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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 47538/ΨΣ 5779
Προκήρυξη Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο Ενί−

σχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων 
εφαρμογών σε “έξυπνες” συσκευές κινητών επικοινω−
νιών και υπολογιστές−ταμπλέτες (“digi−mobile”) ΣΤΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: 1. «Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥ−
ΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «Βελτίωση της 
Παραγωγικότητας με Αξιοποίηση των ΤΠΕ» ΕΙΔΙΚΟ 
ΣΤΟΧΟ 1.1: «Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε Επιχειρήσεις» 
2. «Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ−ΘΡΑΚΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ−
ΤΗΤΑΣ 4: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότη−
τα ΣΤΗΝ ΠΚΜ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Ψηφι−
ακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα ΣΤΗΝ ΠΔΜ» 3. 
«Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗ & ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ−
ΤΗΤΑΣ 6: «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» 4. «Π.Ε.Π ΘΕΣΣΑΛΙΑ−ΣΤΕ−
ΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ−ΗΠΕΙΡΟΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: 
«Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς 
Ελλάδας» 5. «Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ−
ΤΑΣ 3: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της και−
νοτομίας και της ψηφιακής σύγκλισης».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας, όπως ισχύει με βάση την Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό κοινοτικό πλαίσιο 
για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να 
στηριχθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατά τη 
διάρκεια της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικο−
νομικής κρίσης» (2009/C83/01).

3. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 5339/26.10.2007 απόφαση της 
Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενί−
σχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά−
πτυξης στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περι−
φέρειες της Ελλάδας – CCI2007GR161PO002.

4. Την υπ’ αριθμ. Ε(2011) 6982/5.10.2011 απόφαση για 
την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5339 για την 
έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος “Ψηφιακή 
Σύγκλιση” για κοινοτική ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στό−
χου σύγκλισης στις περιφέρειες της Ελλάδας − CCI 
2007GR16 1 PO002.

5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα 
τα άρθρα 3, 4, 17 και 32 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί 
από το Ν. 3840/2010 (Φ.Ε.Κ. 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρω−
ση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότη−
τας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013».

6. Την σύσταση και έγκριση καταστατικού της Ανώ−
νυμης Εταιρίας με επωνυμία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/3.3.2008).

7. Την υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με 
αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749/27−03−2008 (ΦΕΚ 540/τ.Β/27.03.08), 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.

8. Την με αριθ. πρωτ. 22840/ΔΙΟΕ1091/21.05.2008 (ΦΕΚ 
1011/Β΄/30.05.2008) «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 41637/
ΔΙΟΕ 769/8.12. 2000» (ΦΕΚ 1502/Β΄/8.12.2000), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση 
Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας 
και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», με σκοπό 
την αναδιάρθρωση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του 
ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας η 
οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση».

9. Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909/ 22.9.2008 υπουρ−
γική απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται οι αρμο−
διότητες διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007−2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης».

10. Την με αριθμ. πρωτ. 46221/ΔΙΟΕ2138/10.10.2008 υπουργι−
κή απόφαση αντικατάστασης των άρθρων 16,22 και 24 της 
υπ’ αριθμ. 10536/ΔΙΟΕ 291 / 10.3.2006 (Β΄ 302) απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 33064/ΔΙΟΕ 970/13.9.2006 
(Β΄ 1466) και 20390/ΔΙΟΕ 551/9.5.2007 (Β΄ 801).
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11. Την από 26.2.2009 απόφαση με αρ. πρωτ. 11398/
ΨΣ3236 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψη−
φιακή Σύγκλιση» με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια 
επιλογής των πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τις 
αντίστοιχες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Πε−
ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

12. Την υπ’ αριθμ. 3079−Α1/4.3.2009 (ΦΕΚ 457/Β/13 Μαρ−
τίου 2009) Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για 
πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακής 
Σύγκλισης» της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 
στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύ−
σεις Α.Ε.»

13. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009) περί διορι−
σμού Υπουργών και Υφυπουργών.

14. Την Αριθμ. Πρωτ. 6318/712/08.02.2010 (ΦΕΚ 46/
τΥ.Ο.Δ.Δ./09.02.2010) απόφαση Ορισμού του Ειδικού 
Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ.ΟΙ.Α.Ν.

15. Την με αριθμ. πρωτ. 47372/ΕΥΣ 6425 (ΦΕΚ 1749/
Β΄/5.11.2010) υπουργική απόφαση εκχώρησης αρμοδι−
οτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής 
περιόδου 2007 – 2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

16. Το Π.Δ. 65/2011(ΦΕΚ 147 Α΄27.6.2011) περί συγχώνευ−
σης των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και θαλασσίων Υποθέσεων, νήσων και 
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας.

17. Το Π.Δ. 66/2011 (ΦΕΚ 148/Α΄/27.6.2011) Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

18. Την υπ’ αριθμ. 2667 (ΦΕΚ 1603/Β΄/11.7.2011) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σχετική 
με την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο 
Μωραΐτη.

19. Τις αποφάσεις έγκρισης των κριτηρίων επιλογής 
πράξεων στο πλαίσιο της δράσης από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης του ΕΠΨΣ (α.π. 154913/ΨΣ 5086−Α1, 
12−10−2011) και των Επιτροπών Παρακολούθησης των 
Ε.Π. των περιφερειών μεταβατικής στήριξης.

