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1 Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να εξειδικεύσει τα «Γενικά Κριτήρια Επιλογής των Έργων» του 

Προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» και να καταγράψει τα ελάχιστα απαιτούμενα Κριτήρια Επιλογής 

Έργων για τους Ειδικούς Στόχους 1.ii, 1.iii. 

2 Κριτήρια επιλογής των Έργων ανά Ειδικό Στόχο 

2.1 Ειδικός Στόχος 1.ii 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, παρ. 1, πρώτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1058 για 

το ΕΤΠΑ, ο Ειδικός Στόχος 1.ii, ο οποίος εξυπηρετείται μέσω της Προτεραιότητας 1 «Έξυπνη, Ψηφιακή και 

Ανταγωνιστική Οικονομία», αφορά στην «Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους 

πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές». Μέσω αυτού θα 

προωθηθούν δράσεις που επιδιώκουν να συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου 

τομέα ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του, καθώς και στην ψηφιακή 

μετάβαση των επιχειρήσεων βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους.  

Ως εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής των πράξεων του Ειδικού Στόχου 1.ii μπορούν να προσδιοριστούν 

τα κάτωθι, όπου εφαρμόζονται: 

▪ Συμβολή των έργων στους στόχους της Ψηφιακής Στρατηγικής για την Κύπρο 2020-2025, 

▪ Το σύνολο των έργων δημοσίων συμβάσεων θα πρέπει να αφορά σε νέες ή σημαντικά 

αναβαθμισμένες ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και διαδικασίες με έμφαση στην αξιοποίηση 

καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής, 

▪ Ο σχεδιασμός των έργων θα πρέπει να βασίζεται σε διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα με σκοπό 

να καταστεί εφικτή η δια λειτουργικότητα τους και κατ’ επέκταση να διευκολυνθεί η 

επαναχρησιμοποίηση, η κοινοχρησία και η επεκτασιμότητα τους,  

▪ Συμβολή των έργων δημοσίων συμβάσεων στον εκσυγχρονισμό και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα, 

▪ Την αρμοδιότητα για την έγκριση και παρακολούθηση στρατηγικών έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης αξίας €300.000 και άνω, την αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας 

και Ψηφιακής Πολιτικής, με βάση και την πιο κάτω Εγκύκλιο. Στην περίπτωση που αυτά αφορούν 

έργα που υλοποιούνται από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και χρηματοδοτούνται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό ισχύει η ίδια πρακτική,  

▪ Για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών, τόσο από την 

κεντρική διοίκηση όσο και από τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά την ετοιμασία των 

Εγγράφων Διαγωνισμού (λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών) θα πρέπει να 

ακολουθούνται οι κατευθύνσεις πολιτικής που έχουν ετοιμαστεί από το Υφυπουργείο Έρευνας, 

Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 

▪ Τα έργα τα οποία αφορούν σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να 

εφαρμόζουν/πληρούν τα πρότυπα και τις μεθοδολογίες που καθορίζονται από το Digital Services 

Factory (DSF) του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, 
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▪ Στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η  διάσταση της 

προσβασιμότητας των Διαδικτυακών Τόπων και η πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 

για την προσβασιμότητα στο Διαδίκτυο (WAD), 

▪ Συμβολή των έργων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 

ικανοποίηση αναγκών ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης σε εντοπισμένα από το Πρόγραμμα πεδία και προτεραιότητες και ενδεικτικά 

στους τομείς της υγείας και εκπαίδευσης, της διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και των 

πληροφοριών γης, της ανάπτυξης συστημάτων έξυπνων πόλεων και διαχείρισης παραμέτρων 

βιώσιμης κινητικότητας, κοκ. 

 

Εξειδικεύοντας περισσότερο τα κριτήρια επιλογής των έργων των Σχεδίων Χορηγιών, θα μπορούσε 

ενδεικτικά να συνυπολογιστούν: 

▪ συμβολή στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων π.χ αύξηση της 

παραγωγικότητας, βελτίωση των προσφερόμενων προϊόντων/ υπηρεσιών, διενέργεια ή αύξηση 

εξαγωγών) συμβολή στην ανάπτυξη, όπου εφαρμόζεται, ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων 

για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη της πράσινης 

μετάβασης, 

▪ συμβολή στην ανάπτυξη λοιπών ψηφιακών εφαρμογών και χρήσης προηγμένων ψηφιακών 

τεχνολογιών (AI, cloud computing, Big Data, blockchain etc), 

▪ ενίσχυση του δείκτη DESI στην ενότητα “Ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στις 

επιχειρηματικές δραστηριότητες” 

Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

▪ οι ενισχύσεις παρέχονται αποκλειστικά σε ΜμΕ, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. ΕΕ 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, όπως αυτός ισχύει, 

▪ δεν επιτρέπεται η ενίσχυση  επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή 

μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της 

Συνθήκης της Ε.Ε., 

▪ δεν ενισχύονται 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). 
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2.2 Ειδικός Στόχος 1.iii 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3, Παρ. 1, πέμπτο εδάφιο στοιχείο α) σημείο ii) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1058 

για το ΕΤΠΑ, ο Ειδικός Στόχος 1.iii, ο οποίος εξυπηρετείται μέσω της Προτεραιότητας 1 «Έξυπνη, Ψηφιακή 

και Ανταγωνιστική Οικονομία», αφορά στην «Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στις ΜμΕ, συμπεριλαμβανομένων 

των παραγωγικών επενδύσεων». Μέσω αυτού θα προωθηθούν δράσεις, οι οποίες επιδιώκουν την 

ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και του επιχειρηματικού και βιομηχανικού 

οικοσυστήματος με τρόπο που να διασφαλίζεται η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας από τον 

παραγωγικό τομέα της οικονομίας. 

