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1. ΓΓΝΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ ΑΙΣΗΗ 
 

Για να δθμιουργιςετε νζα αίτθςθ κα πρζπει να πατιςετε «δθμιουργία νζασ αίτθςθσ» 
 
 
 
 

1.1 Αρικμόσ ΡΟ-ΑΙΤΘΣΘΣ Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.2 Αρικμόσ Φακζλου Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.3 Θμερομθνία Αρχικοποίθςθσ Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.4 Θμερομθνία Οριςτικισ Υποβολισ Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.5 Σχζδιο Χορθγιϊν Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.6 Ρροκιρυξθ Σχεδίου Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.7 Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αυτόματα από ςφςτθμα 

1.8 Κατάςταςθ αίτθςθσ * Πρόχειρθ Αποκικευςθ / Υποβλικθκε 
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2. ΥΗΜΑ ΤΝΓΡΓΑΣΧΝ/ΦΟΡΓΧΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ε περίπτωςθ που επικυμείτε να εξουςιοδοτιςετε «ςφμβουλο/Agent» για 
ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ μπορείτε να το κάνετε από αυτι τθν ενότθτα αποςτζλλοντασ 
ςχετικι πρόςκλθςθ ςφμβουλου/Agent – απαιτείται να καταχωριςετε το  “Profile ID 
ΑΡΙΑΔΝΗ» και το «email» του ςυνεργάτθ ςασ ο οποίοσ πρζπει απαραίτθτα να ζχει 
ταυτοποιθμζνο λογαριαςμό ςτθν Αριάδνθ, και να επιλζξετε το checkbox «Agent» και ςτθ 
ςυνζχεια να πατιςετε «Προςκικθ νζου ςυνεργάτθ» για να του αποςταλεί  ςχετικι 
πρόςκλθςθ/εξουςιοδότθςθ. 
Με τθν αποςτολι πρόςκλθςθσ «ςυνεργάτθ/Agent» εξουςιοδοτείτε τον ςυγκεκριμζνο 
χριςτθ να ειςζρχεται ςτθν παροφςα αίτθςθ και να προβαίνει ςε εγγραφζσ/διορκϊςεισ/ 
διαγραφζσ επί του περιεχομζνου αυτισ. Επιςθμαίνεται ότι θ πρόςβαςθ/δυνατότθτεσ που 
ζχει ζνασ «ςφμβουλοσ/agent» περιορίηεται ΜΟΝΟ ςε εγγραφζσ/διορκϊςεισ ςτο 
περιεχόμενο τθσ αίτθςθσ και ΔΕΝ ζχει εξουςιοδότθςθ να κάνει ΟΡΙΣΙΚΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 
αίτθςθσ. Η υποβολι αίτθςθσ γίνεται ΜΟΝΟ από τον ΑΙΣΗΣΗ με αποκλειςτικι ευκφνθ για 
τθν ορκότθτα και εγκυρότθτα του περιεχομζνου τθσ αίτθςθσ τθν οποία υποβάλλει. 

 
Σο πιο κάτω αποτελεί παράδειγμα από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ 
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3. ΣΟΙΥΓΙΑ AITHTH 
 

3.1  Γενικά ςτοιχεία αιτιτριασ επιχείρθςθσ (προφίλ) 

 Σα πιο κάτω ςτοιχεία τθροφνται ςτισ «πλθροφορίεσ προφίλ» του λογαριαςμοφ ςασ – 
ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων κα πρζπει να γίνονται ςτθν ενότθτα 
«πλθροφορίεσ Προφίλ» από το My Dashboard και κα μεταφζρονται αυτόματα μζςα ςτθν 
αίτθςθ. 
 
Από προφίλ 

 
ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΘΤΑΣ ΡΟΦΙΛ 

1 ΦΥΣΙΚΟ 
ΡΟΣΩΡΟ 

2 ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(ΤΕΕΕΡ) 

3 ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΤΕΕΕΡ) 

ΑΙΑΔΝΘ Profile ID 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα(WS_Α) 

Αυτόματα από 
ςφςτθμα(WS_Α) 

Αυτόματα από 
ςφςτθμα(WS_Α) 

Πνομα 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα (WS_ΣΑΠ) 

  

Επϊνυμο 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα (WS_ΣΑΠ) 

  

Αρικμόσ Ρολιτικισ Ταυτότθτασ 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα (WS_ΣΑΠ) 

  

Θμερομθνία Γζννθςθσ 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα (WS_ΣΑΠ) 

  

Φφλο 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα (WS_ΣΑΠ) 

  

Επωνυμία Οργανιςμοφ (πρϊτθσ 
εγγραφισ) 

 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα(WS_ΣΕΕΕΠ) 

 

Επωνυμία Οργανιςμοφ (Τρζχουςα)  
Αυτόματα από ςφςτθμα  
(WS_ΣΕΕΕΠ) 

Αυτόματα από 
ςφςτθμα  (WS_A) 

Αρικμόσ Εγγραφισ Οργανιςμοφ  
Αυτόματα από ςφςτθμα  
(WS_ΣΕΕΕΠ) 

Αυτόματα από 
ςφςτθμα  (WS_A) 

Θμερομθνία ίδρυςθσ  
Αυτόματα από ςφςτθμα  
(WS_ΣΕΕΕΠ) 

Από προφίλ 

Είδοσ Οργανιςμοφ  
Αυτόματα από ςφςτθμα  
(WS_ΣΕΕΕΠ) 

Από προφίλ 

Email 
Αυτόματα από 
ςφςτθμα  (WS_A) 

Αυτόματα από ςφςτθμα  
(WS_A) 

Αυτόματα από 
ςφςτθμα  (WS_A) 

 
 

Επιβεβαίωςθ Ορκότθτασ Στοιχείων 
Από προφίλ 

- Ορκά τοιχεία 
- Λανκαςμζνα/Ελλιπι ςτοιχεία 

 
ε περίπτωςθ διλωςθσ για «λανκαςμζνα/ Ελλιπι ςτοιχεία» απαιτείται καταχϊρθςθ των 
ορκϊν ςτοιχείων (κατά διλωςθ αιτθτι) και επιςφναψθ απαιτοφμενων παραςτατικϊν 
τεκμθρίωςθσ ςτοιχείων (ςτθν ενότθτα Επιςυναπτόμενα Προφίλ). 
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3.1.1 Πρόςκετα ςτοιχεία επιχείρθςθσ 

Σα πιο κάτω ςτοιχεία τθροφνται ςτισ «πλθροφορίεσ προφίλ» του λογαριαςμοφ ςασ – 
ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων κα πρζπει να γίνονται ςτθν ενότθτα 
«πλθροφορίεσ Προφίλ» από το My Dashboard και κα μεταφζρονται αυτόματα μζςα ςτθν 
αίτθςθ. 
 
Από προφίλ 

Για περίπτωςθ: 1 ΦΤΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟ 
 

Είδοσ 
οντότθτασ 

 

☒ 
 

Φυςικό πρόςωπο 

Α.Φ.Τ 

 
Δθλϊςτε τον ΑΦΣ 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο 
ΑΦΣ επιλζξετε το checkbox «ΔΕΝ 

ΤΠΑΡΧΕΙ»    ☒ 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο  ΑΦΣ (Αρικμόσ Φορολογικισ Σαυτότθτασ) επιλζξετε 
το checkbox «Δεν Τπάρχει» 
 

Επιλζξετε είδοσ επιχείρθςθσ (ΡΟΦΙΛ) με βάςθ τα πιο κάτω: 
- Επιχείρθςθ που ΕΧΕΙ ΤΣΑΘΕΙ: (αφορά προςωπικι επιχείρθςθ μζςω Φυςικοφ 

Προςϊπου). 
- Επιχείρθςθ που ΘΑ ςυςτακεί: (aφορά Φυςικό Πρόςωπο που ΘΑ δθμιουργιςει 

επιχείρθςθ είτε μζςω προςωπικισ επιχείρθςθσ (Φυςικοφ προςϊπου) είτε μζςω 
εγγραφισ Οργανιςμοφ ςτον Ζφορο Εταιρειϊν – ςτο παρόν ςτάδιο θ επιχείρθςθ δεν ζχει 
ακόμθ ςυςτακεί.) 

- Φυςικό Πρόςωπο (ΟΧΙ επιχείρθςθ) –(ε περίπτωςθ που το προφίλ Φυςικοφ Προςϊπου 
δεν αφορά υφιςτάμενθ ι νζα προτεινόμενθ επιχείρθςθ). 

 

Είδοσ 
Επιχείρθςθσ 

 

☒ 
 

☒ 
 

☒ 
 

Επιχείρθςθ που ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ 
 
Επιχείρθςθ που ΘΑ ςυςτακεί 
 
Φυςικό Ρρόςωπο (ΟΧΙ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ) 

 
 

Εμπορικι 
επωνυμία 

Εμπορικι Επωνυμία 
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Αρικμόσ Φ.Ρ.Α 

 
 
Δθλϊςτε τον αρικμό ΦΠΑ  

Εάν δεν ζχετε 
εγγραφεί ςτο 
μθτρϊο  ΦΠΑ 
επιλζξετε το 
checkbox «ΔΕΝ 

ΤΠΑΡΧΕΙ» ☒ 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο ΦΠΑ (Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ) επιλζξετε το 
checkbox «Δεν Τπάρχει» 

 

Θμερομθνία 
ίδρυςθσ 

 

 

 
Για περίπτωςθ: 2  ΟΡΓΑΝΙΜΟ (ΣΕΕΕΠ) 
 

Α.Φ.Τ 
 
Αρικμόσ Φορολογικισ 
Σαυτότθτασ (ΑΦΣ) 

☐    «ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ» 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο ΑΦΣ (Αρικμόσ Φορολογικισ Σαυτότθτασ) επιλζξετε 
το checkbox «Δεν Τπάρχει» 

 

Αρικμόσ ΦΡΑ 
 
Αρικμόσ ΦΠΑ 

☐    «ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ» 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο ΦΠΑ (Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ) επιλζξετε το 
checkbox «Δεν Τπάρχει» 

 
 
Για περίπτωςθ: 3 ΟΡΓΑΝΙΜΟ (ΕΚΣΟ ΣΕΕΕΠ) 
 

Α.Φ.Τ 
 
Αρικμόσ Φορολογικισ 
Σαυτότθτασ (ΑΦΣ) 

☐    «ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ» 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο ΑΦΣ (Αρικμόσ Φορολογικισ Σαυτότθτασ) επιλζξετε 
το checkbox 

 

Αρικμόσ ΦΡΑ 
 
Αρικμόσ ΦΠΑ 

☐    «ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ» 

Εάν δεν ζχετε εγγραφεί ςτο μθτρϊο ΦΠΑ (Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ) επιλζξετε το 
checkbox «Δεν Τπάρχει» 
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Καταχϊρθςθ ςτθν αίτθςθ 

 
Διλωςθ Νζασ/Τφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ 

 «ΝΕΑ» επιχείρθςθ εάν ζχει ςυςτακεί κατά το τρζχον ζτοσ (2019) ι πρόκειται να ςυςτακεί 
ι εάν ζχει ςυςτακεί πριν το τρζχον ζτοσ και ιταν ανενεργι μζχρι το τρζχον ζτοσ. 
«ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ» επιχείρθςθ εάν ζχει ςυςτακεί και λειτοφργθςε πριν το τρζχον ζτοσ. 
θμειϊνεται ότι Νζεσ επιχειριςεισ δφναται να υποβάλουν αίτθςθ νοουμζνου ότι θ 
προτεινόμενθ επζνδυςθ αφορά δθμιουργία Ηλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-Shop/ e-
Commerce). 
 

