
«Ενίςχυςη Ανοικτών Κζντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάςη 
Λειτουργίασ» 

 
Η Ειδική Τπηρεςία Διαχείριςησ Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΕΤΔ ΕΠΑΕ), κατόπιν πρόταςθσ  τθσ Ειδικήσ Τπηρεςίασ υντονιςμοφ 
& Εφαρμογήσ Δράςεων του ΤΠ.Α.ΑΝ. ςτον Σομζα του Εμπορίου (ΕΤΕΔ ΕΜΠ), προκιρυξε 
τθ δράςθ με τίτλο «Ενίςχυςη Ανοικτών Κζντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάςη Λειτουργίασ». 
 
Η δθμιουργία Ανοικτών Κζντρων Εμπορίου ωσ ςτόχο ζχει τθν οργανωμζνθ και ςυςτθματικι 
ανάδειξθ και προβολι των παραδοςιακών εμπορικών κζντρων των πόλεων με 
ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ επικοινωνίασ και ενθμζρωςθσ, πολιτιςτικισ και κοινωνικισ 
ευαιςκθτοποίθςθσ με βαςικό γνώμονα τθν εξυπθρζτθςθ του αγοραςτικοφ κοινοφ. Τα 
Ανοικτά Κζντρα Εμπορίου που κα δθμιουργθκοφν κα βαςίηονται ςτθ ςυμμετοχι των 
επιχειριςεων μιασ περιοχισ (μελών των οικείων εμπορικών ι επαγγελματικών ςυλλόγων), 
ςε ενζργειεσ / δραςτθριότθτεσ ςτο πλαίςιο μιασ ενιαίασ πολιτικισ ανάδειξθσ του εμπορικοφ 
κζντρου και εξυπθρζτθςθσ των καταναλωτών.  

 
Η ςχετικι Πρόςκλθςθ απευκφνεται ςτουσ  Εμπορικοφσ Συλλόγουσ Ακινασ, Πειραιά, 
Θεςςαλονίκθσ, Λάριςασ, Πάτρασ και Αλεξανδροφπολθσ, για υποβολι επιχειρθματικών 
ςχεδίων για τθν υλοποίθςθ τθσ πιλοτικήσ φάςησ λειτουργίασ Ανοικτών Κζντρων Εμπορίου, 
κακώσ και τθν μετζπειτα ανάπτυξθ και εξζλιξι τουσ. 

Επιπλζον οι τριτοβάκμιεσ οργανώςεισ ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ καλοφνται ςτο πλαίςιο τθσ ίδιασ 
πρόςκλθςθσ  να υποβάλουν πρόταςθ για τθν από κοινοφ ανάπτυξθ και λειτουργία 
Κεντρικοφ Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ (Ηλεκτρονικισ Πλατφόρμασ Δικτφωςθσ) 
για τθν υποςτιριξθ των Εμπορικών Συλλόγων που κα προχωριςουν ςτθ δθμιουργία 
Ανοικτών Κζντρων Εμπορίου. 

Ο Συνολικόσ Προχπολογιςμόσ του Προγράμματοσ είναι 1.200.003€ και  
ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ (Ε.Τ.Π.Α.)  
Η δθμόςια χρθματοδότθςθ των πράξεων θ οποία ορίηεται ςτο 100% του προχπολογιςμοφ 
των πράξεων δεν κα ξεπερνάει τo ποςό των 171.429,00 €  
Στο πλαίςιο τθσ πρόςκλθςθσ, οι δικαιοφχοι, καλοφνται να υποβάλλουν προτάςεισ για τθν 
υλοποίθςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ λειτουργίασ τθσ Δράςθσ «Ενίςχυςθ Ανοικτών Κζντρων 
Εμπορίου», κακώσ και τθν μετζπειτα ανάπτυξι του, ςτθν  ΕΤΔ ΕΠΑΕ με καταλθκτικι 
θμερομθνία τθν  30.06.2014  
 
Ωφελοφμενοι τθσ Δράςθσ είναι οι ςυμμετζχουςεσ επιχειριςεισ ςτισ προτάςεισ των 
δικαιοφχων- Εμπορικών Συλλόγων-κακώσ και οι Σφλλογοι μζλθ τθσ ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ, οι 
οποίεσ δεν καταβάλλουν κόςτοσ ςυμμετοχισ για τισ υπθρεςίεσ που κα τουσ παραςχεκοφν 
ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ.  

 
Το Πρόγραμμα κα υλοποιθκεί με βάςθ τον Εγκεκριμζνο Οδθγό Εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ και τα παραρτιματά του, ο οποίοσ αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
Απόφαςθσ προκιρυξθσ τθσ Πιλοτικισ Δράςθσ «Ενίςχυςθ Ανοικτών Κζντρων Εμπορίου».   
 Στον Οδθγό Προγράμματοσ και τα παραρτιματα περιγράφονται αναλυτικά, οι 
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ, τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ο τρόποσ υποβολισ των 
προτάςεων, θ διαδικαςία εξζταςθσ και αξιολόγθςθσ των προτάςεων, θ ζνταξι τουσ για 
χρθματοδότθςθ, ο τρόποσ καταβολισ των χρθματοδοτιςεων, θ διαδικαςία επαλικευςθσ 



και παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ των ζργων, οι υποχρεώςεισ των δικαιοφχων και οι 
λοιποί όροι του Προγράμματοσ. 
H απόφαςθ προκιρυξθσ και ο Οδθγόσ  Εφαρμογισ  του Προγράμματοσ και τα παραρτιματά 
του, αναπόςπαςτο τμιμα τθσ απόφαςθσ προκιρυξθσ ζχουν δθμοςιευκεί ςτο ΦΕΚ 870/Β/8-
4-14 
 
Περιςςότερα : http://www.antagonistikotita.gr/greek/prokResultsFull.asp?id=336 
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