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1. Ειςαγωγι 
 

Ο Οδθγόσ Υποβολισ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να 
πραγματοποιθκοφν από τθν Εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» (ΨΘΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ 
Δικαιοφχουσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ ωσ τθν παραλαβι των 
αιτιςεων  των επενδυτικϊν ςχεδίων από τθν ΨΘΦΕΝ Α.Ε. 

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

• τον Φορζα που προκθρφςςει τθ Δράςθ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτι 
υλοποιείται, 

• τθ γενικι περιγραφι τθσ Δράςθσ, 

• ενθμερωτικά ςτοιχεία τθσ Δράςθσ όπωσ το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ, το είδοσ των 
παρεχόμενων ενιςχφςεων, τισ προχποκζςεισ και όρουσ επιλεξιμότθτασ, το 
χρονοδιάγραμμα και τον προχπολογιςμό τθσ Δράςθσ, τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακϊσ 
και πλθροφορίεσ επικοινωνίασ, 

• χαρακτθριςτικά των Υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων Ενίςχυςθσ, όπωσ ειδικά 
χαρακτθριςτικά, επιλεξιμότθτα δαπανϊν, διάρκεια και προχπολογιςμό 
Επενδυτικϊν Σχεδίων κακϊσ και διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων. 
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2. Γενικά για το Πλαίςιο τθσ Προκθρυςςόμενθσ Δράςθσ  
 

2.1. Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ – ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε. 

Θ εταιρία «ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.» είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου που 
ςυςτάκθκε με τθν απόφαςθ 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008). Σκοπόσ τθσ Εταιρίασ 
είναι θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013.  

Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ πραγματοποιοφνται ενζργειεσ ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται:  

α) θ χωρίσ αντάλλαγμα υποςτιριξθ των δικαιοφχων για δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο 
πλαίςιο του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», φςτερα από αίτθςθ του 
δικαιοφχου και υπογραφι ςχετικισ προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τθν Εταιρία,  

β) θ ανάλθψθ ωσ δικαιοφχου ι ενδιάμεςου φορζα τθσ υλοποίθςθσ πράξεων ςχετικζσ με 
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ ι ςε 
επιχειριςεισ (κρατικζσ ενιςχφςεισ) και χρθματοδοτοφνται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα 
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και άλλεσ πθγζσ, κακϊσ και  

γ) θ ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ που χρθματοδοτοφνται από το 
επιχειρθςιακό πρόγραμμα  «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και από εκνικοφσ πόρουσ. 

 

2.2. Η Ψθφιακι τρατθγικι 

Σε εκνικό επίπεδο θ «Εκνικι Ψθφιακι Στρατθγικι 2006 – 2013» αποτελεί το βαςικό 
εργαλείο τθσ ανάπτυξθσ των Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτθ χϊρα 
μασ.  Θ Ψθφιακι Στρατθγικι ειςζρχεται το 2008 ςτθ δεφτερθ φάςθ υλοποίθςισ τθσ. 
Ζχοντασ υλοποιιςει από το 2006 εκατοντάδεσ δράςεισ που αξιοποιοφν τισ ΤΡΕ ςε όλο 
ςχεδόν το εφροσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ, θ Ψθφιακι Στρατθγικι ακολουκεί μια 
διαφορετικι φιλοςοφία ςχεδιαςμοφ νζων δράςεων και αντί για μεμονωμζνεσ δράςεισ, 
ςχεδιάηονται πια ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ που αποτελοφνται από ςφνολα δράςεων.  

Τα ςφνολα δράςεων αποκτοφν τθν «κωδικι» ονομαςία «Νιματα Δράςεων».  Μζχρι 
ςιμερα ζχουν προςδιοριςκεί εννιά (9) Νιματα Δράςεων, τα οποία με εργαλείο τισ ΤΡΕ 
αντιςτοιχίηονται ςε κρίςιμεσ κακθμερινζσ διαςτάςεισ τθσ ηωισ των πολιτϊν και των 
επιχειριςεων.  

Στα εννιά (9) νιματα που ζχουν οριςτεί περιζχεται και το Νιμα 4: «Ψθφιακι Αςφάλεια και 
ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτα ψθφιακά μζςα».  

 

 

2.3. Σο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ψθφιακι φγκλιςθ» 

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (ΕΡ-ΨΣ) είναι ζνα από τα  
επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Συμβάλει ςτον 6° Γενικό Στόχο του ΕΣΡΑ, εντάςςεται 
ςτθ 2θ κεματικι προτεραιότθτα που αφορά ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Καινοτομίασ και 
ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Αποτελεί το ςθμαντικότερο 
χρθματοδοτικό εργαλείο ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ψθφιακισ Στρατθγικισ. 
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Στόχοσ του ΕΡ-ΨΣ είναι θ «Ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
αξιοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)». Το ΕΡ-ΨΣ 
αναπτφςςεται ακολουκϊντασ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ και τισ κατευκφνςεισ τθσ «Ψθφιακισ 
Στρατθγικισ 2006-2013» και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ του ςε δφο Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ 
(ΑΡ): 

• ΑΡ1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ  

• ΑΡ2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ 

Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ εξυπθρετοφνται από 6 Ειδικοφσ Στόχουσ (ΕΣ), θ επίτευξθ των 
οποίων εξαςφαλίηει αφενόσ τθ διάχυςθ των ΤΡΕ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ 
πολίτεσ και, αφετζρου μεγιςτοποιεί τισ ωφζλειεσ από τθ χριςθ των ΤΡΕ, προςαρμόηοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Οι Ειδικοί Στόχοι των δφο Αξόνων 
Ρροτεραιότθτασ είναι: 

I. ΕΣ1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ 

II. ΕΣ1.2: Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ και βελτίωςθ 
αποτελεςματικότθτασ Δθμόςιου τομζα με χριςθ ΤΡΕ 

III. ΕΣ1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία 

IV. ΕΣ1.4: Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν τισ ΤΡE 

V. ΕΣ2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΤΡΕ - Λςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν 
ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα 

VI. ΕΣ2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ 

Οι δράςεισ που  χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο ΕΡ-ΨΣ πρζπει να αντιςτοιχίηονται ςτουσ 
Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχοφσ Ειδικοφσ Στόχουσ του Ρρογράμματοσ. 

 

2.4. Ο Άξονασ Προτεραιότθτασ 1- Ειδικόσ τόχοσ 1.1 

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ  1 περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι των 
ΤΡΕ ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ.  Οι 
παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν όλα τα εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία:  

• επιχειριςεισ,  

• εργαηόμενουσ και  

• φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα.   

Θ εξειδίκευςθ που παρζχει ο Ειδικόσ Στόχοσ 1.1., αφορά ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν 
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν 
και αποτελεί το κφριο μζςο βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. Λδιαίτερθ 
ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ΜΜΕ, 
τόςο ςε ό,τι αφορά νζεσ επενδφςεισ ςε ΤΡΕ όςο και ςε κίνθτρα για τθν τόνωςθ τθσ χριςθσ 
τουσ. Σθμαντικά οφζλθ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Ειδικοφ Στόχου 1.1 
προζρχονται ενδεικτικά από : 

• Ραρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ προσ τισ νζεσ 
τεχνολογίεσ, 

• Δράςεισ ςτοχευμζνθσ ανάδειξθσ των ωφελειϊν των ΤΡΕ ανά κλάδο τθσ οικονομίασ, 

• Ραρεμβάςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτάσ 
τουσ μζςω ΤΡΕ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ, 
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• Ενζργειεσ διάχυςθσ Ευρωπαϊκϊν καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ςε ΤΡΕ, 

• Ενζργειεσ διάχυςθσ των εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν, και 

• Δράςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ ανάπτυξθσ ευρυηωνικϊν δικτφων ςτθν 
περιφζρεια. 

 

2.5. Σα Περιφερειακά Επιχειρθςιακά Προγράμματα 

Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του ΕΡ-ΨΣ ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 κα αξιοποιθκοφν 
και πόροι από τα παρακάτω Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, και από τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ ‘Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ. Για τθν παροφςα Δράςθ αξιοποιοφνται πόροι 
από: 

• «Ε.Ρ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ»  

o ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν 
ΡΚΜ»  

o ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν 
ΡΔΜ» 

• «Ε.Ρ. ΚΘΤΘΣ & ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ»  

o ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα 
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου» 

• «Ε.Ρ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΘΡΕΛΟΥ»  

o ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 2: «Υποδομζσ και Υπθρεςίεσ προςπελαςιμότθτασ 
Στερεάσ Ελλάδασ» 

• «Ε.Ρ. ΑΤΤΛΚΘΣ»  

o ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
καινοτομίασ και τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ». 

 

2.6. Η προκθρυςςόμενθ Δράςθ 

Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια  
e-security» (ςτθ ςυνζχεια e-security) εντάςςεται ςτο ςφνολο των δράςεων του 4ου 
Νιματοσ τθσ Ψθφιακισ Αςφάλειασ με κφριο ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ των 
επιχειριςεων ςτα νζα ψθφιακά μζςα και τθν ψθφιακι αςφάλεια. Ρεριλαμβάνεται ςε μια 
ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν/ ενεργειϊν του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 και ειδικότερα ςτον 
Ειδικό Στόχο 1.1 του ΕΡ-ΨΣ, οι οποίεσ υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ των ΤΡΕ 
κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα.  

Θ εν λόγω Δράςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Κωδικοφ Κζματοσ Ρροτεραιότθτασ 11: 
«Τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν (πρόςβαςθ, αςφάλεια, δυνατότθτα 
λειτουργικισ εναλλαγισ ςυςτθμάτων, πρόλθψθ κινδφνου, ζρευνα, καινοτομία, θλεκτρονικό 
περιεχόμενο κ.λ.π.)».  
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3. Η Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ 
επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια ( e-Security)» 

 

3.1. Γενικά για τθ Δράςθ 

Θ Δράςθ e-security, αφορά τθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων επενδφςεων ςτον τομζα τθσ 
ψθφιακισ αςφάλειασ, από επιχειριςεισ που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ 
και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ)1998/2006 . 

Στόχοσ τθσ Δράςθσ είναι οι εταιρίεσ που κα ενιςχυκοφν να μποροφν να προλαμβάνουν και 
να αντιμετωπίηουν αποτελεςματικά τουσ ψθφιακοφσ κινδφνουσ / απειλζσ (κακόβουλεσ ι 
μθ), που μπορεί να δεχτοφν ςθμαντικοί πόροι τθσ εταιρίασ, όπωσ θ διαχειριηόμενθ 
πλθροφορία, τα πλθροφοριακά ςυςτιματα, το λογιςμικό κλπ.  

Θ παροφςα Δράςθ ζχει ςκοπό να επιτρζψει, ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ 
ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ να εξαςφαλίςουν: 

• Ιδιωτικότθτα και εμπιςτευτικότθτα ςτθν εταιρικι πλθροφορία τουσ, ϊςτε αυτι να 
είναι προςβάςιμθ μόνο από εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ. 

• Ακεραιότθτα δεδομζνων, ϊςτε τα δεδομζνα τουσ να τροποποιοφνται με 
ςυγκεκριμζνο και εξουςιοδοτθμζνο τρόπο. 

• Ακεραιότθτα ςυςτθμάτων, ϊςτε αυτά να μποροφν να εκτελοφν το ςφνολο των 
λειτουργιϊν για τισ οποίεσ προορίηονται με τρόπο αναλλοίωτο, ελεφκερο από 
ςκόπιμθ ι ακοφςια μθ εξουςιοδοτθμζνθ τροποποίθςθ. 

• Διακεςιμότθτα δεδομζνων και ςυςτθμάτων, ϊςτε αυτά να είναι προςβάςιμα από 
εξουςιοδοτθμζνουσ χριςτεσ όςο γίνεται για περιςςότερο χρόνο. 

