
Βασικός Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ
Κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

ΥΠΟΒΟΛΕΣ
ΑΠΟ 23.02.2023 - ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ Π/Υ
ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (FiFo)

SEV InfoDesk
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
Δυνατότητα ενίσχυσης και των
επιχειρήσεων Franchise

Γιάννης Χάμπας, Associate Advisor 
E: jhambas@sev.org.gr 
Τ: +30 211 5006 141

ΔΙAΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ
9 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Προκήρυξη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 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.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ € 90.000.000

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

50% για το σύνολο της χώρας - 60% για περιοχές
Δίκαιης Μετάβασης

Δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του
μεγαλύτερου Κ.Ε. της τελευταίας τριετίας.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

Δαπάνες Εξοπλισμού: Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου, αναβάθμιση
εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με
εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, κ.λπ.
Δαπάνες Λογισμικού: Σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης
επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κλπ),
επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας,
διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης
παραγωγής, κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική υποστήριξη για την
παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή
παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην
επένδυση.
Έμμεσες Δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Από € 18.000 έως € 30.000 

https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/VasikosPsifMetasxMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/VasikosPsifMetasxMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/VasikosPsifMetasxMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/VasikosPsifMetasxMmE.pdf


Προηγμένος Ψηφιακός
Μετασχηματισμός ΜμΕ
Διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής ωριμότητας
των επιχειρήσεων με ολοκληρωμένεςεπενδύσεις σε νέες
ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ
ΑΠΟ 23.02.2023 - ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ Π/Υ
ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (FiFo)

SEV InfoDesk
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
Δυνατότητα ενίσχυσης και των
επιχειρήσεων Franchise

Γιάννης Χάμπας, Associate Advisor 
E: jhambas@sev.org.gr 
Τ: +30 211 5006 141

ΔΙAΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ
15 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Προκήρυξη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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 πέντε
(5) 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.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ € 150.000.000

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

10% - 50% βάσει περιφέρειας 

Δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του
μεγαλύτερου Κ.Ε. της τελευταίας τριετίας.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ)

Δαπάνες Εξοπλισμού: Εξελιγμένα συστήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων
ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα,
αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, κ.λπ.
Δαπάνες Εξοπλισμού για παραγωγή σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού
και προηγμένων ψηφιακών συστημάτων: Εξελιγμένα τεχνολογικά
συστημάτων και μηχανολογικός εξοπλισμός για την παραγωγή συστημάτων
και εξοπλισμού Industry 4.0, συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας,
συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, κ.λπ.
Δαπάνες Λογισμικού: Σύγχρονες εφαρμογές διοικητικού και οικονομικού
προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και
εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με εργαλεία Α.Ι.,
βελτιστοποίησης παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών,
κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Τεχνική υποστήριξη για την
παραμετροποίηση/ ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία
των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων, κ.λπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Από € 50.000 έως € 650.000 

https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/ProigmenosPsifMetasxMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/ProigmenosPsifMetasxMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/ProigmenosPsifMetasxMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/ProigmenosPsifMetasxMmE.pdf


Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Αιχμής ΜμΕ
Αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα
της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και κάλυψη επί μέρους αναγκών σε ΤΠΕ που
διευρύνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους.

ΥΠΟΒΟΛΕΣ
ΑΠΟ 23.02.2023 - ΕΩΣ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ Π/Υ
ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (FiFo)

SEV InfoDesk
ΓΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις
Δυνατότητα ενίσχυσης και των
επιχειρήσεων Franchise

Γιάννης Χάμπας, Associate Advisor 
E: jhambas@sev.org.gr 
Τ: +30 211 5006 141

ΔΙAΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟIΗΣΗΣ
18 ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ

Προκήρυξη

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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.
Το επενδυτικό σχέδιο να αφορά
αποκλειστικά τους επιλέξιμους ΚΑΔ
του Παραρτήματοςτης πρόσκλησης.
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.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ € 60.000.000

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

25% - 60% βάσει περιφέρειας και καθεστώτος ενίσχυσης

Δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του
μεγαλύτερου Κ.Ε. της τελευταίας τριετίας.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΓΚΑΚ) 

Δαπάνες Εξοπλισμού: Εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης
λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίησης των σταδίων της
αλυσίδας αξίας, παραγωγής/ αποθήκευσης/ μεταφοράς με ρομποτικά
συστήματα, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς
δεδομένων, κ.λπ.
Δαπάνες Λογισμικού: Εφαρμογές αυξημένης ευφυίας διοικητικού και
οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης
πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυσης δεδομένων με
εργαλεία Α.Ι., βελτιστοποίησης παραγωγής, αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών, κ.λπ.
Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών: Συμβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων
συστημάτων στη λειτουργία των ΜΜΕ, πιστοποίηση συστημάτων,
κ.λπ.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Από € 200.001 έως € 1.200.000 

ή Καν. Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/PsifMetasxAixmisMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/PsifMetasxAixmisMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/PsifMetasxAixmisMmE.pdf
https://www.sev.org.gr/wp-content/uploads/2022/12/PsifMetasxAixmisMmE.pdf

