
 

 

 

 

 

 

        

 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας ενημερώνουμε πως οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δικαιούχων του προγράμματος : 
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης είναι διαθέσιμες προς υποβολή στην ειδική πλατφόρμα : 
https://digitalsme.gov.gr/ 

Δικαιούχοι του προγράμματος επιδότησης είναι οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων 
ή άλλων εταιρικών σχημάτων που απασχολούν προσωπικό (από 1 – 250 υπαλλήλους). 

Το έργο αποτελεί Δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση 
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους 
μετασχηματισμό. Οι επενδύσεις θα στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν 
την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές 
πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα 
εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, 
στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων 
ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή 
νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για 
ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών 
δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS. 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
«Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU. 

Η Δράση κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων: 

–           Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» 

–           Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» 

–           Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» 

Οι Οδοντίατροι που απασχολούν προσωπικό μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα προγράμματα Ι και ΙΙΙ. 

Για επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-10 υπαλλήλους, το ποσό της ενίσχυσης 
ανέρχεται στο 90% των επιλεγμένων δαπανών. 

Αναλυτικά : 

Ποιο είναι το Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» και ποιος ο σκοπός του; 
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Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής 
ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)  της χώρας, που δραστηριοποιούνται σε 
ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. 

Το Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα 
διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και 
υπηρεσιών.  Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο των 
δυνητικών Δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων Προμηθευτών την Τετάρτη 22 
Ιουνίου 2022, και οι όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος αναλύονται στη σχετική 
Πρόσκληση από τον Φορέα Υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρούσας 
και με κάθε επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis, 
όπως ισχύει). 

  

Ποιο είναι το Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» και ποιος ο σκοπός του; 

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων 
ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης 
φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III 
απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια 
και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της 
ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης. 

Το Πρόγραμμα θα ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους τόσο των δυνητικών 
Δικαιούχων όσο και των συμμετεχόντων Προμηθευτών την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, και οι 
όροι και οι προϋποθέσεις του Προγράμματος αναλύονται στη σχετική Πρόσκληση από τον 
Φορέα Υλοποίησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της παρούσας και με κάθε 
επιφύλαξη εφαρμογής των κανόνων του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis, όπως ισχύει). 

 

Ο φοροτεχνικός ή οικονομικός σύμβουλός σας μπορεί να βοηθήσει στη συμπλήρωση 
της αίτησης. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων 14.09.2022. 

 

Ιστοσελίδα Προγράμματος: https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-

mme/  

Αίτηση Συμμετοχής: https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/ 

 

 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ.Γραμματέας 

Μ.Αγρανιώτης     Α.Καραγέωργας 
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