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I. Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων
ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης
φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III
απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια
και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της
ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

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.

Για τους σκοπούς του Προγράμματος
προβλέπονται έξι (6) διακριτές κατηγορίες
ενεργειών, στις οποίες κατανέμεται ο συνολικός
Προϋπολογισμός του Προγράμματος.

IΙ. Κατηγορίες Ενεργειών



IΙI. Δικαιούχοι
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Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος αφορούν υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που
ασκούν οικονομική δραστηριότητα και πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα III.
Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα.
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.
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.
Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
Δεν εκκρεμεί εις βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης κρατικής ενίσχυσης.
Πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις ανά Κατηγορία Ενεργειών (Άρθρο Γ.5, οι σχετικές
προϋποθέσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση υποβολής αίτησης στη συγκεκριμένη
κατηγορία)
Για την Κατηγορία 2. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν
δηλωμένα επαγγελματικά οχήματα στο ΠΣ Οχημάτων της ΑΑΔΕ.
Για την Κατηγορία 4. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν
δηλωμένους ενεργούς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) στο φορολογικό μητρώο.
Για την Κατηγορία 5. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν
δηλωμένους ενεργούς ΕΑΦΔΣΣ στο φορολογικό μητρώο.
Για την Κατηγορία 6. Πολύ Μικρές ή Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις που είχαν δηλωμένο
ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών στο φορολογικό μητρώο και διέκοψαν τη λειτουργία του
με κωδικό “ΠΑΥΣΗ”.

IV. Χρονοδιάγραμμα

Αιτήσεις Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» μπορούν να υποβάλλονται
από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως τη Δευτέρα 31
Οκτωβρίου 2022.



Ενέργεια: Αντικατάσταση EFT/POS
Επιλέξιμες Δαπάνες: Αγορά ή χρονομίσθωση EFT/POS νέων προδιαγραφών μέχρι 3 έτη
Ανώτατο Όριο: 2 ανά επιχείρηση

Κατηγορία 1

Ενέργεια: Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου και εν γένει υποστήριξη της έκδοσης και
διακίνησης παραστατικών εν κινήσει.
Επιλέξιμες Δαπάνες: 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 την διανομή αγαθών x-van).
Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των καταχωρημένων επαγγελματικών οχημάτων της
επιχείρησης.

Κατηγορία 2

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

Κατηγορία 3

V. Επιλέξιμες Ενέργειες Δαπάνες
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Ενέργεια: Αναβάθμιση ΦΤΜ, ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με POS
Επιλέξιμες Δαπάνες: 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
Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ

Κατηγορία 4



 Μέγιστο Ποσό Ενίσχυσης Μέγιστη Επιλέξιμη Δαπάνη
Ένταση

Ενίσχυσης

Κ1 150€ 150€ 100%

Κ2 Αριθμός οχημάτων * 1.125€ Αριθμός οχημάτων * 1.250€ 90%

Κ3 Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ * 112,5€ 300€ 100%

Κ4
Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ προς

αντικατάσταση * 350€
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ *

125€
90%

Κ5
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * 150€
Αριθμός δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ
προς αντικατάσταση * 350€

100%

Κ6
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * 150€
Αριθμός δηλωμένων ΦΗΜ προς

αντικατάσταση * 150€
100%

VI. Ένταση Ενίσχυσης

4 | Ψηφιακές Συναλλαγές - QBC

Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών
λύσεων μίας ή περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, είναι δυνατός ο
συνδυασμός ενισχύσεων στις κατηγορίες (1), διαζευκτικά (2) ή (3), (4), (5), (6).

Ενέργεια: Αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ
Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη αγοράς νέου ταμειακού συστήματος για αντικατάσταση
των ΕΑΦΔΣΣ
Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΕΑΦΔΣΣ

Κατηγορία 5

Ενέργεια: Αντικατάσταση ΦΗΜ παλαιών προδιαγραφών
Επιλέξιμες Δαπάνες: Δαπάνη αγοράς ΦΗΜ (του τύπου ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ) λόγω κατοχής
συσκευής παλαιών προδιαγραφών που δεν μπορεί να διασυνδεθεί με το ΠΣ ΦΗΜ
Ανώτατο Όριο: Έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ
 

Κατηγορία 6



VII. Κριτήρια Επιλεξιμότητας

Κριτήριο
Ελάχιστη - Μέγιστη

Τιμή
Υπολογισμός 

Αριθμός Προσωπικού σε ΕΜΕ 0 - 4.000 Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0 - 2.000
ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω
όριο την τιμή 2.000

Μήνες Λειτουργίας 0 - 2.000
(250-Αριθμός μηνών

λειτουργίας)*8
 

Πολλαπλασιαστής Όχι - Ναι Υπολογισμός

Η κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης εμπίπτει σε

εξαιρουμένους ΚΑΔ της υποχρέωσης
ΦΗΜ (ΚΑΔ της ΠΟΛ 1002/2014).

