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Πρέβεζα 24/02/2023 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΕΣΠΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα  αιτήσεων ,  για τον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων.  

  Το  Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του, ότι ξεκίνησε από χθες Πέμπτη, 23 

Φεβρουαρίου, η υποβολή αιτήσεων στη δράση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» με προϋπολογισμό 

ύψους 300 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια ενίσχυσης επιχειρήσεων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. 

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», εστιάζει σε επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της 

ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ώστε να βελτιώσουν την παραγωγική διαδικασία και τη λειτουργική 

τους ευελιξία, αναβαθμίζοντας, τελικά, την ανταγωνιστικότητα τους και τη θέση τους στις διεθνείς αγορές. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ http://app.opske.gr/ ). 

Η Δέσμη χωρίζεται σε τρεις Δράσεις: 

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα 

ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και 

στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. 

 Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60% 

 Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€. 

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν 

στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ 

που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. 

 Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50% 

 Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€. 

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη 

ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε 

τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης. 

 Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60% 

 Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€. 

  

http://app.opske.gr/


Σε ποιους απευθύνεται 

Δικαιούχοι στη Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

 Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.  

 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) 

τουλάχιστον (1) έτος.  

 Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 

προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .  

 Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν 

από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. 

Δικαιούχοι στη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ 

Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

 Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 

 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για 

ένα (1) έτος. 

 Να διαθέτουν ένα (1) τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την υποβολή της αίτησης 

χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ). 

 Η επένδυση να αφορά αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο Παράρτημα XI – EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ).Να έχουν πέντε (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το 

ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης.  

 Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 

παρούσας Πρόσκλησης.  

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση 

του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο 

συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη 

επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση 

του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η απόφαση 

ένταξης. 

Δικαιούχοι στη Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει: 

 Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση. 

 Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) 

τουλάχιστον έτος. 

 Να διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που 

προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

 Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης 

ενίσχυσης. 

 Να συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο το βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της 

Πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του 

εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Με τον όρο 



συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη 

επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων όπου είναι δυνατή η χρήση του 

εξοπλισμού ή/και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, θα ανακαλείται η 

Απόφαση Ένταξης. 

Περίοδος υποβολής από 23/2/2023 (έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού) 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και 

ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ. 

 

 