20. Την με αρ. πρωτ. 154.650/ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ Β΄ 2108/
21.09.2011) υπουργική απόφαση (ΥΑ), με την οποία εκ−
χωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του 
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της προγραμματικής περιόδου 
2007 – 2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «ΨΗΦΙ−
ΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» για την «Ενίσχυση επιχειρήσεων 
για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ 
συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές−τα−
μπλέτες (digi−mobile)». 

21. Την απόφαση 6 της 81ης Συνεδρίασης του Διοικητι−
κού Συμβουλίου της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. 
στις 27.10.2011 με την οποία εγκρίνεται η υλοποίηση της 
δράσης «digi−mobile» και εγκρίνονται οι Οδηγοί Υποβο−
λής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης της δράσης.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη από τα προβλεπόμενα 
στην αρ. πρωτ. 154.650/ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ Β΄2108/21.09.2011) 
υπουργική απόφαση, αποφασίζει:

Την προκήρυξη της Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με 
τίτλο: “digi−mobile” − Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξι−

οποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές 
κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές−ταμπλέτες

ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Άρθρο 1: Υπαγόμενες Κατηγορίες Επενδύσεων
Η δράση “digi−mobile” αφορά στην υλοποίηση στο−

χευμένων επενδύσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων 
εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνι−
ών και υπολογιστές−ταμπλέτες (tablet−pc), από υφιστά−
μενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνι−
κής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του 
Κανονισμού De Minimis.

Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

• Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της 
παραγωγικότητας, με αξιοποίηση εφαρμογών επί «έξυ−
πνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών, που διευκολύ−
νουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και 
επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα 
και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε.

• Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμε−
νων πελατών και νέων κοινών, με αξιοποίηση των δυνα−
τοτήτων των «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών 
και των tablet−pc για την παροχή προσωποποιημένης−
στοχευμένης πληροφόρησης. 

• Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης 
των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιο−
ποιώντας έξυπνες κινητές συσκευές.

Επιπλέον της σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις, η δράση θα έχει συμβολή και 
στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού 
σε έναν τομέα υψηλής ανάπτυξης και προστιθέμενης 
αξίας, στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας.

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» στο πλαίσιο της εν λόγω 
δράσης θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις που αφορούν 
σε εφαρμογές και ψηφιακές υπηρεσίες προστιθέμενης 
αξίας σε κινητές συσκευές επικοινωνιών και tablet−pc 
πού δύνανται ενδεικτικά να αφορούν σε διαφορετικά 
θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρη−
ματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Του−
ρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση.

Ενδεικτικά παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών περι−
λαμβάνουν:

• εφαρμογές που επιτρέπουν σε μετακινούμενα 
στελέχη της επιχείρησης (mobile workers) τη διαρκή 
πρόσβαση σε επιχειρησιακά δεδομένα (έλεγχος απο−
θήκης, πρόσβαση σε ενδοεταιρικά συστήματα διαχεί−
ρισης πελατών, πωλήσεων, ERP, Business Intelligence 
κ.λπ.), την online συμπλήρωση εγγράφων/ εντύπων, την 
εξ’αποστάσεως επίλυση προβλημάτων, την καθοδήγη−
ση−αντιμετώπιση κινδύνων/ προβλημάτων κ.λπ. μέσω 
συσκευών κινητής επικοινωνίας ή tablet−pc

• καινοτόμες υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και 
υπηρεσιών προς τους πελάτες, μέσω συσκευών κινητών 
επικοινωνιών ή tablet−pc

• καινοτόμες εφαρμογές που προωθούν ή παρέχουν 
υπηρεσίες και προϊόντα, αξιοποιώντας το γεωγραφικό 
στίγμα του χρήστη (location based services) και υπηρε−
σίες destination management

• εφαρμογές και υπηρεσίες για την online επισκόπηση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών, την παροχή προσωποποι−
ημένης πληροφόρησης, τη διαχείριση ραντεβού από την 
πλευρά των πελατών, την προσωποποιημένη ενημέρωση 
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αναφορικά με την πρόοδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 
την πρόσβαση σε φάκελο του πελάτη, τη διαχείριση του 
πελατολογίου κ.λπ.

• υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης με αξιοποίηση συ−
σκευών κινητών επικοινωνιών

• υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και εφαρμογές 
τιμολόγησης που αξιοποιούν συσκευές κινητών επικοι−
νωνιών

• υπηρεσίες επιλογής και ηλεκτρονικών κρατήσεων 
και ηλεκτρονικών πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιά−
σεως αυτοκινήτων, θέατρα, κινηματογράφους, επιχειρή−
σεις παραγωγής θεαμάτων και ψυχαγωγίας κ.λπ.

• εφαρμογές για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 
αφορούν σε σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος (guides), 
παραγγελιοληψία room−service, κρατήσεις, στοχευμένη 
ενημέρωση, προσφορές (κουπόνια, διαγωνισμοί, κ.λπ.) 
και εκδηλώσεις.

• εφαρμογές για διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και 
οργάνωσης ταξιδίων μέσω smartphones και την πληρω−
μή και κράτηση θέσεων

• εφαρμογές για την παρακολούθηση και διαχείριση 
στόλου οχημάτων, την κλήση ή κράτηση θέσεων σε 
ταξί, λεωφορεία κ.λπ. 

