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Δυνατότητα υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στο Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» 
 
  

Σκοπός του προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής 
ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε 
ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να 
ενισχυθούν προκειμένου να: 

• Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, 
• Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές 

υβριδικής εργασίας 
• Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, 

περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
• Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές 

 
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν 
για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 
  
 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις: 
Υφιστάμενες επιχειρήσεις (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ και Ατομικές Επιχειρήσεις) που είναι 
εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν ιδρυθεί πριν την 
01.01.2022 και δραστηριοποιούνται σε έναν από τους κάτωθι επιλέξιμους τομείς 
δραστηριότητας: 

 Αγρο-διατροφή 
 Υγεία-Φάρμακα 
 Τεχνολογίες πληροφορικής & επικοινωνιών 
 Ενέργεια 
 Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 
 Υλικά-κατασκευές 
 Τουρισμός-πολιτισμός-Δημιουργικές βιομηχανίες 

 
Σημείωση: Μη επιλέξιμοι τομείς αποτελούν οι κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
καθώς και η δραστηριότητα προετοιμασίας για την 1η πώληση, της αλιείας και της Υδατοκαλλιέργειας.  
 
 
Κατηγορίες Δικαιούχων 
 
Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται σε 4 κατηγορίες και υποκατηγορίες αυτών με 
κριτήριο την απασχόληση:  

 Κατηγορία 1: 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ 
 Κατηγορία 2: 10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ 
 Κατηγορία 3: 25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ 
 Κατηγορία 4: 40 ΕΜΕ <μ ≤ 250 ΕΜΕ 

 
Οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξία, το 
ύψος των οποίων αυξάνεται ανάλογα με τα ΕΜΕ. 
 
 
Προμηθευτές 
 
Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος μπορούν να προμηθευτούν τις επιδοτούμενες ψηφιακές 
υπηρεσίες & προϊόντα απευθείας από τους προμηθευτές της επιλογής τους με τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

1. Ο προμηθευτής έχει υποβάλλει αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα και έχει εγκριθεί 
2. Ο ίδιος ή άλλος προμηθευτής έχει υποβάλλει Αίτηση έγκρισης προς διάθεση 

ψηφιακού προϊόντος/υπηρεσίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή, το δε προς 



 

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» PREMIUM CONSULTING 

 

3 

πώληση προϊόν έχει ήδη ενταχθεί στο ενιαίο μητρώο εγκεκριμένων ψηφιακών προϊόντων 
και είναι σε ισχύ (εγκεκριμένη) 

3. Κατά τη συναλλαγή τηρούνται οι όροι και οι περιορισμοί του Προγράμματος που 
αφορούν τους συνδυασμούς ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών και δαπανών. 

4. Επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα της επιταγής, η οποία δεσμεύεται ή/και εξαργυρώνεται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του Προγράμματος. 

 
Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 
 

Το ύψος και τα όρια της μέγιστης επιλέξιμης δαπάνης της ενίσχυσης διαμορφώνονται 
ανάλογα με την Κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η επιλέξιμη επιχείρηση με μοναδικό 
κριτήριο τις Ετήσιες Μονάδες Απασχόλησης (ΕΜΕ) αναλύεται ως ακολούθως: 
 
i. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος 
Επιχείρησης (μ) 

Ονομαστική Αξία Vouscher(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% 

 
ii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος 
Επιχείρησης (μ) 

Ονομαστική Αξία Vouscher(s) (Μέγιστο 
ποσό Ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 
Δαπάνη 

Ένταση 
ενίσχυσης 

10 ΕΜΕ< μ ≤ 18 
ΕΜΕ 

3.600,00 € 4.000,00€ 90% 

18 ΕΜΕ <μ ≤ 25 
ΕΜΕ 

5.400,00 € 6.000,00 € 90% 

 
iii. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος 
Επιχείρησης (μ) 

Ονομαστική Αξία Vouscher(s) (Μέγιστο 
ποσό Ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 
Δαπάνη 

Ένταση 
ενίσχυσης 

25 ΕΜΕ< μ ≤ 32 
ΕΜΕ 

9.000,00 € 10.000,00€ 90% 

32 ΕΜΕ <μ ≤ 40 
ΕΜΕ 

10.800,00 € 12.000,00 € 90% 

 
iv. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος 
Επιχείρησης (μ) 

Ονομαστική Αξία Vouscher(s) (Μέγιστο 
ποσό Ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 
Δαπάνη 

Ένταση 
ενίσχυσης 

40 ΕΜΕ< μ ≤ 50 
ΕΜΕ 

13.500,00 € 15.000,00€ 90% 

50 ΕΜΕ <μ ≤ 250 
ΕΜΕ 

18.000,00 € 20.000,00 € 90% 
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Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/ 
υπηρεσιών με βάση των άξονα προτεραιοτήτων: 

 Βελτίωση της λειτουργικότητας των επιχειρήσεων
 Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία
 Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου
 Ασφάλεια και εμπιστοσύνη

Σημείωση: Δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια υπηρεσιών που αφορούν τη συντήρηση ή υποστήριξη 
υπαρχόντων προϊόντων όπως επίσης η ανανέωση ή χρονική επέκταση υπαρχουσών αδειών. 

Επιλέξιμες κατηγορίες συμπληρωματικών υπηρεσιών 
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες συμπληρωματικών 
υπηρεσιών: 

 Εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος (≤30% επί της συν. Επιδότησης)
 Ενημέρωση, εκπαίδευση (≤10% επί της συν. Επιδότησης)
 Συμβουλευτική υποστήριξη για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (≤10% επί της συν.

Επιδότησης)

Διαδικασία  υποβολής:  Μέσω  της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων 
(ΗΠΔΕ) 

Διάρκεια υποβολών: Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. 

Στη διάθεσή σας για πιο εξειδικευμένες λεπτομέρειες για το Πρόγραμμα και την διαδικασία 
υποβολής,  

Για την Premium Consulting 

Γιώργος Κωνσταντακόπουλος 

Τηλ. 2107213919 (εσωτ. 1395) 
E-mail: gk@premiumc.gr