Ενιςχφοντασ τισ επιχειριςεισ ϊςτε να αποκτιςουν τα κατάλλθλα εργαλεία για  να είναι ςε 
κζςθ να αντιμετωπίςουν απειλζσ απάτθσ και  να διαχειριςτοφν τα προβλιματα που μπορεί 
να προκφψουν από τθ χριςθ επιβλαβοφσ περιεχομζνου επιτυγχάνεται θ αφξθςθ τθσ 
εμπιςτοςφνθσ ςτθ χριςθ του διαδικτφου και γενικότερα των ΤΡΕ. 

 

3.2. κοπιμότθτα και Αναγκαιότθτα τθσ προκθρυςςόμενθσ  Δράςθσ 

Θ ςκοπιμότθτα και αναγκαιότθτα  υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ e-security, προκφπτει αν λθφκεί 
υπόψθ ότι ςιμερα ζνα από τα πολυτιμότερα κεφάλαια μιασ Επιχείρθςθσ είναι θ 
δθμιουργία, θ επεξεργαςία και θ χριςθ των πλθροφοριϊν. Θ δθμοςιοποίθςθ, θ 
διακφβευςθ ι θ μθ διακεςιμότθτα αυτοφ του πόρου μπορεί να ζχει ςοβαρζσ ςυνζπειεσ για 
τθν Επιχείρθςθ, να ςτοιχειοκετιςει παράβαςθ νομοκετικϊν κανόνων και κανονιςμϊν και 
να επθρεάςει αρνθτικά τθ λειτουργία τθσ. Θ ενίςχυςθ των επιχειριςεων προκειμζνου να 
επενδφςουν ςτθν αςφάλεια των πλθροφοριϊν και των ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ 
πλθροφοριϊν αποτελεί κεμελιϊδεσ ηιτθμα για αυτζσ, ςτοχεφοντασ ςτον περιοριςμό των 
κινδφνων ςε αποδεκτό επίπεδο. 

Θ ςκοπιμότθτα και αναγκαιότθτα τθσ Δράςθσ ενιςχφεται από τα ςτοιχεία τθσ ζρευνασ που 
πραγματοποίθςε το Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ  τον Λανουάριο του 
20081. Σφμφωνα με αυτιν, θ πλειονότθτα των ελλθνικϊν  επιχειριςεων με πρόςβαςθ ςτο 

                                           
1
 Μελζτθ για τθ μζτρθςθ των δεικτϊν των πρωτοβουλιϊν eEurope και i2010 για τα ζτθ 2006 και 2007 

ςτθν Ελλάδα 
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διαδίκτυο, ζχουν αντιμετωπίςει προβλιματα θλεκτρονικισ αςφαλείασ τα οποία ςχετίηονται  
με:  

• Τθν προςβολι των υπολογιςτικϊν ςυςτθμάτων τουσ από ιοφσ, με αποτζλεςμα να 
χακοφν πλθροφορίεσ και χρόνοσ εργαςίασ   

• Τθ μθ εξουςιοδοτθμζνθ πρόςβαςθ ςτα πλθροφοριακά τουσ ςυςτιματα  και  

• Τισ απειλζσ για επίκεςθ ςε δεδομζνα τουσ 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα αυτι, οι εταιρίεσ παρόλο που ζχουν λάβει μζτρα αςφάλειασ για 
τθν αντιμετϊπιςθ των παραπάνω προβλθμάτων δεν ζχουν καταφζρει να αντιμετωπίςουν 
πλιρωσ τον κίνδυνο. Θ Δράςθ e-security κα ςυνειςφζρει ϊςτε να επιταχυνκεί ο ρυκμόσ 
αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων και θ προςπάκεια για απαλοιφι  τουσ. 

Επιπλζον, θ προκθρυςςόμενθ Δράςθ e-security βρίςκεται ςε πλιρθ ςυνάφεια με τθν 
ςτρατθγικι τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τον τομζα των ΤΡΕ, i2010, αφοφ μια από τισ 
βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ, πζρα από τθν πρόςβαςθ και χριςθ του διαδικτφου, είναι αυτι 
τθσ  θλεκτρονικισ αςφάλειασ. Θ εν λόγω Δράςθ ταυτίηεται πλιρωσ και με το ςχεδιαςμό και 
τθ Ψθφιακι Στρατθγικι ςε εκνικό επίπεδο.  
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4. Ενθμερωτικά ςτοιχεία Δράςθσ e-Security 
 

4.1. Σο Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ τθσ Δράςθσ 

 

H Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια 
e-security» υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ 
Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ 
ιςςονοσ ςθμαςίασ.  

Ο κανονιςμόσ παρατίκεται ςτθν παράγραφο 6.3 του παρόντοσ οδθγοφ, ενϊ μπορεί να 
ανακτθκεί και από το Δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ (www.digitalaid.gr/e-security). 

  

4.2. Είδοσ Παρεχόμενων Ενιςχφςεων 

Οι  δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν 
υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβάλλουν. 

 

4.3. Προχποκζςεισ και  Όροι Επιλεξιμότθτασ - Δικαιοφχοι Δράςθσ 

Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων μποροφν να είναι επιχειριςεισ ανεξάρτθτα τθσ  νομικισ μορφισ 
τουσ (όχι ενϊςεισ  επιχειριςεων), που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα. 

Επιλζξιμεσ προσ χρθματοδότθςθ κεωροφνται οι επιχειριςεισ, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν 
ακροιςτικά οι παρακάτω προχποκζςεισ: 

 

1) Η Επιχείρθςθ είναι υφιςτάμενθ με θμερομθνία ςφςταςθσ πριν τθν 
01.01.2008.  

Ωσ θμερομθνία ςφςταςθσ τθσ Επιχείρθςθσ νοείται θ θμερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ, 
όπωσ αυτι καταγράφεται ςτθ ςχετικι Βεβαίωςθ Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. 
Θ κάλυψθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου μπορεί να τεκμθριϊνεται εναλλακτικά με 
ιςοδφναμα ζγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχκεί θ θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ 
(π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα προθγοφμενων ετϊν, κλπ).  

Θ περίπτωςθ αυτι δεν αποκλείει εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν από 
μεταβίβαςθ, απορρόφθςθ ι ςυγχϊνευςθ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι ενζργειεσ 
αυτζσ ζλαβαν χϊρα μετά τθν 01.01.2008. Για τον ζλεγχο των παραπάνω ενεργειϊν είναι 
απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ 
του φορζα τθσ επζνδυςθσ *Καταςτατικό Επιχείρθςθσ, Δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ, Βεβαίωςθ 
Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ και Βεβαίωςθ Μεταβολϊν (όπου υφίςταται) από τθν οικεία 
Δ.Ο.Υ.+ 
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2) Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ 
κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis, οι οποίεσ αναφζρονται 
αναλυτικά ςτο Παράρτθμα ΙΙ (Παράγραφοσ 7) του παρόντοσ Οδθγοφ. 

 

Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ 
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ.) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ 
φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ. Συγκεκριμζνα: 

• Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων 
«Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που 
αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του εντφπου Ε3.  

• Και οι δφο αυτοί αρικμοί πρζπει να μθν ανικουν ςτον πίνακα με τισ μθ επιλζξιμεσ 
(εξαιροφμενεσ) δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτο Ραράρτθμα ΛΛ του 
παρόντοσ Οδθγοφ.  Σε περίπτωςθ που ζςτω ζνασ από τουσ δφο αυτοφσ αρικμοφσ 
ανικει ςτον πίνακα των μθ επιλζξιμων δραςτθριοτιτων, τότε θ Επιχείρθςθ 
κεωρείται ότι δεν καλφπτει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο. 

 

3) Ο κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ εξαιροφμενεσ 
κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ που αναφζρονται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ (Παράγραφοσ 8) 
του παρόντοσ Οδθγοφ. 

Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ 
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ.) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ 
φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ και με τον ίδιο τρόπο όπωσ ςτθν παραπάνω 
περίπτωςθ. 

 

4) Η Επιχείρθςθ εμφανίηει κετικό μζςο όρο κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων τα 
τελευταία τρία οικονομικά ζτθ.  

Για τθν κάλυψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ προχπόκεςθσ παρατίκενται από τθν Επιχείρθςθ 
ςτοιχεία για τα τρία τελευταία οικονομικά ζτθ. Εφόςον δεν υπάρχουν ςχετικά ςτοιχεία, τότε 
παρατίκενται ςτοιχεία των δφο τελευταίων οικονομικϊν ετϊν.  

Στθν περίπτωςθ όπου: 

Α) θ Επιχείρθςθ ζχει ξεκινιςει τθ δραςτθριότθτά τθσ πριν τθν 01.01.2008 και δεν ζχει 
κλείςει διαχειριςτικι χριςθ μζχρι τισ 31.12.2008 και 

Β) δεν υπάρχουν επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία για το τελευταίο οικονομικό ζτοσ, 

τότε κα πρζπει να προςκομίηεται προςωρινι λογιςτικι κατάςταςθ από τθν οποία να 
προκφπτουν τα κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων, υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο 
λογιςτι και το νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ 
υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ κα πραγματοποιείται αναγωγι των οικονομικϊν ςτοιχείων που 
αναφζρονται ςτθν λογιςτικι κατάςταςθ ςτα αντίςτοιχα ζτθ. 
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5) Η Επιχείρθςθ απαςχολεί κατϋ ελάχιςτο ζναν (1) εργαηόμενο (1 Ετιςια Μονάδα 
Εργαςίασ) με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ, ιδιωτικοφ δικαίου, επιπλζον του/ων 
επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων. 

 

Οι ΕΜΕ (Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ) υπολογίηονται ςε 12μθνθ βάςθ. Μία Ετιςια Μονάδα 
Εργαςίασ ιςοδυναμεί με ζναν εργαηόμενο ο οποίοσ απαςχολείται πλιρωσ (οκτάωρο) κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ (12 μινεσ). Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία ςτθν Επιχείρθςθ 
απαςχολοφνται εργαηόμενοι μερικισ απαςχόλθςθσ ι και εποχιακοί, τότε, για τουσ 
εργαηόμενουσ αυτοφσ, ο υπολογιςμόσ γίνεται ςε κλάςμα ΕΜΕ.  

Ο αρικμόσ των εργαηομζνων που κα ελεγχκεί ωσ προσ τθ ςυμβατότθτά του με τα όρια του 
παρόντοσ κριτθρίου, κα εξαχκεί διαιρϊντασ το ςυνολικό αρικμό θμερομιςκίων για το 
ςφνολο του προςωπικοφ με το 300 (όπου 300=25x12 είναι το ιςοδφναμο τθσ πλιρουσ 
απαςχόλθςθσ ενόσ εργαηομζνου για ζνα ζτοσ).  

Παράδειγμα : Αν θ Επιχείρθςθ το 2008 ζχει ζξθ (6) εργαηομζνουσ με 300 θμερομίςκια και 
15 εργαηομζνουσ με 175 θμερομίςκια γιατί εργάςτθκαν μόνο επτά (7) μινεσ, ζχει ςφνολο 
θμερομίςκιων *(6x300)+(15x175)+=4.425 και άρα αρικμό προςωπικοφ ςε ΕΜΕ 
4.425/300=14,75 άρα επιλζξιμθ.  

 

6) Η Επιχείρθςθ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ προβλεπόμενεσ από το 
νόμο άδειεσ λειτουργίασ. 

Ανάλογα με τθ φφςθ των εργαςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί θ  άδεια 
λειτουργίασ από αρμόδια δθμόςια υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται άδεια 
λειτουργίασ θ Επιχείρθςθ κα προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ 
άδειασ λειτουργίασ και τθν εγγραφι τθσ Επιχείρθςθσ ςτο αντίςτοιχο Επιμελθτιριο.  