• εφαρμογές και οποιουδήποτε είδους συστήματα 
παραγγελιοληψίας μέσω κινητού για πελάτες επιχειρή−
σεων εστίασης, ταχυφαγεία κ.λπ. καθώς και εφαρμογές 
εστιατορίων εστιασμένες στους πελάτες, με στοχευμέ−
νη ενημέρωση σχετικά με διαθέσιμα μενού, προσφορές, 
κρατήσεις, συστήματα επιβράβευσης πελατών μέσω 
mobile coupons. 

• εφαρμογές για εταιρίες που προσφέρουν οποιασ−
δήποτε μορφής service (π.χ. συνεργεία αυτοκινήτων, 
εταιρίες service συσκευών, κ.λπ.) για την online προσω−
ποποιημένη παρακολούθηση της πορείας των εργασιών 
προσφορές, κ.λπ.

Άρθρο 2: Καθεστώς Ενίσχυσης
1. H Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση 

καινοτόμων εφαρμογών σε ‘έξυπνες’ συσκευές κινητών 
επικοινωνιών και υπολογιστές−ταμπλέτες» υλοποιείται 
βάσει του κανονισμού Ε.Ε. 1998/2006 της Επιτροπής της 
15ης Δεκεμβρίου 2006, για την εφαρμογή των άρθρων 
87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα−
σίας.

Άρθρο 3: Δικαιούχοι των ενισχύσεων
1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι υφιστάμενες οι−

κονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους 
μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον 
ελληνικό χώρο.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι προς επιχορήγηση του επεν−
δυτικού τους σχεδίου θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για 
τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προ−
ϋποθέσεις:

I. Η Επιχείρηση διαθέτει μία τουλάχιστον κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση.

II. Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας της Επι−
χείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρούμενες κατηγορίες 
δραστηριότητας του κανόνα De Minimis, οι οποίες ανα−
φέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 5 του Οδηγού Υπο−
βολής της Δράσης.

III. Η επιχείρηση δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρι−
σμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό 

Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρω−
παϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται 
στο ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση». 

IV. Η Επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συ−
νεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, τo τρέχον και τα 
δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει 
επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών 
Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα 
οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση 
υπερβαίνουν τις 200.000 Ευρώ (ή 100.000 ευρώ εάν η 
Επιχείρηση δραστηριοποιείται στον κλάδο των Οδικών 
Μεταφορών).

V. Η επιχείρηση δεν είναι προβληματική σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 σημείο 9, 10 και 11 των 
Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2004/C/244/02. Ο ορισμός της προβληματικής επιχεί−
ρησης παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΧI του Οδηγού 
Υποβολής της δράσης. 

VI. Η δικαιούχος επιχείρηση ανήκει στην κατηγορία 
«ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ» ή «ΜΙΚΡΗ» όπως ορίζεται στην Ενότητα 
5 του Οδηγού Υποβολής.

VII. Η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί βιβλία Β΄ ή Γ΄ κα−
τηγορίας. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για 
επιχορήγηση οι Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
ή/και οι θυγατρικές τους. Επίσης, δεν έχουν δικαίωμα 
υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή 
αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών καθώς και κοινο−
πραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ), και όσοι ασκούν 
αποκλειστικώς ελευθέρια επαγγέλματα.

VIII. Η Επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε 
ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λει−
τουργίας.

Η εξειδίκευση και ο έλεγχος των παραπάνω προ−
ϋποθέσεων, μέσω κατάλληλης κατά περίπτωση τεκ−
μηρίωσης που θα παρασχεθεί, αναλύεται στον Οδηγό 
Υποβολής της Δράσης.

Άρθρο 4: Χρονοδιάγραμμα Δράσης
Η έναρξη υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων 

στο πλαίσιο της Δράσης, θα ανακοινωθεί επίσημα στο 
διαδικτυακό τόπο της δράσης και θα είναι τουλάχιστον 
είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία 
προκήρυξης της Δράσης.

Η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων 
πράξεων στη Δράση «digi−mobile» θα παραμείνει σε 
ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας 
Δαπάνης που αντιστοιχεί στο ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση» 
καθώς και σε αυτή που αντιστοιχεί σε κάθε μια από 
τις πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης, και 
σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από εικοσιτέσ−
σερις (24) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της 
Δράσης. 

Οι σχετικές ημερομηνίες θα ανακοινώνονται έγκαιρα 
και επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης (http://
digi−mobileportal.digitalaid.gr).

Άρθρο 5: Προϋπολογισμός Δράσης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης 

που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης ανέρχεται 
στα 15.000.000 ευρώ.

Η κατανομή της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης στις 
οκτώ (8) περιφέρειες του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση και στις 
πέντε (5) Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης είναι:
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Περιφερειακή Κατανομή

Επιχειρησιακό/ Περιφερειακό
Πρόγραμμα Περιφέρεια Διαθέσιμη Δημόσια 

Δαπάνη

ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη
Ήπειρος
Θεσσαλία
Ιόνια Νησιά
Δυτική Ελλάδα
Πελοπόννησος
Βόρειο Αιγαίο
Κρήτη

9.050.000,00 €

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης
Κεντρική Μακεδονία 2.000.000,00 €

Δυτική Μακεδονία 400.000,00 €

ΠΕΠ Θεσσαλίας − Στερεάς
Ελλάδας − Ηπείρου Στερεά Ελλάδα 400.000,00 €

ΠΕΠ Αττικής Αττική 3.000.000,00 €

ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου Νότιο Αιγαίο 150.000,00 €

