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1. Ειςαγωγή 
Ο Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να 
πραγματοποιθκοφν από τθν εταιρεία «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» (ΨΘΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ δικαιοφχουσ 
από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ μίασ αίτθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου από Επιχείρθςθ 
ζωσ τθν ζκδοςθ Αποφάςεων Ζνταξθσ Πράξεων από τθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε. 

υγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα: 

• Όργανα υλοποίθςθσ των διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ και ελζγχου των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ 
επενδυτικϊν ςχεδίων. 

• τάδια αξιολόγθςθσ και ελζγχου αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων δικαιοφχων. 

• Κατάταξθ αιτιςεων και ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων. 

• Απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ. 

• Επανεξζταςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων. 

• Επιλαχοφςεσ αιτιςεισ. 

• Επικοινωνία με τθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε. για κζματα που προκφπτουν. 

 

2. Πργανα που ςυμμετζχουν ςτη διαδικαςία αξιολόγηςησ 

2.1. Γνωμοδοτική Επιτροπή τησ Δράςησ 

Για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ εταιρείασ «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ι εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο, από το Διοικθτικό 
υμβοφλιο, οργάνου τθσ, Γνωμοδοτικι Επιτροπι. Αυτι  ειςθγείται τεκμθριωμζνα και ςε τακτά χρονικά 
διαςτιματα ςτο προαναφερκζν όργανο, τθ λίςτα των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ (εγκεκριμζνεσ, 
επιλαχοφςεσ και απορριπτζεσ αιτιςεισ).  

Θ ςφνκεςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ζχει ωσ εξισ: 

• Πρόεδροσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.». 

• Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθ Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του Ε.Π. 
Ψθφιακι φγκλιςθ. 

• Ζνα (1) μζλοσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Eιδικι Γραμματεία Ψθφιακοφ 
χεδιαςμοφ. 

• Σρία (3) μζλθ με αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ, ορίηονται από τθν «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.». 

Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ςυντάςςονται ςε πρακτικά. 

 

2.2. Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογητικϊν 

Θ Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ζχει ωσ ρόλο τθν ενδελεχι εξζταςθ, τον ζλεγχο πλθρότθτασ και 
ορκότθτασ των αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί επιτυχϊσ (θλεκτρονικά και φυςικόσ φάκελοσ) και 
ςυντάςςει τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ προσ τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, προκειμζνου αυτι να προχωριςει 
ςτθν τελικι τθσ κρίςθ. Θ Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν δεν προβαίνει ςε βακμολόγθςθ αιτιςεων, 
ωςτόςο αποδζχεται ι απορρίπτει τισ αιτιςεισ βάςει των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά 
και ζχουν αποςταλεί ςτον φάκελο τθσ αίτθςθσ. 

Σα ςτελζχθ που απαρτίηουν τθν ομάδα ελζγχου δικαιολογθτικϊν είναι άτομα που ορίηονται από τθν 
ΨΘΦΕΝ Α.Ε. και ζχουν εμπειρία ςτθ διενζργεια ελζγχων δικαιολογθτικϊν για προτάςεισ και αιτιςεισ. Θ 
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επιλογι των μελϊν τθσ ομάδασ πραγματοποιείται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ 
εταιρείασ «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.».  

Μετά τθ ςφνκεςθ τθσ ομάδασ ελζγχου δικαιολογθτικϊν και πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 
αξιολόγθςθσ, πραγματοποιείται ειδικόσ κφκλοσ ενθμζρωςθσ - εκπαίδευςθσ των μελϊν τθσ, με ςτόχο 
τθν καλφτερθ δυνατι προετοιμαςία τουσ.  

 

2.3. Ομάδα Υποςτήριξησ τησ Ραραλαβήσ και Ελζγχου των Δικαιολογητικϊν  

Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι τθσ Δράςθσ και θ Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ςυνεπικουροφνται κατά τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ από ειδικι ομάδα υποςτιριξθσ, με ςκοπό τθν ομαλι διεξαγωγι και τθν 
επιτάχυνςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ.  

Θ επιλογι των μελϊν τθσ ομάδασ υποςτιριξθσ γίνεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι 
εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο, από το Διοικθτικό υμβοφλιο, οργάνου τθσ εταιρείασ «ΨΘΦΙΑΚΕ 
ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.». 