Δθλϊςτε εάν θ επιχείρθςθ ςασ είναι 
ΝΕΑ ι ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ με βάςθ τον πιο 
κάτω κανόνα. 
 

«ΝΕΑ» επιχείρθςθ εάν ζχει ςυςτακεί κατά το 
τρζχον ζτοσ ι πρόκειται να ςυςτακεί ι εάν ζχει 
ςυςτακεί πριν το τρζχον ζτοσ και ιταν ανενεργι 
μζχρι το τρζχον ζτοσ.  
«ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ» επιχείρθςθ εάν ζχει ςυςτακεί 
και λειτοφργθςε πριν το τρζχον ζτοσ 

 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 
 

☐ 

Επιλζξτε:  
ΝΕΑ.1 - πρόκειται να ςυςτακεί 
 
ΝΕΑ.2 - ζχει ςυςτακεί κατά το τρζχον ζτοσ 
 
ΝΕΑ.3 - ζχει ςυςτακεί πριν το τρζχον ζτοσ και ιταν 
ανενεργι μζχρι το τρζχον ζτοσ 
 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ  

 
ε περίπτωςθ Τφιςτάμενθσ επιχείρθςθσ ςτθν ενότθτα «ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ» κα πρζπει να 
επιςυνάψετε τα πιο κάτω αναλόγωσ τθσ περίπτωςθσ που εφαρμόηει: 

 
1. Για ‘Μεταποιθτικι’ δραςτθριότθτα κα πρζπει να επιςυνάψετε Πιςτοποιθτικό εγγραφισ με 

βάςθ τον Περί Εργοςταςίων Νόμο για κάκε υποςτατικό ςτο οποίο κα εγκαταςτακεί ι/και 
ςχετίηεται με τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ 
 

2. Για δραςτθριότθτα ωσ ‘Υπθρεςίεσ’ κα πρζπει να επιςυνάψετε Άδεια Λειτουργίασ Τποςτατικοφ 
(απόδειξθ ι βεβαίωςθ από Διμο/κοινότθτα ι άδεια οικοδομισ με ορκι χριςθ) για κάκε 
υποςτατικό ςτο οποίο κα εγκαταςτακεί ι/και ςχετίηεται με τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ 

 
ε περίπτωςθ ‘ΝΕΑ’ επιχείρθςθσ που ζχει ςυςτακεί πριν το τρζχον ζτοσ και ιταν ΑΝΕΝΕΡΓΗ μζχρι το 
τρζχον ζτοσ ςτθν ενότθτα «ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ» κα πρζπει να επιςυνάψετε ςχετικι βεβαίωςθ από 
ελεγκτι ι (ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ δεν διακζτει εξωτερικό ελεγκτι) ςχετικι Τπεφκυνθ Διλωςθ 
από τον ΑΙΣΗΣΗ (εκπρόςωπο επιχείρθςθσ). Νζεσ επιχειριςεισ δφναται να υποβάλουν αίτθςθ 
νοουμζνου ότι θ προτεινόμενθ επζνδυςθ αφορά δθμιουργία Ηλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-Shop/ e-
Commerce). 
 
* Επιπρόςκετα, για ζργα που κα εγκρικοφν, κατά το ςτάδιο τθσ τελικισ πιςτοποίθςθσ δφναται να 
ηθτθκοφν πρόςκετεσ άδειεσ τόςο για υφιςτάμενεσ όςο και για νζεσ επιχειριςεισ ανάλογα με τθ 
δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ (π.χ. Τγειονομικό Πιςτοποιθτικό κ.ά).  
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3.1.2 τοιχεία επικοινωνίασ επιχείρθςθσ 
 
Σα πιο κάτω ςτοιχεία τθροφνται ςτισ «πλθροφορίεσ προφίλ» του λογαριαςμοφ ςασ – 

ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων κα πρζπει να γίνονται ςτθν ενότθτα 
«πλθροφορίεσ προφίλ» από το My Dashboard και κα μεταφζρονται αυτόματα μζςα ςτθν 
αίτθςθ. 
 
Από προφίλ 

Επαρχία Από προφίλ  

Διμοσ Από προφίλ 

Οδόσ – Αρικμόσ Από προφίλ 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ Από προφίλ 

Ταχ.Κϊδ. / Ταχ.Θυρίδα Από προφίλ 

Διαμζριςμα Από προφίλ 

Τθλζφωνο (ςτακερό) Από προφίλ 

Τθλζφωνο (κινθτό) Από προφίλ 

Φαξ Από προφίλ 

 
 

3.1.3 τοιχεία νόμιμου εκπροςϊπου επιχείρθςθσ (Προφίλ ) 

ε Προςωπικι Επιχείρθςθ (Φυςικοφ Προςϊπου) νόμιμοσ εκπρόςωποσ είναι το Φυςικό 
Πρόςωπο – ε περίπτωςθ επιχείρθςθσ που είναι  Νομικι Οντότθτα (π.χ. Λτδ) τότε απαιτείται 
όπωσ οριςτεί ζνα Φυςικό Πρόςωπο που κα είναι εκπρόςωποσ για ςκοποφσ επικοινωνίασ/ 
αναφοράσ ςτθν αίτθςθ.  Σα πιο κάτω ςτοιχεία τθροφνται ςτισ «πλθροφορίεσ προφίλ» του 
λογαριαςμοφ ςασ – ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων κα πρζπει να γίνονται 
ςτθν ενότθτα «πλθροφορίεσ προφίλ » από το My Dashboard.  
 
Από προφίλ 

 

 
ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΟΝΤΟΤΘΤΑΣ ΡΟΦΙΛ 

1 ΦΥΣΙΚΟ 
ΡΟΣΩΡΟ 

2 ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(ΤΕΕΕΡ) 

3 ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ 
(ΕΚΤΟΣ ΤΕΕΕΡ) 

Πνομα Νόμιμου Εκπροςϊπου 
Αυτόματα ο 
αιτθτισ 

Από προφίλ 
 

Από προφίλ 
 

Επίκετο Νόμιμου Εκπροςϊπου 
Αυτόματα ο 
αιτθτισ 

Από προφίλ 
 

Από προφίλ 
 

Τθλζφωνο Νόμιμου 
Εκπροςϊπου 

Αυτόματα 
(ςτοιχεία επικοιν.) 

Από προφίλ 
 

Από προφίλ 
 

Κινθτό Τθλζφωνο Νόμιμου 
Εκπροςϊπου 

Αυτόματα 
(ςτοιχεία επικοιν.) 

Από προφίλ 
 

Από προφίλ 
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3.1.4 Σόποσ Εγκατάςταςθσ Επιχείρθςθσ 
 

Ρεριγραφι κφριασ 
μονάδασ επιχείρθςθσ   

Περιγραφι κφριασ μονάδασ επιχείρθςθσ  
 

Δϊςτε ςυνοπτικι περιγραφι τθσ κφριασ μονάδασ (τόπου εγκατάςταςθσ) τθσ επιχείρθςθσ 
- π.χ. γραφεία, καταςτιματα, εργοςτάςιο, ενιαίεσ εγκαταςτάςεισ. 

 
Τοποκεςία κφριασ μονάδασ επιχείρθςθσ  

Επαρχία Επιλζξτε (dropdown) 

Διμοσ Επιλζξτε (dropdown) 

Οδόσ – Αρικμόσ Καταχωρίςτε 

Ταχυδρομικόσ Κϊδικασ Καταχωρίςτε 

Δθλϊςτε τθν τοποκεςία τθσ κφριασ μονάδασ επιχείρθςθσ. 
 

Υπάρχει δίκτυο άλλων εγκαταςτάςεων (καταςτιματα, 
εργοςταςιακζσ εγκαταςτάςεισ, αποκικεσ, άλλεσ 
εγκαταςτάςεισ): 

 (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 

 

ε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διακζτει δίκτυο εγκαταςτάςεων (εκτόσ τθσ κφριασ 
μονάδασ). 
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4. ΣΟΙΥΓΙΑ ΓΠΙΥΓΙΡΗΜΑΣΙΚΗ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ (NACE) 

(ΠΡΟΦΙΛ ) 
 

4.1  Κατθγοριοποίθςθ NACE 

 Σα ςτοιχεία NACE τθροφνται ςτισ «πλθροφορίεσ προφίλ» του λογαριαςμοφ ςασ – 
ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων κα πρζπει να γίνονται ςτθν ενότθτα 
«πλθροφορίεσ προφίλ » από το My Dashboard.  
 
Από προφίλ 
 

Αναλυτικι περιγραφι 
Δραςτθριοτιτων τθσ 
επιχείρθςθσ 
Περιγράψετε αναλυτικά το εφροσ 
Δραςτθριοτιτων τθσ επιχείρθςθσ 

 
(δξαζηεξηόηεηεο επηρείξεζεο) 

 
Από προφίλ 

Ρίνακασ Δράςεων Nace Επιχείρθςθσ 
 

α/α Nace Lev.1 Nace Lev.2 Nace Lev.3 Nace Lev.4 Nace Lev.5 

1 Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ 

.. Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ 

 
 
Καταχϊρθςθ ςτθν αίτθςθ 
 

 
4.2 Κατθγοριοποίθςθ βάςει Κωδικοποίθςθσ τθσ Δράςθσ (χεδίου 

Χορθγιϊν) 
Δθλϊςτε τθν κατθγορία δραςτθριότθτασ ςτθν οποία εμπίπτετε  από τισ προ-
επιλογζσ που δίνονται. Για ςκοποφσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ ςτθν κατθγορία 
«Μεταποίθςθ» μποροφν να ενταχκοφν επιχειριςεισ και με μικτζσ 
δραςτθριότθτεσ (Μεταποίθςθ και Τπθρεςίεσ). θμειϊνεται ότι ο ανϊτατοσ 
επιλζξιμοσ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ κακϊσ και 
μζροσ των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν (πχ. Άδεια Λειτουργίασ 
Τποςτατικοφ, Πιςτοποιθτικό Εγγραφισ) κακορίηονται με βάςθ τθν κατθγορία 
Δραςτθριότθτασ που κα επιλζξετε (Μεταποίθςθ ι Τπθρεςίεσ). 

 

 
Επηιέμεηε: 
 
-Μεηαπνίεζε 
 
-Υπεξεζίεο 
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4.3 Διλωςθ για προϊόντα που εμπίπτουν ςτο Παράρτθμα Ι τθσ υνκικθσ 
τθσ ΕΕ. 

Δθλϊςτε κατά πόςο εκτελείτε δραςτθριότθτεσ ι/και ζχετε προϊόντα /κατθγορίεσ 
προϊόντων που εμπίπτουν ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Συνκικθσ τθσ Ε.Ε και τα οποία 
εξαιροφνται από τθν παροφςα προκιρυξθ. 
 