Σύνολο 15.000.000,00 €

Άρθρο 6: Επιλέξιμες Δαπάνες Δράσης
Κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στη Δράση «digi−

mobile» πρέπει να υλοποιήσει έργο που περιλαμβάνει 
«Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και/ ή Υπηρεσιών 
Λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service», στις 
οποίες περιλαμβάνονται δαπάνες για την ανάπτυξη 
της εφαρμογής και/ ή την προμήθεια λογισμικού που 
κρίνεται αναγκαίο για την ανάπτυξη και λειτουργία 
των εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών 
και tablet−pc. Οι εν λόγω δαπάνες, είτε αφορούν στο 
κόστος αγοράς έτοιμου λογισμικού, είτε στο κόστος 
ανάπτυξης– παραμετροποίησης– προσαρμογής εφαρ−
μογής λογισμικού, είτε παροχής με τη μορφή υπηρε−
σίας λογισμικού «Software as a Service», θα πρέπει να 
αναφέρονται αποκλειστικά στους σκοπούς της δράσης. 
Συμπληρωματικά των παραπάνω, είναι επιπλέον επιλέ−
ξιμες οι δαπάνες για:

i. Φιλοξενία (hosting, app−stores κτλ.) για τη διάθεση 
και τοποθέτηση των εφαρμογών

ii. Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού και περιεχο−
μένου που αξιοποιείται στο πλαίσιο των εφαρμογών

iii. Υπηρεσίες μετάπτωσης/ αναδιαμόρφωσης δεδομέ−
νων, υφιστάμενων εφαρμογών ή διαδικτυακών τόπων

iv. Υπηρεσίες ελέγχου λειτουργικότητας, ασφάλειας, 
χρηστικότητας κ.λπ. των εφαρμογών

Στον Οδηγό Υποβολής της Δράσης (Ενότητα 6) εξει−
δικεύονται όλοι οι επιμέρους όροι και περιορισμοί για 
τις δαπάνες. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας 
δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της ηλε−
κτρονικής αίτησης του έργου στη δράση «digi−mobile».

Άρθρο 7: Πληροφορίες και Επικοινωνία για Δράση
1. Κατά το διάστημα υποβολής των προτάσεων ενί−

σχυσης οι Επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την 
εταιρεία ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε. για κάθε θέμα που 
ενδέχεται να σχετίζεται με:

• Τεχνικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές υπο−
στήριξης της Δράσης

• Θέματα που αφορούν τους όρους της Δράσης
• Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τους εξής τρό−

πους:

− Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη 
στον δικτυακό τόπο της Δράσης (http://digi−mobileportal.
digitalaid.gr/Contact.aspx)

− Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
digi−mobile@digitalaid.gr 

− Με τηλεομοιοτυπία (fax), στον αριθμό: 210−3377977
− Με ταχυδρομική αποστολή προς: Ψηφιακές Ενισχύ−

σεις Α.Ε. Κολοκοτρώνη 8 – 10561 Αθήνα, με την ένδειξη 
Δράση «digi−mobile», αναφέροντας τα στοιχεία επικοι−
νωνίας της Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης 
ταχυδρομικής αποστολής προς: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
Α.Ε., Κολοκοτρώνη 8 – 10561 Αθήνα, με την ένδειξη Δρά−
ση «digi−mobile», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας 
της Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης.

Άρθρο 8: Ειδικά Χαρακτηριστικά 
των Επενδυτικών Σχεδίων

Κάθε Επιχείρηση που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τους 
όρους της παραγράφου 5 και επιθυμεί να συμμετάσχει 
στη Δράση digi−mobile έχει δικαίωμα να υποβάλει, να 
της εγκριθεί και να υλοποιήσει μια (1) μόνο πρόταση. 
Η εταιρία “Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» διατηρεί το δικαί−
ωμα να ενεργήσει αρμοδίως σε οποιοδήποτε στάδιο 
διαπιστωθεί η ύπαρξη της παραπάνω αναφερθείσας 
σώρευσης.

Άρθρο 9: Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων 

έργων δεν δύναται να ξεπερνά τους πέντε (5) μήνες 
από την ημερομηνία έγκρισής τους, δηλαδή την ημε−
ρομηνία υπογραφής εκ μέρους της εταιρίας «Ψηφιακές 
Ενισχύσεις Α.Ε.», της απόφασης αποδοχής – έγκρισης 
της αίτησης συμμετοχής στη Δράση. 

Άρθρο 10: Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων
1. Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά υποβαλ−

λόμενο έργο διαμορφώνεται από το δικαιούχο. Σε κάθε 
περίπτωση ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης έργου 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών 
της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης.

2. Η μέγιστη ενίσχυση (επιχορήγηση) αφορά στο 70% 
του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, και σε καμία 
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περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τα €7.000 ευρώ για 
τις περιπτώσεις ανάπτυξης ή αξιοποίησης native mobile 
ή web mobile εφαρμογών και τα €1.400 ευρώ για τις 
περιπτώσεις δημιουργίας web mobile portals

3. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επι−
μέρους όρια και προϋποθέσεις, όπως αυτά αναλύονται 
στον Οδηγό Υποβολής της Δράσης.