 

3. Διαδικαςία Αξιολόγηςησ 
Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων είναι άμεςη και θ κάκε αίτθςθ αξιολογείται αυτοτελϊσ μζχρι εξαντλιςεωσ 
του ςυνολικοφ προσ διάκεςι προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ.  

Θ αξιολόγθςθ των αιτιςεων ακολουκεί τα τάδια τθσ διαδικαςίασ που περιγράφεται ςτισ ενότθτεσ που 
ακολουκοφν: 

 

3.1. Στάδια Αξιολόγηςησ 

3.1.1 ΣΤΑΔΙΟ Α’: Αξιολόγηςη Αίτηςησ από το Ρληροφοριακό Σφςτημα Διαχείριςησ 
Δράςεων Ενιςχφςεων 

Κατά τθν ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ 
Δράςεων Ενιςχφςεων τθσ ΨΘΦΕΝ Α.Ε. και πριν τθν οριςτικι υποβολι τθσ από τθν δικαιοφχο 
Επιχείρθςθ, πραγματοποιείται με βάςθ τα ςτοιχεία που δθλϊνονται και καταχωροφνται, ζλεγχοσ που 
αφορά τθν επιλεξιμότθτα τθσ Επιχείρθςθσ με βάςθ τισ Ρροχποθζςεισ και τουσ Προυσ  Επιλεξιμότητασ 
του Οδθγοφ Τποβολισ. Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά, θ αίτθςθ του δυνθτικοφ 
δικαιοφχου δεν μπορεί να προχωριςει προσ υποβολι.  

Οι Επιχειριςεισ που «περνοφν» κετικά τον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ, κατατάςςονται με βάςθ:  

(i) Σο μζγεκοσ τθσ Επιχείρθςθσ ( βάςει του μζςου κφκλου εργαςιϊν τουσ και του αρικμοφ του 
προςωπικοφ που απαςχολεί) 

(ii) Σο μζγεκοσ των υφιςταμζνων υποδομϊν τθσ Επιχείρθςθσ ςε ΣΠΕ.  

Ανάλογα με τα ςτοιχεία που καταχωρεί μία Επιχείρθςθ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα – ερωτθματολόγιο 
ςτθν ενότθτα οικονομικϊν ςτοιχείων (αφορά το «i» παραπάνω), αυτι μπορεί να χαρακτθριςκεί «ΡΟΛΥ 
ΜΙΚΗ», «ΜΙΚΗ» ι «ΜΕΣΑΙΑ» όταν ςυντρζχουν οι περιοριςμοί του Πίνακα 1: 
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Ρίνακασ 1: Χαρακτηριςμόσ Επιχείρηςησ ωσ προσ το μζγεθόσ τησ 

 ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ 
(ΕΜΕ)1 

 ΚΤΚΛΟ 
ΕΡΓΑΙΩΝ 

 ΤΝΟΛΟ 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΟΤ 

ΡΟΛΥ ΜΙΚΗ <10 και <2 εκ. €  ι <2 εκ. € 

ΜΙΚΗ <50 και <10 εκ. € ι <10 εκ. € 

ΜΕΣΑΙΑ <250 και <50 εκ. € ι <43 εκ. € 

 

Ομοίωσ, μία Επιχείρθςθ καταχωρεί ςτοιχεία ςχετικά με τισ υφιςτάμενεσ υποδομζσ τθσ ςε ΣΠΕ (αφορά 
το «ii» παραπάνω) ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ. Ανάλογα με τισ απαντιςεισ που κα δοκοφν, το 
Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Ενιςχφςεων τθσ ΨΘΦΕΝ Α.Ε. εφαρμόηει ςυγκεκριμζνο αλγόρικμο 
(βλ. ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α) και θ Επιχείρθςθ βακμολογείται αυτοτελϊσ. Βάςει τθσ βακμολογίασ αυτισ, θ 
Επιχείρθςθ χαρακτθρίηεται όςον αφορά τισ ανάγκεσ τθσ για ηθτιματα ψθφιακισ αςφάλειασ ωσ 
«ΜΙΚΗ», «ΜΕΣΑΙΑ» ι «ΜΕΓΑΛΗ» ςφμφωνα με τον Πίνακα 2 που ακολουκεί:  

 
Ρίνακασ 2: Χαρακτηριςμόσ Επιχείρηςησ ωσ προσ την ανάγκη τησ για ψηφιακή αςφάλεια 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΗ  ΜΕΣΑΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ  

Από 4 ωσ 20 βακμοφσ ●   

Από 21 ωσ 31 βακμοφσ  ●  

Περιςςότερουσ από 31 βακμοφσ   ● 

 

Ο χαρακτθριςμόσ μίασ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τουσ Πίνακεσ 1 και 2, χρθςιμοποιείται για να 
προςδιοριςκεί το μζγιςτο φψοσ του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου για το οποίο 
ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ αιτείται χρθματοδότθςθ (Πίνακασ 3).  

