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1. Ειςαγωγι 
Ο Οδθγόσ Αξιολόγθςθσ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να 
πραγματοποιθκοφν από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. (ΨΗΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ δικαιοφχουσ από 
τθ χρονικι ςτιγμι τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ μίασ αίτθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου από τθν Επιχείρθςθ 
ζωσ και τθν ζκδοςθ Αποφάςεων Ζνταξθσ Πράξεων και τθν αποςτολι Αποφάςεων Αποδοχισ και 
Ζγκριςθσ Αίτθςθσ ςτουσ δικαιοφχουσ. 

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

• Όργανα και διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ και ελζγχου των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν 
ςχεδίων. 

• τάδια αξιολόγθςθσ και ελζγχου αιτιςεων επενδυτικϊν ςχεδίων δικαιοφχων. 

• Κατάταξθ αιτιςεων και ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων. 

• Απόφαςθ αποδοχισ – ζγκριςθσ Αίτθςθσ. 

• Επανεξζταςθ αιτιςεων χρθματοδότθςθσ επενδυτικϊν ςχεδίων. 

• Επιλαχοφςεσ αιτιςεισ. 

• Επικοινωνία με τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε. για ςχετικά κζματα. 

 

2. Πργανα που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
 

2.1. Γνωμοδοτικι Επιτροπι τθσ Δράςθσ 

Για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου 
τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 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).  

Η ςφνκεςθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ζχει ωσ εξισ: 

• Πρόεδροσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 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. 

• Δφο (2) μζλθ με αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ, ορίηονται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. 

Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ ςυντάςςονται ςε πρακτικά τα οποία 
επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. 

 

2.2. Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν 

Η 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. Η Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν δεν προβαίνει ςε βακμολόγθςθ αιτιςεων, 
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ωςτόςο αποδζχεται ι απορρίπτει τισ αιτιςεισ βάςει των ςτοιχείων που ζχουν υποβλθκεί θλεκτρονικά 
και ζχουν αποςταλεί ςτον φάκελο τθσ αίτθςθσ. 

Σα μζλθ που απαρτίηουν τθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν ορίηονται με απόφαςθ του 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ  εταιρίασ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. και ζχουν εμπειρία ςτθ διενζργεια ελζγχων 
δικαιολογθτικϊν για προτάςεισ και αιτιςεισ.  

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. Επιτροπι Ενςτάςεων 

Για τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων επανεξζταςθσ ςυςτινεται με απόφαςθ 
του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ι εξουςιοδοτθμζνου προσ τοφτο, 
από το Διοικθτικό υμβοφλιο, οργάνου τθσ, Επιτροπι Ενςτάςεων. Αυτι  ειςθγείται τεκμθριωμζνα και 
ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςτο προαναφερκζν όργανο, τθ λίςτα των αποτελεςμάτων τθσ 
αξιολόγθςθσ των αιτιςεων επανεξζταςθσ.  

Η ςφνκεςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ζχει ωσ εξισ: 

• Πρόεδροσ με αντίςτοιχο αναπλθρωτι, ορίηεται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 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. 

• Δφο (2) μζλθ με αντίςτοιχουσ αναπλθρωτζσ, ορίηονται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.. 

 

Σα αποτελζςματα των εργαςιϊν τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων ςυντάςςονται ςε πρακτικά τα οποία 
επικυρϊνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. 

Σα μζλθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων δεν μπορεί να είναι ίδια με τα μζλθ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ. 
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3. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 
 

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

 

3.1. Στάδια Αξιολόγθςθσ 

3.1.1 ΣΤΑΔΙΟ Α’: Αξιολόγθςθ Αίτθςθσ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ 
Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων 

Κατά τθ ςυμπλιρωςθ των ςτοιχείων τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα 
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 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 Ρροχποκζςεισ 
και τουσ Προυσ Επιλεξιμότθτασ κακϊσ και τθσ τιρθςθσ των Επιμζρουσ Ορίων (Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ / 
Κατθγορίεσ Δαπανϊν) που τίκενται ςτον Οδθγό Τποβολισ.  

Εάν ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ δεν καταλιξει κετικά, θ αίτθςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου δεν μπορεί να 
προχωριςει προσ υποβολι. 

Ειδικότερα, οι δικαιοφχοι που «περνοφν» κετικά τον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ,  

(i) κατατάςςονται με βάςθ το μζγεκοσ τθσ Επιχείρθςθσ (βάςει του κφκλου εργαςιϊν τουσ και του 
αρικμοφ του προςωπικοφ κατά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ) ςφμφωνα με τθν 
οποία προςδιορίηεται το ανϊτατο φψοσ επιλζξιμου προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
ενίςχυςθσ (ενότθτα 6.3 του οδθγοφ υποβολισ τθσ δράςθσ) 
 

(ii) και βακμολογοφνται αυτοτελϊσ με βάςθ τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 8 – Παράρτθμα Ι του Οδθγοφ 
Αξιολόγθςθσ.  