 
(ΝΑΙ/ΟΦΙ) 

 

ε περίπτωςθ επιχείρθςθσ που παράγει/εμπορεφεται μθ επιλζξιμα προϊόντα (δθλαδι 
προϊόντα που περιλαμβάνονται ςτο Παράρτθμα Ι τθσ υνκικθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ) ςτο βιμα 
«ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ» κα πρζπει να επιςυνάψετε: 
α) Κατάςταςθ υπογεγραμμζνθ από τον εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ ι τον εξωτερικό ελεγκτι τθσ 
ςτθν οποία να φαίνονται αναλυτικά τα προϊόντα που παράγει/ εμπορεφεται θ επιχείρθςθ και ο 
κφκλοσ εργαςιϊν τουσ (ανά προϊόν) για τα ζτθ 2017, 2018 κακϊσ και προβλζψεισ για τα ζτθ 2019 – 
2021. ε περιπτϊςεισ νζων επιχειριςεων να δθλϊνονται πενταετισ προβλζψεισ πωλιςεων (ανά 
προϊόν).  
β) Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθ χριςθ των προτεινόμενων επενδφςεων ςε ςχζςθ με τισ 
δραςτθριότθτεσ – προϊόντα που παράγει θ επιχείρθςθ (να αναφερκοφν οι 
δραςτθριότθτεσ/προϊόντα που αφορά κάκε επζνδυςθ ξεχωριςτά).¨ 
 

 
  



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ –  το παρόν αποτελεί βοικθμα - Αιτιςεισ 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
fundingapps.mcit.gov.cy 

ΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – (1

θ
) 

 
 

 

14 / 36 
Θμερομθνία υποβολισ: xx/xx/xx       Αρ. προ-αίτθςθσ:xxx 
Αρ.Φακ.:xxx 

 

5. ΣΟΙΥΓΙΑ ΜΓΓΓΘΟΤ ΓΠΙΥΓΙΡΗΗ 
 

5.1.1 Διλωςθ ςχετικά με τον χαρακτθριςμό τθσ επιχείρθςθσ ωσ Μικρομεςαία.  
 
φμφωνα με τθν φςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 6θσ Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) ςχετικά με τον 
οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ) ωσ ΜΜΕ, κακορίηεται θ 
επιχείρθςθ θ οποία: α) Απαςχολεί λιγότερουσ από 250 εργαηόμενουσ, και β) Ζχει: i) Ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν που δεν υπερβαίνει τα 50 εκ. ευρϊ ι  ii) Ετιςιο ςυνολικό ιςολογιςμό που δεν υπερβαίνει τα 
43 εκ. ευρϊ 
Για τον ζλεγχο των πιο πάνω ορίων κα πρζπει να ακροίηονται τα αρικμθτικά  δεδομζνα όλων των  
ςυνδεδεμζνων ι/και ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων, όπωσ προνοεί θ πιο πάνω φςταςθ. 

 

Βεβαιϊνεται ότι θ αιτιτρια επιχείρθςθ εμπίπτει ςτισ Μικρομεςαίεσ 
επιχειριςεισ ςφμφωνα με τθ Σφςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ τθσ 6θσ 
Μαΐου 2003 (2003/361/ΕΚ) ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των 
μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων (ΜΜΕ).  

ΝΑΙ 

 

Στθν ενότθτα «ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ» κα πρζπει να επιςυνάψετε βεβαίωςθ ςχετικά με τον 
χαρακτθριςμό τθσ επιχείρθςθσ ωσ ΜΜΕ υπογεγραμμζνθ από τον εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ 
ΚΑΙ τον Εξωτερικό  Ελεγκτι τθσ επιχείρθςθσ. Σε περίπτωςθ ΝΕΑΣ επιχείρθςθσ θ οποία δεν διακζτει 
εξωτερικό ελεγκτι θ βεβαίωςθ να υπογράφεται μόνο από τον εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ. 
  
Βεβαίωςθ ςχετικά με τον χαρακτθριςμό τθσ επιχείρθςθσ ωσ ΜΜΕ, παρατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΤΕΕΒ ςτα ζντυπα τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ τθν οποία κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε και να επιςυνάψετε 
ςε ςαρωμζνθ μορφι PDF. 

 

 
 

5.1.2 Διλωςθ «μθ προβλθματικισ» επιχείρθςθσ 

Με βάςθ τισ Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθ διάςωςθ 
και αναδιάρκρωςθ μθ χρθματοπιςτωτικϊν προβλθματικϊν επιχειριςεων (2014/C 249/01) μια 
επιχείρθςθ κεωρείται προβλθματικι όταν, εάν δεν υπάρξει παρζμβαςθ από το κράτοσ, 
οδθγείται προσ ςχεδόν βζβαιθ οικονομικι εξαφάνιςθ βραχυπρόκεςμα ι μεςοπρόκεςμα. Κατά 
ςυνζπεια, μια επιχείρθςθ κεωρείται προβλθματικι όταν ςυντρζχει τουλάχιςτον μια από τισ 
ακόλουκεσ προχποκζςεισ: 
a) μια εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ζχει απολζςει πάνω από το μιςό του κεφαλαίου που 
ζχει εκδοκεί/ καλυφκεί, λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν (αυτό ιςχφει όταν από τθν αφαίρεςθ 
των ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν από τα αποκεματικά -και όλα τα άλλα ςτοιχεία που κεωροφνται 
εν γζνει ωσ μζροσ των ιδίων κεφαλαίων τθσ εταιρείασ -προκφπτει αρνθτικό ςωρευτικό ποςό 
που υπερβαίνει το ιμιςυ του κεφαλαίου που ζχει εκδοκεί/ καλυφκεί). 
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β) πρόκειται για επιχείρθςθ ςτθν οποία τουλάχιςτον οριςμζνα μζλθ ζχουν απεριόριςτθ ευκφνθ 
για τα χρζθ τθσ επιχείρθςθσ, εφόςον ζχει απολεςκεί πάνω από το ιμιςυ του κεφαλαίου τθσ, 
όπωσ εμφανίηεται ςτουσ λογαριαςμοφσ τθσ επιχείρθςθσ, λόγω ςυςςωρευμζνων ηθμιϊν. 
γ) πρόκειται για επιχείρθςθ που υπάγεται ςε ςυλλογικι πτωχευτικι διαδικαςία ι πλθροί τισ 
προχποκζςεισ του εκνικοφ δικαίου που τθν διζπει όςον αφορά τθν υπαγωγι τθσ ςε ςυλλογικι 
πτωχευτικι διαδικαςία μετά από αίτθμα των πιςτωτϊν τθσ. 
θμειϊνεται ότι μια Μικρομεςαία Επιχείρθςθ (ΜΜΕ) που υφίςταται για διάςτθμα μικρότερο 
των τριϊν ετϊν δεν κα κεωρείται προβλθματικι, εκτόσ αν πλθροί τθν προχπόκεςθ που 
προβλζπεται ςτο ςθμείο (γ) πιο πάνω. 
 
φμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΠΑ) και για τθ 
κζςπιςθ ειδικϊν διατάξεων ςχετικά με τον ςτόχο «Επενδφςεισ ςτθν ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» και 
για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 1080/2006, το ΕΣΠΑ «δεν ςτθρίηει επιχειριςεισ που 
αντιμετωπίηουν δυςχζρειεσ, κατά τθν ζννοια των Ενωςιακϊν κανόνων για τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ» 
(άρκρο 3, ςθμ. 3).   
 
 

Βεβαιϊνεται ότι θ αιτιτρια επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ 
προβλθματικισ επιχείρθςθσ όπωσ ορίηεται ςτισ Κατευκυντιριεσ 
Γραμμζσ ςχετικά με τισ κρατικζσ ενιςχφςεισ για τθ διάςωςθ και 
αναδιάρκρωςθ μθ χρθματοπιςτωτικϊν προβλθματικϊν επιχειριςεων 
(2014/C 249/01) 

ν ΝΑΙ  
 
ν Δελ Εθαξκόδεη 
(κόλν γηα Φπζηθό Πξόζσπν ή 
«ΝΕΑ» επηρείξεζε)  

 

τθν ενότθτα «ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ» κα πρζπει να επιςυνάψετε βεβαίωςθ Εξωτερικοφ Ελεγκτι για 

ΜΗ Προβλθματικι επιχείρθςθ. θμειϊνεται ότι θ εν λόγω βεβαίωςθ ΔΕΝ απαιτείται για Φυςικά 
Πρόςωπα (προςωπικι επιχείρθςθ) ι για ΝΕΑ επιχείρθςθ όπωσ κακορίηεται ςτθν ενότθτα 3.1.1. 
 
Βεβαίωςθ ςχετικά με τον χαρακτθριςμό τθσ επιχείρθςθσ ωσ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ παρατίκεται ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΤΕΕΒ ςτα ζντυπα τθσ ςχετικισ προκιρυξθσ τθν οποία κα πρζπει να κατεβάςετε, 
ςυμπλθρϊςετε και να επιςυνάψετε ςε ςαρωμζνθ μορφι PDF. 
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5.1.3 Οικονομικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ (από προφίλ) 

 Σα οικονομικά ςτοιχεία τθροφνται ςτισ «πλθροφορίεσ προφίλ» του λογαριαςμοφ ςασ – 
ενδεχόμενεσ αλλαγζσ επικαιροποίθςθσ ςτοιχείων κα πρζπει να γίνονται ςτθν ενότθτα 
«πλθροφορίεσ προφίλ» από το My Dashboard και κα μεταφζρονται αυτόματα ςτθν αίτθςθ. 
 
Από προφίλ 
 
το ΠΡΟΦΚΛ  κα πρζπει να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα «Οικονομικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ» ο οποίοσ 
μεταφζρεται αυτόματα ςτθν αίτθςθ – πιο κάτω. 

 

Ζτοσ Διλωςθ για 
ζτοσ 

Ετιςιοσ 
κφκλοσ 
εργαςιϊν 
(€) 

Σφνολο 
ετιςιου 
ιςολογιςμοφ 
(€) 

Αρικμόσ 
Απαςχολουμζνων 

(μζςοσ όροσ 
ζτουσ) 

Είδοσ 
Ραραςτατικοφ 
Ριςτοποίθςθσ 

2018 Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ  

2017 Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ  

2016 Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ Από πποθίλ  

 

 Στο Ρροφίλ (αφοφ ςυμπλθρωκεί ο πίνακασ «Οικονομικά Στοιχεία»), ςτθν ενότθτα 
«ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΟΜΕΝΑ» κα πρζπει να επιςυνάψετε τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά/πιςτοποιθτικά ανά 
περίπτωςθ όπωσ αυτά κακορίηονται ςτα ΕΓΓΑΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (Κατάλογοσ Δικαιολογθτικϊν - αναφζρονται 
ςυνοπτικά  πιο κάτω): 

 Για τα ζτθ 2016 και 2017 εξελεγμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ οι οποίεσ να είναι 
υπογραμμζνεσ τόςο από τουσ ελεγκτζσ όςο και από το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ επιχείρθςθσ. 
Ρεριπτϊςεισ Ρροςωπικισ επιχείρθςθσ όπου (βάςει νόμου) δεν απαιτείται θ ετοιμαςία 
οικονομικϊν καταςτάςεων (Φυςικά Ρρόςωπα/αυτοεργοτοφμενοι με κφκλο εργαςιϊν κάτω από 
€70,000) δφναται να υποβάλουν Φορολογικι Διλωςθ Ειςοδιματοσ. 
 

