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ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 
 

 
Η ΔΡΑΣΗ Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» είναι η υιοθέτηση 

σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες 
τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας 
ηλεκτρονικών πληρωμών.  

Το Πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την 
απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων. 

 
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

 

Ενισχύονται υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν 
αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 
 Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. 
 Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ) 
 Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση σε όρους 

Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) από 0 έως 250 ΕΜΕ. Σε περίπτωση 
επιχειρήσεων που έχουν συσταθεί μεταξύ 01.01.2021-31.12.2021, για τον 
υπολογισμό των ΕΜΕ θα πραγματοποιηθεί αναγωγή σε 12μηνη διάρκεια 
από το Πρόγραμμα. 

 Λειτουργούν νόμιμα  
 Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης 

Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική 
Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και 
τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

 
ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

 
α/α Ονομαστική Αξία 

Voucher 
(Μέγιστο ποσό 
ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιμη 
δαπάνη 

Ένταση 
ενίσχυσης 

Κατηγορία 1 €150 €150 100% 
Κατηγορία 2 Αριθμός Οχημάτων * 

€1.125,00 
Αριθμός Οχημάτων * 

€1.125,00 
90% 

Κατηγορία 3 €300 €300 100% 
Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων 

ΦΗΜ * 
€112,50 

Αριθμός δηλωμένων 
ΦΗΜ * 
€112,50 

90% 

Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων 
ΕΑΦΔΣΣ προς 

αντικατάσταση * 
€350,00 

Αριθμός δηλωμένων 
ΕΑΦΔΣΣ προς 

αντικατάσταση * 
€350,00 

100% 

Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων 
ΦΗΜ προς 

αντικατάσταση * 
€150,00 

Αριθμός δηλωμένων 
ΦΗΜ προς 

αντικατάσταση * 
€150,00 

100% 
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Κάθε επιταγή μπορεί να καλύπτει μία (1) επιδοτούμενη λύση η προμήθεια των 
οποίων πραγματοποιείται με μία (1) συναλλαγή. 
 
Η ενίσχυση καταβάλλεται επί πλήρως εξοφλημένων, εκ μέρους της 
ωφελούμενης επιχείρησης, δαπανών. Ως «πλήρως εξοφλημένη» δαπάνη για τους 
σκοπούς του Προγράμματος νοείται η δαπάνη για την οποία έχουν ήδη 
καταβληθεί από την ωφελούμενη επιχείρηση: 
 Το υπόλοιπο (πλην ποσού επιδότησης) της καθαρής αξίας της συναλλαγής 

όπου αυτό ισχύει, 
 Το σύνολο του ΦΠΑ 

Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 2: 
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένα (1) ενεργό επαγγελματικό όχημα, όπως προκύπτει από δήλωση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί 
αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων 
επαγγελματικών οχημάτων της. 
 
Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 4: 
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένας (1) ενεργός ΦΗΜ τύπου ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, όπως προκύπτει από σχετική 
εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί 
αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών ΦΗΜ 
της (συνδυασμό ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ). 
 
Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 5: 
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένας (1) ενεργός ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο 
Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό 
κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών ΦΗΜ τύπου ΕΑΦΔΣΣ. 
 
Ειδικά για επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση στην Κατηγορία Ενέργειας 6: 
Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον 
ένας (1) παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχει ήδη διακόψει την λειτουργία του, 
όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή με κωδικό «ΠΑΥΣΗ» στο Φορολογικό 
Μητρώο της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που 
υπερβαίνει τον αριθμό των παλαιών προδιαγραφών ΦΗΜ που έχουν ήδη 
καταστεί ανενεργοί. 

 
ΥΠΟΒΟΛΕΣ Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3), 

μπορούν να υποβάλλονται από 22 Ιουνίου 2022 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022. 
Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνεται έως τη 30 
Νοεμβρίου 2022. 
 
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6), 
μπορούν να υποβάλλονται από 5 Οκτωβρίου 2022, έως και 15 Δεκεμβρίου 2022. 
Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών μπορεί να γίνεται έως τη 
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Κάθε δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων 
σε μία ή παραπάνω Κατηγορίες Ενεργειών. 
 