 

ΡΟΣΟΧΗ: 

ε καμία περίπτωςθ δεν πραγματοποιείται θλεκτρονικι ‘διόρκωςθ’ από τθν «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 

Α.Ε.» ςτοιχείων που ζχουν καταχωριςκεί βάςει των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, πλθν των 

περιπτϊςεων λακϊν όπωσ τα παραπάνω. ε αυτι τθν περίπτωςθ, αν τα Επιμζρουσ Όρια (Επιλζξιμεσ 

Ενζργειεσ/ Κατθγορίεσ Δαπανϊν) του Επενδυτικοφ χεδίου ςυνεχίηουν να πλθροφνται και μετά τισ 

μεταβολζσ χρθςιμοποιείται και αξιολογείται ωσ υποβλθκζν το τροποποιθμζνο επενδυτικό ςχζδιο. Αν 

μετά τθ διόρκωςθ των λανκαςμζνων καταχωρίςεων προκφπτει μθ-τιρθςθ των Επιμζρουσ Ορίων 

Επιλζξιμων Ενεργειϊν και Κατθγοριϊν Δαπανϊν, τότε το επενδυτικό ςχζδιο απορρίπτεται. 

 

 

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 
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απόκλιςθ / διαφορά με τα δικαιολογθτικά που κα κατατεκοφν ςτθ ςυνζχεια, κα οδθγιςει ςτθν 

απόρριψθ τθσ αίτθςθσ («Απορριπτζα» αίτθςθ).   

 

3.1.2 ΣΤΑΔΙΟ Β’: Κατάταξθ Αιτιςεων  

Κατόπιν τθσ επιτυχοφσ θλεκτρονικισ υποβολισ, θ αίτθςθ λαμβάνει αφξοντα αρικμό θλεκτρονικισ 
υποβολισ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. Ο 
αρικμόσ αυτόσ είναι μοναδικόσ και ςυνοδεφει τθν αίτθςθ ςε όλα τα ςτάδια όπου αυτι είναι ενεργι. 

τθ ςυνζχεια αξιοποιείται θ αυτοτελισ βακμολογία που ζχει λάβει θ θλεκτρονικά υποβλθκείςα αίτθςθ 
για να δθμιουργθκεί λίςτα δυνθτικϊν δικαιοφχων ανά ΕΠ/ ΠΕΠ τθσ δράςθσ. Η λίςτα αυτι ςχθματίηεται 
με βάςθ τθν αυτοτελι βακμολόγθςθ (ςε φκίνουςα ςειρά κατάταξθσ από 100 ζωσ 1) των αιτιςεων και 
ςε περίπτωςθ που περιςςότερεσ από μια αιτιςεισ ςυγκεντρϊνουν τθν ίδια βακμολογία, θ κατάταξι 
τουσ ςτθν εν λόγω λίςτα πραγματοποιείται με βάςθ το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ τουσ 
(τοποκετοφνται ψθλότερα ςτθ λίςτα οι αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί νωρίτερα). 

Οι αιτιςεισ των επενδυτικϊν ςχεδίων, ξεκινϊντασ από τθν αρχι τθσ κάκε λίςτασ και προσ τα κάτω, 
είναι δυνθτικά εγκεκριμζνεσ προσ επιχοριγθςθ μζχρι εξαντλιςεωσ του ςυνολικοφ προσ διάκεςθ 
προχπολογιςμοφ του ΕΠ/ ΠΕΠ τθσ Δράςθσ. Η τελικι ζγκριςθ για τθν επιχοριγθςθ ενόσ επενδυτικοφ 
ςχεδίου ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ προκφπτει από τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ των ταδίων Γ’ και Δ’ 
(ενότθτεσ 3.1.3 και 3.1.4 του παρόντοσ Οδθγοφ) για τθν αξιολόγθςθ τθσ αντίςτοιχθσ αίτθςθσ.  

 

3.1.3 ΣΤΑΔΙΟ Γ’: Ραραλαβι και ζλεγχοσ πλθρότθτασ αίτθςθσ 

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

(i) Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ (εκτφπωςθ από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ 
Δράςεων Κρατικϊν 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 
Κρατικϊν Ενιςχφςεων). 

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

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

(v) Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για το ςφνολο των δαπανϊν που ςυνιςτοφν τθν 

προτεινόμενθ επζνδυςθ. 

 

ΡΟΣΟΧΗ:  

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

- Η αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ πραγματοποιείται άπαξ.  Ο Φάκελοσ τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να 
φζρει το ςφνολο των προβλεπόμενων δικαιολογθτικϊν. Σμθματικι προςκόμιςθ δικαιολογθτικϊν δεν 
κα γίνεται αποδεκτι.  
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- Συμπλθρωματικά δικαιολογθτικά δεν κα γίνονται αποδεκτά μετά τθν αποςτολι του Φακζλου τθσ 
Αίτθςθσ.  

Η αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ: 

- με ςυςτθμζνθ επιςτολι – δζμα, ι 

- με ταχυμεταφορά,  

ςτθν διεφκυνςθ:  

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 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 ι τθν θμερομθνία ταχυμεταφοράσ που φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ. 

Ο ολοκλθρωμζνοσ Φάκελοσ Αίτθςθσ, αφοφ παραλθφκεί, πρωτοκολλθκεί και ιεραρχθκεί με βάςθ τθν 
λίςτα κατάταξθσ, μεταβιβάηεται ςτθν Ομάδα Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν (βλ. 2.2).  

