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ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΠΟΛΤ ΜΙΚΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΑΙΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΤΠΗΡΕΙΩΝ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΣΙΑΗ, 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Η δράςθ αφορά ςτθν αναβάκμιςθ υφιςτάμενων πολφ μικρϊν, μικρϊν και μεςαίων 

επιχειριςεων του τομζα του λιανεμπορίου και των υπθρεςιϊν (λιανικό εμπόριο, εςτίαςθ, 

ιδιωτικι εκπαίδευςθ) γφρω από τισ τζςςερισ κατθγορίεσ παρεμβάςεων: 

1. Παρεμβάςεισ για Εξοικονόμηςη Ενζργειασ/Προςταςία Περιβάλλοντοσ 

2. Παρεμβάςεισ για ενςωμάτωςθ των Σεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών (ΣΠΕ) 

ςτθν παρεχόμενθ υπθρεςία 

3. Παρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ Τγιεινήσ και Αςφάλειασ των χϊρων 

4. Παρεμβάςεισ για ενίςχυςθ τθσ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ 

5. Σο κόςτοσ μιςθωτήσ εργαςίασ (ςτθν περίπτωςθ πρόςλθψθσ υπαλλιλου) ζωσ μίασ ετιςια 

μονάδασ εργαςίασ ( 1 Ε.Μ.Ε). 

Επιλζξιμεσ Δράςεισ για Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ/Προςταςία Περιβάλλοντοσ: 

 Εργαςίεσ διαμόρφωςθσ των ενδεδειγμζνων χϊρων τθσ επιχείρθςθσ για τθν βελτιςτοποίθςθ 

τθσ διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ και του περιβαλλοντικοφ αποτυπϊματοσ. 

 Ανανζωςθ εξοπλιςμοφ με νζο, βελτιωμζνθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 Πιςτοποίθςθ επιχειριςεων με ςφγχρονα εξειδικευμζνα πρότυπα με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ 

ποιότθτασ των υπθρεςιϊν, όπωσ το πρότυπο ΕΛΟΣ 1452-φςτθμα διαχείριςθσ τθσ 

ποιότθτασ εμπορικϊν καταςτθμάτων 

Ενδεικτικζσ και όχι περιοριςτικζσ εργαςίεσ ςτον τομζα Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ & Προςταςίασ 

Περιβάλλοντοσ είναι οι παρακάτω: 

‒ Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ με περιβαλλοντικι μζριμνα 

Αντικατάςταςθ υαλοπινάκων ι/ και πλαιςίων με νζα υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

‒ Θερμομόνωςθ κτιρίων 

‒ Καταςκευζσ, διαμορφϊςεισ, επεκτάςεισ, διαρρυκμίςεισ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων, οι 

οποίεσ ςτοχεφουν ςτο να διευκολφνουν τθν προςβαςιμότθτα των ΑμεΑ. 

‒ Παρεμβάςεισ για τθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ και διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου. 

‒ Αντικατάςταςθ θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν με νζεσ ενεργειακισ ςιμανςθσ Α 

‒ Εγκατάςταςθ εξωτερικϊν ςκιάςτρων 

‒ Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ 

‒ Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ελζγχου επιπζδων φωτιςμοφ με αιςκθτιρεσ παρουςίασ 

‒ Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ΑΠΕ ι αντλιϊν κερμότθτασ για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ 

χριςθσ ι και κζρμανςθσ/ ψφξθσ χϊρων 

‒ Αντικατάςταςθ παλαιοφ ςυςτιματοσ καυςτιρα/ λζβθτα με νζο υψθλισ απόδοςθσ ι με 

ςφςτθμα φυςικοφ αερίου 

‒ Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ για μείωςθ κατανάλωςθσ νεροφ 

‒ Εξοπλιςμόσ και εργαςίεσ αναβάκμιςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του ςυςτιματοσ 

κλιματιςμοφ 
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Επιλζξιμεσ Δράςεισ  ςτον τομζα των ΣΠΕ θα περιλαμβάνουν:  

‒ Αναβάκμιςθ τεχνολογικϊν υποδομϊν, ενςωμάτωςθ εξοπλιςμοφ ΣΠΕ. Προμικεια μεταφορά 

και εγκατάςταςθ νζων ςφγχρονων μθχανθμάτων και λοιποφ εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ 

όπωσ θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, εξοπλιςμόσ μθχανογράφθςθσ και θλεκτρονικισ δικτφωςθσ 

‒ Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ 

‒ Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων προβολισ προϊόντων και υπθρεςιϊν ςτο διαδίκτυο 

(websites) 

‒ Ανάπτυξθ θλεκτρονικϊν καταςτθμάτων (e-shops) 

‒ Ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν πυλϊν για πρόςβαςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile portals) 

‒ Ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν εφαρμογϊν για πρόςβαςθ από κινθτζσ ςυςκευζσ (mobile apps) 

‒ Ανανζωςθ παιδαγωγικοφ υλικοφ (διαδραςτικοί πίνακεσ, projectors) 

‒ Ψθφιακόσ εξοπλιςμόσ για τθν υποβοικθςθ τθσ υπθρεςίασ (π.χ θλεκτρονικι 

παραγγελιολθψία κ.α) 

