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5.2 Επιλέξιμες Κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων / υπηρεσιών 

Επιλέξιμες προς ενίσχυση από το Πρόγραμμα είναι οι ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών και δαπανών: 

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 

(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) 

 
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 

(https://www.aade.gr/adeiodotimena- 
logismika-parohon-ilektronikis-timologisis) 

 
 

- 

 
 

 
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 

 
Κάθε δικαιούχος χρηματοδοτείται μέσω συστήματος επιταγών (vouchers) για την αγορών λύσεων μίας ή 

περισσοτέρων εκ των άνω κατηγοριών. Συγκεκριμένα, 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). 

 
Επιπλέον, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/λύσεων τίθενται οι ακόλουθες απαιτήσεις – 

περιορισμοί: 

• Όλες οι λύσεις θα πρέπει να αφορούν τυποποιημένα εμπορικά προϊόντα, διαθέσιμα στην ελληνική ή/και 

διεθνή αγορά, με υφιστάμενες εγκαταστάσεις/ χρήστες και δυνατότητα πλήρους επιχειρησιακής 

λειτουργίας, που δύναται να επιδειχθεί εφόσον απαιτηθεί. 

• Κάθε προσφερόμενη λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, λειτουργώντας 

αυτόνομα ή συνδεόμενη σε ήδη λειτουργούσα υποδομή (add on / connector). Σε κάθε περίπτωση η αγορά 

και ενεργοποίησή της θα πρέπει να προσθέτει επιχειρησιακή αξία στο Δικαιούχο. 
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