Σα ςτελζχθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν αναλαμβάνουν να ελζγξουν τθν πλθρότθτα του 
φακζλου τθσ αίτθςθσ. Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι: 

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

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

• όλα τα Δικαιολογθτικά που απαιτοφνται και αναφζρονται ςτθ Λίςτα Δικαιολογθτικϊν 
υπάρχουν ςτον Φάκελο Αίτθςθσ και είναι αρικμθμζνα, ςφμφωνα με τθν λίςτα που ζχει 
αναπαραχκεί από το Πλθροφοριακό φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων και 
είναι κατάλλθλα υπογεγραμμζνα (όπου αυτό απαιτείται), 

• όλεσ οι Προςφορζσ / Προτιμολόγια (όχι τιμολόγια δαπανϊν) 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, κακιςτά τθν αίτθςθ «Απορριπτζα».  

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

Όλοι οι υποβαλλόμενοι φάκελοι προτάςεων με ςυνθμμζνθ ςχετικι τεκμθρίωςθ από τθν εταιρία 
Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., αρχειοκετοφνται με φυςικό και θλεκτρονικό τρόπο. 

 

3.1.4 ΣΤΑΔΙΟ Δ’: Ζλεγχοσ Ορκότθτασ Στοιχείων Ηλεκτρονικισ Ρρόταςθσ 

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».  

Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ του ταδίου Δ’, διενεργείται ζλεγχοσ ορκότθτασ όλων των 
δθλουμζνων ςτοιχείων ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ για κάκε αίτθςθ, με βάςθ τα ζντυπα 
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ζγγραφα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτον Φάκελο Αίτθςθσ (ςτοιχεία «i» ζωσ «v» τθσ ενότθτασ 3.1.3. 
παραπάνω).   

Ο ζλεγχοσ αυτόσ ζχει ωσ ςτόχο να διαςφαλίςει ότι τα ςτοιχεία που καταχωροφνται θλεκτρονικά είναι:  

• ορκά και ζγκυρα (Δεν υπάρχουν διαφορζσ μεταξφ των καταχωρθμζνων θλεκτρονικά ςτοιχείων 
και των αντίςτοιχων εγγράφων). 

• ςε πλιρθ ςυνζπεια με το περιεχόμενο του Φακζλου Αίτθςθσ και  

• ςε πλιρθ ςυνάφεια με τα περιγραφόμενα χαρακτθριςτικά των προσ υλοποίθςθ 
ενεργειϊν/κατθγοριϊν δαπανϊν όπωσ αυτά περιγράφονται ςτισ προςφορζσ των 
προμθκευτϊν. 

 

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. Η αίτθςθ κεωρείται πλζον «Απορριπτζα».    

- Κατά το ςτάδιο αυτό, ςτθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ λακϊν όπωσ ενδεικτικά καταχϊριςθσ δαπανϊν 

που δεν εμπίπτουν ςτισ επιλζξιμεσ Κατθγορίεσ Δαπανϊν ι ςτθν περίπτωςθ καταχϊριςθσ δαπανϊν ςε 

λάκοσ κατθγορίεσ βάςει όςων προβλζπονται ςτον Οδθγό Τποβολισ ι καταχϊριςθσ δαπανϊν 

μεγαλφτερου φψουσ απ’ ότι παρουςιάηεται ςτισ υποβλθκείςεσ προςφορζσ, θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 

ΑΕ» διατθρεί το δικαίωμα διόρκωςθσ ι/ και διαγραφισ των λανκαςμζνων καταχωρίςεων από το 

επενδυτικό ςχζδιο.  

- ε καμία περίπτωςθ δεν πραγματοποιείται θλεκτρονικι ‘διόρκωςθ’ από τθν ΨΗΦΕΝ ΑΕ των ςτοιχείων 
που ζχουν καταχωρθκεί για τθν επιχείρθςθ βάςει των υποβαλλόμενων ζντυπων εγγράφων, οφτε 
μεταβολι τθσ προκφπτουςασ βακμολογίασ, λόγω τυχόν απόκλιςθσ θλεκτρονικϊν και εγγράφων 
ςτοιχείων. Η αίτθςθ κεωρείται «Απορριπτζα».  

 

Εάν κατά τον ζλεγχο ορκότθτασ των δθλουμζνων ςτοιχείων διαπιςτωκεί ότι απαιτοφνται περαιτζρω 
διευκρινιςτικά ςτοιχεία, τότε αποςτζλλεται ςχετικι επιςτολι από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 
Α.Ε. προσ τον δυνθτικό δικαιοφχο, ηθτϊντασ τα ζντυπα ςτοιχεία εντόσ προκεςμίασ πζντε (5) 
θμερολογιακϊν θμερϊν. 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 
«Ορκι», διαφορετικά κρίνεται «Απορριπτζα».  

Μετά το πζρασ κάκε ταδίου, θ εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. δφναται να δθμοςιεφςει ςτοιχεία 
που αφοροφν ςτα εν λόγω ςτάδια και μπορεί να περιλαμβάνουν αρικμό ςυμμετεχουςϊν 
επιχειριςεων, εξζλιξθ κάλυψθσ διακζςιμου προχπολογιςμοφ ανά περιφζρεια, ςτατιςτικά ςτοιχεία 
προτεινόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων κλπ.  

