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ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

Κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ ςτο ΠΣΚΕ, ο δυνθτικόσ 

δικαιοφχοσ υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει το ερωτθματολόγιο που ακολουκεί, το οποίο 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του εντφπου θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ, ωσ εξισ: 

ΤΠΟΔΟΜΗ - ΤΠΗΡΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ( VDSL 0,5 - LL 1, Οπτικι ίνα 1)  0  /  0,5  /  1 

Δικτφωςθ (LAN 0,5 - WAN / VPN 1)  0  /  0,5  /  1 

Υπθρεςίεσ Νζφουσ (Cloud Computing)  0  /  1 

Ηλ. Υπολογιςτισ(εσ), Server(s) (0.5  -  1)  0  /  0,5  /  1 

Εξοπλιςμόσ Γραφείου (printers, scaners, projectors)  0  /  1 

Άλλοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςχετικόσ με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ 
επιχείρθςθσ (πχ Bar code readers, Διαδραςτικοί πίνακεσ, 3d printers, set 
top boxes)  

0  /  1 

Ιςτοςελίδα  0  /  1 

Σφνδεςθ ςε e-market places  0  /  1 

Digital marketing (google ads, facebook ads)  0  /  1 

Παρουςία ςτα Social media  0  /  1 

E-shop  / ςφςτθμα κρατιςεων  0  /  1 

Αςφαλείσ πλθρωμζσ  0  /  1 

Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ  0  /  1 

Εφαρμογζσ γραφείου, Antivirus  0  /  1 

Εξειδικευμζνα προγράμματα που βοθκοφν ςτθ βελτιςτοποίθςθ τθσ 
παραγωγισ και των επιχειρθματικϊν διεργαςιϊν (τφπου ERP, SCMS, 
WMS,PMS)  

0  /  1 

Εξειδικευμζνα προγράμματα διαχείριςθσ πελατϊν ι προςωπικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ (CRM, HRMS)  

0  /  1 

Εξειδικευμζνα λογιςμικά που αφοροφν ςτθ δραςτθριότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ  

0  /  1 

Πολιτικι Ψθφιακισ Αςφαλείασ  0  /  1 

ΤΝΟΛΟ  0-18 

 

Στο ερωτθματολόγιο αυτό ςθμειϊνονται ο εξοπλιςμόσ που ζχει αγοραςτεί τα τρία (3) 

τελευταία ζτθ, οι υπθρεςίεσ, το λογιςμικό και τα λοιπά ςτοιχεία ΤΠΕ τισ οποίεσ ιδθ 

διακζτει/χρθςιμοποιεί ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ/επιχείρθςθ.  
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Η ορκότθτα τθσ ςυμπλιρωςθσ του ερωτθματολογίου επιβεβαιϊνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ πριν 

από τθν πρϊτθ εκταμίευςθ, με τθν προςκόμιςθ από τον δικαιοφχο δικαιολογθτικϊν που 

τεκμθριϊνουν τα αναγραφόμενα ςτθν Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται 

το βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ, λογιςτικά και φορολογικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ, 

λογαριαςμοί τθλεφωνίασ, ςυνδρομζσ – αντίγραφα τιμολόγιων ςυνδρομισ ςε 

εξειδικευμζνεσ βάςεισ δεδομζνων, αντίγραφα αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ, βεβαίωςθ του 

Νόμιμου Εκπροςϊπου τθσ επιχείρθςθσ για τθ λειτουργία e-shop ςτθν επιχείρθςθ, 

θλεκτρονικι διεφκυνςθ ιςτοςελίδασ, τιμολόγιο ι απόδειξθ κατοχφρωςθσ του domain name, 

αντίγραφα τιμολογίων για υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ προβολισ ι όποιο άλλο πρόςφορο μζςο 

που αποδεικνφει τθν ορκι αρχικι κατάταξθ τθσ επιχείρθςθσ.  

Στθν περίπτωςθ που από τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν προκφψει ότι θ επιχείρθςθ 

κατατάςςεται ςε ανϊτερο επίπεδο ψθφιακισ ωριμότθτασ το επιχειρθματικό ςχζδιο 

προωκείται ςτθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ για απζνταξθ.  

Με τθ ςυμπλιρωςθ του ςυγκεκριμζνου ερωτθματολογίου ο δικαιοφχοσ κατατάςςεται 

αυτόματα ςε μία από τισ 4 ψθφιακζσ βακμίδεσ που ορίηουν τα επίπεδα ψθφιακισ 

ωριμότθτάσ του, ωσ ακολοφκωσ: Επίπεδα Ψθφιακισ Ωριμότθτασ  

 

Βαθμός Ψηφιακή Βαθμίδα 

15 – 18 Α – Ανώηαηη Ψηθιακή Βαθμίδα 

8.5 – 14,5 Β – Ανώηεπη Ψηθιακή Βαθμίδα 

4,5 – 8 Γ - Μέζη Ψηθιακή Βαθμίδα 

0 – 4 Γ - Χαμηλή Ψηθιακή Βαθμίδα 

 

Κάθε δςνηηικόρ δικαιούσορ/ επισείπηζη, για να αποδείξει ηην οπθόηηηα ηηρ ζςμπλήπωζηρ ηος 

επωηημαηολογίος καηά ηο ζηάδιο ηηρ ςποβολήρ, θα ππέπει να πποζκομίζει ηην ζσεηική 

ςπεύθςνη δήλωζη ηος Παπαπηήμαηορ VIIΙ. Αθού ζςμπληπώζει ηα απαιηούμενα πεδία ζηο 

ΠΣΚΕ και δθλϊςει τισ δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, πραγματοποιείται εκ νζου θ 

ψθφιακι κατάταξθ τθσ επιχείρθςθσ. Για τθν επιτυχι υποβολι τθσ αρχικισ αίτθςθσ 

χρθματοδότθςθσ, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ/επιχείρθςθ κα πρζπει να ζχει αναβακμιςτεί 

ψθφιακά κατά δφο τουλάχιςτον βακμίδεσ και ςυνεπϊσ να διαπιςτϊνεται ουςιαςτικι 

αλλαγι ςτα ψθφιακά του χαρακτθριςτικά. Εξαιροφνται από τθν ανωτζρω υποχρζωςθ οι 

επιχειριςεισ που κατατάςςονται κατά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςισ τουσ ςτθν 

ανϊτερθ ψθφιακι βακμίδα Β οι οποίεσ κα πρζπει να οδθγοφνται ςε ψθφιακι αναβάκμιςθ 

κατά μία βακμίδα, κακϊσ και οι επιχειριςεισ που κατατάςςονται κατά τθν θλεκτρονικι 

υποβολι ςτθν ανϊτατθ ψθφιακι βακμίδα Α. Η αναβάκμιςθ προκφπτει από τθν επιλογι 

δαπανϊν προσ υλοποίθςθ, οι οποίεσ κα τον επιβραβεφςουν με τουσ απαραίτθτουσ 

βακμοφσ, για τθ μετάβαςθ ςε ανϊτερθ βακμίδα. Η επιχείρθςθ δικαιοφχοσ οφείλει να 

διατθρείται κατ’ ελάχιςτο, ςτθν ψθφιακι βακμίδα που ζχει καταταγεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια 

υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ. 


