
 

 

  

 

 

 

Οι λύσεις της Cosmos  Business Systems 

για τη Νέα Δράση ΕΣΠΑ: 
 

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας 

Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
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ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ ΕΣΠΑ 
 

 

 

 

Προκηρύχτηκε η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων» με προϋπολογισμό ύψους 400 εκατ. ευρώ. 

Τα κύρια σημεία της Δράσης είναι τα ακόλουθα: 
 

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

 Επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 200.000 € 

 Επιδότηση από 50% έως 65% 
 

Δικαιούχοι: Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις των κλάδων 

 Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων 

 Ενέργεια 

 Εφοδιαστική Αλυσίδα 

 Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) 

 Περιβάλλον 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

 Υγεία 

 

Επιλέξιμες Δαπάνες ΤΠΕ 

Επιλέξιμες είναι, μεταξύ άλλων, δαπάνες για Εξοπλισμό Πληροφορικής και Εξειδικευμένο 
Λογισμικό, έως και 100% του επενδυτικού σχεδίου. 

Πιο συγκεκριμένα, εντάσσονται δαπάνες για όλες τις λύσεις επιχειρηματικού λογισμικού 
(ERP, SCMS, CRM, WMS,  HRMS, PMS, CREDIT CONTROL MS, κ.λπ.) καθώς και για τον 
απαραίτητο εξοπλισμό λειτουργίας των λύσεων (Servers, Intranet, VPNs, κ.λπ.) 

 

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 

6 Φεβρουαρίου 2019 

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, 
σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου. 
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Αντιστοίχιση Επιλέξιμων Δαπανών 
με Λύσεις της Cosmos Business Systems  

 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ  CBS  OFFERING 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1.5.: 

Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

 

1 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση τεχνολογικού 
εξοπλισμού σχετικού με τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης. 

Για παράδειγμα: 

Eξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών 
λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα 
συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και 
το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. 

Η CBS  διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης 
βαθμίδας (Platinum/Gold Direct Partnership) με όλους τους 
Διεθνείς Οίκους κατασκευής Servers (ενδεικτικά: IBM, DELL, 
HP, LENOVO, FUJITSU) και μπορεί να διαθέσει τον αντίστοιχο 
εξοπλισμό καθώς και να υλοποιήσει τις σχετικές υπηρεσίες, 
σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου.  

2 Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση συστημάτων 
αυτόματης σήμανσης, ιχνηλασιμότητας, κοστολόγησης και 
τιμολόγησης προϊόντων – εκσυγχρονισμού της 
εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Η CBS  μέσω των συνεργασιών που έχει με τους τοπικούς 
εισαγωγείς / διανομείς στην Ελλάδα μπορεί να διαθέσει 
οποιοδήποτε επιθυμητό τεχνολογικό εξοπλισμό ή/και 
ολοκληρωμένο σύστημα για την εφαρμογή τεχνολογιών 
Barcoding και Ιχνηλασιμότητας. 

3 Προμήθεια – εγκατάσταση εξοπλισμού για την εσωτερική 
ηλεκτρονική διασύνδεση των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης σε ενιαίο δίκτυο INTRANET (VPN).  

Η CBS  διατηρεί άμεση σχέση συνεργασίας ανώτατης 
βαθμίδας (Platinum/Gold Direct Partnership) με όλους τους 
Διεθνείς Οίκους κατασκευής Εξοπλισμού Δικτύων και 
λύσεων ασφάλειας δικτύων (ενδεικτικά: ΙΒΜ, CISCO, HP, 
NETAPP, AVAYA, CITRIX, FORTINET, κ.α.) και μπορεί να 
διαθέσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό καθώς και να υλοποιήσει 
τις σχετικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ανάγκες του 
επενδυτικού σχεδίου, για την εσωτερική ηλεκτρονική 
διασύνδεση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε ενιαίο 
δίκτυο (INTRANET, VPN). 

4 Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit 
control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών  

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης 
Έργων Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας COSMOS CONSULTING A.E., αποτελούμενη από 
διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και διαθέτει την 
ικανότητα υλοποίησης εφαρμογών (credit control 
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, 
αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, εργαλεία και 
γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού. 

5 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού για την 
βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών 
διεργασιών (ERP, SCMS, WMS, PMS)  

Η CBS  διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης 
Έργων Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας COSMOS CONSULTING A.E., αποτελούμενη από 
διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου, ενώ διατηρεί 
στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft και άλλους διεθνείς 
& ελληνικούς Οίκους, και διαθέτει την ικανότητα υλοποίησης 
συστημάτων: 
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 ERP, (Enterprise Resources Planning) 

αξιοποιώντας τη διεθνή λύση Microsoft Dynamics NAV 
(πρώην Navision) 

 SCMS, (Supply Chain Management System) 

αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα 
SCM της διεθνούς λύσης Microsoft Dynamics NAV 
(πρώην Navision) 

 WMS, (Warehouse Management System) 

αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα 
WMS της διεθνούς λύσης Microsoft Dynamics NAV 
(πρώην Navision), ή κατά περίπτωση, συστήματα WMS 
τρίτων κατασκευαστών (ελληνικών Οίκων) με τους 
οποίους διατηρεί συνεργασία και έχει υλοποιήσει κοινά 
έργα, 

 PMS, (Production Management System or Project 
Management) 

αξιοποιώντας το ειδικό, ενσωματωμένο υποσύστημα 
Production Management & Planning της διεθνούς 
λύσης Microsoft Dynamics NAV (πρώην Navision) 

6 Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού διαχείρισης 
πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (CRM, HRMS, κ.α) 