 

3.2. Βαςικζσ Αρχζσ Διαδικαςίασ Αξιολόγθςθσ 

Οι βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ είναι οι ακόλουκεσ: 

• Μόνο οι αιτιςεισ που ικανοποιοφν τα κριτιρια τθσ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ μποροφν να 
υποβλθκοφν και ςτθ ςυνζχεια να κρικοφν υποψιφιεσ προσ ζγκριςθ επιχοριγθςθσ. Ο ζλεγχοσ 
που πραγματοποιείται ςε επόμενα τάδια Αξιολόγθςθσ (βλ. όργανα Αξιολόγθςθσ  - 
παράγραφοσ 2) αφορά επιβεβαίωςθ τθσ πλθρότθτασ και ορκότθτασ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ 
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ςε ςχζςθ με τον φυςικό φάκελο που λαμβάνεται από τθν ΨΗΦΕΝ Α.Ε., άρα δεν υπόκειται ςε 
υποκειμενικζσ κρίςεισ.  

• Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ των αιτιςεων χρθματοδότθςθσ των Επενδυτικϊν χεδίων από τα 
όργανα αξιολόγθςθσ των Ψθφιακϊν Ενιςχφςεων Α.Ε. γίνεται θλεκτρονικά, ςτο Πλθροφοριακό 
φςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ ΑΕ. με διαφανι και τρόπο 
που επιτρζπει τθν ιχνθλαςιμότθτα ςε όλα τα ενδιάμεςα ςτάδια αξιολόγθςθσ.   

• Κάκε χρζωςθ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ Επενδυτικοφ χεδίου ςε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου 
Δικαιολογθτικϊν, πραγματοποιείται τυχαία. 

• Ο ζλεγχοσ πραγματοποιείται μόνο ςε ελεγχόμενθσ πρόςβαςθσ χϊρουσ τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ 
Ενιςχφςεισ Α.Ε. 

• Κάκε μζλοσ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν καταγράφει όλα τα πορίςματα ελζγχου τθσ 
αίτθςθσ και με το πζρασ τθσ κάκε μεμονωμζνθσ αξιολόγθςθσ επιςτρζφει το φυςικό Φάκελο 
Αίτθςθσ ςτο Αρχείο Αιτιςεων που τθρείται ςτθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.  

 

3.3. Αξιολόγθςθ από τθ Γνωμοδοτικι Επιτροπι 

3.3.1 Διαμόρφωςθ γνωμοδοτιςεων 

Η Γνωμοδοτικι Επιτροπι, ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των μελϊν τθσ θ οποία πραγματοποιείται ςε τακτά 
χρονικά διαςτιματα 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 τθν αξιολόγθςθ τθσ Ομάδασ Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν, 
ζτςι όπωσ αυτι είναι διακζςιμθ ςτο Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. 
Εφόςον χρειαςτεί διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ, υποςτθρίηεται από τθν Ομάδα Ελζγχου 
Δικαιολογθτικϊν (π.χ. ςτον ζλεγχο του φακζλου τθσ αίτθςθσ).  

Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ καταγράφονται ςε ςχετικά Πρακτικά.   

 

3.3.2 Αξιολόγθςθ – Τελικι Κατάταξθ αιτιςεων 

Κατόπιν των ανωτζρω, και μετά τθν: 

α) ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ από τθν Γνωμοδοτικι Επιτροπι του ςυνόλου των 
αιτιςεων που υποβλικθκαν ςε κάκε διακριτό κφκλο υποβολισ τθσ δράςθσ «digi-
content»,  

β)  επικφρωςθ από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. των 
πρακτικϊν τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, και 

γ)  τα τελικά πορίςματα εξζταςθσ των αιτθμάτων επανεξζταςθσ,  

ςυντάςςονται ςε κάκε κφκλο υποβολισ, κατάλογοι με τθν κατάταξθ των επιχειριςεων ωσ εξισ:  
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1) Εγκεκριμζνεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Ορκζσ» κατά τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ και των οποίων τα Επενδυτικά χζδια εγκρίνονται να επιχορθγθκοφν 
βάςει τθσ βακμολογία τουσ, τον χρόνο υποβολισ τουσ και του διακζςιμου προχπολογιςμοφ 
του ΕΠ/ΠΕΠ τθσ Δράςθσ. 

2) Επιλαχοφςεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Ορκζσ» κατά τθ 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ αλλά των οποίων τα Επενδυτικά χζδια δφναται να τφχουν 
επιχοριγθςθσ, εφόςον προκφψει διακζςιμοσ προχπολογιςμόσ του ΕΠ/ΠΕΠ ςτο οποίο 
εντάςςονται. 

3) Απορριφκείςεσ Αιτιςεισ: είναι οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Απορριπτζεσ» κατά 
τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ και των οποίων τα Επενδυτικά χζδια δεν εγκρίνονται να 
επιχορθγθκοφν. 

Οι παραπάνω λίςτεσ καταγράφονται ςτο Σελικό Πρακτικό τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ, για τον εν λόγω 
κφκλο αξιολόγθςθσ. 