 

7) Η Επιχείρθςθ τα τελευταία τρία (3) οικονομικά ζτθ δεν ζχει λάβει επιχορθγιςεισ από 
Προγράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που εμπίπτουν ςτον κανόνα De 
Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ 
200.000 Ευρϊ (ι 100.000 ευρϊ εάν θ Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των 
Οδικϊν Μεταφορϊν). 

 

Θ Επιχείρθςθ κα δθλϊνει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ τα προγράμματα που 
υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 
15θσ Δεκεμβρίου 2006 ι προγενζςτερου αυτοφ ςτα οποία, θ Επιχείρθςθ και οι επιχειριςεισ 
οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςε αυτι ι αυτι ςυμμετζχει με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25%, ζχουν 
λάβει κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) κατά τα τελευταία τρία (3) οικονομικά ζτθ. 

θμειϊνεται ότι : Για τθ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
θλεκτρονικισ φόρμασ κα δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ των προγραμμάτων αυτϊν από 
λίςτα που κα περιλαμβάνει τισ δράςεισ που κατά το παρελκόν ζχουν προκθρυχτεί με τον 
κανονιςμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνασ De Minimis). 
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8) Η Επιχείρθςθ ανικει ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΜΜΕ) με βάςθ  τα οριηόμενα 
ςτθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ 2003/361/ΕΚ.  

Για τθν κάλυψθ αυτισ τθσ προχπόκεςθσ πρζπει να ικανοποιοφνται ακροιςτικά οι παρακάτω 
προχποκζςεισ: 

• Θ Επιχείρθςθ να απαςχολεί λιγότερουσ από  250 εργαηομζνουσ. 

• Θ Επιχείρθςθ να ζχει κφκλο εργαςιϊν που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ 
ι ενεργθτικό μικρότερο από 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

 

θμειϊνεται ότι: Πταν, κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ των λογαριαςμϊν και ςε ετιςια 
βάςθ, μια Επιχείρθςθ βρίςκεται πάνω ι κάτω από τα όρια τα ςχετικά με τον αρικμό 
απαςχολοφμενων ι τα χρθματοοικονομικά όρια που αναφζρονται ςτο άρκρο 2, (ςφςταςθ 
τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ), θ κατάςταςθ αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απόκτθςθ ι τθν 
απϊλεια τθσ ιδιότθτασ τθσ ΜΜΕ, μόνον εάν το φαινόμενο ζχει επαναλθφκεί επί δφο 
διαδοχικά ζτθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, ςυμπλθρϊνεται το υπόδειγμα διλωςθσ 2003/ C 118/ 03, ςχετικά με τα 
ςτοιχεία που αφοροφν τθν ιδιότθτα ΜΜΕ τθσ Επιχείρθςθσ. (Θ ςχετικι οδθγία κακϊσ και το 
υπόδειγμα διλωςθσ παρατίκενται ςυνθμμζνα ςτο Ραράρτθμα Λ - 6.2.5 του παρόντοσ 
οδθγοφ.) 

 

9) Η αξία κτιςθσ του εξοπλιςμοφ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) 
που είναι ιδθ εγκατεςτθμζνοσ ςτθν Επιχείρθςθ (εξοπλιςμόσ & λογιςμικό) και 
αποκτικθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα από το 2000 ζωσ τθν θμερομθνία 
προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ κα πρζπει κατϋ ελάχιςτο να ανζρχεται ςτο ποςό των 10.000 
Ευρϊ. 

 

Θ Επιχείρθςθ κα δθλϊςει μζςω ςχετικισ ερϊτθςθσ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ  αν 
θ αξία του εξοπλιςμοφ τθσ είναι μεγαλφτερθ ι ίςθ των 10.000 Ευρϊ.  

 

4.4. Χρονοδιάγραμμα Δράςθσ 

Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια  
e-security» κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι εξαντλιςεωσ τθσ διακζςιμθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ 
που αντιςτοιχεί ςτο ΕΡ-ΨΣ κακϊσ και ςε αυτι που αντιςτοιχεί ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ 
Μεταβατικισ Στιριξθσ. Για τθν πορεία εξζλιξθσ του διακζςιμου προχπολογιςμοφ κα 
υπάρχει ενθμζρωςθ από το διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ www.digitalaid.gr/e-security.  

Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προτάςεων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ 
Δράςθσ, είναι  δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ 
Δράςθσ. 
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4.5. Προχπολογιςμόσ Δράςθσ 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ για τθν 
εφαρμογι εξειδικευμζνων θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν ανζρχεται ςτα 15.000.000 ευρϊ, από 
τα οποία το 70% (10.500.000 ευρϊ) προζρχονται από Δθμόςια Δαπάνθ, ενϊ το υπόλοιπο 
30% (4.500.000 ευρϊ) κα καλυφκεί με ιδιωτικι ςυμμετοχι. 

Θ κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Δράςθσ ςτισ οκτϊ (8) περιφζρειεσ του Ε.Ρ. Ψθφιακι 
Σφγκλιςθ και ςτισ  πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ είναι: 

 

Περιφερειακι Κατανομι 

Επιχειρθςιακό/ 

Περιφερειακό Πρόγραμμα 

Περιφζρεια Διακζςιμθ Δθμόςια 

Δαπάνθ 

ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ 

Ιπειροσ 

Κεςςαλία 

Λόνια Νθςιά 

Δυτικι Ελλάδα 

Ρελοπόννθςοσ 

Βόρειο Αιγαίο  

Κριτθ 

5.985.000,00 € 

ΡΕΡ Μακεδονίασ – Κράκθσ Κεντρικι Μακεδονία 1.574.935,00€ 

Δυτικι Μακεδονία 314.989,00 € 

ΡΕΡ Κεςςαλίασ - Στερεάσ 

Ελλάδασ - Θπείρου 

Στερεά Ελλάδα 315.004,00 € 

ΡΕΡ Αττικισ Αττικι 2.205.069,00 € 

ΡΕΡ Κριτθσ & Νιςων 

Αιγαίου 

Νότιο Αιγαίο 105.003,00 € 

φνολο 10.500.000,00 € 
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4.6. Επιλζξιμεσ δαπάνεσ Δράςθσ 

Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (ΚΔ) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ 
Δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ: 

• ΚΔ (1): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ» 

• ΚΔ (2): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ» 

• ΚΔ (3): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Υπθρεςιϊν » 

Θ περιγραφι - ανάλυςθ των επιλζξιμων δαπανϊν, τα επιλζξιμα για αυτζσ κόςτθ κακϊσ και 
οι επιμζρουσ περιοριςμοί για κάκε μεμονωμζνο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ αναφζρονται 
ςτθν ενότθτα 5.2. 

 

4.7. Πλθροφορίεσ και Επικοινωνία για τθν προκθρυςςόμενθ Δράςθ 

Κατά το διάςτθμα υποβολισ των προτάςεων ενίςχυςθσ οι επιχειριςεισ μποροφν να 
επικοινωνοφν με τισ ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε.  για κάκε κζμα που ενδζχεται να ςχετίηεται 
με: 

• Τεχνικά κζματα που αφοροφν τον τρόπο υποβολισ των προτάςεων 

• Κζματα που αφοροφν τουσ όρουσ τθσ Δράςθσ 

 

Θ επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τθ: 

• θλεκτρονικισ φόρμασ που είναι διακζςιμθ ςτον δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ 
(www.digitalaid.gr/e-security) 

• τθλεομοιοτυπίασ (fax), ςτον αρικμό: 210-8099614 

• ταχυδρομικισ αποςτολισ προσ: ΨΗΦΙΑΚΕ ΕΝΙΧΤΕΙ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8 – 
10561 Ακινα, με τθν ζνδειξθ Δράςθ «e-security», αναφζροντασ τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ τθσ Επιχείρθςθσ και τον κωδικό τθσ πρόταςθσ 

 

Για τισ ανάγκεσ τθσ υποβολισ των προτάςεων υπάρχει διακζςιμο Τθλεφωνικό Κζντρο (Call 
Center) το οποίο κα ανακοινωκεί ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ το οποίο κα απαντάει 
ςε ερωτιςεισ πρϊτου επιπζδου (διευκρινιςτικζσ ι ςυχνότερεσ).  

Για ερωτιματα – κζματα που χρίηουν ειδικισ αντιμετϊπιςθσ, θ Επιχείρθςθ πρζπει να 
αναμζνει απάντθςθ ςτο γραπτό ερϊτθμα ι αίτθμα τθσ εντόσ πζντε (5) θμερολογιακϊν 
θμερϊν. 
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5. Χαρακτθριςτικά Τποβαλλόμενων Επενδυτικϊν χεδίων  

5.1. Ειδικά Χαρακτθριςτικά των Επενδυτικϊν χεδίων 

Κάκε Επιχείρθςθ που είναι επιλζξιμθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 4.3. και 
επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ e-security ζχει δικαίωμα να υποβάλει, να τθσ εγκρικεί 
και να υλοποιιςει μια (1) μόνο επζνδυςθ. 

Προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί ότι δεν θα υπάρχει ςώρευςη ενίςχυςησ ςτο πρόςωπο του 
ίδιου ενιςχυόμενου ή ςωρευτική ενίςχυςη τησ ίδιασ ενίςχυςησ, επιχειρήςεισ που αποτελοφν 
προμηθευτζσ ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ δεν μποροφν να υποβάλλουν Σχζδιο ενίςχυςησ.  

Θ εταιρία ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ενεργιςει αρμοδίωσ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο διαπιςτωκεί θ φπαρξθ τθσ παραπάνω αναφερκείςασ ςϊρευςθσ. 

 

5.2. Επιλεξιμότθτα Δαπανϊν 

Στθ ςυνζχεια αναλφονται για τθν κάκε κατθγορία δαπάνθσ, οι επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ, τα 
επιλζξιμα για αυτζσ κόςτθ κακϊσ και οι επιμζρουσ περιοριςμοί. 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 1 

«Δαπάνεσ Προμικειασ Εξοπλιςμοφ» 

Ανάλυςθ  
των 
επιτρεπόμενων 
δαπανϊν 

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ – υποδομϊν που κρίνονται από 
τθν Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Ο 
εξοπλιςμόσ κα περιλαμβάνει: 

• Εξοπλιςμό Αςφαλείασ [Εξυπθρετθτζσ (servers), Security Appliances, Firewalls, 
Intrusion Detection/Protection Systems (IDS/IPS), hardware antivirus] 

• Εξοπλιςμό Δικτφου *Μεταγωγείσ (switches), δρομολογθτζσ (routers), 
εγκατάςταςθ δικτφου (LAN, wi-fi)] 

• Εξοπλιςμό Backup / Data recovery 

• Εξοπλιςμό Ελζγχου Ρρόςβαςθσ χϊρου 

Επιλζξιμα 
Κόςτθ 

Οι δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ, περιλαμβάνουν: 

• Κόςτοσ αγοράσ καινοφργιου εξοπλιςμοφ (ςε αυτό κα πρζπει να περιλαμβάνεται 
και δωρεάν εγγφθςθ τριετοφσ διάρκειασ από τθν αγορά του εξοπλιςμοφ) 

• Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του παραπάνω 
εξοπλιςμοφ 

• Κόςτοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ του παραπάνω εξοπλιςμοφ. Το 
κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ  
και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ 

Ρεριοριςμοί 

Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από το 20% του 
προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και δε δφναται να ξεπερνά το 60% αυτοφ. 

Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ Ελζγχου Ρρόςβαςθσ χϊρου δε δφναται να ξεπερνά 
το 10% του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 2 

«Δαπάνεσ Προμικειασ Λογιςμικοφ» 

Ανάλυςθ  
των 
επιτρεπόμενων 
δαπανϊν 

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια λογιςμικοφ που κρίνονται από τισ 
επιχειριςεισ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Το 
λογιςμικό κα περιλαμβάνει: 

• Τυποποιθμζνο Λογιςμικό Αςφαλείασ - Ρροςταςίασ (Malicious Software 
Detection/Protection, Firewalls, Content Filters) 

• Λογιςμικό ανίχνευςθσ και επεξεργαςίασ αςτοχιϊν (Intrusion Detection 
Software, Log related software, log analysers) 

• Ανάπτυξθ Ειδικοφ Λογιςμικοφ για Αςφάλεια (π.χ. script ) 

• Λογιςμικό για Backup  / Data Recovery 

• Λογιςμικό κρυπτογράφθςθσ 

Επιλζξιμα Κόςτθ 

Οι δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ-εφαρμογϊν μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για μζχρι τρία (3) ζτθ  από το χρόνο τθσ 
προμικειασ.  Στθν αντίςτοιχθ προςφορά κα πρζπει να είναι ςαφισ ο τρόποσ 
παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ, π.χ. per named/ concurrent user, per 
server/CPU, per year κλπ. 

• Βαςικά κόςτθ αρχικισ προμικειασ λογιςμικοφ. (π.χ. περίπτωςθ όπου 
υπάρχει αρχικό κόςτοσ –basic fee– προμικειασ και ςυμπλθρϊνεται από 
κόςτθ αδειϊν χριςθσ). 

• Ρικανό κόςτοσ αναβάκμιςθσ και παραμετροποίθςθσ υπάρχοντοσ λογιςμικοφ 
αςφαλείασ 

• Κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ Επιχείρθςθ ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ 
ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του λογιςμικοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του 
Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ 

• Κόςτοσ Ραραμετροποίθςθσ του Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ 
Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ 

Ρεριοριςμοί 

Το φψοσ των δαπανϊν του λογιςμικοφ κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από το 20% 
του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και δε δφναται να ξεπερνά το 60% αυτοφ. 

Το Κόςτοσ Ραραμετροποίθςθσ του τυποποιθμζνου Λογιςμικοφ δεν μπορεί να 
ξεπεράςει το 10% του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ. 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 3 

«Δαπάνεσ Προμικειασ Τπθρεςιϊν» 

Ανάλυςθ  
των 
επιτρεπόμενων 
δαπανϊν 

Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από τθν 
Επιχείρθςθ αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Οι 
υπθρεςίεσ κα περιλαμβάνουν: 

• Υπθρεςίεσ Μετάπτωςθσ δεδομζνων από προθγοφμενθ κατάςταςθ 

• Υπθρεςίεσ Ελζγχων (ζλεγχοι καλισ εγκατάςταςθσ, Penetration Testing, 
Security Auditing) 

• Υπθρεςίεσ Διαμόρφωςθσ Ρολιτικισ Αςφάλειασ  

• Υπθρεςίεσ πιςτοποίθςθσ αςφάλειασ πλθροφοριϊν  και ςυςτθμάτων. Το 
κόςτοσ αυτό κα πρζπει να οδθγεί και ςε αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό 
αςφάλειασ  

• Υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ ςτθ διαχείριςθ του ζργου (project management)  

Επιλζξιμα Κόςτθ 
Οι δαπάνεσ προμικειασ υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από τα 
αντίςτοιχα παραδοτζα που κα αποδεικνφουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ 
προμικειασ των υπθρεςιϊν. 

Ρεριοριςμοί 

Το φψοσ των δαπανϊν των υπθρεςιϊν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο από το 10% 
του προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και δε δφναται να ξεπερνά το 30% αυτοφ. 

Οι υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ τθσ διαχείριςθσ του ζργου δεν κα μποροφν να ξεπεράςουν 
το 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ. 

 

Ο εξοπλιςμόσ, το λογιςμικό και οι υπθρεςίεσ που προτείνονται από τθν Επιχείρθςθ κα 
πρζπει να είναι ςυμβατά με τθν ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, για τθν οποία προορίηονται και κα 
πρζπει να μπορεί να αιτιολογθκεί επαρκϊσ θ αναγκαιότθτά τουσ, ςε ςχζςθ με τθν καλι 
λειτουργία τθσ ςυνολικισ λφςθσ. Το μζγεκοσ – εφροσ των προτεινόμενων προμθκειϊν κα 
πρζπει να είναι ανάλογο του εφρουσ τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ κακϊσ και του μεγζκουσ τθσ 
Επιχείρθςθσ. Οι παραπάνω προχποκζςεισ δεν αποτελοφν ςτοιχεία αξιολόγθςθσ. 

Θ εταιρία ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα να ενεργιςει αρμοδίωσ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο διαπιςτωκεί θ μθ τιρθςθ των παραπάνω αναφερκζντων 
προχποκζςεων. 

Ανεξαρτιτωσ τθσ Κατθγορίασ Δαπάνθσ ιςχφουν οι ακόλουκοι γενικότεροι περιοριςμοί: 

• Το κόςτοσ του ΦΠΑ δεν είναι επιλζξιμο και βαρφνει εξ ολοκλιρου τθν Επιχείρθςθ. 
Οι προτεινόμενεσ δαπάνεσ ςτισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων 
ενίςχυςθσ κα αφοροφν δαπάνεσ χωρίσ το ΦΡΑ 

• Οι δαπάνεσ που κα δθλωκοφν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου είναι 

επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το φυςικό (εκτελοφμενεσ ενζργειεσ) και 

οικονομικό (παραςτατικά / εξοφλιςεισ) αντικείμενο ζχει πραγματοποιθκεί μετά 

από τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ e-Security για τθν υποβολι 

προτάςεων.  

• Τυχόν προκαταβολζσ που ζχουν δοθεί πριν την ημερομηνία προκήρυξησ τησ 
Δράςησ και αφοροφν δαπάνεσ τησ ενταχθείςασ ςτη Δράςη επζνδυςησ, οδηγοφν ςε 
απζνταξη τησ Επιχείρηςησ από τη Δράςη 



  
 

 

 19 

 

e-Security      Οδεγόο Τπνβνιήο 

 

 

 

5.3. Διάρκεια Επενδυτικϊν χεδίων 

 

Θ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκριθζντων επενδυτικϊν ςχεδίων δεν δφναται να 
ξεπερνά τουσ ζξη (6) μήνεσ από την ημερομηνία ζγκριςησ τουσ, δηλαδή την ημερομηνία 
υπογραφήσ, εκ μζρουσ τησ εταιρίασ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.», τησ απόφαςησ 
αποδοχήσ – ζγκριςησ τησ αίτηςησ ςυμμετοχήσ ςτη Δράςη.   

 
 

5.4. Προχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν χεδίων 

Ο μζγιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ μπορεί να 
ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 70.000 ευρϊ και το ανϊτατο ποςό τθσ επιχοριγθςθσ για 
αυτι τθν περίπτωςθ μπορεί να ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 49.000 ευρϊ (ιτοι το 70% 
του μζγιςτου προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ). 

Ο ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ ορίηεται ςτα 
5.000 ευρϊ.  

Ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υποβαλλόμενου Επενδυτικοφ Σχεδίου, θ 
επιχοριγθςθ τθν οποία κα λάβει κάκε επζνδυςθ είναι 70% του προχπολογιςμοφ και μζχρι 
του ανϊτατου ορίου, όπωσ αυτό ζχει προςδιοριςτεί ανά επενδυτικι πρόταςθ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 5.5.3 και ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, κα πρζπει να τθροφνται τα επιμζρουσ όρια των δαπανϊν, όπωσ αυτά 
αναλφονται ςτθν ενότθτα 5.2.  

Το ανϊτατο φψοσ του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ανά υποβαλλόμενη πρόταςη 
διαμορφϊνεται με βάςη τον πίνακα τησ παραγράφου 5.5.2. και  δεν αποτελεί ςθμείο 
αξιολόγθςθσ. Αντίθετα, θα ληφθεί υπόψη η ρεαλιςτική εκτίμηςη του κόςτουσ τησ 
επζνδυςησ κατά τη διαδικαςία πιςτοποίηςησ τησ επζνδυςησ. 
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5.5. Διαδικαςία Τποβολισ Αιτιςεων για Επενδυτικά χζδια  

5.5.1 Γενικά τοιχεία 

Για τθ διευκόλυνςθ και τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και αξιολόγθςθσ των 
προτάςεων, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Δράςθσ, κα δοκεί ςτουσ δυνθτικοφσ 
τελικοφσ δικαιοφχουσ (επιχειριςεισ) που επικυμοφν να υποβάλλουν τθν πρόταςι τουσ, 
χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερολογιακϊν θμερϊν, ϊςτε να λάβουν αναλυτικι 
ενθμζρωςθ και οδθγίεσ για τισ ςχετικζσ με τθ Δράςθ διαδικαςίεσ υποβολισ, αξιολόγθςθσ 
και ζγκριςθσ των επενδυτικϊν τουσ ςχεδίων, μζςω του δικτυακοφ τόπου τθσ Δράςθσ 
(www.digitalaid.gr/e-security).  

 

5.5.2 Ηλεκτρονικι Τποβολι Αίτθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου  

Θ υποβολι και θ αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων κα πραγματοποιείται μζςω τθσ 
ςυμπλιρωςθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ. Για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ φόρμασ 
αυτισ κάκε ενδιαφερόμενθ Επιχείρθςθ κα πρζπει να επιςκεφτεί το δικτυακό τόπο τθσ 
Δράςθσ (www.digitalaid.gr/e-security). 

Θ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ  ςτοχεφει ςτον ζλεγχο τθσ 
επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων, ςτθν κατάταξι τουσ με βάςθ το μζγεκόσ τουσ κακϊσ και 
ςτον προςδιοριςμό τθσ ανάγκθσ για αςφάλεια των υποδομϊν Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ 
και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), που βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα τουσ. 

Θ θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ  χωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ ζξι (6) ενότθτεσ: 

Ενότητα Α:  «Γενικά ςτοιχεία Επιχείρηςησ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο» 

Ενότητα Β: «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρηςησ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο» 

Ενότητα Γ:  «Υποδομζσ Τεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) τησ Επιχείρηςησ 
που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο» 

Ενότητα Δ: «Κατάταξη των επενδυτικών προτάςεων και προςδιοριςμόσ του μζγιςτου 
επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ» 

Ενότητα Ε: «Περιγραφή Επενδυτικοφ Σχεδίου  - Χρονοδιάγραμμα» 

Ενότητα Στ: «Ανάλυςη Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και 
ζλεγχοσ δαπανών» 

 

Αναλυτικότερα: 

Ενότθτα Α:  «Γενικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό χζδιο» 

Στθν παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνονται ςτοιχεία τθσ Επιχείρθςθσ που αφοροφν τθν 
επωνυμία, τθν περιοχι εγκατάςταςισ τθσ, ςτοιχεία επικοινωνίασ, θμερομθνία ζναρξθσ 
δραςτθριότθτασ, κωδικοί δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ), μετοχικι ςφνκεςθ Επιχείρθςθσ, ςτοιχεία 
νομίμου εκπροςϊπου και υπευκφνου του ζργου, αξία υποδομϊν Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), ςυμμετοχι τθσ Επιχείρθςθσ ςε 
ςυγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα (μζςω του κανονιςμοφ De Minimis). 

  

http://www.digitalaid.gr/e-securit
http://www.digitalaid.gr/e-security


  
 

 

 21 

 

e-Security      Οδεγόο Τπνβνιήο 

Ενότθτα Β: «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό χζδιο» 

Στθν ενότθτα αυτι ςυμπλθρϊνονται τα οικονομικά ςτοιχεία του φορζα που υποβάλλει το 
Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ. 