 Για το ζτοσ 2018  Υπεφκυνθ Διλωςθ του ελεγκτι τθσ επιχείρθςθσ αναφορικά με τον ετιςιο 
κφκλο εργαςιϊν κακϊσ και τον μζςο όρο των απαςχολουμζνων τθσ επιχείρθςθσ ι εξελεγμζνεσ 
οικονομικζσ καταςτάςεισ ςε περίπτωςθ που ζχουν ετοιμαςτεί. 
Περιπτϊςεισ Προςωπικισ επιχείρθςθσ όπου (βάςει νόμου) δεν απαιτείται θ ετοιμαςία 
οικονομικϊν καταςτάςεων (Φυςικά Πρόςωπα/αυτοεργοτοφμενοι με κφκλο εργαςιϊν κάτω από 
€70,000) δφναται να υποβάλουν Φορολογικι Διλωςθ Ειςοδιματοσ ι Τπεφκυνθ Διλωςθ Αιτθτι 
ςχετικά με τον Κφκλο Εργαςιϊν ζτουσ. 
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6.  ΣΟΙΥΓΙΑ ΧΡΓΤΗ ΓΝΙΥΤΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΡΗΗ 

ΚΑΝΟΝΧΝ 
 

6.1  ΣΗΡΗΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ 
 
Τπεφκυνθ διλωςθ αιτθτι/δυνθτικοφ δικαιοφχου για τιρθςθ/δζςμευςθ τιρθςθσ Εκνικϊν και 
Ενωςιακϊν Κανόνων. 
 
Τήξεζε/δέζκεπζε ηήξεζεο από ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 
θνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ην πεξηβάιινλ. 

ΝΑΙ ☐ 

Τήξεζε/δέζκεπζε ηήξεζεο από ηνλ αηηεηή ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο 
λνκνζεζίαο γηα ηελ ηζόηεηα επθαηξηώλ κεηαμύ αλδξώλ θαη γπλαηθώλ θαη γηα ηε 
κε δηάθξηζε. 

ΝΑΙ ☐ 

Τήξεζε/δέζκεπζε ηήξεζεο από ηνλ αηηεηή ησλ θαλνληζκώλ δεκνζηόηεηαο θαη 
πιεξνθόξεζεο. 

ΝΑΙ ☐  

 
6.2  ΣΟΙΧΕΙΑ ΩΡΕΤΗ ΚΡΑΣΙΚΩΝ ΕΝΙΧΤΕΩΝ ΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

 

Ζχετε λάβει οποιαδιποτε κρατικι ενίςχυςθ (χορθγία) τα τελευταία πζντε ζτθ? 
 
ε περίπτωςθ που ζχετε λάβει κρατικι ενίςχυςθ δθλϊςτε «ΝΑΙ» και 
ςυμπλθρϊςτε τον πιο κάτω πίνακασ. 

 
ΝΑΙ/ ΟΦΙ 

 
Φορζασ 
Χοριγθ
ςθσ 
ενίςχυς
θσ 

Σχζδιο/ 
πρόγραμμα
/ 
προκιρυξθ 

Κανονιςμόσ 
ενίςχυςθσ που 
εφαρμόηει 

Αρικμόσ 
φακζλου 
Εγκριτικισ 
Απόφαςθσ 

Θμερομθνία 
ΕΓΚΡΙΣΙΚΗ 
ΑΠΟΦΑΗ 

Εγκρικζν 
Ροςό 
Ενίςχυςθσ (€) 

Τρζχουςα Φάςθ 
Εξζλιξθσ του 
Ζργου 

ΡΟΣΟ ΡΟΥ 
ΡΛΘΩΘΘΚΕ 
(μόνο όπου 
ζγινε ΤΕΛΙΚΘ 
ΡΛΘΩΜΘ) 

  Επιλζξετε 
 
-De minimis 
-Γεν. 
απαλλακτικόσ 
-άλλο 

   Επιλζξετε 
 
- ΟΛΟΚΛΘΩΘ

ΘΚΕ  
 

- ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΘ 
 

- ΑΚΥΩΘΘΚΕ/ 
ΑΡΟΣΥΘΘΚΕ 
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7. ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΤΦΙΣΑΜΓΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ 

ΓΠΙΥΓΙΡΗΗ 
 

7.1  Αποτφπωςθ Τφιςτάμενθσ και νζασ Ψθφιακισ κατάςταςθσ τθσ 
επιχείρθςθσ 

 τον πιο κάτω πίνακα δθλϊςτε (ςτθ ςτιλθ «Τφιςτάμενθ κατάςταςθ») τθν Τφιςτάμενθ 
ψθφιακι κατάςταςθ τθσ επιχείρθςθσ πριν τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου επενδυτικοφ 
ζργου και (ςτθ ςτιλθ «Νεα-ςτοχευόμενθ κατάςταςθ») τθν Νζα κατάςταςθ που κα 
δθμιουργθκεί από τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ. 
*Ο πίνακασ να ςυμπλθρϊνεται και ςτθν περίπτωςθ ΝΕΑ επιχείρθςθσ. 

 

α/α
. 

Ρεριγραφι 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 
 

 
ΝΕΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ  
(κα διαμορφωκεί με 
τθν προτεινόμενθ 
αναβάκμιςθ) 
Δθλϊςτε «ΝΑΙ» εάν θ 
προτεινόμενθ 
επζνδυςθ τροποποιεί 
τθν υφιςτάμενθ 
κατάςταςθ 

Σχόλια/Ραρατθριςεισ  
(όπου απαιτείται 
επεξιγθςθ ι ςχετικι 
πλθροφόρθςθ π.χ. 
ςυνοπτικι περιγραφι 
τθσ 
τροποποίθςθσ/αναβάκ
μιςθσ) 

1 Υπάρχει Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ  καταχωρίςτε 

2 
Υπάρχει Δικτφωςθ (Intranet, LAN, 
WAN/VPN) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 

3 
Γίνεται χριςθ Υπθρεςιϊν Νζφουσ (Cloud 
Computing) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

4 Υπάρχει(ουν) Θλ. Υπολογιςτισ(εσ),  ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

5 Υπάρχει(ουν) Server(s) (εξυπθρετθτισ)    Καταχωρίςτε 

6 
Υπάρχει Εξοπλιςμόσ Γραφείου (printers, 
scaners, projectors) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

7 

Άλλοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ ςχετικόσ 
με 
τισ δραςτθριότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ (πχ 
Barcode readers, τερματικά 
παραγγελειολθψίασ, Διαδραςτικοί 
πίνακεσ, 3d printers, handhelds 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

8 Υπάρχει Ιςτοςελίδα ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

9 Υπάρχει ςφνδεςθ ςε e-market places ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

10 
Διεξάγεται Digital marketing (social media, 
google ads, facebook ads) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

11 
Υπάρχει Ραρουςία ςτα Social media (π.χ. 
facebook page) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

12 
Υπάρχει θλεκτρονικό κατάςτθμα (E-
shop/ςφςτθμα 
κρατιςεων/παραγγελιολθψίασ) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    Καταχωρίςτε 

13 Υπάρχει ςφςτθμα για Αςφαλείσ πλθρωμζσ ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 

14 
Υπάρχει Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι 
τιμολόγθςθ (e-invoicing) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 
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15 
Εξειδικευμζνα λογιςμικά που αφοροφν 
ςτθ δραςτθριότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 

16 
Υπάρχει Ρολιτικι Ψθφιακισ Αςφαλείασ 
ι/και εφαρμόηονται τυποποιθμζνεσ/ 
καταγραμμζνεσ διαδικαςίεσ 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 

17 Υπάρχουν Εφαρμογζσ γραφείου, Antivirus ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 

18 

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

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ    καταχωρίςτε 

19 

Υπάρχουν μθχανιματα τφπου CNC/ CIM 
για μεταποίθςθ/παραγωγι ι/και 
αυτοματοποιθμζνθσ παραγωγικισ 
λειτουργίασ 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ  καταχωρίςτε 

20 
Υπάρχουν Εξειδικευμζνα προγράμματα 
διαχείριςθσ πελατϊν ι προςωπικοφ τθσ 
επιχείρθςθσ (CRM, HRMS) 

ΝΑΙ/ΠΧΙ ΝΑΙ/ΠΧΙ   καταχωρίςτε 



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ –  το παρόν αποτελεί βοικθμα - Αιτιςεισ 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
fundingapps.mcit.gov.cy 

ΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – (1

θ
) 

 
 

 

20 / 36 
Θμερομθνία υποβολισ: xx/xx/xx       Αρ. προ-αίτθςθσ:xxx 
Αρ.Φακ.:xxx 

7.2  Τφιςτάμενθ Τποδομι: ςχετικά λογιςμικά / εξοπλιςμόσ 

  Ραρακζςτε ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ υποδομισ τθσ επιχείρθςθσ που ςχετίηεται με τθν Ψθφιακι 
Αναβάκμιςθ – Λογιςμικά και Εξοπλιςμόσ. Σε περίπτωςθ ΝΕΑΣ επιχείρθςθσ που πρόκειται να ςυςτακεί 
να δθλϊςτε "Δεν υπάρχουν εγγραφζσ/Νζα Επιχείρθςθ".» 
 

Δελ ππάξρνπλ εγγξαθέο / Νέα επηρείξεζε πνπ θα ζπζηαζεί  ☒ 

 

A/A Είδοσ  Ροςότθτα Ρρομθκευτισ Ζτοσ 
Απόκτθςθσ 

1 Δπιλέξεηε: 
 -Λογιζμικό (Software) 
-Δξοπλιζμόρ (Hardware) 

Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε 

.. Δπιλέξεηε Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε 

 
 

7.3  Τφιςτάμενθ υποδομι: ςχετιηόμενο Προςωπικό 

  Ραρακζςτε ανάλυςθ του υφιςτάμενου προςωπικοφ που ςχετίηεται με τθν Ψθφιακι αναβάκμιςθ. 
Σε περίπτωςθ ΝΕΑΣ επιχείρθςθσ που πρόκειται να ςυςτακεί δθλϊςτε "Δεν υπάρχουν εγγραφζσ/Νζα 
Επιχείρθςθ". 

Δελ ππάξρνπλ εγγξαθέο / Νέα επηρείξεζε πνπ θα ζπζηαζεί  ☒ 

 

α/α Ονοματεπϊνυμο 
Ρροςωπικοφ 
Ρλθροφορικισ 

Θζμα ειδικότθτασ 
(Υποδομζσ, Ανάπτυξθ 
προγραμμάτων κ.α)  

Ρροςόντα (Ριςτοποιιςεισ ι 
μζλοσ ςε ςχετικοφσ 
ςυνδζςμουσ) 

1 Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε 

.. Καηαρσξίζηε Καηασωπίζηε Καηασωπίζηε 

 
 

7.4  Ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ διεξαγωγισ εργαςιϊν 

  Ραρακζςτε ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ διεξαγωγισ εργαςιϊν ςε ςχζςθ με τον 
υφιςτάμενο εξοπλιςμό και το υφιςτάμενο προςωπικό και τυχϊν περιοριςμοφσ / προβλιματα ςε ςχζςθ 
με τισ υφιςτάμενεσ δυνατότθτεσ τθσ επιχείρθςθσ. Σε περίπτωςθ ΝΕΑΣ επιχείρθςθσ που πρόκειται να 
ςυςτακεί δθλϊςτε "Δεν υπάρχουν εγγραφζσ/Νζα Επιχείρθςθ". 
 