Ως εξειδικευμένα κριτήρια επιλογής του Ειδικού Στόχου 1.iii μπορούν να προσδιοριστούν τα κάτωθι, 

όπου εφαρμόζονται: 

A) Δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και ανταγωνιστικών ΜμΕ 

▪ προτεραιότητα σε προτάσεις συμβατές με τους τομείς και κλάδους προτεραιότητας της 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου, καθώς και τους συμπληρωματικούς προς αυτούς 

κλάδους των επαγγελματικών υπηρεσιών, 

▪ βαθμός ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων μεθόδων παραγωγής / προώθησης των 

προϊόντων και υπηρεσιών, 

▪ βαθμός ενσωμάτωσης φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής, αξιοποίησης 

εναλλακτικών πηγών ενέργειας και παρεμβάσεων περιορισμού των αποβλήτων (ανακύκλωση 

υλικών) 

▪ βαθμός συμβολής στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Β) Ενίσχυση MμE του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων 

▪ συμβολή των προτεινόμενων επενδύσεων στον εκσυγχρονισμό στην ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και ειδικότερα: 

o ενσωμάτωση/ ανάπτυξη καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων 

(π.χ. τεχνολογικών, μη τεχνολογικών, οργανωτικών) που οδηγούν στον εξορθολογισμό 

και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, 

o παραγωγή νέων προϊόντων/ υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας ή/και σημαντική 

βελτίωση της ποιότητας παραγόμενων προϊόντων 

o αύξηση παραγωγικότητας, αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και μείωση 

λειτουργικών δαπανών των δραστηριοτήτων, 

o βαθμός ολοκλήρωσης παραγωγικών διαδικασιών ως προς το παραγόμενο τελικό προϊόν 

(παραγωγή προϊόντων προς τελική χρήση από καταναλωτές, πακετοποίηση/ 

συσκευασία/ετικετοποίηση και σήμανση για την εμπορική διάθεση ημιτελών και 

τελικών προϊόντων), 

▪ συμβολή των επενδύσεων στον περιορισμό της εξάρτησης από τις εισαγωγές πρώτων υλών, 
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▪ συμβολή των επενδύσεων στην ενίσχυση της εξωστρέφειας, της διαφοροποίησης και διεύρυνσης 

της εξαγωγικής βάσης, ιδίως σε αγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας για τα κυπριακά προϊόντα / 

υπηρεσίες, 

▪ συμβολή των επενδύσεων στην δημιουργία / ανάπτυξη ή / και χρήση ή / και προώθηση πράσινων 

τεχνολογιών και διαδικασιών (εξοικονόμηση ενέργειας, ανακύκλωση υλικών), 

▪ συμβολή των επενδύσεων στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Γ) Ανάπτυξη εταιρικών επιχειρηματικών συμπράξεων / συστάδων (clusters) επιχειρήσεων 

▪ οι συμπράξεις αφορούν αποκλειστικά σε αλυσίδες αξίας των τομέων και κλάδων προτεραιότητας 

της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου (επιθυμητή η συμμετοχή επιχειρήσεων που 

συμμετέχουν/ επηρεάζουν στην/την αλυσίδα αξίας),  

▪ ύπαρξη συμφωνητικού συνεργασίας (MOU) μεταξύ των επιχειρήσεων του συνεργατικού 

σχήματος, 

▪ τεκμηρίωση καταλληλότητας παρεμβάσεων του επενδυτικού/συνεργατικού σχεδίου και βαθμός 

συμπληρωματικότητας μεταξύ των συνεργατικών μερών, 

▪ βαθμός ολοκλήρωσης αλυσίδας αξίας (προμήθεια / παραγωγή / έλεγχος / διάθεση προϊόντων 

ή/και υπηρεσιών), 

▪ ανάδειξη/αξιοποίηση πλεονεκτημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και τεκμηρίωση 

εξωστρέφειας, 

▪ συμβολή των έργων στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

▪ οι ενισχύσεις παρέχονται αποκλειστικά σε ΜμΕ, όπως αυτές ορίζονται στον Καν. ΕΕ 651/2014 της 

Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, όπως αυτός ισχύει, 

▪ δεν επιτρέπεται η ενίσχυση επιχειρήσεων που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή ή 

μεταποίηση ή εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της 

Συνθήκης της Ε.Ε., 

▪ δεν ενισχύονται 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). 

 


