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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 που λειτουργούν εντός της Ελληνικής επικράτειας. Στόχος της δράσης είναι οι 
επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να αξιοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία για την ανάπτυξή τους, 
να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης καθώς και τις αλλαγές συμπεριφοράς των 
καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής. 
Η παρούσα δράση έχει σκοπό να εξασφαλίσει στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις: 
  

 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, 

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

 
 
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 και τα καταστήματα αυτών, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις κατά 
την ημερομηνία υποβολής του επενδυτικού σχεδίου: 
• Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση, ενώ το υποκατάστημα αυτής να είναι σε λειτουργία 

πριν την υποβολή της αίτησης, 
• Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας ή της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα της 

επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και ανήκει στους κλάδους του 
Λιανεμπορίου (κωδικός 47 και οι υποκατηγορίες αυτού), 

• Ο δικαιούχος δεν εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, 
• Η επιχείρηση και οι συνδεδεμένες ή/και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με αυτή, 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 € (ή 100.000,00 € αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στο χώρο 
των οδικών μεταφορών). 

• Η επιχείρηση θα δηλώνει στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής όλα τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
στα οποία η ίδια ή οι επιχειρήσεις οι οποίες πιθανόν συμμετέχουν σε αυτή ή αυτή συμμετέχει, τα οποία 
υλοποίησε ή υλοποιεί 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. 

 
Σημ: Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς και 
όλες τις υποκατηγορίες του, ήτοι: 

 Κωδικός 47.8 και όλες οι υποκατηγορίες του, 
 Κωδικός 47.99 και όλες οι υποκατηγορίες του 
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 
Το συνολικό ποσό της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος είναι 100 εκ. €. 
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται μέχρι του ποσού των 
500.000,00 €. 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: 
 
 
 

Κατηγορία Δικαιούχου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

(ΕΜΕ) 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Κατώτατα και 
Ανώτατα όρια 

Π/Υ 
Επενδυτικού 
Σχεδίου Από 5.000€ 

Έως 20.000 € 
Από 10.000€ 
Έως 80.000 € 

Από 10.000€ 
Έως 150.000€ 

Από 10.000€ 
Έως 300.000€ 

Από 10.000€ 
Έως 500.000€ 

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

Κατηγορία Δικαιούχου 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ 0 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

(ΕΜΕ) 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 

Ποσοστό 
Επιχορήγησης 

60% 60% 60% 50% 40% 
 
Ανεξαρτήτως του συνολικού προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου, η επιχορήγηση την οποία θα λάβει κάθε 
επιχείρηση είναι μέχρι 60% του Επενδυτικού Σχεδίου και μέχρι του ποσού των 200.000,00 €. 
 
Σημ1.: 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). 
 
Σημ2: Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση συμμετέχει στη δράση με περισσότερες της μίας Επενδυτικές 
Προτάσεις, τότε το άθροισμα των προϋπολογισμών των Επενδυτικών Προτάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
100% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή 
λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεις κλεισμένες χρήσεις). 
 
 
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Επιλέξιμες είναι οι ενέργειες στις εξής κατηγορίες: 

1. Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση ΤΠΕ (υποχρεωτική ενέργεια) 
 
2. Ε(2): Εξωστρέφεια – Προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων ΤΠΕ 

(υποχρεωτική ενέργεια) 
 
Το μέγιστο ποσοστό κάθε γενικής κατηγορίας ενεργειών ως συνάρτηση του συνολικού προϋπολογισμού 
αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα: 
 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 

Π/Υ 
Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση ΤΠΕ 70% 
Ε(2): Εξωστρέφεια – Προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση 
προηγμένων ΤΠΕ 

70% 
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 

Επιλέξιμες Ενέργειες και Υποενέργειες 
Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση ΤΠΕ 

1. Αυτοματοποίηση της λιανικής πώλησης – ολοκληρωμένη διαχείριση λιανικής 
(κωδικοποίηση προϊόντων, διαχείριση κατηγοριών προϊόντων, αποθεμάτων, 
πελατών, προμηθευτών, πωλήσεων, διαχείριση πωλητών, προσωπικού και 
καναλιών/σημείων πώλησης) 
2. Έκδοση αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικό τρόπο που διασυνδέεται με την 
αποθήκη. Η έκδοση αποδείξεων γίνεται υποχρεωτικά με χρήση φορολογικών 
μηχανισμών ή φορολογικών εκτυπωτών 
3. Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και ηλεκτρονική έκδοση 
αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση 
4. Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών προϊόντων για χρήση σε 
ενοποιημένες ηλεκτρονικές αγορές (online aggeragators, online auctions), οι 
οποίες συνδυάζουν, παρουσιάζουν και επεξεργάζονται δεδομένα από πολλούς 
ανεξάρτητους προμηθευτές 
5. Αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση αποθήκης 
6. Τεχνολογίες RFID για την ηλεκτρονική παρακολούθηση και διαχείριση 
προϊόντων στην αποθήκη και το κατάστημα 
7. On line B2B διασύνδεση με προμηθευτές με δυνατότητες αναζήτησης 
αποθεμάτων, πληροφόρησης για τιμές, χρόνους παράδοσης κ.λπ. με σκοπό 
την άμεση πληροφόρηση των τελικών πελατών 
8. Αυτοματοποιημένη online ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και 
διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, είτε για τη διασύνδεση 
σημείου λιανικής με το κεντρικό κατάστημα  
9. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ υποκαταστημάτων, για 
προωθητικές ενέργειες 
10. Ηλεκτρονική σήμανση προϊόντων και ραφιών 
11. Διάθεση προϊόντων μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ή/και μέσω 
ηλεκτρονικού marketplace τρίτων, υποχρεωτικώς με ασφαλείς ηλεκτρονικές 
πληρωμές, βελτιστοποίηση εμφάνισης σε μηχανές αναζήτησης, υποχρεωτική 
υλοποίηση τουλάχιστον σε 2 γλώσσες και ηλεκτρονικά κουπόνια 
12. Συστήματα διαχείρισης πληρωμών με πιστωτικές κάρτες 
13. Ψηφιακή καταμέτρηση του πλήθους των πελατών 
Ε(2): Εξωστρέφεια – Προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με 
χρήση προηγμένων ΤΠΕ 
1. Έξυπνες κάρτες ή συστήματα επιβράβευσης πελατών για προσωποποιημένη 
προώθηση 
2.Διαδραστική προώθηση που αξιοποιεί νέα τεχνολογικά εργαλεία και 
πλατφόρμες. Ενδεικτικά: 