Ρίνακασ 3: Ρροςδιοριςμόσ μζγιςτου φψουσ επιχορηγοφμενου προχπολογιςμοφ ανά επενδυτική 
πρόταςη 

Μζγιςτοσ 
επιχορηγοφμενοσ Π/Υ  (€) 

Μζγεθοσ Επιχείρηςησ 

Ανάγκη για ψηφιακή 
αςφάλεια 

ΡΟΛΥ ΜΙΚΗ ΜΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ 

ΜΙΚΗ 8.000 15.000 30.000 

ΜΕΣΑΙΑ 15.000 25.000 50.000 

ΜΕΓΑΛΗ 20.000 40.000 70.000 

 

Θ διαμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ ενόσ επενδυτικοφ ςχεδίου υπόκειται ςε κανόνεσ οι οποίοι 
αφοροφν τα ελάχιςτα και μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι κατθγορίεσ δαπανϊν ςτο 
ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ (αναφζρονται διεξοδικά ςτον Οδθγό Τποβολισ). Θ τιρθςθ 
αυτϊν των κανόνων είναι υποχρεωτικι, ανεξαρτιτωσ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου. 

                                           
1
 Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ 



  

 6 

 

e-Security      Οδηγός Αξιολόγησης 

Όταν τθροφνται οι παραπάνω κανόνεσ, μία αίτθςθ χρθματοδότθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου μπορεί πλζον 
να υποβλθκεί επιτυχϊσ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. Διαφορετικά, θ 
πρόταςθ ΔΕΝ μπορεί να υποβλθκεί.  

ΡΟΣΟΧΗ: 

Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ κα πρζπει να είναι απόλυτα ςίγουροσ για τθν ορκότθτα των ςτοιχείων που 
καταχωρεί θλεκτρονικά ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. Οποιαδιποτε 
απόκλιςθ / διαφορά με τα δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν ςτθ ςυνζχεια, κα οδθγιςει ςτθν 
απόρριψθ τθσ αίτθςθσ («Απορριπτζα» αίτθςθ).   

 

3.1.2 ΣΤΑΔΙΟ Β’: Ραραλαβή και ζλεγχοσ πληρότητασ αίτηςησ 

Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
ψθφιακισ αςφάλειασ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) ημερολογιακζσ 
ημζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

(i) Αίτθςθ υμμετοχισ ςτθ Δράςθ e-Security (εκδίδεται αυτόματα και εκτυπϊνεται από το 
Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων), θ οποία φζρει τθν ςφραγίδα τθσ 
Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ αιτοφςασ Επιχείρθςθσ. 

(ii) Ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων 
Ενιςχφςεων). 

(iii) Λίςτα όλων των Δικαιολογθτικϊν (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ 
Δράςεων Ενιςχφςεων). 

(iv) Δικαιολογθτικά υμμετοχισ (αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και ςφμφωνα με 
τον Οδθγό Τποβολισ). 

(v) Λοιπά Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν ΣΠΕ (αρικμθμζνα ςφμφωνα 
με τθν παραπάνω λίςτα και ςφμφωνα με τον Οδθγό Τποβολισ. 

(vi) Προςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ υπθρεςίεσ που 

ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ. 

ΡΟΣΟΧΗ:  

Θ μθ αποςτολι εντόσ του οριςκζντοσ χρονικοφ ορίου (10 θμερολογιακϊν θμερϊν) του Φακζλου τθσ 
Αίτθςθσ, αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ πρόταςθσ. Θ αίτθςθ κεωρείται τότε «Απορριπτζα». 

Θ αποςτολι του φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται με τουσ εξισ τρόπουσ: 

- με ςυςτθμζνθ επιςτολι - δζμα, 

- με ταχυμεταφορά,  

ςτθν διεφκυνςθ: ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8, Ακινα 10561, ςτο τμιμα 
«ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ». 

Σο εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ  κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ 
του ταχυδρομείου που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. 

