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Το Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων αποτελεί ένα από τα πλέον δημοφιλή σχέδια και 

περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Θ.Αλ.Ε.Ι.Α 2021-2027.

Στόχος του Σχεδίου είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις 

επιχειρήσεις, με τους ειδικότερους στόχους να περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας 

των επιχειρήσεων, την αύξηση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες χρησιμοποιούν 

τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, και η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

€10 εκ.
Προϋπολογισμός 2ης πρόσκλησης με 
δυνατότητα υποβολής προτάσεων 
για €14 εκατ.

€5,000
Ελάχιστο όριο επιλέξιμου συνολικού 
προϋπολογισμού κάθε πρότασης

Το υπόλοιπο ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την 

κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ίδια 

συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ίδια συμμετοχή 

δύναται να καλυφθεί είτε με δανεισμό από χρηματοπιστωτικό 

ίδρυμα είτε με ίδιους πόρους. 

* Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα 

εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας 

ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο 

ποσό χορηγίας τις €60.000.

50%
Ένταση χορηγίας*

€50,000
Ανώτατο ποσό χορηγίας*

Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου είναι €30 εκ. και οι προσκλήσεις 

προγραμματίζονται ως ακολούθως:

> Πρόσκληση 2022 (Οκτώβριος 2022): €10 εκ. προϋπολογισμός

> Πρόσκληση 2023 (Ιανουάριος 2023): €10 εκ. προϋπολογισμός

> Πρόσκληση 2024 (Β’ εξάμηνο): €10 εκ. προϋπολογισμός



Βάσει του Σχεδίου, «ΝΕΑ» θεωρείται η επιχείρηση που πρόκειται να συσταθεί ή έχει συσταθεί μετά από 

την 01/01/2021 ή έχει συσταθεί πριν από το 2021 και ήταν ανενεργή τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2020, 

ενώ «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ» θεωρείται η επιχείρηση που έχει συσταθεί/λειτουργήσει πριν από το 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν, υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες 

στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και νέες 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική τους πρόταση θα αφορά ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που (α) Απασχολούν <250 άτομα και (β) Έχουν ≤ € 50 

εκατ. ετήσιου κύκλου εργασιών ή ≤ € 43 εκατ. ετήσιου ισολογισμού

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν σε περιοχές 

που ασκείται αποτελεσματικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία. 

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις κατά την 

έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών 

επιχειρήσεων (2014/C 249/01).

Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  Κ Α Ι  Π Ρ Ο Υ Π Ο Θ Ε Σ Ε Ι Σ



Εξοπλισμός

> Αγορά καινούργιου εξοπλισμού που απαιτείται για τη ψηφιακή 

αναβάθμιση όπως προμήθεια εξοπλισμού δικτύου (Routers, Firewalls, 

WAFs, Load Balancers), Εξυπηρετητών (Servers, Bladeservers), 

Δικτύων Αποθήκευσης (SAN), Gateways, Ups κ.ά.

> Άλλος ειδικός εξοπλισμός όπως bar code readers

Προτάσεις που περιλαμβάνουν ως μοναδική επιλέξιμη επένδυση εξοπλισμό 

που εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία θα αποκλείονται.

Εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα και υπηρεσίες

> Λογισμικά/ Συστήματα προγραμματισμού όπως ERP – Enterprise 

Resource Planning, HRMS – Human Resources Management System, 

CRM – Customer Relationship Management, BI - Business Intelligence, 

ECM – Enterprise Content Management, DMS – Document Management 

System, BPM – Business Process Management, RPA – Robotics 

Process Automation, Εξειδικευμένη Εφαρμογή – Be-spoke-Software 

Development, Ηλεκτρονικό Κατάστημα, Βιομηχανική ψηφιοποίηση, e-

Invoicing - Ηλεκτρονική τιμολόγηση, Data Analytics, Ασφαλείς 

πληρωμές κ.α.

> Υπηρεσίες σε σχέση με τα Συστήματα Πληροφορικής όπως 

παραμετροποίηση λογισμικού, μεταφορά δεδομένων (αρχική ρύθμιση 

του συστήματος), εγκατάσταση, εκπαίδευση προσωπικού κ.ά.

Άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης

> Αγορά υπηρεσιών για άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης όπως 

ψηφιακή διαφήμιση/ προώθηση* (digital marketing, παρουσία στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργία βίντεο για παρουσίαση προϊόντων 

της εταιρείας, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου κ.α), καθώς και 

δαπάνες για εφαρμογή και πιστοποίηση σε πρότυπα Ψηφιακής 

Ασφάλειας (π.χ. ISO27001).

> Δαπάνες Συμβούλων/Μελετητών για την ανάλυση των αναγκών του 

αιτητή και τη σωστή καθοδήγηση για υιοθέτηση της βέλτιστης λύσης 

όσον αφορά τη ψηφιακή αναβάθμιση, και την ετοιμασία για υποβολή 

ή/και συνολική διαχείριση της αίτησης 

* Επιλέξιμες ΜΟΝΟ σε περιπτώσεις που η επενδυτική πρόταση αφορά 

ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα. Δε μπορεί να ξεπερνά το 10% του 

επιλέξιμου προϋπολογισμού που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα

Λογισμικό off-the-shelf

> Λογισμικά “off-the-shelf” που παράγονται για τη μαζική αγορά. Το 

Σχέδιο καλύπτει αγορά άδειας χρήσης και εγκατάστασης σε υπολογιστή 

του χρήστη ή/και άδεια χρήσης μέσω υπολογιστικού νέφους (cloud) 

ή/και SaaS.

Ε Π Ι Λ Ε Ξ Ι Μ Ε Σ  Δ Α Π Α Ν Ε Σ  Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ



P R O P O S A L

Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

> Καθοδήγηση στη δημιουργία, διασύνδεση και διαχείριση των απαραίτητων ψηφιακών 

προφίλ για υποβολή της αίτησης

> Καθοδήγηση στη συγκέντρωση των απαιτούμενων παραστατικών

> Υποστήριξη στην εξασφάλιση προσφορών βάσει των προνοιών του Σχεδίου

> Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης

> Διατήρηση αρχείου

> Καθοδήγηση κατά την υπογραφή συμφωνίας δημόσιας χρηματοδότησης

Ο συμβουλευτικός οργανισμός Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd, 

αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία του σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα χορηγιών, αναλαμβάνει 

τον καταρτισμό και υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Σχέδιο 

Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων, παρέχοντας 

πρακτική υποστήριξη στους αιτητές.

Διευκρινίζεται ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των αιτητών (φυσικών ή νομικών 

προσώπων, νέων ή υφιστάμενων επιχειρήσεων) η διασφάλιση της τήρησης ΟΛΩΝ των 

προϋποθέσεων συμμετοχής στο Σχέδιο Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων 

πριν από την ανάθεση του καταρτισμού και υποβολής αίτησης ένταξης στο Σχέδιο. 

ΟΛΟΙ οι αιτητές οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

που  αναφέρονται στον Οδηγό Σχεδίου.



Ο συμβουλευτικός οργανισμός Vangelis Eleftheriou & Co. Ltd με 

έδρα τη Λευκωσία, ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και πρακτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και 

επιχειρηματίες σε θέματα αξιολόγησης, βελτίωσης και 

διαχείρισης της απόδοσης εταιρειών, στην ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και υλοποίηση επενδυτικών 

προτάσεων, και στην αξιοποίηση ευκαιριών επιδότησης και 

επιχορήγησης μέσα από ευρωπαϊκά και κυβερνητικά 

προγράμματα χορηγιών.

Ο οργανισμός αποτελείται από Εγκεκριμένους Συμβούλους 

Επιχειρήσεων, τίτλος ο οποίος αποτελεί την ανώτατη διεθνή 

επαγγελματική διάκριση του κλάδου παροχής συμβουλευτικών 

υπηρεσιών. Η διάκριση πιστοποιεί την πολυετή εμπειρία και 

επιτυχή εμπλοκή των συμβούλων του οργανισμού σε έργα 

παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, την πλήρη συμμόρφωσή 

μας με διεθνή πρότυπα ποιότητας και τη δέσμευσή μας για 

συνεχή ανάπτυξη του γνωστικού αντικειμένου.

Από το 2013 αποτελούμε πλήρες μέλος του Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ).

Δ: Θεμιστοκλή Δέρβη 41, Hawaii Tower, Γραφεία 106, 1066 Λευκωσία 

Τ: +357 22109018

Ε: admin@vangeliseleftheriou.com

vangeliseleftheriou.com 


