
 

 

  Information Technology Solutions 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΗ 

ηόρνο ηεο Γξάζεο είλαη λα επηρνξεγήζεη επηρεηξήζεηο 

γηα ηελ πινπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ κε αληηθείκελν 

ηελ ςεθηαθή αζθάιεηα θαη κε ζθνπό ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε 

ςεθηαθώλ θηλδύλσλ θαη απεηιώλ (θαθόβνπισλ ή κε) εηο 

βάξνο ηεο δηαρεηξηδόκελεο πιεξνθνξίαο, ησλ 

πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ, ηνπ ινγηζκηθνύ θιπ. 

θνπόο ηεο Γξάζεο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζύλεο 

ηόζν ησλ επηρεηξήζεσλ, σο πξνο ηε ρξήζε ησλ λέσλ 

Σερλνινγηώλ ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ησλ Δπηθνηλσληώλ 

(ΣΠΔ), όζν θαη ησλ πνιηηώλ, σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ 

Γηαδηθηύνπ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ζπλαιιαγώλ. 

Δ ΠΟΙΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΙ 

Πξνηάζεηο κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ επηρεηξήζεηο 

αλεμάξηεηα από ηε λνκηθή κνξθή ηνπο (όρη ελώζεηο  

επηρεηξήζεσλ), πνπ αζθνύλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

λόκηκα ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

Δλίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε επελδύζεσλ ζηελ ςεθηαθή 
αζθάιεηα (e-Security) 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

Δπηιέμηκε πξνο ρξεκαηνδόηεζε ζεσξείηαη κία επηρείξεζε γηα 

ηελ νπνία ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 

πξνϋπνζέζεηο: 

 Έρεη μεθηλήζεη ηε δξαζηεξηόηεηά ηεο πξηλ ηελ 1/1/2008 

 Ο θιάδνο ηεο επηρείξεζεο δελ εκπίπηεη ζε θακία από ηηο 

εμαηξνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο Γξάζεο. 

 Πιεξνί ην θξηηήξην ηεο Μηθξνκεζαίαο Δπηρείξεζεο (ΜΜΔ) 

 Απαζρνιεί θαη’ ειάρηζηνλ έλαλ (1) εξγαδόκελν κε ζρέζε 

εμεξηεκέλεο εξγαζίαο  

 Καηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία δελ έρεη ιάβεη επηρνξεγήζεηο 

από Πξνγξάκκαηα θαη Γξάζεηο Κξαηηθώλ Δληζρύζεσλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηνλ θαλόλα De Minimis, ηα νπνία 

αζξνηζηηθά καδί κε ηελ αηηνύζα επηρνξήγεζε ππεξβαίλνπλ 

ηα 200.000€. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ Οδηθώλ Μεηαθνξώλ ην ελ ιόγσ αλώηεξν 

πνζό κεηώλεηαη ζηηο 100.000€ 

 Λεηηνπξγεί λόκηκα, δηαηεξώληαο ζε ηζρύ όιεο ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην λόκν άδεηεο ιεηηνπξγίαο 

 Γηαζέηεη ππνδνκέο ζε ΣΠΔ ησλ νπνίσλ ε αμία θηήζεο 

ππεξβαίλεη ηηο 10.000€ (κεηά ην 2000) 

 Δκθαλίδεη κέζν όξν θεξδώλ πξν θόξσλ θαη απνζβέζεσλ 

ηελ ηειεπηαία 3εηία >0  

 



 

ΤΦΟ ΚΑΙ ΔΙΓΟ ΔΝΙΥΤΗ 

Ο κέγηζηνο επηρνξεγνύκελνο πξνϋπνινγηζκόο αλά 

ππνβαιιόκελε πξόηαζε αλέξρεηαη ζε 70.000€, θαη ν 

ειάρηζηνο πξνϋπνινγηζκόο ζε 5.000€. 

Σν πνζνζηό επηρνξήγεζεο αλά εγθεθξηκέλν έξγν  

αλέξρεηαη ζην 70% ηνπ επηιέμηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηεο επέλδπζεο. 

Σν ύςνο ηεο εληζρπόκελεο επέλδπζεο θαζνξίδεηαη κε 

βάζε ηελ θαηάηαμε θάζε επηρείξεζεο ζε 

πξνθαζνξηζκέλεο θαηεγνξίεο, ζύκθσλα κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πθηζηάκελε 

ππνδνκή. ζε ΣΠΔ.  

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΡΑΗ 

Ο ζπλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο (Γεκόζηα Γαπάλε) 

πνπ ζα δηαηεζεί κέζσ ηεο παξνύζαο Γξάζεο γηα ηελ 

ελίζρπζε επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

επελδύζεσλ ζηελ ςεθηαθή αζθάιεηα (e-security), 

αλέξρεηαη ζε 10.500.000€, πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε 

πινπνίεζε εγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζπλνιηθνύ ύςνπο 

15.000.000€. Σν ππόινηπν 30% (4.500.000€) ζα 

θαιπθζεί κε Ιδησηηθή πκκεηνρή.  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ ΔΡΓΧΝ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνύλ ηελ επηρνξήγεζε ηνπ 

επελδπηηθνύ ηνπο ζρεδίνπ γηα δεηήκαηα ςεθηαθήο 

αζθάιεηαο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ 

πξόηαζή ηνπο ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο Γξάζεο. 

Μόλν πξνηάζεηο πνπ πιεξνύλ όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ηεο Γξάζεο κπνξνύλ λα ππνβιεζνύλ.  

Δθόζνλ νινθιεξσζεί επηηπρώο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, 

νη επελδπηέο πξνζθνκίδνπλ πιήξεο θάθειν κε ηα 

απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

πιεξόηεηα θαη ε νξζόηεηα ησλ ειεθηξνληθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ έρνπλ θαηαρσξεζεί.  

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΔ ΓΑΠΑΝΔ 

Οη Καηεγνξίεο Γαπαλώλ (Κ.Γ.) πνπ είλαη επηιέμηκεο 

γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο, είλαη νη 

αθόινπζεο: 

1. Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Δμνπιηζκνύ 

2. Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Λνγηζκηθνύ 

3. Γαπάλεο Πξνκήζεηαο Τπεξεζηώλ 

 

ΔΝΣΑΞΗ ΔΡΓΧΝ ΣΗ ΓΡΑΗ 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ νινθιεξώλνπλ ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή πξόηαζεο θαη ν θάθεινο δηθαηνινγεηηθώλ ηνπο 

ειέγρεηαη κε επηηπρία, είλαη επηιέμηκεο γηα 

ρξεκαηνδόηεζε ηεο επέλδπζεο πνπ ζα πινπνηήζνπλ. Η 

επηινγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνύλ 

γίλεηαη κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ππνβνιήο ηεο 

πξόηαζεο επελδπηηθνύ ζρεδίνπ θαη κέρξη εμαληιήζεσο 

ηνπ αλά Πεξηθέξεηα δηαζέζηκνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 

Γξάζεο.  

Η ελίζρπζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ επελδπηή κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο επέλδπζεο θαη ηελ πηζηνπνίεζή ηεο 

από ηελ «Φεθηαθέο Δληζρύζεηο Α.Δ.». 