Θ παραλαβι τθσ αίτθςθσ γίνεται από μζλοσ τθσ Ομάδασ Τποςτιριξθσ τθσ Παραλαβισ και Ελζγχου των 
Φακζλων Δικαιολογθτικϊν (βλ. ενότθτα 2.3) και πρωτοκολλείται.  

Θ αίτθςθ μεταβιβάηεται ςτθν ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (βλ. 2.2), ζνα ςτζλεχοσ τθσ οποίασ 
(επιλζγεται με κλιρο) αναλαμβάνει να ελζγξει τθν πλθρότθτα του φακζλου τθσ πρόταςθσ. Ο ζλεγχοσ 
αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι: 



  

 7 

 

e-Security      Οδηγός Αξιολόγησης 

• για τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ ζχει χρθςιμοποιθκεί το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ 
Δράςεων Ενιςχφςεων, 

• θ αίτθςθ ςυμμετοχισ φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον 
Νόμιμο Εκπρόςωπο αυτισ, 

• όλα τα Δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτθ Λίςτα Δικαιολογθτικϊν υπάρχουν ςτον φυςικό 
φάκελο και είναι αρικμθμζνα, ςφμφωνα με τθν λίςτα που ζχει αναπαραχκεί από το 
Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων και είναι κατάλλθλα 
υπογεγραμμζνα, 

• όλεσ οι Προςφορζσ / Προτιμολόγια που αναφζρονται θλεκτρονικά ςτο Ζντυπο Τποβολισ 
Πρόταςθσ υπάρχουν ςτο φυςικό φάκελο. 

 

ΡΟΣΟΧΗ:  

Οποιαδιποτε ζλλειψθ Δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ που ζχει 
υποβλθκεί, από τον φυςικό Φάκελο Δικαιολογθτικϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. Θ αίτθςθ 
κεωρείται πλζον «Απορριπτζα».  

Εφόςον ο Φάκελοσ Αίτθςθσ πλθροί το κριτιριο πλθρότθτασ, θ αίτθςθ κεωρείται «Ρλήρησ» και 
αξιολογείται ςτθ ςυνζχεια ωσ προσ τθν ορκότθτα των ςτοιχείων τθσ (τάδιο Γ’).  

Όλοι οι υποβαλλόμενοι φάκελοι προτάςεων με ςυνθμμζνθ ςχετικι τεκμθρίωςθ από τθν εταιρία 
«ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.», αρχειοκετοφνται. 

 

3.1.3 ΣΤΑΔΙΟ Γ’: Ζλεγχοσ Ορθότητασ Στοιχείων Ηλεκτρονικήσ Ρρόταςησ 

Ο ζλεγχοσ ορκότθτασ ςτοιχείων τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται από μζλοσ τθσ ομάδασ Ελζγχου 
Δικαιολογθτικϊν (βλ. ενότθτα 2.2), μόνο για τισ αιτιςεισ που φζρουν τθν ζνδειξθ «Πλιρθσ».  

Θ προϊκθςθ μιασ αίτθςθσ προσ ζλεγχο ορκότθτασ δθλοφμενων ςτοιχείων, ςθμαίνει και τθν αποδοχι 
τθσ αξιολόγθςθσ που κα ζχει πραγματοποιθκεί από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων 
Ενιςχφςεων (τάδιο Α’) και τον ζλεγχο πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ (τάδιο Β’). 

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ταδίου Γ’, διενεργείται ζλεγχοσ ορκότθτασ όλων των 
δθλουμζνων ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ για κάκε αίτθςθ, με βάςθ τα ζγγραφα που 
ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Φάκελο Αίτθςθσ (ςτοιχεία «i» ζωσ « vi» τθσ ενότθτασ 3.1.2. παραπάνω).   

Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι τα ςτοιχεία που καταχωροφνται θλεκτρονικά είναι 
ορκά και ςε πλιρθ ςυνζπεια και ςυνάφεια με το περιεχόμενο του Φακζλου Αίτθςθσ. Ειδικότερα, ο 
ζλεγχοσ που πραγματοποιείται ζχει ςκοπό να διαςφαλίςει ότι:  

• Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των καταχωρθμζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων και των 
αντίςτοιχων εγγράφων. 

