
 
 
 

Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων 

 
Υποκατάστημα: Γιαννιτσών 94 T.K. 54627 – Κεντρικό: Αγ. Γεωργίου 50 T.K. 56727 Νεάπολη Θεσσαλονίκη 

 
                        www.neda.com.gr                           info@neda.com.gr                         2310 672673 & 2310 619329  

  

 

[1] 
 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ των 

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 180 εκ. € 

και ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 1.000€ έως 20.000€.  Η ένταση της 

ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 90% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες: 

• Εφαρμογές Εμπορικού Λογισμικού/διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων 

• Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (CRM Διαχείριση πελατειακών 

σχέσεων για τομείς Πωλήσεων, Marketing, Service) 

• Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS – Warehouse Management) 

• Υπηρεσίες πιστοποιημένης ηλεκτρονικής τιμολόγησης (μέσω παρόχου) 

• Εφαρμογές Λιανικής 

• Εφαρμογές enterprise mobility (SFA-Merchandising, xVan, Service, Medical 

Representative) 

• Εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυίας και Ανάλυσης δεδομένων (BI, reporting & data 

analysis tools) 

• Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerce) 

• Απαιτεί από τον επιδοτούμενο την εξόφληση του συνόλου του ΦΠΑ και της αξίας που 
του αναλογεί (10%) και για το υπόλοιπο ποσό, μεταφέρει το voucher στον προμηθευτή 
ο οποίος μετά θα το εξαργυρώσει από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ). Άρα 
απαιτεί ελάχιστο κεφάλαιο από τη μεριά της επιχείρησης. 

 
• Δίνει κίνητρα φοροελάφρυνσης, ανάλογα με το ύψος της επένδυσης. 
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Με δεδομένες επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, θεωρούμε πως είναι μεγάλη ευκαιρία να 
το αξιοποιήσουμε και να επωφεληθείτε : 
 
 
 

• Αναβάθμιση εφαρμογής σε μεγαλύτερη κατηγορία  
 

• Προσθήκη νέων χρηστών εφόσον απαιτούνται 
 

• Προμήθεια συστήματος διαχείρισης αποθήκης WMS, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
στον οργανισμό σας να αποφασίζει σχετικά με τις καθημερινές επιχειρησιακές 
διαδικασίες, να μειώνει την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, να βελτιστοποιεί το 
κόστος και να διαχειρίζεται τους πόρους των αποθηκών 

 
• CRM: Καινοτομικό σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων που καλύπτει όλες τις 

ενέργειες των τμημάτων Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Service 
(SLAs) 
 

• Δυναμικές, καινοτόμες Mobile εφαρμογές (XVAN, Sales Force Automation, SFA, 
Service, Medical Representative , Pocketbiz) που καλύπτουν κάθε επαγγελματική 
δραστηριότητα 
 
 

• Προσθήκη υποσυστημάτων όπως  Advanced Ηλεκτρονικά Βιβλία (MyData)  ένα 
ειδικά σχεδιασμένο Dashboard για τις εργασίες my DATA, καταφέρνει να συγκεντρώσει, 
να αυτοματοποιήσει και να επιταχύνει όλες τις εργασίες που αφορούν την Αποστολή – 
Λήψη και τον χαρακτηρισμό των εγγραφών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
πλατφόρμας my DATA.) 
 
 
 
 

Τα στελέχη της Neda Intelligent Media βρίσκονται στη διάθεση σας για κάθε επιπλέον 
πληροφορία αλλά και για να σας καθοδηγήσουν ώστε να προχωρήσετε στα επόμενα βήματα 

 
 
 

Θα χαρούμε να επικοινωνήστε μαζί μας 
Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 -17:00 

Τ. 2310 6272673 - 2310619329 
E. Info@neda.com.gr 
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Ακολουθεί πίνακας με τις κατηγορίες των επιχειρήσεων, βάσει ΕΜΕ 

 (Ενεργές μονάδες εργασίας) 

 

A. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης 

(μ) 

Ονομαστική Αξία Voucher(s) 

(Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 

Δαπάνη 

Ένταση Ενίσχυσης 

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ €900,00 €1.000,00 90% 

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ €1.800,00 €2.000,00 90% 

 

B. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία 

Voucher(s) (Μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 

Δαπάνη 

Ένταση Ενίσχυσης 

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ €3.600,00 €4.000,00 90% 

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ €5.400,00 €6.000,00 90% 

 

C. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης Ονομαστική Αξία 

Voucher(s) (Μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 

Δαπάνη 

Ένταση Ενίσχυσης 

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ €9.000,00 €10.000,00 90% 

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ €10.800,00 €12.000,00 90% 

 

D. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

(Α) (Β) (Γ) (Δ) 

Μέγεθος Επιχείρησης  Ονομαστική Αξία 

Voucher(s) (Μέγιστο ποσό 

ενίσχυσης) 

Μέγιστη Επιλέξιμη 

Δαπάνη 

Ένταση Ενίσχυσης  

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ €13.500,00 €15.000,00 90% 

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ €18.000,00 € 20.000,00 90% 
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