‒ Αξιοποίθςθ υποδομϊν cloud για τθν διαχείριςθ εφαρμογϊν και δεδομζνων 

‒ Αξιοποίθςθ υποδομϊν application service providers (ASPs) για τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν 

θλεκτρονικοφ εμπορίου με χαμθλό κόςτοσ 

‒ υμμετοχι ςε υφιςτάμενεσ πλατφόρμεσ θλεκτρονικϊν αγορϊν, ψθφιακϊν εκκζςεων κ.λπ 

‒ Ολοκλιρωςθ των νζων ςυςτθμάτων με τυχόν υφιςτάμενεσ εφαρμογζσ τθσ επιχείρθςθσ 

(λογιςτικό ςφςτθμα, ςφςτθμα  διαχείριςθσ επιχειρθςιακϊν πόρων κ.λπ.). 

‒ Ανάπτυξθ και εφαρμογι εξειδικευμζνων προγραμμάτων διαχείριςθσ πελατϊν ι 

προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ (τφπου ERP, CRM, HRMS). 

Επιλζξιμεσ Δράςεισ  για την ενίςχυςη τησ Τγιεινήσ & Αςφάλειασ των χώρων: 

‒ Ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ εκείνου που ςυνδζεται με τθν αςφάλεια του χϊρου και τθν 

αςφάλεια τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ 

Επιλζξιμεσ Δράςεισ  για την ενίςχυςη τησ Εφοδιαςτικήσ Αλυςίδασ: 

‒ Διαμόρφωςθ Δικτφου Διανομισ: αρικμόσ, κζςθ και δίκτυο αποςτολϊν των προμθκευτϊν, 

των εγκαταςτάςεων παραγωγισ, των κζντρων διανομισ, των αποκθκϊν, των αποβάκρων 

και των πελατϊν. 

‒ τρατθγικι Διανομισ: δίνει απάντθςθ ςε ερωτιματα που αφοροφν 1) τον ζλεγχο 

λειτουργιϊν (κεντρικόσ, επιμεριςμζνοσ ι αποκεντρωμζνοσ), 2) τα ςυςτιματα διανομισ, 

π.χ., άμεςθ αποςτολι, crossdocking, άμεςθ παράδοςθ ςτο κατάςτθμα (DSD), 3) τα μζςα 

μεταφοράσ, π.χ. φορτθγό, LTL, ςιδθρόδρομοσ, TOFC ι COFC, καλάςςιεσ μεταφορζσ, 

αερομεταφορζσ, 4) τθ ςτρατθγικι αναπλιρωςθσ (π.χ. ςτρατθγικι pull, push ι ςυνδυαςμόσ) 

και 5) τον ζλεγχο των μεταφορϊν (π.χ. ιδιωτικόσ μεταφορζασ ι 3PL). 

‒ Πλθροφορίεσ: Η ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν μζςω τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ ϊςτε να 

μοιραςτοφν πολφτιμεσ πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δεικτϊν τθσ ηιτθςθσ, τισ 

προβλζψεισ, τθν απογραφι, τισ μεταφορζσ, τισ πικανζσ ςυνεργαςίεσ, κλπ. .. Διαχείριςθ 

Αποκεμάτων: Ποςότθτα και τόποσ των αποκεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων των πρϊτων 

υλϊν, το ζργο κατά τθν διαδικαςία (WIP) και τα τελικά προϊόντα. 

‒ Ροι μετρθτϊν (Cash-Flow): τακτοποίθςθ των όρων πλθρωμισ και των μεκοδολογιϊν για 

τθν ανταλλαγι κεφαλαίων μεταξφ οντοτιτων ςτο πλαίςιο τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ. 

ΔΤΝΗΣΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ: 
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Πολφ μικρζσ, μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ ςτουσ κλάδουσ: Λιανικό Εμπόριο, Εςτίαςθ, 

Ιδιωτικι Εκπαίδευςθ (παιδικοί ςτακμοί, νθπιαγωγεία). 

Οι επιλζξιμεσ κατηγορίεσ επιχειρηματικών δραςτηριοτήτων (ΚΑΔ) οι οποίεσ θα τφχουν 

επιχορήγηςησ ςτο πλαίςιο τησ δράςησ θα οριςθοφν αναλυτικά ςτην πρόςκληςη του 

προγράμματοσ. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ δράςθσ ανζρχεται ςε 50.000.000 € (δθμόςια δαπάνθ). Ο 

ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των ενιςχυόμενων επενδυτικϊν ςχεδίων εκτιμάται ότι ανζρχεται ςε 

111,1 εκατ. €. 

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙΔΟΣΗΗ: 

Η χρθματοδότθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων καλφπτει το 40% των επιλζξιμϊν δαπανϊν και 

προςαυξάνεται κατά 10%,  φτάνοντασ ςτο 50% ςτθν περίπτωςθ πρόςλθψθσ νζου προςωπικοφ. 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ: α’ τρίμθνο 2017. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΩΝ ΧΕΔΙΩΝ: 18 μινεσ/24 μινεσ. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