0 – 1.600
Άθροισμα

(Κ1+Κ2+Κ3)*20%

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική

περιοχή.
0 – 400

Άθροισμα
(Κ1+Κ2+Κ3)*5%

Βαθμολογική κλίμακα 0 - 10.000  

Κριτήρια και Πολλαπλασιαστές Αξιολόγησης για Κατηγορία Αξιολόγησης 1 & 3
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Κριτήρια και Πολλαπλασιαστές Αξιολόγησης για Κατηγορία Αξιολόγησης 2

Κριτήριο
Ελάχιστη - Μέγιστη

Τιμή
Υπολογισμός 

Αριθμός Προσωπικού σε ΕΜΕ 0 - 4000 Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0 - 2.000
ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω
όριο την τιμή 2.000

Μήνες Λειτουργίας 0 - 2.000
(250-Αριθμός μηνών

λειτουργίας)*8
 

Πολλαπλασιαστής Όχι - Ναι Υπολογισμός

Η κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ στις

υπηρεσίες Μεταφορών.
0 – 1.600

Άθροισμα
(Κ1+Κ2+Κ3)*20%

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική

περιοχή.
0 – 400

Άθροισμα
(Κ1+Κ2+Κ3)*5%

Βαθμολογική κλίμακα 0 - 10.000  
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Κριτήρια και Πολλαπλασιαστές Αξιολόγησης για Κατηγορία Αξιολόγησης 4

Κριτήριο
Ελάχιστη - Μέγιστη

Τιμή
Υπολογισμός 

Αριθμός Προσωπικού σε ΕΜΕ 0 - 4.000 Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0 - 2.000
ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω
όριο την τιμή 2.000

Μήνες Λειτουργίας 0 - 2.000
(250-Αριθμός μηνών

λειτουργίας)*8
 

Πολλαπλασιαστής Όχι - Ναι Υπολογισμός

Η κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ

Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους
ΚΑΔ RIS3.

0 – 800
Άθροισμα

(Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική

περιοχή.
0 – 1.200

Άθροισμα
(Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα 0 - 10.000  
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Κριτήρια και Πολλαπλασιαστές Αξιολόγησης για Κατηγορία Αξιολόγησης 5 & 6

Κριτήριο
Ελάχιστη - Μέγιστη

Τιμή
Υπολογισμός 

Αριθμός Προσωπικού σε ΕΜΕ 0 - 19.600 Αριθμός ΕΜΕ * 16

Κύκλος Εργασιών (ΚΕ) προς ΕΜΕ 0 - 2.000
ΚΕ/ΕΜΕ/100 με άνω
όριο την τιμή 2.000

Μήνες Λειτουργίας 0 - 2.000
(250-Αριθμός μηνών

λειτουργίας)*8
 

Πολλαπλασιαστής Όχι - Ναι Υπολογισμός

Η κύρια δραστηριότητα της
επιχείρησης εμπίπτει σε ΚΑΔ

Μεταποίησης ή σε λοιπούς κλάδους
ΚΑΔ RIS3.

0 – 800
Άθροισμα

(Κ1+Κ2+Κ3)*10%

Η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται σε
ορεινή, μειονεκτική ή νησιωτική

περιοχή.
0 – 1.200

Άθροισμα
(Κ1+Κ2+Κ3)*15%

Βαθμολογική κλίμακα 0 - 10.000  
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QBC - Quality Business Consultants

Για περισσότερες πληροφορίες μη διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Τηλέφωνο επικοινωνίας
Email επικοινωνίας

216 900 7576
info@qbc.gr

qbc.gr

Καθοδήγηση για την ένταξή σας στο πρόγραμμα και τη λήψη της μεγαλύτερης δυνατής
χρηματοδότησης.

Σύνταξη και υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου.

Παρακολούθηση της αίτησης ενίσχυσης.

Συμβουλευτική υποστήριξη για την ικανοποίηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων,
όπως αυτές ορίζονται στο πρόγραμμα.

 
Συμβουλευτική υποστήριξη για τη βέλτιστη διαχείριση των νέων κεφαλαίων.

QBC | Elevating your business

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Στην QBC, όραμά μας είναι μας μέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για το
σύνολο της κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από την αποδοτική κατανομή των
πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων των επιχειρήσεων καθώς και την
εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο
επιχειρηματικότητας.

Αποστολή μας είναι να καταφέρουμε να
βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών
συστημάτων των συνεργατών μας και να
συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους.
Με την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που
παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα
στελέχη μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις
προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να
πετύχουμε τους στόχους και να οδηγήσουμε
στην ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η εμπιστοσύνη, η
ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο αναφοράς για καθένα από
εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και εξελίσσεται συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας
δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC, καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των
ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

Η QBC διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και
εμπειρία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες
σας υποστηρίζουν για την ένταξή σας στο νέο
πρόγραμμα «Ψηφιακές Συναλλαγές» στα πλαίσια της
δράσης Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.

tel:2169007576
https://www.qbc.gr/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/
https://www.qbc.gr/i-etaireia-qbc/

