
ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-
ΕΛΛΑΔΑ 2.0

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Δ Η Γ Ο Σ

www.pkcgroup.gr

Οκτώβριος
2022

https://pkcgroup.gr/


Οκτώβριος

2022

Περιεχόμενα

Σκοπός  - Διάρκεια- Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 Προϋπολογισμός επενδυτικών έργων-Συνολικός
Προϋπολογιμός - Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 

Επιλέξιμες Δαπάνες Περιφερειακών
Ενισχύσεων - Διάρκεια Υλοποίησης

Επενδυτικού Σχεδίου

01

02

03

04

05

06

Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας

07

Καταβολή Ενίσχυσης 08



WWW.PKCGROUP.GR

Διάρκεια
Καθεστώτος

- Επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των
επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη δημιουργία μιας ανθεκτικής
βιομηχανίας μέσω της  ψηφιακής αναβάθμισης των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων βιομηχανικών επιχειρήσεων με εξοπλισμό παραγωγής υψηλής
τεχνολογίας και βιομηχανικές ψηφιακές δεξιότητες. 

- Η προώθηση και η υιοθέτηση υψηλών τεχνολογιών από κορυφαίους
ωφελούμενους κατασκευαστές θα τονώσει τη δημιουργία νέων αγορών και
την προώθηση των υφιστάμενων. 

- Αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους
ΚΑΔ της Δράσης, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης 
μεταποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της
παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην
ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Κριτήρια
Επιλεξιμότητας
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Σκοπός 

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
ξεκιν  ά στις 7 Δεκεμβρίου 2022 και ολοκληρώνεται την 1η  Φεβρουαρίου 2023. 

Για να επιτευχθεί η Ψηφιακή Αναβάθμιση το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα
πρέπει να αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους στόχους
αυτούς.
Οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί
δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

- Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση
μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής
διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis)
- Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies),
όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems
(MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.

- Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων
γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες,
όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη
χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΛΑΔΑ 2.0



Προϋπολογισμός
Επενδυτικών
Έργων
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Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως
6.000.000 € .

Συνολικός
Προϋπολογισμός

H συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης, στο πλαίσιο της
παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 73.227.620 €

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ταμείο Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 και κατανέμεται ως εξής

α) 70% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις πολύ μικρές και
τις μικρές επιχειρήσεις
β) 30% του Προϋπολογισμού του υποέργου θα διατεθεί στις μεσαίες
επιχειρήσεις.
Το 80% θα διατεθεί στις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% στις νέες
επιχειρήσεις

Δικαιούχοι

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν
απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β ́ ή Γ’
κατηγορίας), οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της
δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Ειδικότερα:
– Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021
έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

– Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν
κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις. Για τις ανάγκες της Δράσης ως
ημερομηνία σύστασης/ ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία
έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση
Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

– Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και
ατομικές επιχειρήσεις.
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Επιλέξιμοι
Kωδικοί
Δραστηριότητας

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

10.1    
Επεξεργασία

  και συντήρηση κρέατος και παραγωγή
προϊόντων κρέατος

10.3    
Επεξεργασία

  και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

10.4*    
Παραγωγή

  φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

10.5     Παραγωγή  γαλακτοκομικών προϊόντων

10.6    
Παραγωγή

  προϊόντων αλευρόμυλων - παραγωγή
αμύλων και προϊόντων αμύλου

10.7    
Παραγωγή

  ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών
προϊόντων

10.8    
Παραγωγή

  άλλων ειδών διατροφής

10.9    
Παραγωγή

  παρασκευασμένων ζωοτροφών

11     Ποτοποιία

13**    
Παραγωγή

  κλωστοϋφαντουργικών υλών

14    
Κατασκευή

  ειδών ένδυσης

15    
Βιομηχανία

  δέρματος και δερμάτινων ειδών

16    

Βιομηχανία
  ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο

και φελλό, εκτός από έπιπλα -
  κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και

σπαρτοπλεκτικής

17    
Χαρτοποιία

  και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
//03
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Επιλέξιμοι
Κωδικοί
Δραστηριότητας

18    
Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή

προεγγεγραμμένων μέσων

20**    
Παραγωγή

  χημικών ουσιών και προϊόντων

21    
Παραγωγή

  βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και
φαρμακευτικών σκευασμάτων

22    
Κατασκευή

  προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και
πλαστικές ύλες

23    
Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών

προϊόντων

24**    
Παραγωγή

  βασικών μετάλλων

25*    
Κατασκευή

  μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα
μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26    
Κατασκευή

  ηλεκτρονικών υπολογιστών,
ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27    
Κατασκευή

  ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28    
Κατασκευή

  μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
π.δ.κ.α.

