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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Δράμα 23 Ιουνίου 2022 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

 

« ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜμΕ»   
 

ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 2.3 “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”,  

της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 
 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» της δράσης 

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» από το Ελλάδα 2.0. 

Σκοπός του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής 

ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, που 

δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας. 

 

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν 

προκειμένου να: 

 

 εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία 

 

 αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν  νέες μορφές 

υβριδικής εργασίας (hybrid workplace), 

 

 ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, 

περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

 

 αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, 

μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «Ψηφιακά Εργαλεία MME» θα παρέχει επιταγές 

(vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων 

ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική 

Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. 

 

Στον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα Ι), καταγράφονται αναλυτικά: 

 

 οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών 

δικαιούχων των επιταγών (vouchers) καθώς και όλες οι διαδικασίες που πρέπει να 
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ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του 

Προγράμματος που τους αφορούν,  

 οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές του επιλέξιμου επιχορηγούμενου εξοπλισμού, 

 οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επιλεξιμότητας) των δυνητικών 

προμηθευτών του επιχορηγούμενου εξοπλισμού καθώς και όλες οι διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθηθούν από πλευράς τους σε όλα τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του 

Προγράμματος που τους αφορούν, 

 καθώς και οτιδήποτε αφορά στη διαχείριση και υλοποίησή του Προγράμματος 

«Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του 

Προγράμματος (https://digitalsme.gov.gr) καθώς και μέσω του γραφείου υποστήριξης  

κατά τις ώρες 09:00-17:00 στο τηλέφωνο.: 2107001420 

Η Πρόσκληση του Προγράμματος θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες: 

 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://mindigital.gr/), 

 της ΚτΠ ΜΑΕ (https://www.ktpae.gr), 

 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 

(https://greece20.gov.gr/ 

 

Στο Επιμελητήριο Δράμας επίσης λειτουργεί την υπηρεσία Help Desk για b2b 

πληροφόρηση – υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του στα πλαίσια της 

ανταποδοτικής υπηρεσίας:    

 Με αποστολή mail: ccidrama@dramanet.gr και θέμα «ενημέρωση 

προγραμμάτων»   

 Με συμπλήρωση φόρμας στο «e-ραντεβού»   στο www.dramanet.gr  

 Με τηλέφωνο στο 2521022750 εσωτ. 1 

 

Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί και στον διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Δράμας 

www.dramanet.gr 

 

 
Επιμελητήριο Δράμας 
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