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ΣΚΟΠΟΣ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών 
εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης 
διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας 
ηλεκτρονικών πληρωμών, αποσκοπώντας: 

• στη βελτίωση της παραγωγικότητας, 
• στην αύξηση της ασφάλειας συναλλαγών, 
• στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης. 
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ; 
Yφιστάμενες ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πληρούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 
1. Έχουν ιδρυθεί / συσταθεί πριν την 01.01.2022. 
2. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ. 
3. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο 

Πρόγραμμα. 
4. Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους 

εξαρτημένης εργασίας η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων 
Εργασίας (ΕΜΕ) αθροίζει από 0 έως 250,00 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας. 

5. Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος 
ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης) 6.Λειτουργούν νόμιμα και συμμορφώνονται 
με τη σχετική ενωσιακή και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία. 

6. Συνιστούν νομική οντότητα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ι.Κ.Ε, ΚοινΣΕπ, Συνεταιρισμός) ή 
Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία. 

7. Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση. 
8. Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης. 
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9. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει ως ενιαία 
επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από το παρόν Πρόγραμμα, δεν 
υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος 
και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη). 

10. Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 4488/2017 (αφορά 
σε πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας). 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ 
Επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Κάθε δικαιούχος: 

• δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή περισσότερων λύσεων. Κάθε 
επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά, με μέρος της εξόφλησης 
να προέρχεται από την εξαργύρωση επιταγής του Προγράμματος (δημόσια 
χρηματοδότηση) και 

• μπορεί να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για αγορά λύσεων σε μία ή παραπάνω 
Κατηγορίες Ενεργειών, εφόσον πληροί τα γενικά και ειδικά (ανά κατηγορία) κριτήρια 
επιλεξιμότητας. 

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με 
αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. 
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Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών: 
Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν 
προκειμένου να υλοποιήσουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες Κατηγορίες 
Ενεργειών: 

• Κατηγορία 1: Αντικατάσταση EFT/POS 
• Κατηγορία 2: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου / διακίνηση παραστατικών εν κινήσει. 
• Κατηγορία 3: Λήψη υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. 
• Κατηγορία 4: Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS. 
• Κατηγορία 5: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ. 
• Κατηγορία 6: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών. 

Dataspot - Ι. ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

https://www.sotiriadis.com.gr


Κατηγορίες Σχετικές δαπάνες Άνω όριο

Κατηγορία 1 Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων 
προδιαγραφών μέχρι 3 έτη 2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 2

Αγορά εξοπλισμού φορητής συσκευής (τάμπλετ), 
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 τη 

διανομή αγαθών x-van)

Έως τον αριθμό των 
καταχωρημένων 
επαγγελματικών 
οχημάτων της 
επιχείρησης

Κατηγορία 3

Δαπάνη υπηρεσιών πιστοποιημένου παρόχου 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέχρι 3 έτη. Ως πάροχος 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης νοούνται μόνο 
επιχειρήσεις που έχουν αδειοδοτημένα λογισμικά 

από της ΑΑΔΕ
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Κατηγορία 4

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 τη δυνατότητα επόμενων 
απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη 
περιλαμβάνεται και η ενσύρματη.ασύρματη 

διασύνδεση με το POS

Έως τον αριθμό των 
ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 5 Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για 
αντικατάσταση των ΕΑΦΔΣΣ

Έως τον αριθμό των 
ήδη δηλωμένων 

ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 6
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

Κατηγορίες Σχετικές δαπάνες Άνω όριο
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 
162.440.000€. 

Κατηγορίες Προϋπολογισμός

Κατηγορία Ενέργειας 1 15.000.000 €

Κατηγορία Ενέργειας 2 20.000.000 €

Κατηγορία Ενέργειας 3 33.210.000 €

Κατηγορία Ενέργειας 4 37.000.000 €

Κατηγορία Ενέργειας 5 45.500.000 €

Κατηγορία Ενέργειας 6 11.730.000 €
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ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
Κατηγορίες Αξία Voucher (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης) Ένταση ενίσχυσης

Κατηγορία 1 150 € 100%

Κατηγορία 2 Αριθμός οχημάτων * 1.250 € 90%

Κατηγορία 3 300 € 100%

Κατηγορία 4 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * 112,50 € 90%

Κατηγορία 5 Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς αντικατάσταση * 
350€ 100%

Κατηγορία 6 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς αντικατάσταση * 
150 € 100%
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Κατηγορία 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. 
Κατηγορία 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). 
Κατηγορία 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. 
Κατηγορία 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. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Για όλες τις κατηγορίες ενεργειών: 
• Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ 
• Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ 
• Μήνες λειτουργίας 
Συμπληρωματικά και μόνο για τις Κατηγορίες 1 & 3: 
• Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε εξαιρουμένους ΚΑΔ της 
υποχρέωσης ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014) 

• Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή 
Συμπληρωματικά και μόνο για την Κατηγορία 2: 
• Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις υπηρεσίες 
Μεταφορών. 

• Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή 
Συμπληρωματικά και μόνο για τις Κατηγορίες 4, 5 & 6: 
• Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς 
κλάδους ΚΑΔ RIS3 

• Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική περιοχή 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει τους κωδικούς 
(username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες 
της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet). 

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισέρχεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης 
Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και δημιουργεί νέα αίτηση. 

1. Παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο 
πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει 
ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με τους όρους και του Προγράμματος.  

2. Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών 
διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 1, 2 & 3: 
• Αιτήσεις Χρηματοδότησης από δυνητικούς δικαιούχους από 22/06/2022 έως και 

14/09/2022. 
• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες 
Ενεργειών, έως και 30/10/2022. 

• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος ορίζεται η 31/01/2023. 

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες 4, 5 & 6: 
• Αιτήσεις Χρηματοδότησης από δυνητικούς δικαιούχους από 05/10/2022 έως και 

15/12/2022. 
• Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες 
Ενεργειών έως και 31/03/2023. 

• Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 
Προγράμματος ορίζεται η 31/05/2023. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
• Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ Κύκλος Εργασιών προς ΕΜΕ 
• Μήνες Λειτουργίας 
• Η κύρια δραστηριότητα εμπίπτει σε ΚΑΔ Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους 
ΚΑΔ RIS3 

• Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική 
περιοχή 

Η αξιολόγηση είναι συγκριτική. Οι αιτήσεις εγκρίνονται βάσει της βαθμολογικής 
τους κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΛΥΣΕΩΝ 
Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1. Λήψη επιταγής (voucher) 
2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών 
3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers 
4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers 
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2310 577037


info@sotiriadis.com.gr 


www.sotiriadis.com.gr 

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή 
διευκρίνιση.
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