ΜΕΡΟΣ Β: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Άρθρο 11: Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων – 
Περιεχόμενο Φακέλου Υποψηφιότητας

1. Η υποβολή και η αξιολόγηση των επενδυτικών σχε−
δίων πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης σχε−
τικής ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής έργου. Η φόρμα 
αυτή είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Δράσης 
(http://digi−mobileportal.digitalaid.gr). Η συμπλήρωση της 
ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής στοχεύει στον έλεγχο 
της επιλεξιμότητας των δικαιούχων, στην περιγραφή 
του έργου, στη δήλωση αποδοχής των όρων της δράσης 
καθώς και στην ανάληψη υποχρέωσης υποβολής των 
απαραίτητων δικαιολογητικών για την υλοποίηση της 
δράσης. Για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης Επενδυ−
τικού Σχεδίου, χρειάζεται να υπάρχει πιστοποιημένος 
λογαριασμός χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος 
Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της εται−
ρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.». Ο πιστοποιημένος 
λογαριασμός χρήσης αποκτιέται από την κάθε επιχεί−
ρηση σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που έχουν τεθεί από την εταιρία «Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε.»

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ακο−
λούθως αποστέλλονται επιμέρους στοιχεία σε φυσικό 
φάκελο. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποι−
ηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Ενότητα 3 του 
Οδηγού Αξιολόγησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, οι αι−
τήσεις που έχουν υποβληθεί νωρίτερα χρονικά έχουν 
προτεραιότητα έγκρισης. 

3. Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» θα αναλάβει την υλο−
ποίηση ενεργειών δημοσιότητας για την κατάλληλη 
ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσε−
ων και την υποστήριξη τους κατά την υποβολή των 
προτάσεων.

ΜΕΡΟΣ Γ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 12: Διαδικασία Αξιολόγησης 
Προτάσεων − Κριτήρια Υπαγωγής

1. Τα όργανα που συμμετέχουν στη διαδικασία αξιο−
λόγησης είναι η Γνωμοδοτική Επιτροπή της Δράσης και 
η Επιτροπή Ενστάσεων που συστήνονται με απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας «Ψηφιακές Ενι−
σχύσεις Α.Ε.» ή εξουσιοδοτημένου προς τούτο, από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, οργάνου της, καθώς και η Ομάδα 
Ελέγχου Δικαιολογητικών η οποία έχει ως ρόλο την εν−
δελεχή εξέταση, τον έλεγχο πληρότητας και ορθότητας 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί επιτυχώς.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση κατά σειρά 
προτεραιότητας και η κάθε αίτηση αξιολογείται αυτο−
τελώς μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προς διάθεσή 
προϋπολογισμού της Δράσης. Η αξιολόγηση των προ−
τάσεων θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

α. ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Άμεση Αξιολόγηση Αίτησης από το Πλη−
ροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών 
Ενισχύσεων. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής 

φόρμας υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Δια−
χείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων της εταιρίας 
Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. και πριν την οριστική υποβολή 
της από τη δικαιούχο επιχείρηση, πραγματοποιείται με 
βάση τα στοιχεία που δηλώνονται και καταχωρίζονται, 
έλεγχος που αφορά την επιλεξιμότητα της επιχείρησης 
με βάση τις Προϋποθέσεις και τους Όρους Επιλεξιμό−
τητας που τίθενται στον Οδηγό Υποβολής.

Εάν ο έλεγχος επιλεξιμότητας δεν καταλήξει θετικά, 
η αίτηση του δυνητικού δικαιούχου δεν μπορεί να προ−
χωρήσει προς υποβολή. Στην περίπτωση που, με βάσει 
τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην ηλεκτρονική 
φόρμα, η επιχείρηση είναι επιλέξιμη, η διαδικασία συ−
νεχίζεται με τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν 
σε επιμέρους στοιχεία της Επιχείρησης, καθώς και στα 
χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου. Κατόπιν της 
επιτυχούς ηλεκτρονικής υποβολής, η αίτηση λαμβάνει 
αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής στο Πληροφο−
ριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύ−
σεων της εταιρίας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Ο αριθμός 
αυτός είναι μοναδικός και συνοδεύει την αίτηση σε όλα 
τα Στάδια όπου αυτή είναι ενεργή. Επιπρόσθετα, ο εν 
λόγω αύξων αριθμός χρησιμοποιείται για την κατάταξη 
του κάθε υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου κατά 
σειρά προτεραιότητας, κατόπιν της ολοκλήρωσης του 
συνόλου των Σταδίων αξιολόγησης. 

Η κατάταξη των προτάσεων κατά σειρά προτεραιό−
τητας ανά ΕΠ/ ΠΕΠ της δράσης «digi−mobile», πραγμα−
τοποιείται με βάση το χρόνο υποβολής της κάθε αίτη−
σης (τοποθετούνται ψηλότερα στο σχετικό κατάλογο 
ιεράρχησης οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί νωρίτερα). 
Οι αιτήσεις των επενδυτικών σχεδίων, ξεκινώντας από 
την αρχή του κάθε καταλόγου και προς τα κάτω, είναι 
δυνητικά εγκεκριμένες προς επιχορήγηση μέχρι εξα−
ντλήσεως του συνολικού προς διάθεση προϋπολογισμού 
του εκάστοτε ΕΠ/ ΠΕΠ της Δράσης.

β. ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Παραλαβή και Έλεγχος πληρότητας 
αίτησης. Μετά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή της 
αίτησης για επιχορήγηση του Επενδυτικού Σχεδίου, ο 
δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει εντύπως μέσα σε δέκα 
(10) ημερολογιακές ημέρες, ολοκληρωμένο Φάκελο Αί−
τησης ο οποίος περιλαμβάνει τα παρακάτω:

(i) Αίτηση Συμμετοχής στη Δράση (εκτύπωση από το 
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρα−
τικών Ενισχύσεων), η οποία φέρει τη σφραγίδα της 
Επιχείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπο της αιτούσας Επιχείρησης.