 

4. Ζνταξθ πράξεων ςτθ Δράςθ 
Σο τελικό πρακτικό τθσ Γνωμοδοτικισ Επιτροπισ με τισ τελικζσ λίςτεσ των Εγκεκριμζνων, Επιλαχουςϊν 
και Απορριφκειςϊν Αιτιςεων διαβιβάηονται ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. ι 
ςτο εξουςιοδοτθμζνο προσ τοφτο όργανο τθσ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ 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 ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν απόφαςθ εκχϊρθςθσ αρμοδιοτιτων τθσ εν λόγω δράςθ.  

 

5. Ανακοίνωςθ αποτελεςμάτων 
Μετά από κάκε κφκλο ζκδοςθσ των παραπάνω αναφερκειςϊν 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 επιχοριγθςθσ και καλφπτει το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα – κφκλο 
υποβολισ κατά το οποίο υπεβλικθςαν αυτζσ οι αιτιςεισ.  

Βάςει των ανωτζρω αποφάςεων και αναφορικά με τισ εγκεκριμζνεσ αιτιςεισ, κάκε δικαιοφχοσ 
λαμβάνει Απόφαςθ Αποδοχισ και Ζγκριςθσ Αίτθςθσ υπογεγραμμζνθ από το Διευκφνοντα φμβουλο τθσ 
Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., ςτθν οποία ςυνοψίηονται οι όροι και προχποκζςεισ υλοποίθςθσ τθσ 
εγκεκριμζνθσ πράξθσ όπωσ αυτοί αναφζρονται αναλυτικά ςτουσ Οδθγοφσ τθσ Δράςθσ. Οι Αποφάςεισ 
αυτζσ εκδίδονται μόνο κατόπιν ςχετικισ ζκδοςθσ Απόφαςθσ Ζνταξθσ των εν λόγω αιτοφμενων πράξεων 
από τθν Ειδικι Τπθρεςία Διαχείριςθσ του ΕΠ «Ψθφιακι φγκλιςθ».  

Σαυτόχρονα ενθμερϊνονται όλεσ οι επιλαχοφςεσ και απορριφκείςεσ επιχειριςεισ με ςχετικζσ 
επιςτολζσ. Οι απορριφκείςεσ επιχειριςεισ ζχουν το δικαίωμα υποβολισ νζασ αίτθςθσ ςε επόμενο 
κφκλο υποβολισ αιτιςεων. 

 

6. Επιλαχοφςεσ προτάςεισ 
Αιτιςεισ που αξιολογικθκαν ωσ «Ορκζσ», αλλά δεν μποροφν να τφχουν χρθματοδότθςθσ λόγω μθ 
επάρκειασ του διατικζμενου Προχπολογιςμοφ του ςχετικοφ ΕΠ/ΠΕΠ τθσ Δράςθσ, κατατάςςονται ςτθν 
ειδικι κατθγορία «Επιλαχουςϊν» και δφναται να τφχουν χρθματοδότθςθσ με νεότερεσ Αποφάςεισ 
Ζνταξθσ, κατόπιν ειςιγθςθσ του Διευκφνοντοσ υμβοφλου και εφόςον προκφψει διακζςιμοσ 
προχπολογιςμόσ Δράςθσ.  
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Ο προχπολογιςμόσ τθσ Δράςθσ αναμορφϊνεται ςε περίπτωςθ εξεφρεςθσ πρόςκετων κονδυλίων ι ςτθν 
περίπτωςθ που:  

 Οι Δικαιοφχοι δεν  πραγματοποιιςουν κάποιεσ από τισ επενδφςεισ που τουσ ζχουν εγκρικεί.  

 Οι Δικαιοφχοι πραγματοποιιςουν κάποιεσ από τισ επενδφςεισ με χαμθλότερο του αρχικά 

εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ. 

 Η εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. πιςτοποιιςει – βεβαιϊςει  μικρότερο ποςό, από το αρχικά 

εγκριμζνο προχπολογιςμό του επενδυτικοφ ςχεδίου κάποιων δικαιοφχων. 

 Η εταιρεία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. προχωριςει ςτθν απζνταξθ ενταγμζνων αιτιςεων κατόπιν 

διαπίςτωςθσ ότι οι όροι και προχποκζςεισ επιλεξιμότθτασ ςυμμετοχισ των εγκεκριμζνων 

επιχειριςεων ςτθ Δράςθ δεν πλθροφνται.  

 

7. Διαδικαςία επανεξζταςθσ αιτιςεων 
Οι αιτιςεισ εκείνεσ οι οποίεσ κρίκθκαν ωσ «Απορριπτζεσ» κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ενθμερϊνονται με ςχετικι επιςτολι. 

Κάκε δικαιοφχοσ, του οποίου θ αίτθςθ ζχει απορριφκεί, ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ 
επανεξζταςθσ εντόσ διαςτιματοσ 5 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν παραλαβι από αυτόν τθσ 
απορριπτικισ επιςτολισ από τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. (μζςω ταχυμεταφοράσ). 

Η αίτθςθ επανεξζταςθσ υποβάλλεται εγγράφωσ από τον δικαιοφχο προσ τθν εταιρία Ψθφιακζσ 
Ενιςχφςεισ Α.Ε. και κα πρζπει να φζρει τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και τθν υπογραφι του νομίμου 
εκπροςϊπου. 