Δελ ππάξρνπλ εγγξαθέο / Νέα επηρείξεζε πνπ θα ζπζηαζεί  ☐ 

 

Αλάιπζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο δηεμαγσγήο εξγαζηώλ 
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8. ΓΡΓΑ ΑΙΣΗΗ 
 

 Κάκε επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) αίτθςθ ςτο παρόν χζδιο. Κάκε αίτθςθ 
ψθφιακισ αναβάκμιςθσ μπορεί να αφορά ΜΕΧΡΙ και τρία (3) διαφορετικά Ζργα. Για κάκε ζργο πρζπει 
να δθλϊνεται ο Συντονιςτισ ζργου ο οποίοσ κα προγραμματίηει, εφαρμόηει και παρακολουκεί τθν 
υλοποίθςθ του ζργου. Συντονιςτισ ςε ζνα ζργο μπορεί να είναι ο ίδιοσ ο αιτθτισ (μζςω προςωπικοφ 
τθσ αιτιτριασ επιχείρθςθσ) ι εξωτερικόσ ανάδοχοσ/ςφμβουλοσ πλθροφορικισ. Κάκε ζργο δφναται να 
οριοκετθκεί αναλόγωσ τθσ φφςθσ τθσ προτεινόμενθσ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ, τθσ ευχζρειασ 
ομαδοποίθςθσ των επιμζρουσ εργαςιϊν ι/και δαπανϊν του για ςκοποφσ καλφτερθσ διαχείριςθσ ι/και 
παρακολοφκθςθσ υλοποίθςθσ τθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ. υντονιςτζσ ζργων μποροφν να οριςτοφν 
και εξωτερικοί ςφμβουλοι οι οποίοι κα παρζχουν κακοδιγθςθ και βοικεια ςτουσ αιτθτζσ για τθ 
βζλτιςτθ επιλογι/λφςθ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ εξειδικευμζνα για τισ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ. 
 
 

Δθλϊςτε το/τα Ζργο/Ζργα Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ που προτίκεςτε να υλοποιιςετε. 
Κάκε αιτιτρια επιχείρθςθ μπορεί να υποβάλει ΜΟΝΟ μία (1) θλεκτρονικι αίτθςθ. 
Κάκε αίτθςθ μπορεί να περιλαμβάνει μζχρι και τρία (3) διαφορετικά ζργα Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ. 
Για κάκε ζργο κα πρζπει να δθλϊςετε τον υντονιςτι που κα προγραμματίςει και κα επιβλζψει τθν 
υλοποίθςθ του. 

Τίτλοσ ζργου Γηλώζηε ηίηλο έπγος Φηθιακήρ 
Αναβάθμιζηρ 
 

Δθλϊςτε τον τφπο Συντονιςτι του Ζργου Δπιλέξεηε 
- Η ΑΙΣΗΣΡΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΙΗ  
- ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ  

 

 
 
Ρίνακασ καταχωρθμζνων ζργων. 
εδϊ φαίνονται τα ζργα που ζχετε καταχωριςει 

Α/Α Τίτλοσ Ζργου Τφποσ Συντονιςτι ζργου 

1 Σίηλορ έπγος Σύπορ ςνηονιζηή έπγος 

..   
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9. ΔΡΑΓΙ ΓΡΓΧΝ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
 
Επιλζξετε τισ δράςεισ που κα υλοποιθκοφν ι/και αφοροφν το κάκε ζργο 
 

 Κάκε ζργο μπορεί να περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ δράςεισ και οριοκετείται από τον αιτθτι  
για καλφτερθ παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του αναλόγωσ τθσ φφςθσ τθσ Ψθφιακισ 
αναβάκμιςθσ/δαπανϊν. 
 
Πατιςτε ςτο «περιγραφι ζργου» για να δείτε και να επιλζξετε τισ δράςεισ για κάκε ζργο.   
 
Σο πιο κάτω αποτελεί παράδειγμα από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ 

 
 
Δθλϊνονται για κάκε ζργο ξεχωριςτά 
 
Μπορείτε να επιλζξετε μία ι περιςςότερεσ δράςεισ για κάκε ζργο. Eάν επικυμείτε να καταχωριςετε 
νζεσ δράςεισ που δεν περιλαμβάνονται πιο κάτω, μπορείτε να κάνετε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο «άλλθ 
Ψθφιακι Αναβάκμιςθ». Διευκρινίηεται ότι, το κόςτοσ αγοράσ καινοφργιου εξοπλιςμοφ είναι επιλζξιμο 
ΜΟΝΟ ςτισ περιπτϊςεισ που αποδεικνφεται ότι αυτόσ απαιτείται ςτα πλαίςια τθσ ψθφιακισ 
αναβάκμιςθσ. Επιςθμαίνεται ότι ΝΕΕ επιχειριςεισ κα μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ νοουμζνου ότι θ 
επενδυτικι τουσ πρόταςθ αφορά τθν δθμιουργία θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-shop / e-commerce). 
 

ΑΑ Δράςεισ τθσ Ρροτεινόμενθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ Σθμειϊςτε με 
√ για ότι 
εφαρμόηει 

Να δθλωκεί ότι αφορά ςε 
κάκε εφαρμοηόμενθ δράςθ 

1 Ιςτοςελίδα ☐  
Δπιλέξεηε 

-Νέα εθαπμογή/ λειηοςπγικόηηηα 

-Βεληίωζη ςθιζηάμενος μέζω 
επέκηαζηρ/ αναβάθμιζηρ 
-Βεληίωζη ςθιζηάμενος μέζω 
οςζιαζηικήρ ανηικαηάζηαζηρ 

 

2 Θλεκτρονικό Κατάςτθμα (e-shop/e-commerce) ☐ Δπιλέξεηε 

3 Βιομθχανικι ψθφιοποίθςθ  ☐ Δπιλέξεηε 

4 Θλεκτρονικι τιμολόγθςθ e-Invoicing –(ςυμβατι με 
τα Ευρωπαϊκά Ρρότυπα (CYS EN 16931-1:2017 και 
CYS CEN/TS 16931-2:2017) 

☐ Δπιλέξεηε 

5 ERP – Enterprise Resource Planning  ☐ Δπιλέξεηε 
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6 Διαχείριςθ προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ HRMS – 

Human Resources Management System 

☐ Δπιλέξεηε 

7 Διαχείριςθ πελατϊν τθσ επιχείρθςθσ CRM – 

Customer Relationship Management  

☐ Δπιλέξεηε 

8 BI - Business Intelligence ☐ Δπιλέξεηε 

9 Data Analytics ☐ Δπιλέξεηε 

10 ECM – Enterprise Content Management ☐ Δπιλέξεηε 

11 DMS – Document Management System ☐ Δπιλέξεηε 

12 BPM – Business Process Management ☐ Δπιλέξεηε 

13 RPA – Robotics Process Automation ☐ Δπιλέξεηε 

14 Εξειδικευμζνθ Εφαρμογι - Be spoke Software 
Development  

☐ Δπιλέξεηε 

15 Υπθρεςίεσ Ψθφιακισ Αςφάλειασ  
(ISO 27001 certification, Penetration Testing, 
Security Strategy, υμμόρφωςθ με Νομοκεςία 
Προςωπικϊν Δεδομζνων (GDPR)) 

☐ Δπιλέξεηε 

16 PMS (Property Management Systems) για 

Τουριςτικι Βιομθχανία 

☐ Δπιλέξεηε 

17 Channel Management για Τουριςτικι Βιομθχανία ☐ Δπιλέξεηε 

18 WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM (WMS) ☐ Δπιλέξεηε 

19 Άλλθ Ψθφιακι Αναβάκμιςθ (Ρροςδιορίςτε) 
 

☐ Δπιλέξεηε 
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10. ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΓΧΝ 
Δθλϊνονται για κάκε ζργο ξεχωριςτά 
 

10.1  φντομθ Περίλθψθ Ζργου  

  Αναφζρετε περιλθπτικά τθν ανάγκθ τθσ επιχείρθςθσ, τθν προτεινόμενθ λφςθ, τα πλεονεκτιματα 
και οφζλθ ςε ςχζςθ με το κόςτοσ υλοποίθςθσ. 
 

Σύληνκε πεξίιεςε έξγνπ 
 
 
 

 
 

10.2  Ανάλυςθ Επιχειρθςιακοφ Περιβάλλοντοσ  
 

10.2.1  Χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ 

  Αναφζρετε τα χαρακτθριςτικά τθσ προτεινόμενθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ, ςε ποιο τμιμα τθσ 

επιχείρθςθσ αφοροφν (π.χ. Διαδικαςία Θλεκτρονικισ Τιμολόγθςθσ – τμιμα λογιςτθρίου) πωσ 

λειτουργεί και τι επιτυγχάνει.  

Στθν περίπτωςθ Θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ αναφζρετε: Χαρακτθριςτικά του αγοραςτικοφ κοινοφ ςτο 

οποίο κα ςτοχεφουν τα προϊόντα/υπθρεςίεσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (φφλο, θλικία, 

μορφωτικό επίπεδο,  επαγγελματικι εναςχόλθςθ, οικονομικι κατάςταςθ και άλλα). 

 

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Χεθηαθήο Αλαβάζκηζεο πνπ ζα αγνξαζηεί 
 
 
 

  
10.2.2 Εναλλακτικζσ λφςεισ ι/και ανταγωνιςτικζσ εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ Ψθφιακισ 

Αναβάκμιςθσ που αξιολογικθκαν  

  Αναφζρετε ανταγωνιςτικζσ εφαρμογζσ/υπθρεςίεσ/μεκόδουσ τθσ προτεινόμενθσ ψθφιακισ 

αναβάκμιςισ που ζχουν αξιολογθκεί ι/και οποιεςδιποτε άλλεσ λφςεισ που υπάρχουν διακζςιμεσ (εάν 

εφαρμόηει). 

 

Φαξαθηεξηζηηθά ηεο Χεθηαθήο Αλαβάζκηζεο πνπ ζα αγνξαζηεί 
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10.2.3 Ανάλυςθ και περιγραφι τθσ ανάγκθσ 

  Αναφζρετε τθν ανάγκθ ι/και το πρόβλθμα που κα λφςει θ προτεινόμενθ ψθφιακι αναβάκμιςθ  ι 

τισ ευκαιρίεσ που κα προςφζρει ςτθν αιτιτρια επιχείρθςθ. 

Στθν περίπτωςθ Θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ αναφζρετε: 

 Ρροϊόντα/Υπθρεςίεσ που κα διατίκενται μζςω του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ 

 Χαρακτθριςτικά των προϊόντων/υπθρεςιϊν που κα διατίκενται από το θλεκτρονικό κατάςτθμα 
(ποιότθτα, τιμι, εξυπθρζτθςθ, αςφάλεια και άλλα) 

 Σε ποιουσ κα απευκφνεται το θλεκτρονικό κατάςτθμα: (Κυπριακι αγορά ι/και αγορζσ του εξωτερικοφ 
ι/και τα δφο) και αν κα διακζτει τα/τισ προϊόντα/υπθρεςίεσ προσ τουσ καταναλωτζσ ( Business to 
Customers –B2C) ι/και τισ επιχειριςεισ (Business to Business – B2B) 

 

Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή αλάγθεο γηα Χεθηαθήο Αλαβάζκηζεο 
 
 
 
 

 
10.3  Αντίκτυποσ του Ζργου Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ  

   Αναφζρετε τα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν ολοκλιρωςθ του ζργου τόςο επιχειρθςιακά 

όςο και ςτρατθγικά. Αναφζρετε τθν ςυνάφεια τθσ προτεινόμενθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ με τουσ 

ςτόχουσ του Σχεδίου όπωσ αυτοί κακορίηονται ςτον Οδθγό Σχεδίου. Επεξθγιςτε τθν αλλαγι μεταξφ τθσ 

παροφςασ κατάςταςθσ και τθσ νζασ κατόπιν υλοποίθςθσ τθσ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ. 