Η CBS  διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης 
Έργων Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας COSMOS CONSULTING A.E., αποτελούμενη από 
διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου, ενώ διατηρεί 
στρατηγική συνεργασία με τη Microsoft και άλλους διεθνείς 
& ελληνικούς Οίκους, και διαθέτει την ικανότητα υλοποίησης 
συστημάτων: 

 CRM, (Customer Relationship Management) 

αξιοποιώντας τη διεθνή λύση Microsoft Dynamics 365 
(γνωστό ως Microsoft Dynamics CRM) 

Επίσης, η CBS  έχει η ίδια αναπτύξει μια σειρά εφαρμογών, 
μεταξύ αυτών και το σύστημα POWER OFFICE - HUMAN 
RESOURCES MANAGEMENT, το οποίο αποτελείται από τις 
λειτουργικές περιοχές: 

 Διαχείριση Οργανογράμματος  

 Διαχείριση Βιογραφικών  

 Προετοιμασία Πρόσληψης  

 Καρτέλα Στοιχείων Εργαζομένου 

 Στοχοθεσία  

 Αξιολόγηση 

 Εκπαιδεύσεις – Πιστοποιήσεις 

 Διαχείριση Αδειών 

 Εξοδολόγια 

Επιπροσθέτως, η CBS  μπορεί να αξιοποιήσει τοπικές 
συνεργασίες που διατηρεί με Ελληνικούς Οίκους κατασκευής 
εφαρμογών Μισθοδοσίας και Διαχείρισης Ανθρώπινου 
Δυναμικού. 

7 Προμήθεια εφαρμογών διαχείρισης πιστώσεων (credit 
control management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών  

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης 
Έργων Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας CBS  Consulting A.E., αποτελούμενη από 
διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και διαθέτει την 
ικανότητα υλοποίησης εφαρμογών (credit control 
management) ή/ και ηλεκτρονικών πληρωμών, 
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αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, εργαλεία και 
γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού. 

8 Υπηρεσίες ανάπτυξης και αναβάθμισης ιστοσελίδας  Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης 
Έργων Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας Cosmos Consulting A.E., αποτελούμενη από 
διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και διαθέτει την 
ικανότητα Ανάπτυξης και Αναβάθμισης Ιστοσελίδων και 
Portals, σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου, 
αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, εργαλεία και 
γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού. 

9 Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού 
καταστήματος e–shop 

Η CBS διαθέτει ειδική μονάδα Ανάπτυξης και Υλοποίησης 
Έργων Λογισμικού, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της 
εταιρείας Cosmos Consulting A.E., αποτελούμενη από 
διακεκριμένους επαγγελματίες του χώρου και διαθέτει την 
ικανότητα Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (e-
shops), σύμφωνα με τις ανάγκες του επενδυτικού σχεδίου, 
αξιοποιώντας όλες τις σύγχρονες πλατφόρμες, εργαλεία και 
γλώσσες ανάπτυξης λογισμικού. 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 4: 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

 

10 Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε 
τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην 
Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χ 
google ads, facebook ads, instagram ads, youtube κ.ο.κ.) 

H CBS μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες Digital marketing 
(google ads, facebook ads, Instagram ads), μέσω συνεργατών 
που διαθέτει. 

 

11 Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email 
marketing, newsletter campaign, web banners, ανάπτυξη 
ψηφιακού υλικού διαφήμισης) 

H CBS μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακής προβολής 
(π.χ email marketing, newsletter campaign, web banners, 
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης) μέσω συνεργατών 
που διαθέτει. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

 Οι παραπάνω λύσεις λογισμικού, προσφέρονται και με μοντέλο αδειοδότησης SaaS. 

 Δαπάνες για χρήση λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service» (SaaS) είναι επιλέξιμες μόνο για το 

χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.  

 

Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε και με δεδομένο ότι οι λύσεις που 

προσφέρουμε είναι από τις πιο ανταγωνιστικές στην αγορά, παραμένουμε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνηση στο τηλ. 210 6492800 ή στο fax 210 

6464069. 

Αρμόδιος για το πρόγραμμα είναι ο κος Γιάννης Ζαπαλίδης (Business Development Manager | 

Software Solutions Division), zapalidisi@cbs.gr.  

 

 

 

mailto:zapalidisi@cbs.gr
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Σχετικά με την Cosmos  Business Systems 
  

 

 Cosmos  Business Systems, (ιδρ.1988), συγκαταλέγεται μεταξύ των κυριότερων 

επιχειρήσεων στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων Πληροφορικής, Λογισμικού και 

Τηλεπικοινωνιών της Ελληνικής και Κυπριακής αγοράς και απευθύνεται σε επιχειρήσεις του 

Ιδιωτικού τομέα και των Τραπεζών, καθώς και σε φορείς του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ.  

 

Φέτος συμπληρώνει τα 30 χρόνια λειτουργίας της στην Ελληνική αγορά, κατέχοντας μία από 

τις πρώτες θέσεις στον τομέα της πληροφορικής.  
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Strategic Business Units 
 

Αναλυτικότερα τα Strategic Business Units περιλαμβάνουν: 
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Strategic Business Units 
 

Αναλυτικότερα τα Strategic Business Units περιλαμβάνουν: 
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Οι συνεργασίες μας 
 
 

Η Cosmos Business Systems, ως μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες Πληροφορικής & 

Τηλεπικοινωνιών σε Ελλάδα και Κύπρο, σε συνεργασία με τους κορυφαίους 

κατασκευαστές HPE, HP Inc., IBM, Lenovo, Dell EMC, Fujitsu, Microsoft, Cisco, Avaya, έχει την 

δυνατότητα να προσφέρει συνολικές λύσεις στις επιχειρήσεις  που θέλουν να εντάξουν τις 

επενδύσεις τους στα συγκεκριμένα προγράμματα. 

 

 

 

 

 