Η αποςτολι τθσ αίτθςθσ επανεξζταςθσ κα πρζπει να γίνεται μόνο με τουσ εξισ τρόπουσ: 

- με ςυςτθμζνθ επιςτολι – δζμα, ι  

- με ταχυμεταφορά,  

ςτθν διεφκυνςθ:  

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 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 ι τθν θμερομθνία ταχυμεταφοράσ 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 από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων, θ οποία ςε κοινι ςυνεδρίαςθ των 
μελϊν τθσ καταχωρεί τα αποτελζςματα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ ςε ςχετικά Πρακτικά. Η Επιτροπι 
Ενςτάςεων ειςθγείται τθν αποδοχι αυτϊν των πρακτικϊν από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρίασ 
Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. 

Οι αιτιςεισ επεναξζταςθσ εξετάηονται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά τισ 15 θμερολογιακζσ 
θμζρεσ από τθν θμερομθνία παραλαβισ τουσ. 

Σο πόριςμα εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ επανεξζταςθσ, μετά τθν ζγκριςθ από το Δ.. τθσ εταιρίασ, 
κοινοποιείται ςτον δυνθτικό δικαιοφχο.  
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θμειϊνεται ότι, κατά τθ διάρκεια τθσ επανεξζταςθσ μιασ αίτθςθσ, διατθρείται δεςμευμζνοσ ο 
προχπολογιςμόσ για το χρονικό διάςτθμα που απαιτείται να διαπιςτωκεί αν θ Επιχείρθςθ κα 
υποβάλλει αίτθςθ επανεξζταςθσ και μζχρι να αποφαςιςτεί θ οριςτικι ι μθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τθσ 
Επιχείρθςθσ. 
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8. Ραράρτθμα Ι - ΚΙΤΗΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  

8.1. Γενικά 

Για τθν αξιολόγθςθ των υποβαλλόμενων αιτιςεων και τον υπολογιςμό αυτοτελοφσ βακμολογίασ ανά 
αίτθςθ, ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που αναφζρονται ςτθν ενότθτα 3.1.1 του παρόντοσ Οδθγοφ, 
λαμβάνονται υπόψθ τα κριτιρια του παρακάτω Πίνακα.  

Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθςιμοποιοφνται τρεισ διακριτζσ ομάδεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Η 
πρϊτθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εταιρικισ υπόςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλει 
τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ. Η δεφτερθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν χρθματο-οικονομικι επίδοςθ τθσ 
επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, ι για όςο χρονικό διάςτθμα διακζτει οικονομικά ςτοιχεία 
κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων. Η τρίτθ ομάδα κριτθρίων αντιςτοιχεί ςε γενικότερα ηθτιματα 
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων που υποβάλλουν τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ.  

Σα κριτιρια βακμολογοφνται ςε δεκαδικι κλίμακα (με τρία δεκαδικά ψθφία) από το 0 ζωσ και το 10 και 
ςτθ ςυνζχεια πολλαπλαςιάηονται με τον αντίςτοιχο ςυντελεςτι βαρφτθτασ. Η τελικι βακμολογία (ΣΒ) 
τθσ αίτθςθσ προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογοφμενων κριτθρίων. Η τελικι βακμολογία (ΣΒ) 
τθσ αίτθςθσ ςτακμίηεται ςτθν κλίμακα από 1 ζωσ 100 με τον τφπο (-1,420+23,050*ΣΒ). 

Οι ομάδεσ κριτθρίων παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω πίνακα και αναλφονται ςτισ επόμενεσ 
παραγράφουσ.  

ΡΙΝΑΚΑΣ 3: Κριτιρια Αξιολόγθςθσ και αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ 

Α/α 
 

ΡΕΙΓΑΦΗ ΚΙΤΗΙΩΝ Ελάχιςτθ 
Τιμι 

Μζγιςτθ 
Τιμι 

Σχετικι 
Βαρφτθτα 

Ελάχιςτοσ 
Βακμόσ 

Μζγιςτοσ 
Βακμόσ 

ΟΜΑΔΑ Α’ – ΕΤΑΙΙΚΗ ΥΡΟΣΤΑΣΗ 25%   

A1 Ζτθ λειτουργίασ επιχείρθςθσ 0,100 1,000 5% 0,005 0,050 

A2 Ο κφριοσ ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ είναι ΚΑΔ 
Περιεχομζνου  

0,000 2,000 10% 0,000 0,200 

A3 Ποςοςτό κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ που 
προζρχεται από ΚΑΔ Περιεχομζνου 

1,000 5,000 10% 0,100 0,500 

ΟΜΑΔΑ Β’ – ΧΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΡΙΔΟΣΗ 50%   

B1 Ρυκμόσ μεταβολισ κφκλου εργαςιϊν κατά τθν 
τελευταία τριετία (ΜΡ) 

0,000 1,000 10% 0,000 0,100 

B2 Ποςοςτό κακαροφ περικωρίου κζρδουσ (MK) 0,000 3,000 10% 0,000 0,300 

B3 Κφκλοσ Εργαςιϊν Ανά Εργαηόμενο (ΜΑ) 0,000 10,000 15% 0,000 1,500 

B4 Εξζλιξθ απαςχόλθςθσ (ΜΕΑ) 0,000 10,000 15% 0,000 1,500 

ΟΜΑΔΑ Γ’ – ΕΡΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΗ ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 25%   