Τα οικονομικά ςτοιχεία αφοροφν: 

 αρικμό εργαηομζνων ςε ΕΜΕ  

 κφκλο εργαςιϊν  

 ςφνολο ενεργθτικοφ  

και αναφζρονται ςτα οικονομικά ζτθ 2009 (01.01.2008-31.12.2008),  2008 (01.01.2007-
31.12.2007) και 2007 (01.01.2006-31.12.2006). Σε περίπτωςθ φπαρξθσ υπερδωδεκάμθνθσ 
χριςθσ κα πραγματοποιείται αναγωγι των οικονομικϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν 
λογιςτικι κατάςταςθ ςτα αντίςτοιχα ζτθ. 

Τζλοσ, ςτθν ενότθτα αυτι αποτυπϊνεται αν θ αξία κτιςθσ των υποδομϊν Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ), που αποκτικθκαν από το 2000 μζχρι τθν 
θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ ξεπερνάει το όριο επιλεξιμότθτασ που ζχει τεκεί ςτθν 
παράγραφο 4.3. 

Επιςθμαίνεται, ότι με τθ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων των Ενοτιτων Α και Β τθσ 
θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ πραγματοποιείται: 

 

i. ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ με βάςθ τισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ 
επιλεξιμότθτασ τθσ παραγράφου 4.3 του παρόντοσ οδθγοφ υποβολισ κακϊσ και  

ii. θ κατάταξθ των επιχειριςεων με βάςθ το μζγεκόσ τουσ (αρικμόσ εργαηομζνων ςε 
ΕΜΕ, κφκλοσ εργαςιϊν ι Ενεργθτικό), όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθν παράγραφο 
5.5.3 του παρόντοσ οδθγοφ υποβολισ. 

 

Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά (θ Επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ), δεν 
παρζχεται περαιτζρω δυνατότθτα ςυμπλιρωςθσ των υπόλοιπων ενοτιτων τθσ 
θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ.   

Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία θ Επιχείρθςθ είναι επιλζξιμθ, ςυνεχίηεται θ διαδικαςία 
ςυμπλιρωςθσ των επόμενων ενοτιτων τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ. 

 

Ενότθτα Γ:  «Τποδομζσ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) τθσ 
Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό χζδιο» 

Θ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων ςτθν παροφςα ενότθτα αποςκοπεί ςτθν αποτφπωςθ 
των εγκατεςτθμζνων υποδομϊν ΤΡΕ τθσ Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο 
για το χρονικό διάςτθμα από το ζτοσ 2000 ζωσ τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ και 
τθν κατάταξι τθσ με βάςθ τα δθλοφμενα ςτοιχεία.  
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Ενότθτα Δ: «Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων και προςδιοριςμόσ του μζγιςτου 
επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ» 

Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων των ενοτιτων Β και  Γ οδθγοφν ςε άμεςθ 
κατάταξθ τθσ Επιχείρθςθσ ωσ προσ: 

 

(i) Το μζγεκοσ τθσ (με βάςθ τον μζςο κφκλο εργαςιϊν και τον αρικμό του προςωπικοφ) 
(ii) Τθν ανάγκθ για ψθφιακι αςφάλεια.  

Ο χαρακτθριςμόσ – κατθγοριοποίθςθ μίασ Επιχείρθςθσ ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
χρθςιμοποιείται για να προςδιοριςκεί το μζγιςτο φψοσ του επιλζξιμου προχπολογιςμοφ 
του Επενδυτικοφ Σχεδίου για το οποίο ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ μπορεί να αιτθκεί 
χρθματοδότθςθ.  

 

Πίνακασ 1: Προςδιοριςμόσ μζγιςτου φψουσ επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ ανά 
επενδυτικι πρόταςθ 

Μζγιςτοσ 
επιχορηγοφμενοσ Π/Υ  (€) 

Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ 

Ανάγκη για ψηφιακή 
αςφάλεια 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΑΙΑ 

ΜΙΚΡΗ 8.000 15.000 30.000 

ΜΕΑΙΑ 15.000 25.000 50.000 

ΜΕΓΑΛΗ 20.000 40.000 70.000 

 

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάταξθσ – αξιολόγθςθσ δίνονται ςτθν 
παράγραφο 5.5.3 και ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ. 

 

Ενότθτα Ε: «Περιγραφι Επενδυτικοφ χεδίου  - Χρονοδιάγραμμα» 

Στθν παροφςα ενότθτα ηθτείται από τθν Επιχείρθςθ να δϊςει μία ςυνοπτικι αποτφπωςθ 
του Επενδυτικοφ τθσ Σχεδίου (μζγιςτο 1 ςελίδα), περιγράφοντασ τα εκτιμϊμενα 
αποτελζςματα κακϊσ και να προςδιορίςει το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ του, το οποίο 
δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ ζξι (6) μινεσ όπωσ αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5.3. 

 

Ενότθτα τ: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου 
και ζλεγχοσ δαπανϊν» 

Για τθν ανάλυςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου θ 
Επιχείρθςθ καλείται να ςυμπλθρϊςει τα ςχετικά πεδία του πίνακα τθσ παροφςασ ενότθτασ 
με βάςθ τισ προςφορζσ για κάκε κατθγορία δαπάνθσ που αναφζρονται ςτο Επενδυτικό τθσ 
Σχζδιο.  

Θ διαμόρφωςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου υπόκειται ςε 
κανόνεσ οι οποίοι αφοροφν τα ελάχιςτα και μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι 
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κατθγορίεσ δαπανϊν ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ (όπωσ αναφζρεται ςτθν 
παράγραφο 5.2 ). Θ τιρθςθ αυτϊν των κανόνων είναι υποχρεωτικι, ανεξάρτθτα αν το φψοσ 
του προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβλθκεί από το δυνθτικό 
δικαιοφχο είναι μικρότερο από το μζγιςτο δυνατό φψοσ που κα προςδιοριςτεί από το 
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων. 

Πταν τθροφνται οι παραπάνω κανόνεσ, θ  αίτθςθ χρθματοδότθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου 
μπορεί πλζον να υποβλθκεί επιτυχϊσ. 

Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ «θλεκτρονικισ υποβολισ», 
δεν μπορεί να γίνει καμία διόρκωςθ ςτα  υποβλθκζντα ςτοιχεία. 

 

Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ 
Σχεδίου ψθφιακισ αςφάλειασ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα 
(10) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα όςα 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 5.5.4 του παρόντοσ οδθγοφ.  

 

5.5.3 Διαδικαςία κατάταξθσ και φψοσ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ επενδυτικϊν 
ςχεδίων ενίςχυςθσ 

Ππωσ ιδθ ζχει αναφερκεί, οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων των ενοτιτων Β και  Γ 
τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ οδθγοφν ςε άμεςθ κατάταξθ τθσ Επιχείρθςθσ ωσ προσ: 

(i) Το μζγεκοσ τθσ (με βάςθ τον μζςο κφκλο εργαςιϊν τουσ και τον αρικμό του 
προςωπικοφ που απαςχολεί). 

(ii) Τθν ανάγκθ τθσ για ψθφιακι αςφάλεια.  

 

Κατάταξη με βάςη το μζγεθοσ τησ Επιχείρηςησ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο 

 
Ανάλογα με τα ςτοιχεία που καταχωρεί μία Επιχείρθςθ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα – 
ερωτθματολόγιο ςτθν ενότθτα «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρηςησ που υποβάλλει το 
Επενδυτικό Σχζδιο»  (αφορά το «i» παραπάνω), αυτι μπορεί να χαρακτθριςκεί «ΠΟΛΤ 
ΜΙΚΡΗ», «ΜΙΚΡΗ» ι «ΜΕΑΙΑ» όταν ςυντρζχουν οι περιοριςμοί του παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακασ 2: Χαρακτθριςμόσ Επιχείρθςθσ2 ωσ προσ το μζγεκόσ τθσ 

 ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ 
(ΕΜΕ)3 

 ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΓΑΣΛΩΝ 

 ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΝΕΓΘΤΛΚΟΥ 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ <10 και <2 εκ. €  ι <2 εκ. € 

ΜΙΚΡΗ <50 και <10 εκ. € ι <10 εκ. € 

ΜΕΑΙΑ <250 και <50 εκ. € ι <43 εκ. € 

 
 
Ο χαρακτθριςμόσ τθσ Επιχείρθςθσ ςε αυτι τθν περίπτωςθ πραγματοποιείται με βάςθ τα 
ςτοιχεία τθσ τελευταίασ διαχειριςτικισ χριςθσ (1/1/2008-31/12/2008)  
  
θμείωςθ: Ιδθ κατά τον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ ζχει δθλωκεί αν θ Επιχείρθςθ 
χαρακτθρίηεται ωσ ΜΜΕ κάνοντασ χριςθ και του κανόνα των δυο ςυνεχόμενων 
διαχειριςτικϊν χριςεων ςθμείο (8)  τθσ παραγράφου 4.3.  

 

Κατάταξη με βάςη την ανάγκη των εγκατεςτημζνων υποδομϊν ΤΠΕ για αςφάλεια  
Ανάλογα με τισ απαντιςεισ που δίνονται και τα ςτοιχεία που καταχωροφνται ςχετικά με τισ 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ τθσ ςε ΤΡΕ (αφορά το «ii» παραπάνω) ςτθν θλεκτρονικι φόρμα 
υποβολισ και με τον εφαρμοηόμενο αλγόρικμο (βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Α του Οδθγοφ 
Αξιολόγθςθσ) θ Επιχείρθςθ βακμολογείται. Βάςει τθσ βακμολογίασ αυτισ, θ Επιχείρθςθ 
χαρακτθρίηεται άμεςα, όςον αφορά τισ ανάγκεσ τθσ για ηθτιματα ψθφιακισ αςφάλειασ, ωσ 
«ΜΙΚΡΗ», «ΜΕΑΙΑ» ι «ΜΕΓΑΛΗ» ςφμφωνα με τον Ρίνακα 3 που ακολουκεί:  

 
Πίνακασ 3: Χαρακτθριςμόσ Επιχείρθςθσ ωσ προσ τθν ανάγκθ τθσ για ψθφιακι αςφάλεια 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΗ  ΜΕΑΙΑ  ΜΕΓΑΛΗ  

Από 4 ωσ 20 βακμοφσ ●   

Από 21 ωσ 31 βακμοφσ  ●  

Ρεριςςότερουσ από 31 βακμοφσ   ● 

 

Οι ερωτήςεισ αυτήσ τησ ενότητασ πρζπει να απαντϊνται βάςη των πραγματικϊν 
δεδομζνων τησ Επιχείρηςησ, τα οποία κα πρζπει να προκφπτουν από τα ςυνυποβαλλόμενα 
δικαιολογθτικά και τισ απαιτοφμενεσ ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ όπωσ αυτά 
αναφζρονται ςτθν ενότθτα 5.5.4.2 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ».  

Για τισ ερωτιςεισ Γ124, Γ135 και Γ146 τθσ εν λόγω ενότθτασ,  κα γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ 
φπαρξθσ των δοκζντων απαντιςεων.  Πλεσ οι απαντιςεισ τθσ ενότθτασ αυτισ είναι 

                                           
2
 Σφμφωνα με τθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ  361/2003 (L124 τθσ 20.5.2003 ς. 36) & τον  κανονιςμό (ΕΚ) 364/2004 

(L63 τθσ 28.2.2004 ς.22 ) με τον οποίο τροποποιείται ο κανονιςμόσ  70/2001. 
 
3
 Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ 
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διαηευκτικζσ (μία μόνο απάντθςθ), εκτόσ από τθν ερϊτθςθ Γ10 που δζχεται ςυμπλεκτικζσ 
απαντιςεισ.  

Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάταξθσ – αξιολόγθςθσ δίνονται ςτον 
«Οδθγό Αξιολόγθςθσ». 

 

5.5.4 Φάκελοσ αίτθςθσ – Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

5.5.4.1 Φάκελοσ Αίτθςθσ  

Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ 
Σχεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ 
θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

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

(ii) Το ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων) 

(iii) Λίςτα όλων των Δικαιολογθτικϊν (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα 
Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων) 

(iv) τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ (αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και 
ςφμφωνα με τα όςα περιγράφονται ςτθν παράγραφο 5.5.4.2) 

(v) τα Λοιπά Δικαιολογθτικά τεκμθρίωςθσ των υφιςτάμενων υποδομϊν ΤΡΕ 
(αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα) 

(vi) Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ 
υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ. 

 

ΠΡΟΟΧΗ:  

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: ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΕΝΛΣΧΥΣΕΛΣ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8, 
Ακινα 10561, τθλ. 2103377940, ςτο τμιμα «ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ». 

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

 

                                                                                                                         

4 Θ Επιχείρθςθ διακζτει ιδιόκτθτο mail server εγκατεςτθμζνο ςτουσ χϊρουσ τθσ;  
5 Θ Επιχείρθςθ διακζτει ιςτοςελίδα παρουςίαςθσ ςτο διαδίκτυο (κάλυψθ των αναγκϊν πλθροφόρθςθσ); 
6 Θ Επιχείρθςθ υποςτθρίηει διαδραςτικζσ εφαρμογζσ (ολοκλθρωμζνο θλεκτρονικό χειριςμό ςυναλλαγϊν); 
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Ο φάκελοσ αίτθςθσ υποβάλλεται ςε ζνα και μόνο πρωτότυπο, το οποίο εξωτερικά κα 
φζρει τθν ακόλουκθ ζνδειξθ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΦΑΚΕΛΟ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΔΡΑΗ 

«e-security» 

Επωνυμία Αιτοφςασ Επιχείρθςθσ: «……………………..» 

Α.Φ.Μ. Αιτοφςασ Επιχείρθςθσ: «……………………..» 

Ηλεκτρονικόσ Κωδικόσ Αίτθςθσ: «……………………..» 
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5.5.4.2 Δικαιολογθτικά υμμετοχισ  

Τα δικαιολογητικά με Α/Α 1-9 & Α14  είναι υποχρεωτικά, υποβάλλονται είτε ςε 
πρωτότυπη μορφή είτε ςε επικυρωμζνα αντίγραφα και διαφοροποιοφνται ανάλογα με τη 
νομική μορφή τησ Επιχείρηςησ. Τα δικαιολογητικά  Α/Α 10-13 υποβάλλονται μόνο ςτην 
περίπτωςη εκείνη όπου ζχουν δοθεί θετικζσ απαντήςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ ερωτήςεισ  τησ 
ενότητασ Γ τησ ηλεκτρονικήσ φόρμασ υποβολήσ. 
 

Α/Α Δικαιολογθτικά υμμετοχισ 

1.  Υπεφκυνθ Διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο τθσ 
Επιχείρθςθσ με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από πάςα αρμόδια 
αρχι, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςφμφωνα με το 
παρεχόμενο υπόδειγμα, το οποίο παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ I  και  ςτο 
Δικτυακό Τόπο τθσ Δράςθσ (Υπεφκυνθ Διλωςθ 1) 

 

2.  Βεβαίωςθ Ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. ι ιςοδφναμο ζγγραφο 
(π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ ι εκκακαριςτικά ςθμειϊματα προθγοφμενων 
ετϊν) από τα οποία μπορεί να εξαχκεί θ θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ. 

Σε περίπτωςθ που ο Τόποσ Υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ είναι διαφορετικόσ 
από τθν ζδρα, βεβαίωςθ μεταβολισ τθσ ζναρξθσ τθσ επιχείρθςθσ, ςτθν οποία 
να φαίνεται το εν λόγω υποκατάςτθμα και θ οικονομικι δραςτθριότθτά του.  

 

3.  Καταςτατικό τθσ Επιχείρθςθσ με τισ τυχόν τροποποιιςεισ, ΦΕΚ δθμοςίευςθσ ι 
Λδιωτικό Συμφωνθτικό Σφςταςθσ νόμιμα δθμοςιευμζνο κακϊσ και 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα για τον οριςμό νομίμου εκπροςϊπου (ανάλογα με 
τθ νομικι μορφι τθσ Επιχείρθςθσ). Ρρόςφατο πρακτικό Γ.Σ. όπου να 
προκφπτει θ Μετοχικι Σφνκεςθ. 

Στθν περίπτωςθ όπου εντόσ του 2008, ζλαβαν χϊρα ενζργειεσ όπωσ: 
μετατροπι, ςυγχϊνευςθ, απορρόφθςθ, μεταβίβαςθ Επιχείρθςθσ τότε 
κατατίκεται και οποιοδιποτε ςτοιχείο τεκμθριϊνει τθ ςυνζχιςθ του φορζα 
τθσ επζνδυςθσ. 
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4.  Α) Φωτοαντίγραφα των εντφπων Ε3 (ΜΘΧΑΝΟΓΑΦΛΚΟ ΔΕΛΤΛΟ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΩΝ ΣΤΟΛΧΕΛΩΝ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΚΑΛ ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΩΝ) των 
οικονομικϊν ετϊν 2009 (1/1/2008-31/12/2008), 2008 (1/1/2007-
31/12/2007) και 2007 (1/1/2006-31/12/2006)  

Β) Λςολογιςμοί τθσ Επιχείρθςθσ για τα οικονομικά ζτθ 2009 (1/1/2008-
31/12/2008), 2008 (1/1/2007-31/12/2007) και 2007 (1/1/2006-
31/12/2006)  

Γ) Στθν περίπτωςθ όπου για το οικονομικό ζτοσ 2009 δεν υπάρχουν επίςθμα 
φορολογικά ςτοιχεία τότε υποβάλλονται: 

Γ1)  Λςοηφγιο του Δεκεμβρίου του 2008 (αφορά τισ επιχειριςεισ που τθροφν 
βιβλία Γ’ κατθγορίασ) το οποίο κα φζρει ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ 
κακϊσ και υπογραφι  του νομίμου εκπροςϊπου και του λογιςτι ι 
Φωτοαντίγραφο εκκακαριςτικισ διλωςθσ ΦΡΑ ι φωτοαντίγραφα των 
υποβαλλόμενων περιοδικϊν του ζτουσ 2008 για τισ επιχειριςεισ που 
τθροφν Βϋ Κατθγορίασ βιβλία. 

Γ2)  Ρροςωρινι λογιςτικι κατάςταςθ θ οποία καλφπτει το οικονομικό ζτοσ 
2009 (1/1/2008-31/12/2008) από τθν οποία να προκφπτουν τα κζρδθ προ 
φόρων και αποςβζςεων, υπογεγραμμζνθ από τον αρμόδιο λογιςτι και το 
νόμιμο εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ 
υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ κα πραγματοποιείται αναγωγι των 
οικονομικϊν ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν λογιςτικι κατάςταςθ ςτα 
αντίςτοιχα ζτθ. 

 

5.  Ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν) για τα οικονομικά ζτθ 
2009 (1/1/2008-31/12/2008), 2008 (1/1/2007-31/12/2007) και 2007 
(1/1/2006-31/12/2006). Στθν περίπτωςθ όπου δεν ζχει υποβλθκεί το Ε7 για το 
οικονομικό ζτοσ 2009 υποβάλλονται οι  ΑΡΔ. του ζτουσ 2008. 

 

6.  Άδεια λειτουργίασ ι υπεφκυνθ διλωςθ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ 
υπογραφισ από πάςα αρμόδια αρχι, ςφμφωνα με το υπόδειγμα που 
παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Λ του παρόντοσ Οδθγοφ/Δικτυακό Τόπο τθσ 
Δράςθσ (Υπεφκυνθ Διλωςθ 2)  περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ άδειασ 
λειτουργίασ για τθ ςυγκεκριμζνθ Επιχείρθςθ και εγγραφι ςτο αντίςτοιχο 
επιμελθτιριο. 

 

7.   Καρτζλεσ των Λογαριαςμϊν 14.03 και 16.17 του αναλυτικοφ 
κακολικοφ για τισ εταιρείεσ με Γ’ Κατθγορίασ Βιβλία. 

 Εκτφπωςθ των ςελίδων των βιβλίων εςόδων – εξόδων για τισ εταιρίεσ 
με Β’ Κατθγορίασ βιβλία όπου να φαίνονται τα τιμολόγια αγοράσ του 
ςχετικοφ εξοπλιςμοφ και  λογιςμικοφ. 

 Βιβλίο παγίων.   

Τα ανωτζρω κα φζρουν ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και υπογραφι του λογιςτι 
τθσ. 
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8.  Υπεφκυνθ διλωςθ, με κεωρθμζνο το γνιςιο τθσ υπογραφισ από πάςα 
αρμόδια αρχι, που κα αναφζρει τισ υποδομζσ Τ.Ρ.Ε. που αποκτικθκαν και 
εγκαταςτάκθκαν ςτθν Επιχείρθςθ μετά το 2000 ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που παρατίκεται ςτο Ραράρτθμα Λ του παρόντοσ Οδθγοφ / Δικτυακό Τόπο τθσ 
Δράςθσ (Υπεφκυνθ Διλωςθ 3)  

 

9.  Υπεφκυνθ διλωςθ ότι θ επιχείρθςθ ανικει ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ 
(ΜΜΕ) με βάςθ τα οριηόμενα ςτθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ 2003/361/ΕΚ 
ςφμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίκεται ςτο παράρτθμα Λ του οδθγοφ 
υποβολισ (Υπόδειγμα Διλωςθσ ΜΜΕ) 

 

10.  Σφμβαςθ με πάροχο ι τον τελευταίο λογαριαςμό για τισ μιςκωμζνεσ γραμμζσ, 
τθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, τθ φιλοξενία (hosting), το ASP 

 

11.  Σφμβαςθ/βεβαίωςθ με χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα για τθν εκκακάριςθ 
θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν (ςτθν περίπτωςθ on – line πλθρωμϊν) ι αναλόγου 
φορζα (π.χ. paypal)  

 

12.  
Διλωςθ προσ τθν αρχι προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων για τθν τιρθςθ 
ευαίςκθτων προςωπικϊν δεδομζνων  
 

13.  
Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα περιγράφεται το είδοσ και θ φφςθ των 
ψθφιακϊν δεδομζνων που αφοροφν τα οικονομικά, επαγγελματικά δεδομζνα 
ι δεδομζνα που αποτελοφν κφριο προϊόν τθσ Εταιρίασ και κα αποδζχεται ότι 
ςε περίπτωςθ που κατά τον ζλεγχο δεν αποδειχκεί θ ορκότθτα των 
περιγραφόμενων ςτοιχείων τθσ τεκμθρίωςθσ των δεδομζνων, τότε θ 
Επιχείρθςθ απεντάςςεται από τθ Δράςθ, ςφμφωνα με το παρεχόμενο 
υπόδειγμα, το οποίο παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Λ  και  ςτο Δικτυακό Τόπο 
τθσ Δράςθσ (Υπεφκυνθ Διλωςθ 4) 
 

14.  
Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τον εξοπλιςμό, το λογιςμικό και τισ 
υπθρεςίεσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ. 

