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ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις ενισχύονται 
χρηματικά για την αξιοποίηση νέων ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών, 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. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ; 
Με το πρόγραμμα αυτό ενισχύονται ιδιωτικές επιχειρήσεις, που πληρούν όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
1. Βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια και έχουν ελληνικό ΑΦΜ. 
2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 
3. Έχουν ιδρυθεί πριν την 1.1.2022. 
4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν 
απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

5. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο 
κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης). 

6. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους 
εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ. 
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7. Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή και εθνική 
περιβαλλοντική νομοθεσία, διαθέτοντας το κατάλληλο έγγραφο 
αδειοδότησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ασκούμενη 
δραστηριότητά τους. 

8. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
9. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής 

ενίσχυσης. 
10. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως 

ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν 
Πρόγραμμα, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία 
(τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη). 

11. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 
(αφορά σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας). 

Dataspot - Ι. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

https://www.sotiriadis.com.gr


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ & ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

*ΕΜΕ = Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

Κατηγορίες Μέγεθος επιχείρησης 
(μ)

Μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη

Μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης

Κατηγορία 1
0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ 1.000 € 900 €

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ 2.000 € 1.800 €

Κατηγορία 2
10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ 4.000 € 3.600 €

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ 6.000 € 5.400 €

Κατηγορία 3
25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ 10.000 € 9.000 €

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ 12.000 € 10.800 €

Κατηγορία 4
40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ 15.000 € 13.500 €

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ 20.000 € 18.000 €
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 180.000.000 
ευρώ. 

Κατηγορίες Προϋπολογισμός

Κατηγορία 1 90.000.000 €

Κατηγορία 2 40.000.000 €

Κατηγορία 3 30.000.000 €

Κατηγορία 4 20.000.000 €
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ 
Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, 
καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών. 

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας 
και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/ υπηρεσιών). 
Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά 
μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. 

Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών: 
• Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού / 

διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων
• Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης 

Πελατών
• Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού, 

Εκπαίδευσης προσωπικού

• Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών, 
διαχείρισης κύκλου ζωής παραγγελιών, 

αναπλήρωσης αποθεμάτων

• Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, 
παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης

• Εφαρμογές και εργαλεία διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας για τη 

μεταφορά και παράδοση προϊόντων/
υπηρεσιών
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• Εργαλεία παρακολούθησης και 
διαχείρισης παγίων, υλικού ή 

προϊόντων

• Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και 
Ανάλυσης δεδομένων

• Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & Cloud 
Platforms

• Cloud λύσεις παραγωγικότητας, 
επικοινωνίας και συνεργασίας.

• Εργαλεία υποστήριξης 
απομακρυσμένης εργασίας.

• Εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων 
και χαρτοφυλακίων

• Συμβατικές λύσεις τύπου Cloud/Virtual 
PBX

• Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου
• 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 κτλ.)

• 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

• Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας: 
Cloud Disaster Recovery & Backup 

solutions/subscriptions

• Εμπιστοσύνη στις διεπιχειρησιακές 
συναλλαγές: Ηλεκτρονικές Υπογραφές
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει τους κωδικούς 
(username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες 
της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). 

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισέρχεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και δημιουργεί νέα αίτηση. 

1. Παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο 
πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει 
ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους και του Προγράμματος.  

2. Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών 
διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 
2022 έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022. 

Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers 
για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1 μπορεί να γίνεται έως την Τετάρτη 30 
Νοεμβρίου 2022 και για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2, 3 και 4 μπορεί να γίνεται 
έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. 

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος για τους δικαιούχους της κατηγορίας 1 ορίζεται η Τρίτη 31 
Ιανουαρίου 2023 και για τους δικαιούχους των κατηγοριών 2, 3 και 4 ορίζεται η 
Τετάρτη 31 Μαΐου 2023. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
• Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ 
• Μήνες Λειτουργίας 
• Η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους 
ΚΑΔ RIS3 

• Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. Οι αιτήσεις εγκρίνονται βάσει της βαθμολογικής 
τους κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ 
Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1. Λήψη επιταγής (voucher) 
2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών 
3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers 
4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers 
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2310 577037


info@sotiriadis.com.gr 


www.sotiriadis.com.gr 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή 
διευκρίνιση.
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