(ii) Το ερωτηματολόγιο με τα στοιχεία υποβολής (απλή 
εκτύπωση από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης 
Δράσεων Ενισχύσεων)

(iii) Τις προσφορές των προμηθευτών που επέλεξε, 
σύμφωνα με τα όσα καταχωρίστηκαν στην ηλεκτρονική 
υποβολή.

(iv) τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που περιγράφο−
νται στην ενότητα 8.3.3 του Οδηγού Υποβολής και τα 
οποία απαιτούνται για την αποδοχή του δικαιούχου 
στη δράση.

Η αίτηση, αφού παραληφθεί και πρωτοκολληθεί, με−
ταβιβάζεται στην Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών. Τα 
στελέχη της Ομάδας Ελέγχου Δικαιολογητικών ανα−
λαμβάνουν να ελέγξουν την πληρότητα του φακέλου 
της πρότασης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στόχο να δι−
ασφαλίσει ότι:
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• για την υποβολή της αίτησης έχει χρησιμοποιηθεί 
το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρα−
τικών Ενισχύσεων,

• η αίτηση συμμετοχής φέρει τη σφραγίδα της Επι−
χείρησης και είναι υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκ−
πρόσωπο αυτής,

• όλα τα Δικαιολογητικά που απαιτούνται και ανα−
φέρονται στον Κατάλογο Δικαιολογητικών υπάρχουν 
στον φυσικό φάκελο και είναι αριθμημένα, σύμφωνα με 
την λίστα που έχει αναπαραχθεί από το Πληροφοριακό 
Σύστημα Διαχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων 
και είναι κατάλληλα υπογεγραμμένα (όπου αυτό απαι−
τείται),

• όλες οι Προσφορές / Προτιμολόγια (όχι τιμολόγια 
δαπανών) που αναφέρονται ηλεκτρονικά στο Έντυπο 
Υποβολής Πρότασης υπάρχουν στο φυσικό φάκελο.

Εφόσον ο Φάκελος Αίτησης ικανοποιεί το κριτήριο 
πληρότητας, η αίτηση θεωρείται «Πλήρης» και αξιολο−
γείται στη συνέχεια ως προς την ορθότητα των στοι−
χείων. Όλοι οι υποβαλλόμενοι φάκελοι προτάσεων με 
συνημμένη σχετική τεκμηρίωση από την εταιρία «Ψη−
φιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», αρχειοθετούνται με φυσικό και 
ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο έλεγχος ορθότητας στοιχείων της Αίτησης πραγ−
ματοποιείται από μέλος της ομάδας Ελέγχου Δικαιολο−
γητικών, μόνο για τις αιτήσεις που φέρουν την ένδειξη 
«Πλήρης». Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διενεργείται 
έλεγχος ορθότητας όλων των δηλουμένων στοιχείων 
στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής για κάθε αίτηση, 
με βάση τα έντυπα έγγραφα που έχουν συμπεριληφθεί 
στον Φάκελο Αίτησης. Ο έλεγχος αυτός έχει ως στό−
χο να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται 
ηλεκτρονικά είναι: 

• ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ 
των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των 
αντίστοιχων εγγράφων).

• σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο του Φακέλου 
Αίτησης και 

• σε πλήρη συνάφεια με τα περιγραφόμενα χαρα−
κτηριστικά τόσο της δράσης όσο και των προσφορών 
των προμηθευτών.

Εάν κατά τον έλεγχο ορθότητας των δηλουμένων 
στοιχείων διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω δι−
ευκρινιστικά στοιχεία, τότε αποστέλλεται σχετική επι−
στολή από την εταιρία Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. προς 
τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας τα έντυπα στοιχεία 
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Σε 
περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν αποστεί−
λει τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας, η πρόταση κρίνεται «Απορριπτέα». 

Εάν ο έλεγχος ορθότητας του Φακέλου της Πρότασης 
ολοκληρωθεί επιτυχώς, τότε η πρόταση κρίνεται «Ορθή», 
διαφορετικά κρίνεται «Απορριπτέα».

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, σε κοινή συνεδρίαση των 
μελών της η οποία πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα εξετάζει τις προτάσεις που κρίθηκαν:

• «Ορθές» (επιτυχής ολοκλήρωση διαδικασίας αξιο−
λόγησης)

• «Απορριπτέες» (σε οποιοδήποτε στάδιο αξιολόγη−
σης). 

Εφόσον χρειαστεί διευκρινιστικές πληροφορίες, υπο−
στηρίζεται από την Ομάδα Ελέγχου Δικαιολογητικών 

(π.χ. στον έλεγχο του φακέλου της αίτησης). Τα αποτε−
λέσματα της αξιολόγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
καταγράφονται σε σχετικά Πρακτικά. 

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή, κατόπιν των ανωτέρω ερ−
γασιών της, συντάσσει Πρακτικό Έγκρισης ή Απόρριψης 
Αιτήσεων, με βάση το οποίο οι αιτήσεις κατατάσσονται 
κάθε φορά σε μια από τις παρακάτω τρεις (3) κατηγο−
ρίες, ως εξής: 

1) Εγκεκριμένες Αιτήσεις: είναι οι αιτήσεις εκείνες οι 
οποίες κρίθηκαν ως «Ορθές» κατά τη διαδικασία αξιο−
λόγησης και των οποίων τα Επενδυτικά Σχέδια εγκρί−
νονται να επιχορηγηθούν βάσει τη κατάταξής τους, τον 
χρόνο υποβολής τους και του διαθέσιμου προϋπολογι−
σμού του ΕΠ/ΠΕΠ της Δράσης.