• Σα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ (Δικαιολογθτικά και Προςφορζσ) είναι ζγκυρα ςφμφωνα με τα 
αντίςτοιχα υποβαλλόμενα ζγγραφα. 
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ΡΟΣΟΧΗ: 

Οποιαδιποτε απόκλιςθ μεταξφ ςτοιχείων που δθλϊνονται θλεκτρονικά και των αντίςτοιχων που 
υποβάλλονται εντφπωσ, ι μθ εγκυρότθτα των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, αποτελεί λόγο 
απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. Θ αίτθςθ κεωρείται πλζον «Απορριπτζα».    

Εάν κατά τον ζλεγχο ορκότθτασ των δθλουμζνων ςτοιχείων διαπιςτωκεί ότι απαιτοφνται περαιτζρω 
διευκρινιςτικά ςτοιχεία, τότε ετοιμάηεται ςχετικι επιςτολι από τθν εταιρεία «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ 
Α.Ε.» θ οποία αποςτζλλεται θλεκτρονικά (με θλεκτρονικό ταχυδρομείο / e-mail) επιςτολι ςτον 
δυνθτικό δικαιοφχο, ηθτϊντασ τα ζντυπα ςτοιχεία εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) ημερολογιακϊν ημερϊν. 
ε περίπτωςθ που ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ δεν αποςτείλει τα διευκρινιςτικά ςτοιχεία εντόσ τθσ 
οριςκείςθσ προκεςμίασ, θ πρόταςθ κρίνεται «Απορριπτζα».  

Εάν ο ζλεγχοσ ορκότθτασ του Φακζλου τθσ Πρόταςθσ ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ, τότε θ πρόταςθ κρίνεται 
«Ορθή», διαφορετικά κρίνεται «Απορριπτζα».  

 

3.2. Βαςικζσ Αρχζσ Διαδικαςίασ Αξιολόγηςησ 

Βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνουν τα ακόλουκα: 

• Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ των επενδυτικϊν ςχεδίων γίνεται 
θλεκτρονικά, ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. Μόνο οι αιτιςεισ 
που «περνοφν» τα κριτιρια τθσ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ μποροφν να υποβλθκοφν και ςτθ 
ςυνζχεια να κρικοφν υποψιφιεσ προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ. Ο ζλεγχοσ που 
πραγματοποιείται ςε επόμενα τάδια Αξιολόγθςθσ από φυςικά πρόςωπα (βλ. όργανα 
Αξιολόγθςθσ  - παράγραφοσ 2) αφορά επιβεβαίωςθ τθσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ τθσ 
θλεκτρονικισ αίτθςθσ ςε ςχζςθ με τον φυςικό φάκελο που λαμβάνεται ςτθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε., και 
άρα δεν υπόκειται ςε υποκειμενικζσ κρίςεισ.  

• Κάκε χρζωςθ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ επενδυτικοφ ςχεδίου ςε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου 
Δικαιολογθτικϊν, πραγματοποιείται με κλιρο. Κανζνα εμπλεκόμενο μζροσ δε γνωρίηει εκ των 
προτζρων το Φυςικό Πρόςωπο που κα αναλάβει τον ζλεγχο μίασ πρόταςθσ. 

• Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται μόνο ςε ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ χϊρουσ τθσ εταιρείασ 
«ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.». 

• Κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν καταγράφει όλα τα πορίςματα ςε προ-
τυποποιθμζνο φφλλο ελζγχου τθσ αίτθςθσ και με το πζρασ τθσ κάκε μεμονωμζνθσ αξιολόγθςθσ 
επιςτρζφει το φυςικό Φάκελο Αίτθςθσ ςτο Αρχείο Αιτιςεων που τθρείται ςτθν εταιρεία 
«ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.».  

 

3.3. Αξιολόγηςη από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή 

3.3.1 Διαμόρφωςη γνωμοδοτήςεων 

Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των μελϊν τθσ θ οποία πραγματοποιείται ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα (όχι μεγαλφτερα του ενόσ μθνόσ), εξετάηει το ςφνολο των προτάςεων που 
κρίκθκαν: 

• «Ορκζσ» (επιτυχισ ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ) 

• «Απορριπτζεσ» (ςε οποιοδιποτε ςτάδιο αξιολόγθςθσ).  