Συνολική τιμολόγηση/εξόφληση: Δεδομένου του χαρακτήρα του Προγράμματος, 
της χρήσης voucher και της απαίτησης για δημόσια επιχορήγηση επί εξοφλημένων 
δαπανών, κάθε επιδοτούμενη λύση θα πρέπει να τιμολογείται από εγκεκριμένο 
Πάροχο Ψηφιακών Λύσεων. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να εξοφλούν το υπόλοιπο 
(πλην επιχορήγησης) καθαρό ποσό, καθώς και το σύνολο του ΦΠΑ, ενώ η διαφορά 
καλύπτεται από το voucher. Με την εξαργύρωση του voucher το φορολογικό 
παραστατικό θα πρέπει να λογίζεται ως συνολικά εξοφλημένο. 
 
Οι προμηθευτές είναι εξολοκλήρου υπεύθυνοι για την επιλογή των κατάλληλων 
λύσεων, οι οποίες θα πρέπει να  ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις του 
Προγράμματος. 
 

α/α  ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  ΑΝΩ ΟΡΙΟ 
Κατηγορία 1 Αντικατάσταση 

EFT/POS 
Αγορά ή 
χρονομίσθωση 
EFT/POS νέων 
προδιαγραφών μέχρι 
3 έτη 
 

2 ανά επιχείρηση 

Κατηγορία 2 Τιμολόγηση επί 
αυτοκινήτου και 
εν γένει 
υποστήριξη της 
έκδοσης 
και διακίνησης 
παραστατικών εν 
κινήσει 

Αγορά εξοπλισμού 
φορητής συσκευής, 
θερμικού εκτυπωτή. 
Αγορά ή συνδρομή για 
2 έτη για σύστημα ERP 
συμβατό με myDATA ή 
παρόχου ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης για 
έκδοση παραστατικών 
επί αυτοκινήτου 
(διαδικασία έκδοσης 
παραστατικών με 
φορητές συσκευές 
κατά την διανομή 
αγαθών x-van) 
 

Έως τον αριθμό 
των 

καταχωρημένων 
επαγγελματικών 

οχημάτων της 
επιχείρησης 

Κατηγορία 3 Πάροχος 
ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης 

Δαπάνη υπηρεσιών 
πιστοποιημένου 
παρόχου ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης μέχρι 3 
έτη. Ως πάροχος 
ηλεκτρονικής 
τιμολόγησης νοούνται 
μόνο επιχειρήσεις που 
έχουν αδειοδοτημένα 
λογισμικά από την 
ΑΑΔΕ 
 

------ 
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Κατηγορία 4 Αναβάθμιση 
ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ 
για διασύνδεση 
με POS 

Δαπάνη τεχνικού με 
επιτόπια επίσκεψη για 
αναβάθμιση firmware 
των ταμειακών 
συστημάτων (πλην 
ΕΑΦΔΣΣ) των 
επιχειρήσεων ώστε να 
υιοθετήσει 
πρωτόκολλο 
επικοινωνίας 
με EFT/POS καθώς και 
άλλες λειτουργίες 
ασφάλειας και 
επικοινωνίας με κύρια 
την δυνατότητα 
επόμενων 
απομακρυσμένων 
αναβαθμίσεων. Στη 
δαπάνη 
περιλαμβάνεται και 
η 
ενσύρματη/ασύρματη 
διασύνδεση με το POS 

Έως τον αριθμό 
των ήδη 

δηλωμένων 
ΦΗΜ 

Κατηγορία 5 Αντικατάσταση 
ΕΑΦΔΣΣ 

Δαπάνη αγοράς νέου 
ταμειακού 
συστήματος 
για αντικατάσταση 
των ΕΑΦΔΣΣ 

Έως τον αριθμό 
των ήδη 

δηλωμένων 
ΕΑΦΔΣΣ 

Κατηγορία 6 Αντικατάσταση 
ΦΗΜ 
παλαιών 
προδιαγραφών 

Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ 
(του τύπου ΦΤΜ και 
ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής 
συσκευής παλαιών 
προδιαγραφών που 
δεν μπορεί να 
διασυνδεθεί με το ΠΣ 
ΦΗΜ 

Έως τον αριθμό 
των ήδη 

δηλωμένων 
ΦΗΜ 

 
Είναι δυνατός ο συνδυασμός ενισχύσεων μεταξύ των κατηγοριών (2), ή (3) 
διαζευκτικά (μία εκ των δύο) και επιπλέον, οποιωνδήποτε εκ των κατηγοριών (1), 
(4), (5) και (6). 
 

 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 162.440.000 ευρώ. 