2) Επιλαχούσες Αιτήσεις: είναι οι αιτήσεις εκείνες οι 
οποίες κρίθηκαν ως «Ορθές» κατά τη διαδικασία αξιολό−
γησης αλλά των οποίων τα Επενδυτικά Σχέδια δύναται 
να τύχουν επιχορήγησης, εφόσον προκύψει διαθέσιμος 
προϋπολογισμός του ΕΠ/ΠΕΠ στο οποίο εντάσσονται.

3) Απορριφθείσες Αιτήσεις: είναι οι αιτήσεις εκείνες 
οι οποίες κρίθηκαν ως «Απορριπτέες» κατά τη διαδι−
κασία αξιολόγησης και οι οποίες δεν εγκρίνονται να 
επιχορηγηθούν.

Οι παραπάνω κατάλογοι καταγράφονται κάθε φορά 
στο Τελικό Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Για κάθε έναν από τους παραπάνω καταλόγους, οι 
αιτήσεις κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας η 
οποία προκύπτει από τον αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Δι−
αχείρισης Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Σημειώνεται 
ότι κάθε επιτυχής ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, δε−
σμεύει για λογαριασμό της μέρος του διαθέσιμου Προ−
ϋπολογισμού Δημόσιας Χρηματοδότησης της Δράσης 
που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό του Επενδυτικού 
Σχεδίου που υποβλήθηκε από την Επιχείρηση.

Άρθρο 13: Ένταξη Πράξεων στη Δράση
Το τελικό πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής με 

τους τελικούς καταλόγους των Εγκεκριμένων, Επιλα−
χουσών και Απορριφθεισών Αιτήσεων διαβιβάζονται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. ή 
στο εξουσιοδοτημένο προς τούτο όργανο της Ψηφιακές 
Ενισχύσεις Α.Ε., το οποίο με απόφασή του εισηγείται απ’ 
ευθείας στον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού 
για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης / χρηματοδό−
τησης τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή 
Σύγκλιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση εκ−
χώρησης αρμοδιοτήτων της εν λόγω δράσης.

Μετά από την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων, 
δημοσιεύονται Πίνακες Εγκεκριμένων, Επιλαχουσών 
και Απορριφθεισών Αιτήσεων στο διαδικτυακό τόπο 
της Δράσης. Κάθε δημοσιευμένος πίνακας κατάταξης 
αποτελεσμάτων παρουσιάζει ευκρινώς τους αριθμούς 
(κωδικούς) των αιτήσεων επιχορήγησης, 

Βάσει των ανωτέρω αποφάσεων και αναφορικά με τις 
εγκεκριμένες αιτήσεις, κάθε δικαιούχος λαμβάνει από−
φαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης υπογεγραμμένη 
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ψηφιακές Ενισχύ−
σεις Α.Ε., στην οποία συνοψίζονται οι όροι και προϋποθέ−
σεις υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης όπως αυτοί 
αναφέρονται αναλυτικά στους Οδηγούς της Δράσης. 
Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται μόνο κατόπιν σχετικής 
έκδοσης απόφασης Ένταξης των εν λόγω αιτούμενων 
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πράξεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». 

Ταυτόχρονα ενημερώνονται όλες οι επιλαχούσες και 
απορριφθείσες Επιχειρήσεις με σχετικές επιστολές.

Άρθρο 14: Αιτήσεις επανεξέτασης
1. Οι απορριφθείσες Επιχειρήσεις μπορούν είτε να 

υποβάλλουν αίτηση επανεξέτασης, σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στην Ενότητα 7 του Οδηγού Αξιολόγησης 
είτε να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για Επενδυτικό 
Σχέδιο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Οδηγό 
Υποβολής. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη περίπτωση ο 
προϋπολογισμός που έχει δεσμευτεί και αντιστοιχεί 
στον προϋπολογισμό του έργου που υποβλήθηκε από 
την Επιχείρηση κατά την επιτυχή ηλεκτρονική υποβολή 
της αίτησης, διατηρείται δεσμευμένος για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται να διαπιστωθεί αν η Επιχεί−
ρηση θα υποβάλλει αίτηση επανεξέτασης και μέχρι να 
αποφασιστεί η οριστική ή μη απόρριψη της αίτησης 
της Επιχείρησης.

2. Οι αιτήσεις επανεξέτασης των δυνητικών δικαιού−
χων εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία 
σε κοινή συνεδρίαση των μελών της καταχωρεί τα απο−
τελέσματα της συνεδρίασης της σε σχετικά Πρακτικά. 
Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την αποδοχή αυτών 
των πρακτικών από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρί−
ας Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Οι αιτήσεις επανεξέτασης 
εξετάζονται σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις 
15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία παρα−
λαβής τους. 

3. Σε περίπτωση που μία αίτηση επανεξέτασης θεω−
ρείται αβάσιμη, τότε η αίτηση θεωρείται οριστικά απορ−
ριφθείσα και αποδεσμεύεται ο σχετικός προϋπολογι−
σμός. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε. λαμβάνει τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. 
Οι απορριφθείσες Επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν 
εκ νέου αίτηση για έργο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στον Οδηγό Υποβολής. 