(Σημειώνεται ότι οι προςφορζσ που ςυνιςτοφν την προτεινόμενη επζνδυςη θα 
πρζπει να ζχουν ημερομηνία μετά την προκήρυξη τησ Δράςησ και να είναι ςε 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολήσ τησ πρόταςησ) 
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6. Παράρτθμα Ι – Ζντυπα Τποβολισ Πρόταςθσ 

6.1. Ηλεκτρονικι Φόρμα Τποβολισ Πρόταςθσ 

Α. Γενικά τοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό χζδιο  

Α1 τοιχεία Επιχείρθςθσ  

Α1.1. Επωνυμία  

Α1.2 Διακριτικόσ Τίτλοσ  

Α1.3 Νομικι Μορφι 
Ατομικι ΟΕ ΕΕ ΕΡΕ ΑΕ 

     

Α1.4 ΑΦΜ (9ψθφία) 

Α1.5 ΔΟΥ  

Α1.6 Διεφκυνςθ Ζδρασ 

Οδόσ – Αρικμόσ  

T.K.  

Ρεριφζρεια  

Νομόσ  

Διμοσ  

Α1.7 Τθλζφωνο 1  

Α1.8 Τθλζφωνο 2  

Α1.9 Φαξ  

Α1.10 Λςτοςελίδα Επιχείρθςθσ (Website)  

Α1.11 Ε-mail  

Α1.12 Θμερομθνία Ζναρξθσ 

Δραςτθριότθτασ 
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A2 τοιχεία Νομίμου Εκπροςϊπου 

Επϊνυμο   

Πνομα   

Διεφκυνςθ 

Οδόσ – Αρικμόσ  

Ρόλθ   

Τ.Κ.  

Τθλζφωνο 

(ςτακερό) 

 

Τθλζφωνο 

(κινθτό) 

 

Φαξ  

Ε-mail  

 

 

A3 τοιχεία Σόπου Τλοποίθςθσ Επζνδυςθσ  

Διεφκυνςθ 

Οδόσ – Αρικμόσ  

Τ.Κ.   

Ρεριφζρεια  

Νομόσ  

Διμοσ  
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Α4 τοιχεία Τπευκφνου Ζργου 

Επϊνυμο  

Πνομα  

Διεφκυνςθ 

Οδόσ – Αρικμόσ  

Διμοσ   

Τ.Κ.  

Τθλζφωνο 

(ςτακερό) 

  

Τθλζφωνο 

(κινθτό) 

  

Φαξ   

e-mail   

 

Α5 Κωδικοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.)  

Α5.1 Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ρεδίο 705 Ε3   .   .   . 

Α5.2 Κ.Α.Δ. Μεγαλφτερων Ακακάριςτων Εςόδων Ρεδίο 761 Ε3   .   .   . 
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Α6. Μετοχικι φνκεςθ 

Α 6.1. υμμετζχει ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ Επιχείρθςθσ Νομικό ι Φυςικό Πρόςωπο με 

ποςοςτό άνω του 25%; 

ΝΑΛ      ΟΧΛ  

Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ναι, παρακαλείςκε να  ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που 

ακολουκεί7. 

Φυςικό Ρρόςωπο  

Ονοματεπϊνυμο  

ΑΦΜ  

Ροςοςτό Συμμετοχισ  

Κζςθ εταίρου ςτθν επιχείρθςθ  

Νομικό Ρρόςωπο  

Επωνυμία  

ΑΦΜ  

Ροςοςτό Συμμετοχισ  

Νομικι Μορφι  

                                           

7 δυνατότθτα περιςςοτζρων τθσ μιασ εγγραφισ 
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Α7. υγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα 

Ζχει ςυμμετάςχει ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ ι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ αναφζρκθκαν ςτισ ερωτιςεισ Α6.1 ςε επιχορθγοφμενα προγράμματα τα 

τελευταία τρία οικονομικά ζτθ, που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2006 ι 

προγενζςτερου αυτοφ; 

ΝΑΛ      ΟΧΛ  

Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ναι, παρακαλείςκε να  ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί. 

 ΑΦΜ Επιχείρθςθσ  Ονομαςία Προγράμματοσ  Ημερομθνία ζγκριςθσ / καταβολισ  υνολικι εγκεκριμζνθ/καταβλθκείςα 

Επιχοριγθςθ (ςε €) 

    

   φνολο:  
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B. Οικονομικά τοιχεία τθσ Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό χζδιο  

B1 Οικονομικά τοιχεία του Φορζα που 

υποβάλλει το Επενδυτικό χζδιο  

   

  ν-2 ν-1 ν 

Β1.1 Αρικμόσ απαςχολοφμενων ςε Ετιςιεσ 

Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ) 

   

Β1.2 Κφκλοσ Εργαςιϊν (€)    

Β1.3 Σφνολο Ενεργθτικοφ (€)    

Β1.4 Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων (€)    

Β1.5 Θ εταιρία τθρεί Βιβλία Κατθγορίασ  Βϋ           Γϋ  

Β1.6 Δθλϊνω υπεφκυνα ότι θ Επιχείρθςθ ανικει ςτισ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ (ΜΜΕ) 

με βάςθ τα οριηόμενα ςτθ ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ 2003/361/ΕΚ το οποίο 

πιςτοποιείται με Υπεφκυνθ Διλωςθ (Στοιχεία Σχετικά με τθν ιδιότθτα ΜΜΕ) που κα 

υποβάλλω με τον Φάκελο τθσ Αίτθςθσ        
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B2 Αξία κτιςθσ υποδομϊν Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) που 

είναι εγκατεςτθμζνα ςτθν Επιχείρθςθ 8 

 Θ αξία κτιςθσ των ανωτζρω υποδομϊν ΤΡΕ (εξοπλιςμόσ & λογιςμικό) είναι 

μεγαλφτερθ των 10.000€. 

Β2.1 Δθλϊνω υπεφκυνα ότι τθρείται ο παραπάνω όροσ ΝΑΛ          

 

  

                                           

8 Θ απάντθςθ ςτο Β2 κα πρζπει να προκφπτει από τα αντίςτοιχα δικαιολογθτικά (Ραράρτθμα Λ «Υπεφκυνθ 
Διλωςθ 3») ςυνυπολογίηοντασ από το ζτοσ 2000 και μζχρι τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ. 
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Γ. Τποδομζσ Σεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ) που υποβάλλει το 

Επενδυτικό χζδιο  

Ραρακαλείςκε να απαντιςετε με ακρίβεια ςτα ακόλουκα ερωτιματα.  

Θ ορκότθτα των απαντιςεων ελζγχεται με τθν υποβολι των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν, τα 

οποία περιλαμβάνονται ςτον ζντυπο φάκελο – δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ  (παράγραφο 

5.5.4.2), ενϊ για τισ ερωτιςεισ 12,13,14 γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ φπαρξθσ τθσ 

δθλοφμενθσ πλθροφορίασ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων 

Ενιςχφςεων.  

Γ1 Η αξία των υποδομϊν ΣΠΕ (εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ) που ζχει 

εγκαταςτακεί ςτθν Επιχείρθςθ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ πρόταςθσ 

είναι: 

 10.000€ - 25.000 € 25.001 – 150.000 € > 150.000 € 

   

 

Γ2 Ο αρικμόσ εξυπθρετθτϊν (servers) που θ Επιχείρθςθ ζχει προμθκευτεί και ζχει 

εγκαταςτιςει ςτουσ χϊρουσ τθσ, για τισ ανάγκεσ λειτουργίασ τθσ, είναι: 

 0 1 2-4 > 4 

    

 

Γ3 Ο αρικμόσ των ςτακμϊν εργαςίασ (work stations) που θ Επιχείρθςθ ζχει 

προμθκευτεί και ζχει εγκαταςτιςει ςτουσ χϊρουσ τθσ, για τισ ανάγκεσ 

λειτουργίασ τθσ, είναι:  

  0 1-10 11- 50 > 50 
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Γ4 Ο αρικμόσ των κινθτϊν ςτακμϊν εργαςίασ (laptops, mobile PDAs) με ςφνδεςθ 

ςτο εταιρικό δίκτυο τθσ Επιχείρθςθσ είναι:  

  0 1-10 11- 50 > 50 

    

 

Γ5 Σρόποσ εςωτερικισ διαςφνδεςθσ (δικτφωςθ) ςτθν επιχείρθςθ: 

 Καμία Ενςφρματθ Αςφρματθ Και τα δφο 

    

 

Γ6 Ο αρικμόσ των υποκαταςτθμάτων που ζχει θ Επιχείρθςθ είναι: 

 0 1 - 4 > 5 

   

 

Γ7 Ο τρόποσ απομακρυςμζνθσ διαςφνδεςθσ των υποκαταςτθμάτων είναι: 

 Καμία 

διαςφνδεςθ 

Μιςκωμζνθ 

Γραμμι 

Ράνω από 

Internet 

Και τα δφο 

    

 

Γ8 Διακεςιμότθτα μιςκωμζνων γραμμϊν ι VPN κυκλωμάτων ςτθν Επιχείρθςθ: 

 Κανζνα 1 2 - 4 > 5 

     

 

Γ9 Χρθςιμοποιεί θ Επιχείρθςθ με τθ μορφι outsourcing εφαρμογζσ ι/και 

εξοπλιςμό; 

 ΟΧΛ ΝΑΛ Provider/αρικμόσ ςυμβολαίου 
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Γ10 τθν Επιχείρθςθ τθροφνται ψθφιακά δεδομζνα που χαρακτθρίηονται ωσ: 

 Κανζνα Οικονομικά 

δεδομζνα 

Ρροςωπικά 

δεδομζνα 

Κρίςιμα 

επαγγελματικά 

δεδομζνα 

Δεδομζνα που 

αποτελοφν κφριο 

προϊόν τθσ 

επιχείρθςθσ 

      

 

Γ11 Η Επιχείρθςθ ςασ διακζτει ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο; 

 ΟΧΛ ΝΑΛ 

   

 

Γ12 Η Επιχείρθςθ ςασ διακζτει ιδιόκτθτο mail server εγκατεςτθμζνο ςτουσ χϊρουσ 

τθσ;9 

 ΟΧΛ  ΝΑΛ Domain (π.χ. my 

company.gr) 

Real Static IP 

     

 

Γ13 Η Επιχείρθςθ διακζτει ςτατικζσ εφαρμογζσ ςτο διαδίκτυο9:  

 ΟΧΛ  ςε χϊρο ζξω από 

αυτόν τθσ 

Επιχείρθςθσ 

(hosting) 

ςε ιδιόκτθτο 

server 

Ραράκεςθ URL 

     

 

  

                                           

9 Για τθν πλθροφορία αυτι κα γίνεται αυτόματοσ ζλεγχοσ φπαρξθσ ςτο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ 
Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΘΦΕΝ Α.Ε. 
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Γ14 Η Επιχείρθςθ υποςτθρίηει διαδραςτικζσ εφαρμογζσ (ολοκλθρωμζνο 

θλεκτρονικό χειριςμό ςυναλλαγϊν) 9; 

 ΟΧΛ ςε χϊρο ζξω 

από αυτόν τθσ 

Επιχείρθςθσ 

(hosting) 

ςε ιδιόκτθτο server Ραράκεςθ 

URL 

    

 

Γ15 Η Επιχείρθςθ υποςτθρίηει τθ διενζργεια θλεκτρονικϊν (on-line) παραγγελιϊν 

και πωλιςεων 

 ΟΧΛ ΝΑΛ 
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Δ. Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων και προςδιοριςμόσ του μζγιςτου 

επιτρεπόμενου προχπολογιςμοφ 

 

Μζγιςτοσ 
επιχορηγοφμενοσ Π/Υ  (€) 

Μζγεκοσ Επιχείρθςθσ 

Ανάγκη για ψηφιακή 
αςφάλεια 

ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΑΙΑ 

ΜΙΚΡΗ 8.000 15.000 30.000 

ΜΕΑΙΑ 15.000 25.000 50.000 

ΜΕΓΑΛΗ 20.000 40.000 70.000 



Ε. τοιχεία Επενδυτικοφ χεδίου  - Χρονοδιάγραμμα 

Ε1.1 Σίτλοσ Επενδυτικοφ χεδίου   

  

