΓΜ ΨΗΦ ΜΕΤ
	4. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_2-1.2-03_ΨΗΦ ΜΕΤ ΑΙΧΜΗΣ
	5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
	6. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Πράσινος Μετασχηματισμός ΜΜΕ
	7. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_3.1.3-01_ΝΕΟ ΤΕΠΙΧ
	8. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_2-1.2-04_DIGITAL_HUBS
	9. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ_ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

