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Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ψηφιακή Σύγκλιση  
Digi – Retail 

 
«Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών 

επενδύσεων» 
 

Η «Ταυτότητα» του Προγράμματος 
 
ΣΤΟΧΟΣ 
Σκοπός τους προγράμματος είναι η υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα του λιανικού εμπορίου από 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση στο μεγαλύτερο βαθμό: 

 Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με αξιοποίηση 
των ΤΠΕ, 

 Δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού ώστε να 
δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες 
και σχετικές υπηρεσίες, 

 Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων και προσωποποιημένης, σταθερής και ολοκληρωμένης 
προσέγγισης των πελατών, 

 Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για 
την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων, αγορών και εφαρμογής 
προωθητικών ενεργειών 

 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Στο πρόγραμμα μπορούν να αιτηθούν υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής 
Επικράτειας και δραστηριοποιούνται στο χώρο του λιανεμπορίου. Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται 
οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση, 
• Η επιχείρηση απασχολεί κατ’ ελάχιστο έναν εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, 

επιπλέον του επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων. 
• Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα 

της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και ανήκει στους κλάδους του 
Λιανεμπορίου, 

• Η επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει 
επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De 
Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000,00 €. 

• Η επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008, 
• Η επιχείρηση θα δηλώνει εγγράφως όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία συμμετέχει / 

εντάχθηκε κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις, καθώς και το συνολικό ύψος 
των επιχορηγήσεων που είχε λάβει σε κάθε περίπτωση. 

• Η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες 
λειτουργίας. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 100 εκ. €. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε 400.000,00 €. Ο 
ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 10.000,00 €.  
 
Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τα όρια των επενδυτικών σχεδίων (Επιχορήγηση και Ιδιωτική 
Συμμετοχή) ανά κατηγορία επιχείρησης διαμορφώνονται ως εξής: 
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Κατηγορία Δικαιούχου 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ Π/Υ Επενδυτικού Σχεδίου 

Από 10.000€ 
Έως 100.000 € 

Από 25.000€ 
Έως 150.000€ 

Από 50.000€ 
Έως 250.000€ 

Από 100.000€ 
Έως 500.000€ 

 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης τα ποσοστά επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο διαμορφώνονται ως 
εξής: 
 

Κατηγορία Δικαιούχου 

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
Ποσοστό Επιχορήγησης 

60% 60% 50% 40% 
 
Υ.Γ.: Σε κάθε περίπτωση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων ( ή 
λιγότερων αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις). 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες στις εξής κατηγορίες: 

1. Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση ΤΠΕ 
o E-invoicing, ηλεκτρονικές πληρωμές μέσω ηλεκτρονικών τόπων, e-pricing, 
o Δυναμική τιμολόγηση προϊόντων, 
o Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με 

ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και 
φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ), 

o Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα προϊόντων 
μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online επικοινωνίας  

o Electronic shelf tags, 
o RFID ( έξυπνο καλάθι, self checkout), 
o Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής 

συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη εσωτερική οργάνωση.  
o Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση 

εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα  
o Retail management solutions (υπηρεσίες CRM, logistics, φιλοξενία σε ηλεκτρονικά 

πολυκαταστήματα) 
2.  Ε(2): Εξωστρέφεια – Προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με αξιοποίηση ΤΠΕ 

o Smart loyalty cards, 
o Digital signage, 
o Smart tagging, 
o Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν νέα 

τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες (διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που 
αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και προβολής, 
Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.)  

o Bluetooth marketing, 
o Mobile marketing, 
o Social media, 
o Dynamic promotion, 
o E-(or m-) coupons 

 
Σημ.: Ο συνδυασμός των παραπάνω ενεργειών είναι υποχρεωτικός.  
Στην περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), θα πρέπει να 
είναι εμπλουτισμένη με ολοκληρωμένες συναλλαγές και να εξυπηρετεί λύσεις από τη δεύτερη επιλέξιμη ενέργεια 
(π.χ. εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών εκπτωτικών κουπονιών). Παράλληλα, η δράση θα δώσει έμφαση στην τόνωση 
της ζήτησης υπηρεσιών σχετικών με ηλεκτρονικές συναλλαγές και ηλεκτρονικές τιμολογήσεις (e-invoicing), 
καθώς και συναλλαγές που αφορούν στην αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας 3.000 € και άνω. 
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MENTORING  ΑΕ 
 Λ. Κηφισίας 296 & Ναυαρίνου 40 

152 32, Χαλάνδρι 
Τ.  210 6800743 
Φ.  210 6800744 

e-mail: info@mentoring.com.gr   
web: www.mentoring.com.gr 

 

MENTORING CONSULTING  
INTERNATIONAL SRL 

B-dul Burebista,nr 1,Bloc D15, 
Sector 3, Bucuresti, Romania 

T/F (+40) 213 205527 
e-mail: contact@mentoring.com.ro  

web: www.mentoring.com.ro      

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών συγκαταλέγονται: 
 

• Κ.Δ. (1): «Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού» 
• Κ.Δ. (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a 

Service» 
• Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών 

τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) και ψηφιακών υπηρεσιών 
ενημέρωσης-προβολής» 

 
Τα μέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης ορίζονται ως εξής: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού 0% – 40 % 
Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού 30% – 50 % 
Υπηρεσίες 40% – 60 % 

 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων θα είναι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση με βάση την αρχή first in –first out και 
μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου π/ϋ ανά περιφέρεια. Κατά τη φάση της υποβολής, οι δικαιούχοι θα 
κατατάσσονται σε προκαθορισμένες κατηγορίες ανάλογα με (ενδεικτικά): 
 

o Το οικονομικό τους μέγεθος, 
o Τον αριθμό των απασχολούμενων, 
o Τον αριθμό καταστημάτων – υποκαταστημάτων που ήδη διαθέτουν, 
o Τον αριθμό των σημείων πώλησής τους (ταμεία) 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη MENTORING AE 
στο τηλέφωνο 210-6800743 ή στείλτε μας e-mail στο info@mentoring.com.gr 

 
Η παροχή πληροφοριών για τα Προγράμματα, η αποστολή ενημερωτικού υλικού  καθώς και η 

τηλεφωνική ή προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη της MENTORING, δεν επιφέρει καμία δέσμευση 
ή/και οικονομική υποχρέωση από πλευράς των ενδιαφερομένων. 

 
 
 