- διαδραστικές βιτρίνες, 
- Οθόνες αφής για προώθηση προϊόντων, 
-μέθοδοι προώθησης που αξιοποιούν κινητά τηλέφωνα, 
-ηλεκτρονικοί κατάλογοι, 
-εξατομικευμένη προώθηση προϊόντων, 

3. Ηλεκτρονικά κουπόνια ή κουπόνια μέσω συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
4.Αξιοποίηση επιχειρηματικής ευφυΐας για: 

-προωθητικές ενέργειες, 
-ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς 

5. Προώθηση συνδυασμένη με γεωγραφική πληροφόρηση 
6. Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων 
7. Προώθηση στο Διαδίκτυο 
8. Εμπλουτισμός ηλεκτρονικού καταστήματος με συμμετοχή του καταναλωτή. 
Ενδεικτικά: 
-καταγραφή και διαμοιρασμός σχολίων και προτιμήσεων πελατών (reviews) 
- δημιουργία καταλόγων επιθυμητών προϊόντων από πελάτες 
-μοναδική εγγραφή από υφιστάμενα προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών συγκαταλέγονται: 
 

• Κ.Δ. (1): «Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού». Ενδεικτικά αναφέρονται: 
o Ένας εξυπηρετητής (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών λογισμικού για τους σκοπούς της 

επένδυσης (<=15% του συνολικού κόστους επένδυσης και μέγιστη δαπάνη 15.000,00 €) 
o Εξοπλισμός ασύρματου ή και ενσύρματου δικτύου και καλωδίωση όπως δρομολογητές, 

μεταγωγείς, firewalls, Bluetooth κ.λπ. Το ύψος των δαπανών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 
4.000,00 €, 

o Ταμειακά συστήματα με δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων και υποχρεωτικά διασυνδεόμενες 
με συστήματα ψηφιακής λιανικής 

o Εξοπλισμός συστημάτων για σημεία πώλησης 
o Εξοπλισμός ψηφιακής σήμανσης για προβολή προϊόντων (ψηφιακές ταμπέλες, οθόνες) 
o Εξοπλισμός διαχείρισης και υποστήριξης της ηλεκτρονικής σήμανσης ραφιών 
o Εξοπλισμός διαδραστικών βιτρινών 

• Κ.Δ. (2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη μορφή Software as a 
Service». Ενδεικτικά αναφέρονται: 

o Λογισμικό ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής, 
o Λογισμικό διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, 
o Υπηρεσίες ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop ή/και για τη 

διασύνδεσή του με διεθνή marketplaces ή εναλλακτικά ανάπτυξη φιλοξενούμενου 
ηλεκτρονικού καταστήματος (<=20% του συνολικού κόστους επένδυσης 

o Λογισμικό και εφαρμογές διαχείρισης αποθήκης, 
o Λογισμικό για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, 
o Λογισμικό για τη διαχείριση ηλεκτρονικών ετικετών ραφιών, 
o Εφαρμογές διαχείρισης ηλεκτρονικών κουπονιών, 
o Εφαρμογές διαχείρισης πιστώσεων 

• Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και /ή συνδρομητικών υπηρεσιών 
τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής» στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 

o Συνδρομές στο Διαδίκτυο 
o Συμβουλευτικές Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων: 

 Σχέδιο ανάπτυξης και προώθησης του δικαιούχου, μελέτες και έρευνες (<=10% του 
συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και έως του ποσού των 20.000,00 €) 

 Σύνταξη και διαχείριση φακέλου επενδυτικού σχεδίου (project management) (<=5% 
του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης και έως του ποσού των 10.000,00 €) 

o Υπηρεσίες για εξωστρέφεια – προώθηση- διερεύνηση κύκλου εργασιών 
συμπεριλαμβανομένων: 

 Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης (<=10% του συνολικού 
προϋπολογισμού) 

 Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (<=5% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης) 

 
Τα μέγιστα ποσοστά δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης ορίζονται ως εξής: 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 

Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού <=60 % 
Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού <= 60 % 
Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και /ή 
συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής 

<=40% 

 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση «digi-retail», θα διαρκέσει από την 14η 
Ιανουαρίου 2011 έως την 11η Μαρτίου 2011. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 
Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων επενδυτικών σχεδίων δεν δύναται να ξεπερνά τους δώδεκα 
(12) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης τους. 
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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      

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. 

 