29    

Κατασκευή
  μηχανοκίνητων

οχημάτων,ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30**    
Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού

μεταφορών

31     Κατασκευή επίπλων

32     Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33    
Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων

και
  εξοπλισμού//04
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Επιλέξιμοι
Κωδικοί
Δραστηριότητας

    35.30.2
Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες

παροχής ψυχρού αέρα και νερού

    38.11.1
Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων

  ανακυκλώσιμωναπορριμμάτων

    38.11.4
Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων

ειδών, για αποσυναρμολόγηση

    38.11.5
Υπηρεσίες διάθεσης άλλων

ανακυκλώσιμων μη
  επικίνδυνωναπορριμμάτων

    38.11.6
Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για

μη επικίνδυνα απόβλητα

  38.12   Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.3     Ανάκτηση υλικών

    52.10.1 Υπηρεσίες αποθήκευσης

    52.29.19.03
Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της

  αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)

    58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων

    58.11.2
Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα

φυσικά  μέσα

    58.11.5
Εκδόσεις βιβλίων με αμοιβή ή βάσει

σύμβασης

    58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων

    58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

71.2     Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

  82.92   Δραστηριότητες συσκευασίας
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*Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΕΤΠΑ:
1. 10.41.12 «Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους, ψαριών και θαλάσσιων θηλαστικών».
2. 25.30.2 «Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους».
** Δεν είναι επιλέξιμοι οι ΚΑΔ λόγω μη επιλεξιμότητας του ΓΑΚ 651/2014:
1. 13.10.3 «Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση».
2. 13.10.8 «Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες».
3. 13.20.3 «Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων), από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες».
4. 20.14.1 «Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους».
5. 20.6 «Παραγωγή μη φυσικών ινών».
6. 24.1 «Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων».
7. 24.2 «Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με Καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων».
8. 24.3 «Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα».
9. 24.51 «Χύτευση σιδήρου»***
10. 24.52 «Χύτευση χάλυβα»***
11. 25.5 «Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση, κονιομεταλλουργία»***
12. 30.1 «Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών».
13. τομείς δραστηριότητας που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
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Α/Α
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ
ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1 Μηχανολογικός εξοπλισμός Έως 100% επιχορηγούμενου Π/Υ

2 Δαπάνες για κτίρια Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

3

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

Έως 40% επιχορηγούμενου Π/Υ
κτιριακών δαπανών

4
Δαπάνες εργαστηριακού
εξοπλισμού

Έως 30% επιχορηγούμενου Π/Υ

5
Δαπάνες λογισμικού και
εξοπλισμού πληροφορικής

Έως 20% επιχορηγούμενου Π/Υ

6
Δαπάνες συμβουλευτικών
υπηρεσιών - μελετών για την
προσαρμογή της επιχείρησης

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

7

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

Έως 10% επιχορηγούμενου Π/Υ

Επιλέξιμες
Δαπάνες
Περιφερειακών
Ενισχύσεων
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Διάρκεια
Ολοκλήρωσης
Επενδυτικού
σχεδίου

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 24 μήνες από
την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης. Υπάρχει
η δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες, με την υποβολή τεκμηριωμένου
αιτήματος έως έναν (1) μήνα πριν την ημερομηνία ολοκλήρωσης του
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

– Ελάχιστη Δαπάνη 1ου έτους Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον
ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί
και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στο πρώτο
έτος υλοποίησής της. Σε αντίθετη περίπτωση το επενδυτικό σχέδιο θα
απεντάσσεται από την παρούσα πρόσκληση.

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
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Ελλάδα -
Περιφέρειες

ΜΕΓΕΘΟΣ
 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δαπάνες άρθρου 14

Δαπάνες άρθρου
 18 & 31

Μεσαίες
επιχειρήσεις

Μικρές
 & πολύ μικρές
επιχειρήσεις

Ανεξαρτήτως
 Μεγέθους

Βόρειο Αιγαίο 70% 75% 50%

Κρήτη 60% 70% 50%

Ανατολική
Μακεδονία Θράκη

60% 70% 50%

Κεντρική
Μακεδονία

60% 70% 50%

Δυτική Μακεδονία 60% 70% 50%

Ήπειρος 60% 70% 50%

Θεσσαλία 60% 70% 50%

Ιόνια Νησιά 50% 60% 50%

Δυτική Ελλάδα 60% 70% 50%

Στερεά Ελλάδα 50% 60% 50%

Ευρυτανία 50% 60% 50%

Πελοπόννησος:
Δήμοι
Μεγαλόπολης,
Γορτυνίας
Τρίπολης Οιχαλίας

60% 70% 50%

Πελοπόννησος:
Λοιποί Δήμοι

50% 60% 50%

Νότιο Αιγαίο 50% 60% 50%

Ανατολική Αττική /
Δυτική Αττική /
Πειραιάς και νήσοι

35% 45% 50%

Δυτικός τομέας
Αθηνών

25% 35% 50%//07
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Χάρτης
Περιφερειακών
Ενισχύσεων

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

2022 -  2027

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
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Καταβολή
Ενίσχυσης

Προκαταβολή (δυνητική)

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση
προκαταβολής, μέχρι το 40% της δημόσιας χρηματοδότησης, εφόσον ο
δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από
αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα, η οποία εκδίδεται υπέρ της ΓΔΟΥ, με
διάρκεια ισχύος είτε αορίστου χρόνου, είτε ορισμένου χρόνου με λήξη μετά
την καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Ενδιάμεση/σες καταβολή/λές

Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης –
Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των
επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του
Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση.

Αποπληρωμή

Το ποσό αποπληρωμής καταβάλλεται μετά την επιτόπια επαλήθευση της
ολοκλήρωσης του έργου και την έκδοση απόφασης του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί της ολοκλήρωσης του έργου κατόπιν
εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης του Φυσικού
και Οικονομικού Αντικειμένου, με την προϋπόθεση να έχει εκδοθεί η
Βεβαίωση Ολοκλήρωσης. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό
επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του έργου καθώς και η αναλογούσα
αυτού δημόσια χρηματοδότηση .

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΕΛΛΑΔΑ 2.0
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