 

Ε1.2 Σίτλοσ Επενδυτικοφ χεδίου (ςτθν αγγλικι)  

  

 

Ε1.3 Περιγραφι Επενδυτικοφ χεδίου (όριο 2.500 χαρακτιρεσ)  

  

 

Ε2. Χρονοδιάγραμμα επζνδυςθσ  

Περιγραφι 

Ενζργειασ 

Ζναρξθ 

(Μινασ)  

Διάρκεια 

(Μινεσ) 

Μ1 Μ2 Μ3 Μ4 Μ5 Μ6 

Αγορά Εξοπλιςμοφ         

Αγορά Λογιςμικοφ         

Αγορά Τπθρεςιϊν         
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Σ. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου και ζλεγχοσ δαπανϊν 

Σ1. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ χεδίου Ενίςχυςθσ 

Πίνακασ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου 

Κατθγορία 

Δαπάνθσ 

Κατθγορία 

Επιτρεπόμενθσ 

Δαπάνθσ - 

Περιγραφι 

Εμπορικι 

Ονομαςία 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ 

Ποςότθτα Σιμι 

Μονάδασ 

Μονάδα 

Μζτρθςθσ  

υνολικό 

Κόςτοσ 

(€) 

Επιλζξιμο 

Ποςό (€) 

Προμθκευτισ ΑΦΜ 

Προμθκευτι 

Αρικμόσ 

Προςφοράσ 

Ημερομθνία 

Προςφοράσ 

             

             

             

υνολικό Κόςτοσ Επζνδυςθσ:        

 
 

Σ2. υγκεντρωτικόσ πίνακασ Δαπανϊν 

Περιγραφι Κόςτοσ δαπάνθσ 

ςε ευρϊ 

Όρια Δαπανϊν 

Δαπάνεσ για Εξοπλιςμό  20%=<ΚΔ1  ≤ 60% 

Δαπάνεσ για Λογιςμικό  20%=<ΚΔ2 ≤60% 

Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν  10%=<ΚΔ3 ≤ 30% 

φνολο Δαπανϊν Επενδυτικοφ χεδίου  >5.000 ευρϊ 

Επιλζξιμοσ Προχπολογιςμόσ    

Μθ επιλζξιμοσ Προχπολογιςμόσ   

(Σημειώνεται ότι ςτον πίνακα δαπανών θα πρζπει να τηροφνται όλεσ οι προχποθζςεισ και τα όρια που 

τίθενται ςτην παράγραφο 5.2 του παρόντοσ οδηγοφ) 
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6.2. Πρότυπα Τπεφκυνων Δθλϊςεων 

6.2.1 Τπεφκυνθ Διλωςθ 1 
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6.2.2 Τπεφκυνθ Διλωςθ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 46 

 

e-Security      Οδεγόο Τπνβνιήο 

6.2.3 Τπεφκυνθ Διλωςθ 3 
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6.2.4 Τπεφκυνθ Διλωςθ 4 
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6.2.5 Τπόδειγμα Διλωςθσ ΜΜΕ 
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6.3. Κανονιςμόσ Ε.Ε. 1998/2006 
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7. Παράρτθμα ΙΙ - Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι 
επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ  λόγω του κανόνα de 
minimis 

 

ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ  
ΚΑΔ 1997 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

01.1 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ιαιιηέξγεηα θπηώλ "κεγάιεο θαιιηέξγεηαο". 
Ιαιιηέξγεηα θεπεπηηθώλ πνηθηιηώλ, θπηνθνκία 

01.2 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ιηελνηξνθία 

01.3 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Λεηθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

01.4 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Δξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηε γεσξγία θαη 
δσνηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, εθηόο ησλ θηεληαηξηθώλ 

ππεξεζηώλ 
01.5 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΣΟΤ 
Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ, αλαπαξαγσγή 
ζεξακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο 

02.01.30 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Παξαγσγή θπζηθνύ θειινύ, αθαηέξγαζηνπ ή απιήο 
θαηεξγαζίαο 

02.01.41 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Παξαγσγή κεξώλ θπηώλ, ρνξηαξηώλ, βξύσλ θαη 
ιεηρήλσλ. θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε 

02.01.42.01  Ιαιιηέξγεηα ζόξγνπ (ζθνύπαο) 

02.01.50.01  Ιαιιηέξγεηα δαζπιιίσλ γηα πεξηνδηθή μπιεία πξνο 
παξαζθεπή ραξηνπνιηνύ 

02.01.50.02  Ιαιιηέξγεηα θπηώξησλ ειάησλ 

02.01.50.03  Ιαιιηέξγεηα ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέληξσλ 

02.02.10.05  Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνξκώλ δέληξσλ 

05.0 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Αιηεία, εθκεηάιιεπζε ηρζπνηξνθείσλ θαη κνλάδσλ 
παξαγσγήο γόλνπ· δξαζηεξηόηεηεο ζπλαθείο κε ηελ 

αιηεία 
10.0 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 

ΣΟΤ 
Εμόξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε. Εμόξπμε ηύξθεο. 

75 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

ΔΗΛΟΘΑ ΔΘΟΘΙΗΗ ΙΑΘ ΑΛΤΜΑ· ΤΠΟΥΡΕΩΣΘΙΗ 
ΙΟΘΜΩΜΘΙΗ ΑΦΑΚΘΗ 

95 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

ΜΟΘΙΟΙΤΡΘΑ ΠΟΤ ΑΠΑΥΟΚΟΤΜ ΟΘΙΘΑΙΟ 
ΠΡΟΩΠΘΙΟ 

99 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

ΕΣΕΡΟΔΘΙΟΘ ΟΡΓΑΜΘΛΟΘ ΙΑΘ ΟΡΓΑΜΑ 
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ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ  
ΚΑΔ 2008 

ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΚΑΔ 2008  ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

01.1 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ιαιιηέξγεηα κε πνιπεηώλ θπηώλ.  

01.2 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο 

01.3 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Πνιιαπιαζηαζκόο Φπηώλ 

01.4 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ζστθή παξαγσγή 

01.5 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ληθηέο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

01.6 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Τπνζηεξηθηηθέο πξνο ηε γεσξγία δξαζηεξηόηεηεο θαη 
δξαζηεξηόηεηεο κεηά ηε ζπγθνκηδή 

01.7 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Θήξα, ηνπνζέηεζε παγίδσλ θαη ζπλαθείο 
δξαζηεξηόηεηεο 

02.30.20 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

πιινγή θπζηθνύ θειινύ, πνπ δηαζέηεηαη 
αθαηέξγαζηνο ή κε απιή θαηεξγαζία 

02.30.30 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

πιινγή κεξώλ θπηώλ, ρνξηαξηώλ, βξύσλ θαη 
ιεηρήλσλ, θαηάιιεισλ γηα δηαθνζκεηηθή ρξήζε 

01.29.30 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ιαιιηέξγεηα θπηηθώλ πιώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 
ζπαξηνπιεθηηθή, παξαγέκηζκα, βάηεο, βαθή ή δέςε 

01.11.41 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ιαιιηέξγεηα ζόξγνπ 

02.10.30.01  Ιαιιηέξγεηα δαζπιιίσλ γηα πεξηνδηθή μπιεία πξνο 
παξαζθεπή ραξηνπνιηνύ 

02.10.30.02  Ιαιιηέξγεηα θπηώξησλ ειάησλ 

01.29.20 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Ιαιιηέξγεηα ρξηζηνπγελληάηηθσλ δέλδξσλ, πνπ 
δηαζέηνληαη θνκκέλα 

02.40.10.06  Τπεξεζίεο κεηαθνξάο θνξκώλ δέληξσλ 

03 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Αιηεία θαη πδαηνθαιιηέξγεηα 

05 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Εμόξπμε άλζξαθα θαη ιηγλίηε 

08.92 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Εμόξπμε ηύξθεο 

84 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Δεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα· ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 
αζθάιηζε 

97 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Δξαζηεξηόηεηεο λνηθνθπξηώλ σο εξγνδνηώλ νηθηαθνύ 
πξνζσπηθνύ 

99 ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΕ 
ΣΟΤ 

Δξαζηεξηόηεηεο εμσρώξησλ νξγαληζκώλ θαη θνξέσλ 
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8. Παράρτθμα ΙΙΙ – Κλάδοι που ςυγχρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά 
από το ΕΓΣΑΑ 

 

Κσδηθφο 
ΣΑΚΟΔ10 

ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΛΑΔΟΤ 

153.3 Παξαγσγή δαραξσδψλ πξντφλησλ απφ θξνχηα θαη ιαραληθά 

158.1 Αξηνπνηία, παξαγσγή λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο 

158.2 Παξαγσγή θξπγαληψλ, κπηζθφησλ, παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο  

158.4 Παξαγσγή θαθάνπ, ζνθνιάηαο θαη δαραξσηψλ 

158.5 Παξαγσγή καθαξνληψλ, ιαδαληψλ, θνπζθνχο θαη παξφκνησλ 
αιεπξσδψλ πξντφλησλ 

158.6 Επεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ 

158.9 Παξαγσγή άιισλ εηδψλ δηαηξνθήο κ.α.θ. 

159.1 Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ 

172 Τθαληήξηα  

175.1 Σαπεηνπξγία 

182.1 Καηαζθεπή ελδπκάησλ εξγαζίαο 

192.0 Καηαζθεπή εηδψλ ηαμηδίνπ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ, εηδψλ 
ζεινπνηίαο θαη ζαγκαηνπνηίαο 

201.0 Πξηφληζκα, πιάληζκα θαη εκπνηηζκφο μχινπ 

203.0 Καηαζθεπή μπινπξγηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ νηθνδνκηθή 

205.2 Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ θαη εηδψλ θαιαζνπνηίαο θαη 
ζπαξηνπιεθηηθή 

212.1 Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη εηδψλ 
ζπζθεπαζίαο απφ ραξηί θαη ραξηφλη. 

241.4 Παξαγσγή άιισλ νξγαληθψλ βαζηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ (παξαγσγή 
μπιάλζξαθα) 

245.1 Παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη απνξξππαληηθψλ, πξντφλησλ θαζαξηζκνχ 
θαη ζηίιβσζεο  

246.3 Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ 

261.3 Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ 

262.1 Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ 
δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ 

262.5 Καηαζθεπή άιισλ θεξακηθψλ πξντφλησλ 

286.1 Καηαζθεπή εηδψλ καραηξνπνηίαο 

286.2 Καηαζθεπή εξγαιείσλ 
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293.9 Καηαζθεπή άιισλ γεσξγηθψλ θαη δαζνθνκηθψλ κεραλεκάησλ 

361.1 Καηαζθεπή θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ 

361.2 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα 

361.3 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θνπδίλαο 

361.4 Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ 

362.9 Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 

363.0 Καηαζθεπή κνπζηθψλ νξγάλσλ 

521.2 Παληνπσιεία 

522.5 Ληαληθφ εκπφξην νηλνπλεπκαησδψλ θαη ινηπψλ πνηψλ 

525.5 Ληαληθφ εκπφξην αλακλεζηηθψλ εηδψλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο 

528.1 Επηζθεπή ππνδεκάησλ θάζε είδνπο θαη άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ 

923.1 Καιιηηερληθή θαη ινγνηερληθή δεκηνπξγία θαη εξκελεία 

923.2 Εθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο 

923.3 Τπαίζξηεο ςπραγσγηθέο εθδειψζεηο θαη πάξθα αλαςπρήο 

930.1 Πιχζηκν θαη ζηεγλφ θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ 
πξντφλησλ  

930.2 Δξαζηεξηφηεηεο θνκκσηεξίσλ, θνπξείσλ 

930.4 Δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία 

 


