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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Ξεκινά η ηλεκηρονική σποβολή επενδσηικών ζτεδίων 

ζηη δράζη digi-retail 

Παραηείνεηαι η σποβολή ζηη digi-content 

 

Ξεθηλά ζήκεξα, Παραζκεσή 14 Ιανοσαρίοσ 2011, ζηις 14:00 ε 

ηλεκηρονική σποβολή επενδσηικών ζτεδίων ζηε δξάζε «digi-retail» 

ηνπ Ε.Π. «Χεθηαθή Σχγθιηζε» (ΕΣΠΑ 2007-2013) πνπ απνζθνπεί ζηελ 

«ςεθηαθή ελίζρπζε» επηρεηξήζεσλ λιανικού εμπορίοσ. Η δξάζε 

ζρεδηάζηεθε απφ ηελ Εηδηθή Γξακκαηεία Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη πινπνηείηαη 

απφ ηελ εηαηξία «Χεθηαθέο Εληζρχζεηο ΑΕ». 

 

Η δξάζε έρεη ζθνπφ: α) ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο απνζήθεο, πσιήζεσλ, αγνξψλ 

θιπ. θαη β) ηελ ςεθηαθή ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ιηαληθήο θαη ηελ πξφζβαζε ζε λέα θαηαλαισηηθά θνηλά, αμηνπνηψληαο ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή ηνπο πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε.  

 

Σην πιαίζην ηεο δξάζεο «digi-retail» ζα δηαηεζνχλ πφξνη ηνπ ΕΣΠΑ 2007-

2013 χςνπο €100 εκαη. εσρώ, πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ θαηά 50% 

ηερλνινγηθέο επελδχζεηο χςνπο €200 εθαη. επξψ απφ επηρεηξήζεηο ιηαληθήο. Η 

δξάζε ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζεηξά θαηλνηνκηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ. Φαξαθηεξηζηηθά, ε δξάζε «digi-retail» 
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απεπζχλεηαη γηα πξψηε θνξά ζε όλα ηα μεγέθη επιτειρήζεων λιανικής, 

απφ ηηο πνιχ κηθξέο (κε κεδέλ εξγαδφκελνπο) κέρξη ηηο πνιχ κεγάιεο, 

αλεμαξηήησο πξνζσπηθνχ ή θχθινπ εξγαζηψλ. Επηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη 

ελίζρπζε επελδχζεσλ ζεκαληηθά απμεκέλσλ πξνυπνινγηζκψλ ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ θαζνξίζηεθαλ 

απμεκέλα πνζνζηά επηρνξήγεζεο ησλ επελδχζεσλ, πνπ θζάλνπλ έσο θαη 

60% γηα ηηο κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο. 

 

Η ειεθηξνληθή ππνβνιή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ζηε δξάζε «digi-retail» ζα 

δηαξθέζεη απφ ηελ 14η Ιανοσαρίοσ 2011 έως ηην 15η Φεβροσαρίοσ 

2011. Η ππνβνιή ησλ επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γίλεηαη κε 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλεο ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο γηα πιήξε δηαθάλεηα θαη 

ηαρχηεηα απνηειεζκάησλ. Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είλαη απηφκαηε θαη 

ζπγθξηηηθή, βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθά. 

 

Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαζψο θαη νη Οδεγνί ηεο 

δξάζεο «digi-retail» βξίζθνληαη δηαζέζηκνη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο 

«Χεθηαθέο Εληζρχζεηο ΑΕ» ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://www.digitalaid.gr, θαζψο θαη ζηηο ειεθηξνληθέο ζειίδεο ηεο Εηδηθήο 

Γξακκαηείαο Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ www.digitalplan.gov.gr θαη ηνπ 

Υπνπξγείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο 

www.mindev.gov.gr. Οη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ επίζεο λα 

ελεκεξψλνληαη ηειεθσληθά, αηειψο, θαιψληαο ζηνλ ηειεθσληθφ αξηζκφ 

αξσγήο επηρεηξήζεσλ 800-5000-115. 

 

H δξάζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ ΕΠ «Χεθηαθή Σχγθιηζε» θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη ζε πνζνζηφ 80% απφ ην Επξσπατθφ Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη θαηά 20% απφ εζληθνχο πφξνπο.   

 

Επηπξφζζεηα, ε Εηδηθή Γξακκαηεία Χεθηαθνχ Σρεδηαζκνχ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο αλαθνηλψλεη ηελ 
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παράηαζη ηης ηλεκηρονικής σποβολής επενδσηικών ζτεδίων ζηη 

δράζη «digi-content» μέτρι ηην Παραζκεσή 28 Ιανοσαρίοσ 2011, 

ζηις 14:00. Σηφρνο ηεο δεθαπελζήκεξεο παξάηαζεο είλαη ε δηεπθφιπλζε ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαηαρσξίδνπλ κε απμαλφκελνπο 

ξπζκνχο ηα επελδπηηθά ηνπο ζρέδηα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο δξάζεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


