
ΨΗΦΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Υποβολή Αίτησης Δικαιούχου



Υποβολή Αιτήσεων (συνοπτικά)

◦ Εκπρόσωπος της επιχείρησης, που κατέχει τους κωδικούς TaxisNET της επιχείρησης, υποβάλλει 

αίτηση στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ)

◦ Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην 

υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών. 

◦ O χρήστης καλείται να δηλώσει και να επιβεβαιώσει τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου, όπου θα 

αποσταλεί και οι επιταγές (vouchers) σε περίπτωση έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης.

◦ Υποβολή αίτησης



◦ Μετάβαση στην ιστοσελίδα: https://digitalsme.gov.gr

◦ Επιλογή Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ» Περισσότερα

https://digitalsme.gov.gr/


◦ Επιλογή Πλατφόρμα δικαιούχου



◦ Επιλογή Συνέχεια



◦ Παροχή συναίνεσης για την 

επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων και την άντληση 

στοιχείων από τρίτες πηγές

◦ Εφόσον συμφωνείτε με τα όσα 

αναγράφονται επιλέγετε 

Συμφωνώ



◦ Είσοδος με 

διαπιστευτήρια Taxisnet



◦ Εισάγετε τους κωδικούς 

σας στο TaxisNet

◦ Σύνδεση



◦ Καταχωρήστε τον προσωπικό σας αριθμό κινητού τηλεφώνου



◦ Επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας τον κωδικό που λάβατε μέσω SMS



◦ Καταχωρήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)



◦ Επιβεβαιώστε πληκτρολογώντας τον κωδικό που λάβατε μέσω email



◦ Αίτηση Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα



◦ Δηλώνετε υπεύθυνα ότι η 

επιχείρησή σας καλύπτει τις 

προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

◦ Συμφωνώ



◦ Εφόσον υπάρχουν, δηλώνετε τις 
ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρησή 
σας εντός των ετών 2020, 2021 και 
2022

◦ Εφόσον υπάρχουν, δηλώνετε τις 
ενισχύσεις που έχουν λάβει 
συνδεδεμένες στην επιχείρησή σας 
επιχειρήσεις εντός των ετών 2020, 
2021 και 2022

◦ Επόμενο βήμα



◦ Δήλωση στοιχείων 

του πραγματικού 

δικαιούχου



◦ Δήλωση αριθμού ΕΜΕ, 

Κύκλου εργασιών και 

συνόλου ενεργητικού για 

τα έτη 2019, 2020 και 2021



◦ Έλεγχος και επιβεβαίωση στοιχείων αίτησης

◦ Οριστική υποβολή



◦ Η αίτηση 

χρηματοδότησης 

υποβλήθηκε επιτυχώς!



ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Ψηφιακά Εργαλεία ΜμΕ



Αξιολόγηση - Απόφαση έκδοσης 
αποτελεσμάτων

◦ Η διαδικασία αξιολόγησης (Κριτήρια)πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα 

μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

◦ Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας.

https://digitalsme.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ_I.pdf#page=39


Αγορά ψηφιακών λύσεων

◦ Λήψη επιταγής (voucher)

◦ Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών

◦ Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers

◦ Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers



Σας ευχαριστούμε!


