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Πρέβεζα 22/06/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ψηφιακά εργαλεία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων . 

 

Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, για τα τρία σημαντικά 

προγράμματα που αφορούν τις  μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στα πλαίσια της Δράσης «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός ΜΜΕ», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. 

Το πρώτο πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής 

ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ 

φάσμα κλάδων της οικονομίας. 

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου 

να: 

1)εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία, αναβαθμίσουν τον 

τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid 

workplace), 

2)ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

3)αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της 

αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 



Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) 

που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. 

Το πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» στοχεύει στην 

ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, και 

στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 

παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν 

στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας: 

1)στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, 

2)στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας), 

3)στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή 

εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα. 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

θα παρέχει ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Τέλος το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» στοχεύει στην υιοθέτηση σύγχρονων 

ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης 

φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. 

Το Πρόγραμμα 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. 

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου 

να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες Ενεργειών: 



1)Αντικατάσταση EFT/POS. 

2)Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει. 

3)Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 

4)Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. 

5)Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ. 

6)Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών. 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) 

που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. 

Οι αιτήσεις των τριών προγραμμάτων ξεκινούν σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου μέσω της ιστοσελίδας 

https://digitalsme.gov.gr/ 
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