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Πρόγραμμα III: «Ψηφιακές Συναλλαγές» 

 

1. Αντικείμενο - Σκοπός του προγράμματος 

Η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες 

τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας 

των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της 

φορολογικής τους συμμόρφωσης. 

2. Δικαιούχοι του Προγράμματος 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και έχουν 

ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022. 

3. Ύψος και ένταση της Ενίσχυσης 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) 

ανά 6 επιμέρους κατηγορίες: 

 

α/α 

Ονομαστική Αξία 

Voucher (Μέγιστο 

ποσό ενίσχυσης) 

Μέγιστη επιλέξιμη 

δαπάνη 

Ένταση ενίσχυσης 

Κατηγορία 1 €150,00 €150,00 
100% 

Κατηγορία 2 Αριθμός Οχημάτων 

€1.125,00 

Αριθμός Οχημάτων  

€1.125,00 
90% 

Κατηγορία 3 €300,00 €300,00 
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% 

 

 



Επενδύουμε στην 

ανάπτυξη και την 

καινοτομία, 

εξελισσόμαστε από 

κοινού 

4 o b s  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  α ν ά π τ υ ξ η ς  &  κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς  

Μανωλάκη 9-11Γ 

41222, Λάρισα 

3ος Όροφος 

Τ: 2414 000 982 

Φ: 2410 616 003 

@: info@4obs.gr 

W: 4obs.gr 

 

 

4. Επιλέξιμες δαπάνες 

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. 

5. Αιτήσεις Χρηματοδότησης δικαιούχων 

Η αίτηση υποβάλλεται στον δικτυακό τόπο https://digitalsme.gov.gr/ από εκπρόσωπο της 

επιχείρησης. 

6. Πρόσκληση Προγράμματος – Χρονοδιάγραμμα 

Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3) 

 Αιτήσεις  Χρηματοδότησης από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 

14 Σεπτεμβρίου 2022.  

 Πραγματοποίηση αγορών έως τη Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022. 

 Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου ορίζεται η Παρασκευή 30 

Δεκεμβρίου 2022.  

 Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 

Προγράμματος ορίζεται η Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023. 

Κατηγορίες τέσσερα (4), πέντε (5) και έξι (6): 

 Αιτήσεις  Χρηματοδότησης  από την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022, έως και 

την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2022.  

 Πραγματοποίηση αγορών  έως τη Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023. 

 Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου ορίζεται η Παρασκευή 28 Απριλίου 

2023.  

 Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του 

Προγράμματος ορίζεται η Τετάρτη 31 Μαΐου 2023. 

 

https://digitalsme.gov.gr/