 

Αληίθηππνο ηνπ Έξγνπ Χεθηαθήο Αλαβάζκηζεο θαη ζπλάθεηα κε ζηόρνπο ηνπ Σρεδίνπ 
 
 
 
 

 
10.4  Σρόποσ εφαρμογισ τθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ 

  Επεξθγιςτε εν ςυντομία τον τρόπο λειτουργίασ τθσ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ  ςτθν επιχείρθςθ και 
τθν δυνατότθτα ψθφιακϊν διαςυνδζςεων με άλλα ςυςτιματα. Για καλφτερθ τεκμθρίωςθ τθσ 
αποτελεςματικισ λειτουργίασ τθσ προτεινόμενθσ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ επεξθγιςτε πϊσ τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά του ςυςτιματοσ επιτυγχάνουν τουσ ςτόχουσ. 
Στθν περίπτωςθ Θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ: 

 περιγράψετε τον τρόπο διανομισ των προϊόντων/υπθρεςιϊν του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με αναφορά π.χ 
ςτο υπολογιηόμενο κόςτοσ διανομισ 

 περιγράψετε τισ ενζργειεσ προϊκθςθσ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ 

 

Τξόπνο εθαξκνγήο ηεο Χεθηαθήο Αλαβάζκηζεο 
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10.5  Προςωπικό αιτιτριασ επιχείρθςθσ που κα εμπλακεί ςτθν 
λειτουργία του ςυςτιματοσ/υπθρεςίασ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ 

  Να αναφερκοφν τα τμιματα και το υφιςτάμενο/νζο προςωπικό τθσ αιτιτριασ επιχείρθςθσ που κα εμπλακεί 
ι/και κα αναλάβει τθν υλοποίθςθ/λειτουργία τθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ και τον ρόλο με τον οποίο κα 
εμπλακεί. 
Αναλόγωσ περίπτωςθσ ζργου Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ - όπου εφαρμόηει, να γίνεται αναφορά και ςτα πιο κάτω: 

- ικανότθτεσ, πείρα, προςόντα (ακαδθμαϊκά ι/και άλλα) του εμπλεκόμενου προςωπικοφ τθσ αιτιτριασ 
επιχείρθςθσ,  που κρίνετε ωσ βαςικό παράγοντα για τθν επιτυχία τθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ. 

- Ρεριγραφι των διάφορων ρόλων που εμπλζκονται τόςο για τθν λειτουργικι υποςτιριξθ τθσ Ψθφιακισ 
αναβάκμιςθσ (π.χ. administrator, support) όςο και για τουσ διάφορουσ ρόλουσ επιχειρθςιακϊν χρθςτϊν. 

 

Πξνζσπηθό πνπ ζα εκπιαθεί ζηελ ιεηηνπξγία  ηνπ ζπζηήκαηνο/ππεξεζίαο Χεθηαθήο 
Αλαβάζκηζεο – θαη πξνζόληα σο βαζηθόο παξάγνληαο επηηπρίαο 
 
 
 

 

10.6  Πρόςκετεσ ανάγκεσ ςε προςωπικό ι/και προςόντα/εξειδίκευςθ 
απορρζουςεσ τθσ Ψθφιακισ Αναβάκμιςθσ  

  Αναφζρετε κατά πόςο θ προτεινόμενθ Ψθφιακι Αναβάκμιςθ δθμιουργεί νζεσ ανάγκεσ ςε 
πρόςκετο προςωπικό ι/και για νζα εξειδικευμζνα προςόντα, και κατά πόςο αυτζσ κα 
καλφπτονται με νζο προςωπικό ι/και αγορά υπθρεςιϊν. 

 
Πξόζζεηεο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό ή/θαη πξνζόληα/εμεηδίθεπζε απνξξένπζεο ηεο 
Χεθηαθήο Αλαβάζκηζεο. 
 
 
 

 
 

10.7  Ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ τθσ επζνδυςθσ  

  Ραρακζςτε ανάλυςθ κόςτουσ-οφζλουσ με ποιοτικά (και όπου εφαρμόηει και ποςοτικά) 
κριτιρια/παραμζτρουσ, που να υποςτθρίηει ι/και τεκμθριϊνει τθν απόφαςθ υλοποίθςθσ τθσ 
προτεινόμενθσ επζνδυςθσ για Ψθφιακι αναβάκμιςθ. 

 
Ανάλςζη κόζηοςρ – οθέλοςρ ηηρ επένδςζηρ 
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11. ΔΑΠΑΝΓ ΑΝΑ ΓΡΓΟ 

  
11.1 Αναλυτικόσ Πίνακασ Δαπανϊν 

Για  καταχϊρθςθ δαπανϊν, ςτθν ενότθτα «Αναλυτικόσ Πίνακασ Δαπανϊν» πατιςτε «Προςκικθ νζασ 
δαπάνθσ». Για κάκε δαπάνθ κα πρζπει να επιλζγετε το ΕΡΓΟ και τθν  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ και ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ ςτθν οποία αφορά και να καταχωριςετε τον προςφοροδότθ, τθν ποςότθτα και το ςυνολικό 
κόςτοσ δαπάνθσ (χωρίσ ΦΠΑ). Οι δαπάνεσ που καταχωροφνται εμφανίηονται αυτόματα ςτον υνολικό 
υγκεντρωτικό Πίνακα  (ςυνολικά για τθν αίτθςθ).  

τθν ενότθτα Επιςυναπτόμενα, για κάκε δαπάνθ που καταχωρείτε ςτον Αναλυτικό Πίνακα Δαπανϊν κα 
πρζπει να επιςυνάψετε (ι ςυςχετίςετε με ιδθ ςυνθμμζνθ) χετικι Προςφορά παρόχου/προμθκευτι θ  
οποία να παρζχει πλιρθ περιγραφι και ανάλυςθ των τεχνικϊν και λειτουργικϊν προδιαγραφϊν / 
χαρακτθριςτικϊν και τεκμθρίωςθ κόςτουσ των προτεινόμενων επενδφςεων.  
Τονίηεται ότι οι προςφορζσ που αφοροφν τισ δαπάνεσ που εμπίπτουν ςτθν Κατθγορία 3 των Επιλζξιμων 
Δαπανϊν  (Εξειδικευμζνα λογιςμικά, Συςτιματα, Προγράμματα και Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ), κα πρζπει 
να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τισ πιο κάτω ενότθτεσ: 

1. Προφίλ και εμπειρία παρόχου πλθροφορικισ (να ςυμπεριλαμβάνεται και θ εμπειρία του 
προςωπικοφ) 
2. Αποτφπωςθ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ επιχείρθςθσ και ςχετικϊν αναγκϊν 
3. Περιγραφι εργαςιϊν/ δράςεων προτεινόμενθσ επζνδυςθσ 
4. Ανάλυςθ πλεονεκτθμάτων που αποκτά θ επιχείρθςθ με τθν υιοκζτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
επζνδυςθσ 
5. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 
6. Αναλυτικι κοςτολόγθςθ τθσ επζνδυςθσ  

 
Για δαπάνεσ ςτθν υποκατθγορία «4.1 Τπθρεςίεσ υμβοφλων» απαιτείται Τπεφκυνθ Διλωςθ ανεξαρτθςίασ 
υμβοφλου/Μελετθτι ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι δεν είναι πάροχοσ/ προμθκευτισ των προϊόντων/ 
υπθρεςιϊν που περιλαμβάνονται ςτθν προτεινόμενθ επενδυτικι πρόταςθ. 
 
Επενδφςεισ για τισ οποίεσ δεν κα υποβάλλονται προςφορζσ/απαιτοφμενα παραςτατικά, δεν κα 
λαμβάνονται υπόψθ για ςκοποφσ χορθγίασ. 

 
 

 
 

Για προςκικθ νζασ δαπάνθσ 

 

 
 

Για επιςκόπιςθ 
καταχωρθμζνων δαπανϊν (ανά 

ζργο) 
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11.1 υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Δαπανϊν (υνολικόσ ανά Κατθγορία) 
 
Σο πιο κάτω αποτελεί παράδειγμα από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ 

 
 

 
*θμείωςθ: Το επιλζξιμο ποςό ανά κατθγορία/υποκατθγορία/αίτθςθ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το αντίςτοιχο ανϊτατο όριο που κακορίηεται ςτον Οδθγό Σχεδίου. Τυχόν λάκθ ςε 
υπολογιηόμενα ποςά επιλζξιμου κόςτουσ ι/και υπολογιηόμενθσ χορθγίασ υπόκεινται ςε 
διόρκωςθ βάςει προνοιϊν Σχεδίου και δεν αποτελοφν δζςμευςθ. 
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12. ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
 

12.1 Χρθματοδότθςθ τθσ προτεινόμενθσ Επζνδυςθσ 
 
Δθλϊνονται ςε επίπεδο ΑΙΣΗΗ για όλα τα ζργα 
 

1. Χρθματοδοτικό Σχιμα - Δθλϊςτε τθ δυνατότθτα κάλυψθσ ίδιασ ςυμμετοχισ για 
χρθματοδότθςθ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. 

 Το ποςό «Κδιασ ςυμμετοχισ» υπολογίηεται αφαιρϊντασ τθν υπολογιηόμενθ μζγιςτθ δυνατι Δθμόςια 
Χρθματοδότθςθ (υπολογιηόμενθ Χορθγία) από τον ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ αίτθςθσ (ςφνολο δαπανϊν 
χωρίσ ΦΡΑ). Θ ίδια ςυμμετοχι δφναται να καλυφκεί είτε με δανειςμό από χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα είτε με 
ίδιουσ πόρουσ (διακζςιμεσ κατακζςεισ).  Θ ίδια ςυμμετοχι κα αποδεικνφεται από επίςθμα ςτοιχεία που κα 
υποβάλλονται με τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ πχ. λογαριαςμό κατακζςεων,  επιςτολι/ βεβαίωςθ 
τράπεηασ που να τεκμθριϊνει το διακζςιμο υπόλοιπο κλπ. ςτο όνομα τθσ επιχείρθςθσ ι των κυρίων μετόχων. Σε 
περίπτωςθ που τα ίδια κεφάλαια προζρχονται από μετόχουσ τθσ επιχείρθςθσ κα πρζπει να υποβάλλεται 
ξεχωριςτι Τπεφκυνθ Διλωςθ/Δζςμευςθ ςτθν οποία να αναφζρεται θ πρόκεςθ τουσ για παραχϊρθςθ  ιδίων 
κεφαλαίων ςτθν επιχείρθςθ για χρθματοδότθςθ τθσ επζνδυςθσ τθσ. Στθν περίπτωςθ τραπεηικοφ δανειςμοφ για 
τθν κάλυψθ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ ι μζρουσ τθσ είναι απαραίτθτθ θ υποβολι επιςτολισ ι/και βεβαίωςθσ 
χρθματοπιςτωτικοφ ιδρφματοσ για ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ του επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

τθν ενότθτα ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ κα ΠΡΕΠΕΙ να επιςυνάψετε τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά 
(όπωσ κακορίηονται ςτα Ζγγραφα  χεδίου) για τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ κάλυψθσ ίδιασ 
ςυμμετοχισ κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ. 
 

