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ΕΣΠΑ 2014-2020: ΕΠΑνΕΚ 
 

Περίληψη της Δράσης 
 

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» 
 

Σκοπός 
Η ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, με έμφαση στον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Ο 
προϋπολογισμός της δράση ανέρχεται σε €50 εκ. 

Δικαιούχοι   
& 

Προϋποθέσεις 
Συμμετοχής 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (έως 250 ΕΜΕ και έως 
€50 εκ. Κύκλο Εργασιών ή €43 εκ. σύνολο Ισολογισμού), με τουλάχιστο δύο (2) 
πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις μέχρι 31/12/2017. 
 
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

✓ Να διαθέτουν την ιδιότητα της μικρομεσαίας επιχείρησης. 

✓ Να διαθέτουν τουλάχιστο έναν επιλέξιμο ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης. 

✓ Από την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου να ανέλθουν κατά μία βαθμίδα 

ψηφιακής κατάταξης (με βάση αντίστοιχο ερωτηματολόγιο), εκτός από τις 

επιχειρήσεις που βρίσκονται ήδη στην ανώτατη βαθμίδας (Α). 

✓ Να εξασφαλίζεται τουλάχιστο το 60% της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή της 

αίτησης. 

✓ Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια. 

✓ Να εμφανίζουν τουλάχιστο ένα θετικό αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και 

αποσβέσεων (EBITDA) την τελευταία τριετία (λαμβάνοντας υπόψη και το έτος 

2018 – φορολογικό έτος 2017). 

✓ Να δεσμευτούν με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την 

ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες 

παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία 

(ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το 

ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών στα πλαίσια 

του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για 

την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο 

προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ). 

✓ Να μην περιλαμβάνονται ως Δικαιούχοι στην υπ αρ 606/9.9.2015 Απόφαση 

Ανάκλησης Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων στο πλαίσιο της 

Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για 

την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων (digi-retail)», του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» 

της ΚτΠ Α.Ε. του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνιών (ΑΔΑ 

68ΤΥ65ΦΘΘ-2ΥΔ), στην υπ αρ 377/2.3.2016, Απόφαση Ανάκλησης 

Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης 

Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων 

ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. 

(ΑΔΑ 7ΦΡΨ4653ΟΞ-ΨΔΕ), στην υπ αρ 605/9.9.2015, Απόφαση Ανάκλησης 

Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης 

Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση ξενοδοχειακών και Τουριστικών 

καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων 

ηλεκτρονικών κρατήσεων (digi-lodge), του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. 

(6ΑΑ9465ΦΘΘ-7ΝΞ)καθώς και στην υπ αρ 4401/13.6.2016, Απόφαση Ανάκλησης 

Χρηματοδότησης - Ένταξης Πράξεων δικαιούχων, στο πλαίσιο της Δράσης 

Κρατικών Ενισχύσεων ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την υλοποίηση 

Επενδύσεων στον τομέα του Ψηφιακού Ευρυζωνικού Περιεχομένου (digi-content), 

του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της ΚτΠ Α.Ε. (ΩΥ5Κ4653ΟΞ-6ΙΝ). 
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✓ Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο 

παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της 

ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 

100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για 

λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) 

προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου 

δικαιώματος της ενίσχυσης. 

Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0% - 100% 

1. Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών-
λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα 
συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και 
το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα ή εξυπηρετητής με 
το συνοδευτικό εξοπλισμό δικτύωσης με τη μορφή του 
Infrastructure as a Service (IAAS) 

 

2. Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & 
καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς 
(Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή 
(access points, antennas κτλ.)] 

 

3. Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)  

4. Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)  

5. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, 
Διαδραστικοί πίνακες, 3d printers, set top boxes κλπ) 

10% 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 0% - 100% 

1. Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ  

2. Ανάπτυξη/Αναβάθμιση ιστοσελίδας (θα λειτουργεί σε 2 
γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – 
mobile responsive ή dedicated mobile version) 

έως 2.500€ 

3. Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού 
καταστήματος e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς 
και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile 
responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται 
από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και 
ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμο από ΑΜΕΑ) 

έως 4.000€ 

4. Συμμετοχή σε Εγχώριες και Εξωχώριες Ηλεκτρονικές 
Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν 
δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό 
καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς 
επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και 
κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε 
προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε 
ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ, 

 

5. Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων (credit control 
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών. 

 

6. Εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν στη 
βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών 
διεργασιών (τύπου ERP, SCMS, WMS,PMS) 

 

7. Εξειδικευμένα προγράμματα διαχείρισης πελατών ή 
προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS κλπ) 
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8. Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα 
της επιχείρησης  

70% 

9. Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0% - 25% 

1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)  

2. Σύνδεση στο Διαδίκτυο   

3. Υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads)  5% 

4. Παρουσία στα Social media  Έως 1.000€ 

5. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης  5% 

6. Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του 
ηλεκτρονικού καταστήματος  

 

7. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής 
ασφάλειας  

10% 

8. Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και 
μεταφοράς δεδομένων  

10% 

9. Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου  5% και έως 2.500€ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) 

40% και μέχρι 20.000€ 

1. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με 
την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, 
άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της 
ΥΑΕΚΕΔ). 

12.000 ανά ΕΜΕ. 
Δεν είναι επιλέξιμη η 

πρόσληψη συζύγων και 
συγγενών α’ και β’ 

βαθμού. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3+4 < 40% του προϋπολογισμού. 

Προϋπολογισμός €5.000 έως €50.000 

Επιχορήγηση 50% 

Χρονικός 
Προγραμματισμός 

• Η ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων στο ΠΣΚΕ θα 
πραγματοποιηθεί μεταξύ 11/06/2018 - 17/09/2018. 

• Ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης της Δράσης (04/06/2018). Για τις δαπάνες 
παροχής υπηρεσιών, ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών 
ορίζεται η υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

• Υλοποίηση της επένδυσης έως 12 μήνες από την εγκριτική απόφαση. 

 