Για τθν εξζταςθ και επιβεβαίωςθ του ελζγχου που ζχει προθγθκεί για τισ παραπάνω αιτιςεισ, θ 
Γνωμοδοτικι Επιτροπι μελετά για κάκε αίτθςθ το Ζντυπο Αποτελζςματοσ Ελζγχου Πλθρότθτασ & 
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Ορκότθτασ Αίτθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου. Όπου χρειαςτεί διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ, υποςτθρίηεται 
από τθν Ομάδα Τποςτιριξθσ Παραλαβισ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (π.χ. ςτον επιτόπιο ζλεγχο του 
φακζλου τθσ πρόταςθσ) και τθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν.  

Ωσ αποτζλεςμα, θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι κρίνει τισ  υποβαλλόμενεσ αιτιςεισ ωσ εξισ: 

• «Εγκεκριμζνεσ»: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν τα 
επενδυτικά ςχζδια που περιγράφονται ςε αυτζσ. 

• «Επιλαχοφςεσ»: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν τα 
επενδυτικά ςχζδια που περιγράφονται ςε αυτζσ υπό τθν προχπόκεςθ διακεςιμότθτασ 
προχπολογιςμοφ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ για τθν Δράςθ. 

• «Απορριφθείςεσ»: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ δεν εγκρίνονται να χρθματοδοτθκοφν τα 
επενδυτικά ςχζδια που περιγράφονται ςε αυτζσ. 

Αποτζλεςμα τθσ κρίςθσ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ είναι θ ςφνταξθ Πρακτικοφ Ζνταξθσ και Κατάταξθσ 
Αιτιςεων (βλ. επόμενθ ενότθτα 3.3.2).  

Θ Γνωμοδοτικι Επιτροπι δίνει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτισ αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ παρουςιάηουν ειδικά 
προβλιματα (π.χ. αςάφεια ωσ προσ τθν επιλεξιμότθτά τουσ).  ε περίπτωςθ που εντοπίςει μθ 
τεκμθριωμζνθ ζγκριςθ ι απόρριψθ αίτθςθσ, είναι αρμόδια για τθν αλλαγι κατάςταςθσ τθσ αίτθςθσ , 
βάςει ςφνταξθσ ςχετικοφ Πρακτικοφ.   

 

3.3.2 Κατάταξη αιτήςεων  

Θ κατάταξθ των  αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων προκφπτει από τθν κρίςθ τθσ 
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ.  

Ειδικότερα, και ςφμφωνα με τθν ενότθτα 3.3.1 παραπάνω, οι αιτιςεισ εντάςςονται ςε τρεισ (3) λίςτεσ, 
ωσ εξισ:  

1) Εγκεκριμζνεσ Αιτιςεισ 

2) Επιλαχοφςεσ Αιτιςεισ 

3) Απορριφκείςεσ Αιτιςεισ 

Για κάκε μία από τισ παραπάνω λίςτεσ, οι αιτιςεισ κατατάςςονται κατά ςειρά προτεραιότθτασ, θ οποία 
προκφπτει από τον αφξοντα αριθμό ηλεκτρονικήσ υποβολήσ τησ αίτηςησ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα 
Διαχείριςθσ Ενιςχφςεων Δράςεων. θμειϊνεται ότι κάκε επιτυχισ θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ, 
δεςμεφει για λογαριαςμό τθσ μζροσ του διακζςιμου Προχπολογιςμοφ Δθμόςιασ Χρθματοδότθςθσ τθσ 
Δράςθσ που αντιςτοιχεί ςτον προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου που υποβλικθκε από τθν 
Επιχείρθςθ.  
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4. Ζνταξη πράξεων ςτη Δράςη 
Οι λίςτεσ των Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων μαηί με τα πρακτικά τθσ 
Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ διαβιβάηονται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ι 
ςτο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο όργανο τθσ «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.», το οποίο με απόφαςι του 
ειςθγείται απ’ ευκείασ ςτον Ειδικό Γραμματζα Ψθφιακοφ χεδιαςμοφ για τθν ζκδοςθ των αποφάςεων 
ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ τουσ από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ψθφιακι φγκλιςθ. Θ κάκε 
απόφαςθ ζνταξθσ / χρθματοδότθςθσ μαηί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ «ΨΘΦΙΑΚΕ 
ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ι του εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο από το Διοικθτικό υμβοφλιο όργανο τθσ 
«ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.», για αποδοχι – ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί κοινοποιείται 
ςτον κάκε δικαιοφχο. 

 

Θ διαδικαςία ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκζντων αποφάςεων είναι ςυνεχισ και επαναλαμβάνεται 
μζχρι εξαντλιςεωσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ.  