ΜΕΡΟΣ Δ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Άρθρο 15: Υλοποίηση Επένδυσης – Τεκμηρίωση 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

1. Μετά την παραλαβή της απόφασης αποδοχής – 
έγκρισης της αίτησης, οι Επιχειρήσεις πρέπει να υλο−
ποιήσουν την αρχικά εγκεκριμένη πράξη, μεριμνώντας 
ώστε να ολοκληρωθούν στο σύνολο τους οι απαιτούμε−
νες ενέργειες που αναλύονται στον Οδηγό Υλοποίησης 
της Δράσης.

2. Οι Επιχειρήσεις – δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι 
εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και 
διασφάλιση της προόδου της πράξης τους, την ορθή 
τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων 
της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της αίτησης και την 
ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιορι−
σμούς που αναλύονται στον Οδηγό Υλοποίησης της 
Δράσης.

3. Κατά το διάστημα εξέλιξης της πράξης τους, οι 
Επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν οποιαδήποτε 
πληροφορία καταστεί αναγκαία προς την «Ψηφιακές 
Ενισχύσεις Α.Ε.» σχετικά με την προς ενίσχυση πρά−
ξη, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων 
στοιχείων. Μη ανταπόκριση σε αίτημα λήψης στοιχείων 

που απαιτούνται από τα αρμόδια – διαχειριστικά όργα−
να, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και 
εξειδικεύονται στον Οδηγό Υλοποίησης (ενότητες 3 & 
4) της Δράσης, οδηγεί σε Ανάκληση της απόφασης 
Ένταξης της εγκεκριμένης πράξης και απένταξη από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση».

4. Στο πλαίσιο της Δράσης επιτρέπεται η υποβολή 
αιτήματος τροποποίησης κατά το οποίο διατηρούνται 
τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εγκεκριμένου Επενδυ−
τικού Σχεδίου, δεν αναιρείται κανένα από τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας της Επιχείρησης και διατηρούνται οι 
όροι και οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στους Οδηγούς 
της Δράσης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήματος τρο−
ποποίησης που οδηγεί στη μη ικανοποίηση των κριτη−
ρίων που έχουν τεθεί για την υποβολή και αξιολόγηση 
των Επενδυτικών Σχεδίων. Αυτή η περίπτωση οδηγεί 
σε Ανάκληση της απόφασης Ένταξης της εγκεκριμένης 
πράξης και απένταξη από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ψηφιακή Σύγκλιση». Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα όσα 
προβλέπονται στην παρούσα και αναγράφονται στον 
Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης.

5. Οι Επιχειρήσεις – αποδέκτες της ενίσχυσης θα πρέ−
πει να τηρούν κάθε στοιχείο που τεκμηριώνει την ορθή 
και σύμφωνα, με την απόφαση αποδοχής – έγκρισης της 
αίτησης, υλοποίηση της πράξης. Για τον επιτυχή έλεγχο 
(πιστοποίηση) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 
κάθε ενισχυόμενης πράξης και κατ’ επέκταση για την 
ταχεία καταβολή της επιχορήγησης, θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμο από την Επιχείρηση επαρκές τεκμηριωτικό 
υλικό τόσο για το σύνολο των ποσοτικών στοιχείων 
(υλικών και άυλων), όσο και για το σύνολο των δαπανών 
που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη πράξη σύμφωνα 
με τα όσα αναγράφονται στον Οδηγό Υλοποίησης της 
Δράσης.

Άρθρο 16: Παρακολούθηση – Έλεγχος – 
Πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου Ενισχυόμενης Πράξης

1. Οι διαδικασίες παρακολούθησης, ελέγχου και πι−
στοποίησης των εγκεκριμένων πράξεων, υλοποιούνται 
σύμφωνα με τις διαδικασίες της «Ψηφιακές Ενισχύσεις 
Α.Ε» οι οποίες μνημονεύονται και αναλύονται στον Οδη−
γό Υλοποίησης της Δράσης.

Άρθρο 17: Καταβολή Επιχορήγησης
1. Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής 

της επιχορήγησης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι 
ενέργειες πιστοποίησης της ενισχυόμενης πράξης σύμ−
φωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 16 της παρούσας 
και να υπάρχουν οι αντίστοιχες διαθέσιμες πιστώσεις.

2. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συμπληρωματικά 
στοιχεία, οι πιθανές εγγυήσεις, και οι διαδικασίες για 
την καταβολή της επιχορήγησης εξειδικεύονται στον 
Οδηγό Υλοποίησης της Δράσης. 

3. Για την είσπραξη της Δημόσιας Χρηματοδότησης η 
Επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στον Οδηγό Υλοποί−
ησης της Δράσης.

Άρθρο 18: Τελικές Διατάξεις
Επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα σχετικά με την 

υποβολή και την αξιολόγηση των προτάσεων έργων, 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των ενισχυόμε−
νων πράξεων και την καταβολή των επιχορηγήσεων 
στους δικαιούχους αυτών, εξειδικεύονται στους Οδη−
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γούς Υποβολής, Αξιολόγησης και Υλοποίησης που έχουν 
εκδοθεί από την εταιρία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» 
που λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, 
σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 154.650/ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ Β΄ 
2108/21.09.2011) υπουργική απόφαση (ΥΑ). Οι επιχειρήσεις 
θα μπορούν να λαμβάνουν ηλεκτρονικά τους εν λόγω 
Οδηγούς από το διαδικτυακό τόπο της Δράσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ        
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