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Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ 

 

∆ικαιούχοι του προγράµµατος είναι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πρίν την 

01/01/2022 και απασχόλησαν προσωπικό το 2021 (τουλάχιστον 0,01 ΕΜΕ) 

 

Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

Στο πλαίσιο του Προγράµµατος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών 
(vouchers), βάσει του µεγέθους της  επιχείρησης σε όρους απασχόλησης  

 
 

Μέγεθος Επιχείρησης (µ) Ονοµαστική Αξία Voucher(s) 
(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιµη 
δαπάνη 

Ένταση ενίσχυσης 

0,01 ΕΜΕ < µ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90% 

5 ΕΜΕ < µ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90% 

 

10 ΕΜΕ < µ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90% 

18 ΕΜΕ < µ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90% 

 

25 ΕΜΕ < µ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90% 

32 ΕΜΕ < µ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90% 

 

40 ΕΜΕ < µ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90% 

50 ΕΜΕ < µ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 € 20.000,00 90% 

 

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξοφλούν το υπόλοιπο (πλην επιχορήγησης) καθαρό 

ποσό, καθώς και το σύνολο του ΦΠΑ, ενώ η διαφορά καλύπτεται από επιταγές του 

Προγράµµατος. 

Η κάθε επιδοτούµενη λύση τιµολογείται και εξοφλείται συνολικά σε µία συναλλαγή, 

µε µέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του 

Προγράµµατος. 
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Επιλέξιµες δαπάνες 

 

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας 

Εφαρµογές Εµπορικού Λογισµικού / διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

Εφαρµογές ∆ιαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM related: Sales, Salesforce Automation, Marketing, 

Service) 

Εφαρµογές ∆ιαχείρισης Προσωπικού, Εκπαίδευσης προσωπικού, Παροχής υπηρεσιών στο Προσωπικό 

(HR related) 

Εφαρµογές διαχείρισης αποθηκών (WMS), διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών (Order Management), 

αναπλήρωσης αποθεµάτων (replenishment) 

Εφαρµογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιµολόγησης (PoS, Booking, Invoicing). 

Εφαρµογές και εργαλεία διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για τη µεταφορά και παράδοση 

προϊόντων/υπηρεσιών (routing, tracking, last mile delivery, field service) 

Εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης παγίων, υλικού ή προϊόντων (Asset mgt, IoT, RFID) 

Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδοµένων (BI, reporting & data analysis tools) 

Industrial data platform templates and software 

Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms 

Πλατφόρµες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας (Cloud Productivity Suites) – µόνο 
cloud λύσεις γίνονται αποδεκτές. Περιλαµβάνοντα επίσης λύσεις διαχείρισης εγγράφων, ροών εργασίας και 
αυτοµατοποίησης διαδικασιών (BPM, RPA, Process automation κλπ.). 

 

Εργαλεία υποστήριξης αποµακρυσµένης εργασίας (remote working), εφόσον δεν καλύπτονται πλήρως από 

τις παραπάνω πλατφόρµες παραγωγικότητας. 

Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων, εφόσον δεν καλύπτονται από τις παραπάνω 

πλατφόρµες παραγωγικότητας 

Συµβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual PBX 

 
 

Κατηγορία προϊόντος/υπηρεσίας 

Πλατφόρµες ηλεκτρονικού εµπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοµατοποιηµένη διάθεση υπηρεσιών 

µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας) 

Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty 

Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστηµα και επαυξάνουν την 
λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.) 

Εργαλεία / connectors σύνδεσης µε συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών. 

Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης µε υπηρεσίες µεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, 
couriers κλπ.) 

Ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες και τις συσκευές τους: Endpoint Protection/EDR, Data Loss Prevention 

Συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισµό/υπηρεσία: SOC service 

Ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρµογές και δεδοµένα: Identity & Access Management 

Συµµόρφωση στη διαχείριση δεδοµένων: data governance/compliance solutions 

∆ιασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: Cloud Disaster Recovery & Backup solutions/subscriptions 

Εµπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές 
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Επιλέξιµες κατηγορίες συµπληρωµατικών υπηρεσιών 
 

Κατηγορία 

προϊόντος/υπηρεσίας 

Ελάχιστες απαιτήσεις & 
πληροφορίες 

Μέγιστο Επιδοτούµενο Ποσό 

 

Εγκατάσταση, 

παραµετροποίηση, 

ρύθµιση προϊόντος 

Τεχνικές Υπηρεσίες που στοχεύουν 

στην επιτυχή θέση σε επιχειρησιακή 

λειτουργία των βασικών εργαλείων 

(ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες) που 

περιλαµβάνονται στην λύση 

≤ 30% 

επί της συνολικής 

επιδότησης 

 
Ενηµέρωση, εκπαίδευση 

Παροχή υπηρεσιών ενηµέρωσης και 

εκπαίδευσης πάνω στα βασικά 

εργαλεία (ψηφιακά προϊόντα και 

υπηρεσίες) που περιλαµβάνονται στην 

λύση 

≤ 10% 

επί της συνολικής 

επιδότησης 

Συµβουλευτική υποστήριξη για τον 

Ψηφιακό Μετασχηµατισµό 

Καταγραφή αναγκών επιχείρησης, 

καθορισµός της κατάλληλης 

σύνθεσης, πρόταση για επόµενα βήµατα 

και ενέργειες ψηφιακού 

µετασχηµατισµού 

≤ 10% 

επί της συνολικής 

επιδότησης 

 
Σε κάθε περίπτωση, η επιδότηση για το σύνολο των συµπληρωµατικών υπηρεσιών 
δεν µπορεί να υπερβεί το 30% της συνολικής επιδότησης  
 

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νοµίµως τους 

κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές 

υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε (πληροφοριακό σύστηµα taxisnet).  

Προκειµένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα ∆ιαχείρισης 

Ενισχύσεων (beneficiary.digitalsme.gov.gr) και να δηµιουργήσει νέα αίτηση, ο 

αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης 

χρησιµοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet 

Η αξιολόγηση θα είναι συγκριτική. Οι αιτήσεις θα βαθµολογηθούν και θα εγκριθούν 

αυτές που έχουν την µεγαλύτερη βαθµολογία µέχρι εξάντλησης του διαθέσιµου 

προυπολογισµού  

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης είναι ο αριθµός των εργαζοµένων (µεγαλύτερος 

αριθµός εργαζοµένων – µεγαλύτερη βαθµολογία), ο κύκλος εργασιών ανά 

εργαζόµενο (µεγαλύτερος κύκλος εργασιών ανά εργαζόµενο – µεγαλύτερη 

βαθµολογία) , οι µήνες δραστηριοποίησης της επιχείρησης (περισσότεροι µήνες – 

µεγαλύτερη βαθµολογία), η δραστηριοποίηση της επιχείρησης σε παραγωγική 

δραστηριότητα, τουρισµό ή άλλους τοµείς προτεραιότητας και η εγκατάσταση της 

επιχείρησης (έδρα) σε ορεινή ή µειονεκτική ή νησιωτική περιοχή. 

Υποβολή προτάσεων από 22/06/2022 έως 14/09/2022 

 

Το ενηµερωτικό αυτό φυλλάδιο αποτελεί περίληψη µε σκοπό την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και σε καµία 
περίπτωση δεν έχει σκοπό να αντικαταστήσει τα επίσηµα έντυπα του προγράµµατος. ∆εν φέρουµε ευθύνη για 
ενδεχόµενα τυπογραφικά λάθη. 