Α Συνολικόσ προχπολογιςμόσ αίτθςθσ (χωρίσ ΦΡΑ) 
Αυτόματα από 
δαπάνεσ 

Β 
Υπολογιηόμενθ χορθγία (βάςει κατά διλωςθ προχπολογιςμοφ αίτθςθσ) (χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Αυτόματα από 
δαπάνεσ 
 

Γ 
Ανάγκεσ πρόςκετθσ Χρθματοδότθςθσ  μζςω ίδιασ ςυμμετοχισ (Α-Β) (χωρίσ 
ΦΡΑ) 

Αυτόματα από 
δαπάνεσ =   
(Α-Β) 

Δ 

ΑΝΑΛΥΣΘ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ     

Δ.1 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ : Χρθματικό 
ποςό που υπάρχει διακζςιμο ςε τραπεηικό 
λογαριαςμό κατά τον χρόνο υποβολισ 
αίτθςθσ  
(να επιςυναφκεί ςχετικι Κατάςταςθ 
λογαριαςμοφ που να τεκμθριϊνεται το 
διακζςιμο ποςό)  

Καταχωρίςτε  ποςό 
(αν εφαρμόηει) 
 
 

Δ.2 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ: Τραπεηικόσ 
Δανειςμόσ (Να επιςυναφκεί ςχετικι ΕΓΚΙΣΘ 
ΔΑΝΕΙΟΥ που να τεκμθριϊνεται το διακζςιμο 
ποςό) 

Καταχωρίςτε  ποςό 
(αν εφαρμόηει) 
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Δ.3 

ΤΑΡΕΗΙΚΘ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΘ ΕΡΙΧΕΙΘΣΘΣ : Άλλθ 
τραπεηικι διευκόλυνςθ  (Να επιςυναφκεί 
ςχετικι ΕΓΚΙΣΘ ΤΑΡΕΗΙΚΘΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΘΣ 
που να τεκμθριϊνεται το διακζςιμο ποςό) 

Καταχωρίςτε  ποςό 
(αν εφαρμόηει) 
 

Δ.4 ΑΛΛΟ: από μετόχουσ τθσ επιχείρθςθσ 

Καταχωρίςτε  ποςό 
(αν εφαρμόηει) 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 
Αυτόματα = 
SUM(Δ1,2,3,4) 

   
 

Ε 

Ροςό που υπολείπεται να δθλωκεί για τεκμθρίωςθ τθσ δυνατότθτασ 
κάλυψθσ τθσ ίδιασ ςυμμετοχισ για υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ 
Σο ποςό  «Ε» υπολογίηεται αυτόματα με βάςθ τα ποςά που δθλϊνετε 
ςτον πίνακα και πρζπει να είναι «0» μθδζν. 

Αυτόματα = Γ-Δ 

 
 
 

 

12.2 Χρονικόσ Προγραμματιςμόσ κατά τθν υποβολι αίτθςθσ 
Δθλϊνονται ςε επίπεδο ΑΙΣΗΗ για όλα τα ζργα μζςω του πιο κάτω πίνακα 
 

1. Ρρογραμματιςμόσ Υλοποίθςθσ  – διάρκεια ζργου 
 
Δθλϊςτε τθν υπολογιηόμενθ ζναρξθ και διάρκεια υλοποίθςθσ των ζργων ςτον πιο κάτω πίνακα. 
 

 Ανκρωπομινεσ υλοποίθςθσ (effort) ζργου αφορά ςτθν εκτιμϊμενθ διάρκεια που απαιτείται για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου εάν εργάηεται ζνα άτομο ςε ςυνεχι βάςθ – μπορείτε να λάβετε ωσ βάςθ ζνασ (1) 
ανκρωπομινασ ιςοφται με 143 ανκρωποϊρεσ. Σε περίπτωςθ που εμπλζκονται περιςςότερα άτομα τότε 
ςωρεφεται ο χρόνοσ εργαςίασ τουσ ςτο ζργο. Ρχ. Για άτομο.Α = 3μινεσ και άτομο.Β = 2μινεσ και άτομο.Γ = 45 
θμζρεσ => ςφνολο ςε ανκρωπομινεσ = (3+2+1.5=6.5 ανκρωπομινεσ). 
Χρόνοσ που προγραμματίηεται για υλοποίθςθ (διάρκεια υλοποίθςθσ ςε μινεσ) με βάςθ τθν προγραμματιηόμενθ 
υλοποίθςθ ζργου – αφορά ςτθν ςυνολικι διάρκεια (θμερολογιακι) από τθν ζναρξθ μζχρι τθν πλιρθ ολοκλιρωςθ 
του ζργου. 
 

 Υπολογιηόμενθ ΕΝΑΞΘ 
του 
ΕΓΟΥ 

Ανκρωπομινεσ 
υλοποίθςθσ ζργου 
(Άκροιςμα) 
(EFFORT) 
 

Χρόνοσ που προγραμματίηεται 
για υλοποίθςθ του ζργου  
(από ζναρξθ μζχρι τθν πλιρθ 
ολοκλιρωςθ του ζργου ςε μινεσ) 
(PLANNED DURATION) 

ΕΓΟ1 Επιλζξετε: 
1.Πριν τθν ζγκριςθ  
2.Μετά από ζγκριςθ 

Καταχωρίςτε Καταχωρίςτε 

….    
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13. ΓΠΙΤΝΑΠΣΟΜΓΝΑ 

Επιςθμαίνεται ότι θ αίτθςθ ςασ κα αξιολογθκεί με βάςθ το περιεχόμενο τθσ ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
ςυνθμμζνων παραςτατικϊν που κα υποβλθκοφν με αποκλειςτικι  ευκφνθ του αιτθτι. Μετά τθν υποβολι τθσ 
αίτθςθσ δεν κα επιτρζπεται θ προςκόμιςθ πρόςκετων ι/και ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν ι/και ελλειπόντων 
παραςτατικϊν, εκτόσ εάν  κατά τον ζλεγχο διαπιςτωκοφν αςάφειεσ για τισ οποίεσ δικαιολογείται θ παροχι 
διευκρινίςεων.  
 
ΒΟΘΘΘΜΑ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ/ΕΝΩΣΘΣ PDF Αρχείων: 
Για διευκόλυνςθ/πλθροφόρθςθ (όπου χρειαςτεί) παρατίκενται ςφνδεςμοι διαδικτφου (μθ εξαντλθτικόσ 
κατάλογοσ) για λιψθ δωρεάν λογιςμικϊν εφαρμογϊν για μετατροπι/ζνωςθ θλεκτρονικϊν αρχείων ςε PDF. 

 http://www.dopdf.com/quick-download.php 
 https://acrobat.adobe.com/us/en/free-trial-download.html 
 http://www.novapdf.com/ 
 http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php 

 
Σε αυτό το Βιμα κα πρζπει να επιςυνάψετε όλα τα απαιτοφμενα Δικαιολογθτικά/Πιςτοποιθτικά 
όπωσ αυτά κακορίηονται ςτον Οδθγό Σχεδίου / Κατάλογο Δικαιολογθτικϊν ο οποίοσ βρίςκεται 
αναρτθμζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του ΥΕΕΒ. Σα ςυνθμμζνα πρζπει να είναι τθσ μορφισ PDF και να μθν 
υπερβαίνουν τα 5Mb ςε μζγεκοσ (ανά αρχείο).   
 
Α. ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ από μεταφορά ςυνθμμζνων ΠΡΟΦΚΛ  

Η επιςφναψθ Δικαιολογθτικϊν που αφοροφν ςτθν «πιςτοποίθςθ ςτοιχείων προφίλ»  (εάν 
εφαρμόηει) και τα «Οικονομικά τοιχεία Επιχείρθςθσ» γίνεται από το βιμα «επιςυναπτόμενα» ςτο 
ΠΡΟΦΚΛ ςασ και μεταφζρονται αυτόματα ςτθν αίτθςθ. Επικαιροποίθςθ/Αλλαγζσ/ Προςκικεσ 
γίνονται μόνο από το ΠΡΟΦΚΛ  και μεταφζρονται ςτθν αίτθςθ (αυτόματα). 

 
Σο πιο κάτω αποτελεί παράδειγμα από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ- από προφίλ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dopdf.com/quick-download.php
https://acrobat.adobe.com/us/en/free-trial-download.html
http://www.novapdf.com/
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
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Β. ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΤΝΑΨΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ (ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ ΒΑΕΙ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΑΙΣΗΗ) 
Πιο κάτω παρατίκενται (δυναμικά) τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται με βάςθ τα ςτοιχεία που ζχουν 
δθλωκεί ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ. Για κάκε δικαιολογθτικό που απαιτείται κα πρζπει να κάνετε νζα 
επιςφναψθ ι ςυςχζτιςθ με υφιςτάμενο ςυνθμμζνο. ε περίπτωςθ που κάποιο απαιτοφμενο 
παραςτατικό δεν καταγράφεται κα πρζπει να επιςυναφκεί ςτον πίνακα Γ «ΕΠΙΤΝΑΨΗ ΠΡΟΘΕΣΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ». 
 
Σο πιο κάτω αποτελεί παράδειγμα από τθν διεπαφι του ςυςτιματοσ- από προφίλ 
 

 
 
 
Γ. ΕΠΙΤΝΑΨΗ ΠΡΟΘΕΣΟΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 
 
ε περίπτωςθ που κάποιο δικαιολογθτικό που απαιτείται δεν παρουςιάηεται ςτουσ πιο πάνω πίνακεσ 
επιςφναψθσ δικαιολογθτικϊν (Α και Β) μπορείτε να το επιςυνάψετε ςε αυτι τθν ενότθτα. 
 
Σο πιο κάτω παρατίκεται ωσ παράδειγμα του πίνακα καταχϊρθςθσ πρόςκετου δικαιολογθτικοφ (εάν 
χρειαςτεί) 
 

Α/Α Τίτλοσ 
επιςυναπτόμενου 

Νζο επιςυναπτόμενο Σφντομθ 
περιγραφι 

ενζργεια 

1 
  

Σφντομθ περιγραφι 
 

..  
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14. ΓΛΓΓΥΟ ΟΡΘΟΣΗΣΑ  
 

Αφοφ ςυμπλθρϊςετε τθν αίτθςθ με όλα τα απαιτοφμενα επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά πατιςτε 
«Ζλεγχοσ» για ζλεγχο των ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ.  
 
Επιςθμαίνεται ότι ο ζλεγχοσ ορκότθτασ του ςυςτιματοσ, είναι βοθκθτικόσ για επιβεβαίωςθ οριςμζνων 
παραμζτρων ορκότθτασ/πλθρότθτασ τθσ αίτθςθσ και δεν αναιρεί τθν αποκλειςτικι ευκφνθ του αιτθτι 
για ορκότθτα και πλθρότθτα ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ ςτα ζγγραφα χεδίου 
(Οδθγό χεδίου, κατάλογο δικαιολογθτικϊν, ζντυπο αίτθςθσ).  
 
Για να καταςτεί δυνατι θ οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθ απαιτείται επιτυχισ ολοκλιρωςθ του Ελζγχου 
Ορκότθτασ. 
  
 
 
 

Αποτζλεςμα ελζγχου ορκότθτασ 
 
 
Για οριςτικι υποβολι αίτθςθσ κα πρζπει να ολοκλθρϊςετε το βιμα "Τπεφκυνθ Διλωςθ /  
υγκατάκεςθ" και να πατιςετε ςτο κουμπί "ΤΠΟΒΟΛΗ". 
 