 

5. Ανακοίνωςη αποτελεςμάτων 
Μετά από κάκε κφκλο ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκζντων αποφάςεων, δθμοςιεφονται Πίνακεσ 
Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων ςτο Διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ.  

Κάκε δθμοςιευμζνοσ πίνακασ κατάταξθσ αποτελεςμάτων παρουςιάηει ευκρινϊσ τουσ αρικμοφσ 
(κωδικοφσ) των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ και καλφπτει ζνα ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα κατά το 
οποίο υπεβλικθςαν αυτζσ οι αιτιςεισ.  

Ακολοφκωσ, ενθμερϊνονται όλεσ οι επιλαχοφςεσ και απορριφκείςεσ Επιχειριςεισ με ςχετικζσ 
επιςτολζσ.  

Οι απορριφκείςεσ Επιχειριςεισ μποροφν είτε να υποβάλλουν αίτθςθ επανεξζταςθσ, ςφμφωνα με τα 
όςα ορίηονται ςτθν παράγραφο 7 είτε να υποβάλλουν εκ νζου αίτθςθ για επενδυτικό ςχζδιο, ςφμφωνα 
με τα όςα ορίηονται ςτον Οδθγό Τποβολισ. θμειϊνεται ότι, ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ 
που ζχει δεςμευτεί και αντιςτοιχεί ςτον προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου που υποβλικθκε 
από τθν Επιχείρθςθ κατά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, διατθρείται δεςμευμζνοσ για 
το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να διαπιςτωκεί αν θ εταιρία κα υποβάλλει αίτθςθ επανεξζταςθσ 
και μζχρι να αποφαςιςτεί θ οριςτικι ι μθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τθσ Επιχείρθςθσ . 

6. Επιλαχοφςεσ προτάςεισ 
Αιτιςεισ που αξιολογικθκαν ωσ «Ορκζσ», αλλά δεν μποροφν να τφχουν χρθματοδότθςθσ λόγω μθ 
επάρκειασ του διατικζμενου Προχπολογιςμοφ τθσ Δράςθσ, κατατάςςονται ςτθν ειδικι κατθγορία 
«Επιλαχουςϊν» και δφναται να τφχουν χρθματοδότθςθσ με νεότερεσ Αποφάςεισ, εφόςον προκφψει 
διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ Δράςθσ.  

Ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ αναμορφϊνεται ςε περίπτωςθ εξεφρεςθσ ςχετικϊν κονδυλίων ι ςτθν 
περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ δεν πραγματοποιιςει τθν επζνδυςθ που του ζχει εγκρικεί ι τθν 
πραγματοποιιςει με χαμθλότερο του αρχικά εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

 

7. Διαδικαςία επανεξζταςησ αιτήςεων 
Κάκε Επιχείρθςθ ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ επανεξζταςθσ τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ που 
υπζβαλλε εντόσ διαςτιματοσ 5 ημερολογιακϊν ημερϊν από τθν αποςτολι ςε αυτιν με 
τθλεομοιοτυπία  τθσ απορριπτικισ επιςτολισ από τθν εταιρεία «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.». 
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Θ αίτθςθ επανεξζταςθσ υποβάλλεται μζςω ςχετικισ επιςτολισ από τθν ενδιαφερόμενθ Επιχείρθςθ 
προσ τθν εταιρία «ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε.» ςτθ διεφκυνςθ: Κολοκοτρϊνθ 8, Ακινα 10561. 

Θ αποςτολι τθσ Αίτθςθσ επανεξζταςθσ κα πρζπει να γίνεται με τουσ εξισ τρόπουσ: 

- με ςυςτθμζνθ επιςτολι - δζμα, 

- με ταχυμεταφορά, ςτθν διεφκυνςθ: ΨΘΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8, Ακινα 10561, 
ςτο τμιμα «ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ». 

Σο εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ  κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ 
του ταχυδρομείου που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. 

Οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ κα πρζπει να τεκμθριϊνουν εμπεριςτατωμζνα και πάντα με βάςθ τουσ 
όρουσ και τισ προχποκζςεισ που αναγράφονται ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ τισ αιτίεσ για τισ οποίεσ 
ηθτείται επανεξζταςθ. Οι αιτιςεισ επανεξζταςθσ εξετάηονται ενδελεχϊσ από τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι, 
θ οποία κα αποφαίνεται εντόσ 10 ημερολογιακϊν ημερϊν. 

