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Αθήνα: Θηβών 152, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, T.K. 18233, Τ. 215.5555.500, F. 211.770.2117
Πύργος: Μπελούση 7 & Αγησιλάου, Τ.Κ. 27131, Τ. 2621.036.166, F. 2621.023.975
Θεσσαλονίκη: Γ. Τσόντου 27-29, (Νέα Δυτ. Είσοδος Θεσ/νίκης), Τ.Κ. 54627,
Τ. 2310.567.548, F. 2310.567.548
Πάτρα: Καποδιστρίου 96-98, Τ.Κ. 26224, Τ. 2610.315.495, F. 2610.315.498
Καλαμάτα: Αριστομένους 113, Τ.Κ. 24100, Τ. 2721.099.570, F. 2721.025.286
Σπάρτη: Βρασίδου 90, Τ.Κ. 23100, Τ. 2731.089.185, F. 2731.089.310

Χρόνος Υλοποίησης Επενδυτικών Σχεδίων
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί

να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ(18) μήνες από την
ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Σε ποιους απευθύνεται η Δράση
Πολύ Μικρές, Μικρές & Μεσαίες
Επιχειρήσεις όλων των κλάδων

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση
55.000€ έως 400.000€

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

• Να τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 
31/12/17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις 
διαχειριστικές χρήσεις
• Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα 
θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
• Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης
της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
• Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά 
Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε
επιλέξιμο ΚΑΔ

Επιλέξιμες Δαπάνες

Περίοδος Υποβολών
Έναρξη: 11 Ιουνίου 2018

Λήξη: 17 Σεπτεμβρίου 2018

Η ∆ράση στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

• Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, 
νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, 
απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την 
εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
• Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:
- 2 τουλάχιστον γλώσσες
- Mobile responsive
- Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών 
πληρωμών
• Υπηρεσίες που αφορούν σε:
- φιλοξενία (hosting, collocation)
- σύνδεση στο διαδίκτυο
- ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
- ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
- ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας
- μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
• Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

ΨΗΦΙΑΚΟΣ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