  

Ζλεγχοσ 
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15. ΤΠΓΤΘΤΝΓ ΔΗΛΧΓΙ – ΤΠΟΓΡΑΦΓ ΚΑΙ 

ΤΠΟΒΟΛΗ  

Αποποίθςθ Ευκφνθσ 

 Θ πρόςβαςθ χρθςτϊν/αιτθτϊν ςτο ςφςτθμα Θλεκτρονικισ Υποβολισ Αιτιςεων του ΥΕΕΒ 
γίνεται μόνο μζςω τθσ Κυβερνθτικισ Διαδικτυακισ Διόδου Αςφαλείασ (Αριάδνθ) και 
αποκλειςτικά ςε εγγεγραμμζνουσ Χριςτεσ τθσ Αριάδνθσ που ζχουν ταυτοποιθκεί με τθν 
διαδικαςία που κακορίηεται ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ Αριάδνθσ 
(https://cge.cyprus.gov.cy/re/public/). 

 Θ είςοδοσ Χριςτθ ςτο ςφςτθμα του ΥΕΕΒ γίνεται μόνο με τα διαπιςτευτιρια Χριςτθ ςτθν 
Αριάδνθ (username και password) τα οποία μόνο ο ίδιοσ ο ταυτοποιθμζνοσ χριςτθσ γνωρίηει 
και με δικι του ευκφνθ δεν αποκαλφπτονται ςε οποιονδιποτε τρίτο. Ωσ εκ τοφτου, 
οποιαδιποτε διλωςθ, ςυγκατάκεςθ, αποδοχι, ι παραχϊρθςθ γίνεται από τον χριςτθ μζςω 
του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ του ΥΕΕΒ κεωρείται ότι γίνεται υπεφκυνα και δεςμευτικά από 
τον ίδιο τον ταυτοποιθμζνο χριςτθ. Θ δυνατότθτα τθσ θλεκτρονικισ διλωςθσ/ 
ςυγκατάκεςθσ/αποδοχισ/δζςμευςθσ κάκε ΑΙΤΘΤΘ που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα αίτθςθ 
παρζχεται αποκλειςτικά ςτον ίδιο. 

Τπεφκυνθ Διλωςθ και  υγκατάκεςθ ΑΙΣΗΣΗ 

Εγϊ, ο/θ Ονοματεπϊνυμο/Επωνυμία με ΑΔΤ/ARC/Αρ.Εγγραφισ: αρικμόσ ταυτοποίθςθσ (θ αιτιτρια 
επιχείρθςθ ι/και νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτισ) δθλϊνω υπεφκυνα και δεςμεφομαι ότι: 

1. Ζχω ενθμερωκεί και ζχω πλιρθ επίγνωςθ των προνοιϊν και κανονιςμϊν του Σχεδίου Χορθγιϊν του 
Υπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ (ΥΕΕΒ), ςτο οποίο υποβάλλεται θ παροφςα 
αίτθςθ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα επίςθμα ζγγραφα του Σχεδίου που είναι αναρτθμζνα ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΥΕΕΒ. 
 

2. Πλα τα ςτοιχεία που περιζχονται ςτθν παροφςα αίτθςθ ςυμπεριλαμβανομζνων των 
επιςυναπτομζνων εγγράφων είναι πλιρθ, ακριβι και αλθκι και γνωρίηω ότι τυχόν ψευδισ διλωςθ 
κα ςυνεπάγεται τθν άμεςθ απόρριψθ τθσ αίτθςθσ μου και ςτζρθςθ του δικαιϊματοσ υποβολισ 
άλλθσ αίτθςθσ κάτω από το ίδιο Σχζδιο. Επίςθσ, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, γνωρίηω ότι είναι 
δυνατόν να λθφκοφν και πρόςκετα μζτρα εναντίον μου. Αντιλαμβάνομαι ότι ανακρίβεια ςτοιχείων 
που δθλϊνονται ςτθν αίτθςθ επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ από το νόμο ι/και Οδθγό Σχεδίου 
ποινικζσ ι/και διοικθτικζσ κυρϊςεισ. 

 
3. Αποδζχομαι όπωσ το ΥΕΕΒ  ι/και  εκπρόςωποσ του δφναται κατά τθν κρίςθ του, να πραγματοποιεί 

ζλεγχο για επαλικευςθ ι/και επιβεβαίωςθ των ςτοιχείων τθσ παροφςασ αίτθςθσ. 
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4. Αναγνωρίηω ότι φζρω τθν ευκφνθ τθσ πλιρουσ και ορκισ ςυμπλιρωςθσ και υποβολισ τθσ 
παροφςασ αίτθςθσ μζςω του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ του ΥΕΕΒ και ότι οποιαδιποτε διόρκωςθ 
ι/και τροποποίθςθ ι/και ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ ι/και τυχόν υποβολι ελλειπόντων ςτοιχείων, 
ζςτω και ςυμπλθρωματικϊν, δεν είναι δυνατι και δεν επιτρζπεται μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ 
αίτθςθσ. 
 

5. Αποδζχομαι και εξουςιοδοτϊ το (ΥΕΕΒ) όπωσ, για ςκοποφσ αξιολόγθςθσ τθσ παροφςασ αίτθςθσ 
ι/και για επαλικευςθ/επιβεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ αίτθςθσ: 

 
5.1. ςυλλζγει, φυλάςςει και επεξεργάηεται ςε θλεκτρονικι ι οποιαδιποτε άλλθ μορφι, μεταξφ 

άλλων και Ρροςωπικά Δεδομζνα - κατά τθν ζννοια του περί Επεξεργαςίασ Δεδομζνων 
Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα (Ρροςταςία του Ατόμου) Νόμου ωσ τροποποιείται ι/και 
αντικακίςταται, - ι/και ευαίςκθτα/εμπιςτευτικά δεδομζνα, τα οποία, με βάςθ τισ πρόνοιεσ 
Σχεδίου Χορθγιϊν του ΥΕΕΒ ςτο οποίο υποβάλλεται θ παροφςα αίτθςθ, απαιτοφνται για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ αίτθςθσ. 
 

5.2. ανακτά απαιτοφμενα δεδομζνα ςχετικά με το άτομο ι/και τθν επιχείρθςθ μου μζςω 
διαςφνδεςθσ ι/κα επικοινωνίασ με άλλεσ Αρμόδιεσ Αρχζσ/Υπθρεςίεσ (όπωσ Τμιμα Εφόρου 
Εταιρειϊν και Επίςθμου Ραραλιπτθ, Υπθρεςίεσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, Τμιμα Αρχείου 
Ρλθκυςμοφ και Μετανάςτευςθσ, Κεντρικι Αποκικθ Ρλθροφοριϊν (ΚΑΡ), Γενικό Λογιςτιριο 
τθσ Δθμοκρατίασ, Διαδικτυακι πφλθ «ΑΙΑΔΝΘ»). 

 
6. Τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτα μθτρϊα/αρχεία άλλων Αρμόδιων Αρχϊν / Υπθρεςιϊν τα οποία 

αφοροφν τθν αιτιτρια επιχείρθςθ είναι, με δικι μου ευκφνθ, πλιρωσ επικαιροποιθμζνα, αλθκι και 
ορκά και, όπου απαιτείται, μποροφν να λθφκοφν υπόψθ για τθν αξιολόγθςθ ι/και 
επαλικευςθ/επιβεβαίωςθ ςτοιχείων τθσ παροφςασ αίτθςθσ. 

 
7. Δεν υφίςταται ςε βάροσ μου οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ δικαςτθρίου για δόλο, απάτθ ι/ και 

άλλο αδίκθμα, που ςυντελζςτθκε ςε ςχζςθ με οποιοδιποτε Σχζδιο Χορθγιϊν του ΥΕΕΒ ι και άλλων 
αρμόδιων Αρχϊν ι απόφαςθ του ΥΕΕΒ για τον αποκλειςμό μου για τρία (3) χρόνια από όλα τα 
Σχζδια Χορθγιϊν του Υπουργείου/ και για λιψθ περαιτζρω νομικϊν μζτρων. 

 
8. Το ίδιο αντικείμενο επζνδυςθσ ι μζροσ τθσ ι θ ίδια μονάδα δεν ζχει προτακεί ι οριςτικά υπαχκεί 

για ενίςχυςθ – επιχοριγθςθ ςε άλλο Σχζδιο ενιςχφςεων και κανζνα τμιμα του επενδυτικοφ 
Σχεδίου, για το οποίο αιτοφμαι Χορθγία ςτα πλαίςια του παρόντοσ Σχεδίου, ζχει ιδθ εκτελεςτεί. 

 
9. Ζχω διαβάςει, κατανοιςει και ζχω πλιρθ επίγνωςθ τθσ Ρολιτικισ του ΥΕΕΒ για Ρροςταςία και 

Επεξεργαςία Ρροςωπικϊν ι/και άλλων Δεδομζνων, θ οποία είναι αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του 
ΥΕΕΒ, και τθν αποδζχομαι. 
 

10. Συγκατατίκεμαι όπωσ, για ςκοποφσ μελετϊν ι ελζγχων από αρμόδιουσ φορείσ τθσ Κφπρου ι τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, το ΥΕΕΒ δφναται να κοινοποιιςει ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ μου, 
περιλαμβανομζνων και προςωπικϊν δεδομζνων που περιζχονται ςε αυτι όπωσ επωνυμία 
επιχείρθςθσ, ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ, κτλ.). 

 



ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΣΗΗ –  το παρόν αποτελεί βοικθμα - Αιτιςεισ 
υποβάλλονται ΜΟΝΟ θλεκτρονικά μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
fundingapps.mcit.gov.cy 

ΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ – (1

θ
) 
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11. Με τθν υπογραφι/διλωςθ ςυγκατάκεςθσ μου ςτθν παροφςα αναγνωρίηω το δικαίωμα του 
Υπουργοφ Ενζργειασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ να προβεί ανά πάςα ςτιγμι ςε τροποποιιςεισ / 
ςυμπλθρϊςεισ ι αλλαγζσ ςτο Σχζδιο που τυχόν κα εγκρίνει θ Διαχειριςτικι Αρχι (Γενικι Διεφκυνςθ 
ΕΡΣΑ) του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2014-2020. 

 
Εάν δεν είςτε ο πιο πάνω ταυτοποιθμζνοσ χριςτθσ (ΑΙΣΗΣΗ) που αναγράφεται  
ςτθν παροφςα αίτθςθ ΜΗΝ πατιςετε το πιο κάτω κουμπί «υμφωνϊ και Αποδζχομαι» και 
τερματίςτε τθ ςφνδεςθ ςασ ςτο ςφςτθμα. Η αποδοχι υπεφκυνθσ διλωςθσ αιτθτι και οριςτικι 
υποβολι τθσ αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται αποκλειςτικά από τον ίδιο τον ΑΙΣΗΣΗ. 
 
 

     ☒  (θμερομθνία/ϊρα τελευταίασ διλωςθσ) 
 
 
 
      
 
 
Προζοτή: η σποβολή αίηηζης είναι οριζηική. Μεηά ηην σποβολή δεν θα έτεηε ηην δσναηόηηηα περαιηέρω 

επεξεργαςίασ ι αλλαγισ τθσ  αίτθςθσ. 
 
Οι αιτθτζσ κα πρζπει απαραίτθτα να επιβεβαιϊςουν τθν επιτυχι υποβολι τθσ 
αίτθςθσ τουσ μζςω λιψθσ θλεκτρονικοφ μθνφματοσ που κα αποςτζλλεται θλεκτρονικά 
(email) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που είναι δθλωμζνθ ςτο ςφςτθμα. 
 
 
Ζνδειξθ διακεςιμότθτασ προχπολογιςμοφ:  
 
 

Συμφωνϊ και Αποδζχομαι 

Υποβολι αίτθςθσ 