Εάν από το δευτερογενι ζλεγχο τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ κρικεί βάςιμθ θ αίτθςθ επανεξζταςθσ 
που υπεβλικθκε, δφναται να λθφκοφν κατάλλθλεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

τθν περίπτωςθ που οι διορκωτικζσ ενζργειεσ αφοροφν τθν ζνταξθ αρχικά απορριφκείςασ πρόταςθσ 
ακολουκείται θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν ενότθτα 4 του παρόντοσ Οδθγοφ.  
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ΡΑΑΤΗΜΑ Α 
 

Ερωτηματολόγιο κατάταξησ μίασ Επιχείρηςησ με βάςη την ανάγκη τησ 
ςε ψηφιακή αςφάλεια 
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ – ερωτθματολόγιο, ο δικαιοφχοσ επιλζγει τισ 
απαντιςεισ του ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ. Κάκε απάντθςθ, βακμολογείται από «0» ζωσ «6» βακμοφσ 
ςφμφωνα με τα παρακάτω: 

Γ1. Αξία παγίων ςτοιχείων IT (Λογιςμικοφ και Εξοπλιςμοφ) ςε ευρϊ 

10.000€-25.000  25.001 – 150.000  > 150.000  
1 3 6 

 

Γ2. Αρικμόσ εξυπθρετθτϊν (servers) 

0 1 2-4 > 4 
0 1 2 3 

 

Γ3. Αρικμόσ ςτακμϊν εργαςίασ (work stations) 

0 1-10 11- 50 > 50 
0 1 3 5 

 

Γ4. Κινθτοί ςτακμοί εργαςίασ με ςφνδεςθ ςτο εταιρικό δίκτυο (laptops, mobile PDAs)  

0 1-10 11- 50 > 50 
0 1 3 5 

 

Γ5. Σρόποσ εςωτερικισ δικτφωςθσ (ενςφρματθ, αςφρματθ) 

ΚΑΜΙΑ Ενςφρματη Αςφρματη Και τα δφο 
0 1 2 3 

 

Γ6. Αρικμόσ υποκαταςτθμάτων (Βάςει ςτοιχείων που δθλϊνονται ςτθν εφορία) 

0 1 - 4 > 5 
1 2 3 

 

Γ7. Σρόποσ απομακρυςμζνθσ διαςφνδεςθσ (μιςκωμζνεσ γραμμζσ ι πάνω από internet) 

ΚΑΜΙΑ 
Μιςθωμζνη 

γραμμή 
Ράνω από 

Internet 
Και τα δφο 

0 1 2 3 
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Γ8. Υπαρξθ μιςκωμζνων γραμμϊν ι VPN Κυκλϊματα 

ΚΑΜΙΑ 1 2 - 4 > 5 
0 1 2 3 

 

Γ9. Χριςθ με μορφι Outsourcing Εφαρμογισ ι /και Εξοπλιςμό 

ΟΧΙ ΝΑΙ Provider/αριθμόσ ςυμβολαίου 
0 1 - 

 

Γ10. Ψθφιακά Δεδομζνα που τθροφνται  

 
Κανζνα 

Οικονομικά 
δεδομζνα 

Ευαίςθητα 
προςωπικά 
δεδομζνα 

Ευαίςθητα 
επαγγελματικά 

δεδομζνα 

Δεδομζνα που 
αποτελοφν κφριο 

προϊόν τησ εταιρίασ 
0 1 2 3 4 

 

Γ11. Διαςφνδεςθ με internet  

ΟΧΙ ΝΑΙ 
0 1 

 

Γ12. Υπαρξθ ιδιόκτθτου mail server 

ΟΧΙ ΝΑΙ Domain (π.χ. mycompany.gr) 

0 1 - 

 

Γ13. τατικζσ εφαρμογζσ ςτο internet (παρουςίαςθ εταιρείασ) 

ΟΧΙ hosting ςε ιδιόκτητο server URL 
0 1 3  

 

Γ14. Διαδραςτικζσ εφαρμογζσ ςτο internet 

ΟΧΙ hosting ςε ιδιόκτητο server URL 
0 1 3 - 

 

Γ15. On-line παραγγελίεσ & πωλιςεισ  

ΟΧΙ ΝΑΙ 
0 4 

 