Γ1 φςτθμα Διαχείριςθσ Ποιότθτασ 0,000 1,000 15% 0,000 0,150 

Γ2 On -line Πλθρωμζσ 0,000 1,000 10% 0,000 0,100 

        100% 0,105 4,400 
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8.2. Ανάλυςθ βακμολόγθςθσ κριτθρίων 

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ 

Κριτιριο Α1- Ζτθ λειτουργίασ επιχείρθςθσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό 
ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό 
φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ 
επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Α2/«Ημερομθνία Ζναρξθσ Δραςτθριότθτασ Επιχείρθςθσ» τθσ ενότθτασ 7.1 του 
Οδθγοφ Τποβολισ.  Για τον υπολογιςμό των ετϊν λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ αφαιρείται από το 
τρζχον ζτοσ το ζτοσ ζναρξθσ τθσ επιχείρθςθσ και προςτίκεται θ τιμι 1 π.χ. Επιχείρθςθ που ιδρφκθκε τον 
Απρίλιο του 2007 και θ υποβολι τθσ αίτθςθσ γίνει το 2010 τότε αυτι ζχει τζςςερα (4) Ζτθ Λειτουργίασ 
δθλ (2010-2007+1) . 

 

Έηε ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 3-5 6-10 >11 

Βαζκνινγία  Κξηηεξίνπ 0,300 0,600 1 

 

Κριτιριο Α2- Ο κφριοσ ΚΑΔ τθσ επιχείρθςθσ είναι ΚΑΔ Ρεριεχομζνου (ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
ενότθτα 9 - Ραράρτθμα ΙΙΙ του οδθγοφ υποβολισ): H βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο 
αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το 
Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ 
αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Α5/«Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το πλζον 
πρόςφατο υποβλθκζν ζντυπο Ε3 ι με βάςθ ςχετικι Διλωςθ μεταβολισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Τ (Πεδίο 705 

του Ε3)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ.   

Ο θύξηνο ΚΑΓ ηεο επηρείξεζεο είλαη ΚΑΓ Πεξηερνκέλνπ; ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2,000 0,000 

 

Κριτιριο Α3- Ροςοςτό κφκλου εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ που προζρχεται από ΚΑΔ Ρεριεχομζνου: Η 
βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο 
αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. 
ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.4/«Κφκλοσ Εργαςιϊν από 
Τπθρεςίεσ Ψθφιακοφ Περιεχομζνου (όπωσ ορίηεται ςτον Οδθγό Τποβολισ τθσ Δράςθσ)(€)» ςφμφωνα 
με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ, και αφορά τθν τελευταία κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ. 

Πνζνζηό θύθινπ εξγαζηώλ 
ηεο επηρείξεζεο πνπ 
πξνέξρεηαη από ΚΑΓ 

Πεξηερνκέλνπ 

<15% 15% - 50% 51% -75% >75% 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1,000 2,000 3,000 5,000 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΗ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

Κριτιριο Β1- υκμόσ μεταβολισ κφκλου εργαςιϊν κατά τθν τελευταία τριετία: Η βακμολογία που 
μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται 
αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν 
καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.2/«Κφκλοσ Εργαςιϊν (€)» ςφμφωνα με τθν 
ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ.   

Η τιμι που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Ρ=(υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν Ζτουσ – υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν προθγοφμενου ζτουσ) / υνολικόσ 
Κφκλοσ Εργαςιϊν προθγοφμενου ζτουσ. 
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ε περίπτωςθ που το Ρ ζχει παρονομαςτι μθδζν δθλαδι θ επιχείρθςθ δεν λειτουργοφςε τθν 
προθγοφμενθ χρονιά ι είχε μθδενικό κφκλο εργαςιϊν, τίκεται τιμι 1,000. 

τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΡ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των Ρ για τθν τελευταία 
διετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ από τρία ζτθ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Ρ 
για τισ κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.  

τθν περίπτωςθ που ο ΜΡ είναι μικρότεροσ ι ίςοσ με το -20%, τίκεται βακμολογία κριτθρίου 0,000. 

τθν περίπτωςθ που ο ΜΡ είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του +20% τίκεται ο βακμόσ 1,000. 

Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΡ (μεςαία ςτιλθ ςτον παρακάτω πίνακα), θ βακμολογία του 
κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον τφπο: (0,5 + 2,5*ΜΡ). 

Ρπζκόο κεηαβνιήο θύθινπ εξγαζηώλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (ΜΡ) ΜΡ<=-0,2 -0,2<ΜΡ<0,2 0,2<=ΜΡ 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 1,000 

 

Κριτιριο Β2- Ροςοςτό κακαροφ περικωρίου κζρδουσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο 
αυτό ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το 
Πλθροφοριακό φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ 
αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.5/«Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων (€)» δια τθν τιμι του πεδίου 
Β1.2/«Κφκλοσ Εργαςιϊν (€)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ.   

Η τιμι που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Κ= Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων ζτουσ / υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν ζτουσ. 

τθν περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ ζχει μθδενικό κφκλο εργαςιϊν, τίκεται θ τιμι 0,000. 

τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΚ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των Κ για τθν τελευταία 
τριετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Κ για τισ 
κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.  

τθν περίπτωςθ που ο ΜΚ είναι μικρότεροσ ι ίςοσ του 0% τίκεται θ τιμι 0,000. 

