
Διαδικασία για την αίτηση Διαδικασία για την αίτηση 

χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα

“ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”



Μεταβείτε στη φόρμα υποβολής του Αιτήματος 
Χρηματοδότησης, στη σελίδα:

https://
https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

με τη χρήση των κωδικών taxisnet της επιχείρησης.

Αν η επιχείρηση είναι διακριτό νομικό πρόσωπο, θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς της 

2

πρέπει να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς της 
επιχείρησης, και όχι τους προσωπικούς σας 

κωδικούς.
Προσωπικούς κωδικούς θα χρησιμοποιήσετε μόνο 

στις περιπτώσεις επιτηδευματιών ή ατομικών 
επιχειρήσεων όπου το ΑΦΜ επιχείρησης και 

Φυσικού Προσώπου ταυτίζονται.



Επιλέξτε το Πρόγραμμα 
“Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS”

Αναβάθμιση ΦΤΜ & ΑΔΗΜΕ για διασύνδεση με EFT/POS.

Αίτηση Χρηματοδότησης στην 

Για να προχωρήσετε θα πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης του προγράμματος

Αίτηση Χρηματοδότησης στην 

Κατηγορία Ενέργειας 4



Στην συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τυχόν ενισχύσεις που λάβει η επιχείρηση δυνάμει του
Κανονισμού 1407/2013 (deminimis) για τα έτη 2020, 2021, 2022

Εάν δεν γνωρίζετε τις ενισχύσεις και τα ποσά
που τυχόν έχετε λάβει μέσω deminimis
μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο
https://www.sorefsis.gr/ και στο πεδίο “Ανοιχτά
Δεδομένα” αφού εισάγετε τον ΑΦΜ σας να
κάνετε λήψη με όσες ενισχύσεις έχετε λάβει



Έπειτα θα πρέπει να συμπληρώσετε τυχόν ενισχύσεις που έχουν λάβει τρίτες επιχειρήσεις δυνάμει του

Κανονισμού 1407/2013 (diminimis), οι οποίες συνιστούν Ενιαία Επιχείρηση με αυτήν που υποβάλει την

παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης.

Ενιαία Επιχείρηση (ορισμός)

Στην “Ενιαία Επιχείρηση” περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:Στην “Ενιαία Επιχείρηση” περιλαμβάνονται, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:

1. Μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης.

2. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου

άλλης επιχείρησης.

3. Μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει

ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας.

4. Μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή

εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.

Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 1 έως 4 με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις

θεωρούνται, επίσης Ενιαία Επιχείρηση.



Επόμενο βήμα η δήλωση στοιχείων πραγματικού δικαιούχου

Συμπληρώστε κάποια βασικά στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου της επιχείρησης, με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο 4557/2018 που έχουν

Άμεση και Έμμεση σχέση με την επιχείρηση σας

Δεν απαιτείται συμπλήρωση πραγματικού δικαιούχου, διότι δεν υπάρχει υπέρβαση 

Παράδειγμα 1

Δεν απαιτείται συμπλήρωση πραγματικού δικαιούχου, διότι δεν υπάρχει υπέρβαση 
του ορίου του 25%.

Παράδειγμα 2
Συμπληρώνονται όλοι οι μέτοχοι – Φυσικά Πρόσωπα που:
• είτε έχουν > 25% συμμετοχή στην επιχείρηση
• είτε έχουν > 25%  συμμετοχή σε Νομικό Πρόσωπο που είναι μέτοχος στην 

επιχείρηση με % > 25%
• ο έλεγχος γίνεται στο 2ο και τρίτο επίπεδο μόνο



Δήλωση ΜΜΕ

Συμπληρώστε για τα έτη 2019, 2020 & 2021 τα πεδία:

• Αριθμός προσωπικού σε ΕΜΕ* (ετήσιες μονάδες εργασίας)

• Κύκλος εργασιών

• Σύνολο ενεργητικού (εφόσον υπάρχει)

Εφόσον υπάρχουν συσχετιζόμενες 
επιχειρήσεις θα πρέπει να γίνει το ίδιο 
βήμα για  αυτές!

*Τον αριθμό ΕΜΕ μπορείτε να τον βρείτε από τον λογιστή 

σας



Τέλος πατήστε υποβολή για να ολοκληρώσετε την αίτηση σας

Διαδικασία αξιολόγησης - Απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των

αιτήσεων που δύναται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.



Εφόσον εγκριθείτε μπορείτε να προχωρήσετε στην αναβάθμιση της ταμειακής σας μηχανής.

Οι αναβαθμίσεις προβλέπεται να είναι έτοιμες Μάιο με Ιούνιο του 2023.



Καλή Επιτυχία!


