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Ο στόχος του προγράμματος 
Το πρόγραμμα Greece 2.0 στοχεύει στην Ψηφιακή Αναβάθμιση και ωρίμανση των 

μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με εκσυγχρονισμό της λειτουργείας τους, 

αναβάθμιση του τρόπου επικοινωνίας τους με το κοινό, αύξηση της ασφάλειας των 

υποδομών τους, δημιουργία περιβάλλοντος εμπιστοσύνης στις συναλλαγές τους και 

-φυσικά- να αποκτήσουν ψηφιακό εμπορικό πρόσωπο. 

 

Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας του προγράμματος για τις επιχειρήσεις είναι τα 

παρακάτω: 

- Πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ 

- Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο Πρόγραμμα 

- Έχουν συσταθεί πριν την 01.01.2022 

- Έχουν δραστηριότητα εμπορικού χαρακτήρα 

- Παρέχουν εργασία τουλάχιστον σε 1 εργαζόμενο (έστω και part time) 

 

To ύψος της επιδότησης 
Η επιδότηση καλύπτει το 90% της δαπάνης για απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων 

& υπηρεσιών και το ύψος της ορίζεται με βάση τον αριθμό των υπαλλήλων που 

απασχολεί. 

 
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα: 
 

ΜΕΓΕΘΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

(με βάση τον αριθμό των 
υπαλλήλων) 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 

VOUCHERS 
(μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης) 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ 900€ 1.000€ 90% 

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ 1.800€ 2.000€ 90% 

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ 3.600€ 4.000€ 90% 

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ 5.400€ 6.000€ 90% 

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ 9.000€ 10.000€ 90% 

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ 10.800€ 12.000€ 90% 

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ 13.500€ 15.000€ 90% 

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ 18.000€ 20.000€ 90% 
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Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης 
Ο χρόνος της υλοποίησης κάθε εργασίας διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό των 

υπαλλήλων κάθε επιχείρησης. Δηλαδή: 

- Έως 10 ΕΜΕ 

o Έναρξη υποβολής αιτήσεων (22/06/2022) 

o Λήξη υποβολής αιτήσεων (14/09/2022) 

o Έκδοση Voucher (15/09/2022) 

o Επικοινωνία με Netmechanics 

o Εξαργύρωση Voucher σε συνεννόηση με Netmechanics 

o Λήξη ισχύος Voucher (30/11/2022) 

- Από 11 έως 250 ΕΜΕ 

o Έναρξη υποβολής αιτήσεων (22/06/2022) 

o Λήξη υποβολής αιτήσεων (14/09/2022) 

o Έκδοση Voucher (15/09/2022) 

o Επικοινωνία με Netmechanics 

o Εξαργύρωση Voucher σε συνεννόηση με Netmechanics 

o Λήξη ισχύος Voucher (31/03/2023) 

 

Η διαδικασία για να υποβληθεί η αίτηση 
Βήμα 1. Η αίτηση υποβάλλεται εδώ από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει 

νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις 

φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet)  

Βήμα 2. Επιβεβαιώνει την ταυτότητα της επιχείρησης → Μεταβαίνει στο ασφαλές 

περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα 

(ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία 

αυθεντικοποίησης χρηστών.  

Βήμα 3. Εφόσον ο έλεγχος των διαπιστευτηρίων είναι επιτυχής, ο χρήστης 

εισέρχεται για πρώτη φορά στο σύστημα, ξεκινά η διαδικασία δημιουργίας της 

Αίτησης Επιχορήγησης  

Βήμα 4. Πριν την ολοκλήρωση και υποβολή της αίτησης, ο χρήστης καλείται επίσης 

να δηλώσει και να επιβεβαιώσει τον αριθμό ενός προσωπικού κινητού τηλεφώνου, 

το οποίο θα είναι και το μέσο επικοινωνίας και αποστολής των επιταγών (vouchers) 

σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης. 

 

 

 

 

 

https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/


 
 

 - 4 - 

Η διαδικασία για την αγορά των επιδοτούμενων 

ψηφιακών λύσεων 
Βήμα 1. Λήψη των επιταγών (vouchers) → Τα vouchers θα εμφανιστούν στο 

λογαριασμό του δικαιούχου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος (στη 

φόρμα της Αίτησής του). Επίσης, θα αποσταλούν στο επιβεβαιωμένο κινητό 

τηλέφωνο που έχει δηλώσει μέσω SMS.  

Βήμα 2. Επιλογή προϊόντων → Οι δικαιούχοι μπορούν να προμηθεύονται τις 

ψηφιακές λύσεις της επιλογής τους από τον εγκεκριμένο προμηθευτή τους.  

Βήμα 3. Παραγγελία προϊόντων → Ο δικαιούχος συμφωνεί με τον Προμηθευτή για 

την ψηφιακή λύση που θα προμηθευτεί στο πλαίσιο του Προγράμματος και 

προχωρά στην αγορά του.  

Βήμα 4. Δέσμευση vouchers → Μετά την παραγγελία, ο δικαιούχος παραδίδει στoν 

Προμηθευτή:  

• Το voucher του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος του κόστους του 

προϊόντος/προϊόντων  

• Τον κωδικό μίας χρήσης που εκδίδεται επί τόπου και αποστέλλεται στο κινητό και 

ισχύει μόνο για λίγα λεπτά. 

 

ΔΕΝ μπορούν να λάβουν την επιδότηση 
Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς δεν μπορούν να 

λάβουν την επιδότηση: 

• Πρωτογενής παραγωγή γεωργικών προϊόντων  

• Αλιεία  

• Υδατοκαλλιέργεια  

• Δραστηριότητες προετοιμασίας γεωργικών προϊόντων για την 1η 

πώληση  

Επιπλέον, στο πλαίσιο του Προγράμματος, εξαιρούνται συγκεκριμένες 

δραστηριότητες, οι οποίες δεν αποτελούν δραστηριότητες εμπορικού χαρακτήρα. 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα: 

☏ 2810 320 530 

✉ sales@netmechanics.gr 

         https://www.netmechanics.gr/el/epikoinonia-14 
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