τθν περίπτωςθ που ο ΜΚ είναι μεγαλφτεροσ ι ίςοσ του +5% τίκεται ο βακμόσ 3,000. 

Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΚ, θ τιμι του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον 
τφπο: 60*ΜΚ. 

Πνζνζηό θαζαξνύ πεξηζωξίνπ θέξδνπο ΜΚ<=0% 0%<ΜΚ<5% 5%<=ΜΚ 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 3,000 
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Κριτιριο Β3- Κφκλοσ εργαςιϊν ανά εργαηόμενο: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό 
ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό 
φςτθμα Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ 
επιχείρθςθσ ςτο πεδίο Β1.2/«Κφκλοσ Εργαςιϊν (€)» δια τθν τιμι του πεδίου Β1.1/ «Αρικμόσ 
απαςχολοφμενων ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ)» ςφμφωνα με τθν ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ 
Τποβολισ.   

Η βακμολογία που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: 

Α= υνολικόσ Κφκλοσ Εργαςιϊν ζτουσ / Αρικμό εργαηομζνων (ςε ΕΜΕ) ζτουσ 

τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΑ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των Α για τθν τελευταία 
τριετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των Α για τισ 
κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.  

ε περίπτωςθ που το Α ζχει παρονομαςτι μθδζν, τίκεται τιμι 0,000. 

Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΑ, θ τιμι του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον 
τφπο:-10+0,25*ΜΑ/1000. 

 

Κύθινο εξγαζηώλ αλά εξγαδόκελν ΜΑ<€40.000 €40.000€ <=ΜΑ<= €80.000 €80.000<ΜΑ 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 10,000 

 

Κριτιριο Β4- Εξζλιξθ απαςχόλθςθσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί 
ςτον παρακάτω πίνακα. Σο κριτιριο αυτό υπολογίηεται αυτόματα από το Πλθροφοριακό φςτθμα 
Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ ΨΗΦΕΝ Α.Ε. ςφμφωνα με τθν καταχϊρθςθ τθσ αιτοφςθσ επιχείρθςθσ ςτο 
πεδίο Β1.1/ «Αρικμόσ απαςχολοφμενων ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ)» ςφμφωνα με τθν 
ενότθτα 7.1 του Οδθγοφ Τποβολισ.   

Η τιμι που λαμβάνει το κριτιριο αυτό υπολογίηεται ωσ εξισ: 

ΕΑ= Αρικμό εργαηομζνων τρζχοντοσ οικονομικοφ ζτουσ (ςε ΕΜΕ) - Αρικμό εργαηομζνων προθγοφμενου 
οικονομικοφ ζτουσ (ςε ΕΜΕ)/ Αρικμό εργαηομζνων προθγοφμενου οικονομικοφ ζτουσ (ςε ΕΜΕ). 

τθ ςυνζχεια υπολογίηεται ο δείκτθσ ΜΕΑ ο οποίοσ αποτελεί τον μζςο όρο των ΕΑ για τθν τελευταία 
διετία. Για επιχειριςεισ με μικρότερο χρόνο λειτουργίασ υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ των ΕΑ για τισ 
κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ.  

τθν περίπτωςθ που το ΕΑ ζχει παρονομαςτι μθδζν ενϊ ο αρικμθτισ είναι διαφορετικόσ του μθδενόσ, 
τίκεται τιμι 1,000 

τθν περίπτωςθ που το ΕΑ ζχει παρονομαςτι μθδζν ενϊ ο αρικμθτισ είναι ίςοσ του μθδενόσ, τίκεται 
τιμι 0,000 

ε περίπτωςθ που ο ΜΕΑ ζχει τιμι μικρότερθ του -0,1, τίκεται τιμι 0,000 

Για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ τιμζσ του δείκτθ ΜΑ, θ τιμι του κριτθρίου υπολογίηεται γραμμικά από τον 
τφπο: 5+50*ΜΕΑ. 

 

Δμέιημε απαζρόιεζεο ΜΔΑ<=-0,100 -0,100<ΜΔΑ<0,100 ΜΔΑ=>0,100 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 0,000 (από τύπο) 10,000 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΚΡΙΣΗΡΙΑ Ω ΠΡΟ ΣΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Κριτιριο Γ1- Σφςτθμα διαχείριςθσ ποιότθτασ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό 
ακολουκεί ςτον παρακάτω πίνακα. Για τον ζλεγχο του κριτθρίου αυτοφ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει το 
δικαιολογθτικό Νο10 τθσ ενότθτασ 6.4.2 του Οδθγοφ Τποβολισ.   

ύζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηόηεηαο ζε ηζρύ ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1,000 0,000 

 

 

Κριτιριο Γ2- Οn-line Ρλθρωμζσ: Η βακμολογία που μπορεί να λάβει το κριτιριο αυτό ακολουκεί ςτον 
παρακάτω πίνακα. Για τον ζλεγχο του κριτθρίου αυτοφ, θ επιχείρθςθ υποβάλλει το δικαιολογθτικό 
Νο11 τθσ ενότθτασ 6.4.2 του Οδθγοφ Τποβολισ.   

Η επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί on-line πιεξωκέο ΝΑΙ ΟΧΙ 

Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1,000 0,000 

 


