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Σύντομο Ενημερωτικό της Δράσης 2  
«ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» 

 
 
Α. Ποιους αφορά 

Η Δράση αφορά Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, οι οποίες 
στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες 
επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα ενισχύσουν τη λειτουργική τους ευελιξία, θα βελτιώσουν την 
παραγωγική τους διαδικασία και θα αναβαθμίσουν εν γένει την ανταγωνιστικότητα τους. 
Αναφέρεται σχεδόν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως Μεταποίηση, Χονδρικό και 
Λιανικό Εμπόριο, Τουρισμός κ.λπ., εκτός από τον πρωτογενή τομέα. 
 

Β. Προϋπολογισμός και Διάρκεια Υλοποίησης 

Ο ελάχιστος και ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ορίζεται: από 50.000 € έως 650.000 €. 
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 
 

Γ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα 

Θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις κατά την ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (όλες οι προϋποθέσεις αναφέρονται στην 
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης): 
 
1. Να υποβάλλουν μία και μοναδική επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ 
2. Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση 

αποκλειστικά σε μία μόνο Κατηγορία Περιφέρειας 
3. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση 
4. Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου 

τουλάχιστον για ένα (1) έτος. Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ περιλαμβάνονται στην Αναλυτική 
Πρόσκληση της Δράσης (http://21-27.antagonistikotita.gr/proigmenos-metaschimatismos/). 

5. Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 
που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης 

6. Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια 
λειτουργίας 

7. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα με μία από τις 
ακόλουθες μορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ ή ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του 
Ν.4430/16, ΝΕΠΑ, Δικηγορική Εταιρεία 

8. Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, ή αναγκαστική διαχείριση 
9. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης 
10. Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 

επιχείρησης (βλ. παρ. Δ παρακάτω). 
 
Να σημειωθεί ότι επιτρέπεται υποβολή αίτησης χρηματοδότησης μόνο σε μια από τις τρεις Δράσεις 
που περιλαμβάνει η Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». 
 

http://21-27.antagonistikotita.gr/proigmenos-metaschimatismos/
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Δ. Eρωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας 

Κάθε αιτούσα επιχείρηση πρέπει να λάβει βαθμολογία τουλάχιστον 80% στα κριτήρια του 
ακόλουθου ερωτηματολογίου ώστε να έχει το δικαίωμα να υποβάλλει πρόταση. 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Ωριμότητας 
Πλήρης Κάλυψη 

Κριτηρίου 
Συντελεστής 

1 
Εφαρμογές ψηφιακής ασφάλειας, όπως προστασία χρηστών και 
συσκευών από ιούς ή διαχείριση τείχους προστασίας ή 
διακομιστής μεσολάβησης (VPN) 

Ναι/Όχι 20% 

2 
Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων και παρουσιάσεων και email 
και ημερολογίου 

Ναι/Όχι 20% 

3 
Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών για πελάτες ή 
προμηθευτές 

Ναι/Όχι 20% 

4 
Σύνδεση σε δίκτυα UFBB/SFBB 
και Εξοπλισμός ενσύρματου ή εξοπλισμός ασύρματου Δικτύου 

Ναι/Όχι 20% 

5 
Ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) με δυνατότητες 
παραγγελιοληψίας και ελέγχου διαθεσιμότητας σε πραγματικό 
χρόνο και ηλεκτρονικής πληρωμής 

Ναι/Όχι 20% 

ΣΥΝΟΛΟ:  100% 

Δικαιολογητικά Τεκμηρίωσης του ερωτηματολογίου: Παραστατικά Τιμολόγησης, Μητρώο Παγίων, 
Serial Numbers-άδειες λογισμικού, Φωτογραφίες Εξοπλισμού (Απόκτηση εντός 3 ετών από υποβολή 

αίτησης) 
 
Ε. Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ    

1 Δαπάνες Εξοπλισμού 

Προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή 
προσωπικού, συστημάτων αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά 
συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών 
δικτύων μεταφοράς δεδομένων, 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, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά 
ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα 
παραγωγής. 

2 
Δαπάνες Εφαρμογών/ 
Λογισμικού 

Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων &  
διαδικασιών (ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS), εφαρμογών επεξεργασίας εικόνας, 3D 
μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής 
ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων 
τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων 

3 

Δαπάνες για Παροχή 
Υπηρεσιών που 
συνδέονται με τη 
ψηφιακή αναβάθμιση 

Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων 
συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων 

 
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 
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ΣΤ. Είδος & εντάσεις ενίσχυσης 

Το είδος ενίσχυσης είναι η Δημόσια Επιχορήγηση και τα ποσοστά ενίσχυσης διαμορφώνονται 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 
 

Ένταση Ενίσχυσης με βάση τον Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) 

Περιφέρειες 
Μεσαίες 

Επιχειρήσεις 

Μικρές & Πολύ 
Μικρές 

Επιχειρήσεις 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Ανατ. Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική 
Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, 

Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος 
50% 50% 

Νότιο Αιγαίο 40% 50% 

Δυτικός Τομέας  
Αθηνών 

25% 35% 

Ανατολική Αττική 35% 45% 

Δυτική Αττική 35% 45% 

Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% 

Κεντρικός, Βόρειος και Νότιος Τομέας Αθηνών 10% 20% 

 
*Το ποσοστό ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες κυμαίνεται στο 50% ανεξαρτήτως Περιφέρειας.  
 

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τήρηση σειράς προτεραιότητας 

(FIFO), σύμφωνα με την ημερομηνία/ώρα ηλεκτρονικής υποβολής (οριστικοποίησης) στο 

ΟΠΣΚΕ. 

 


