
«Η παρακάτω οπτικι ταυτότθτα, θ οποία αποτελεί τθν επιςιμανςθ τθσ χρθματοδοτικισ 

ςυνδρομισ από τθν Ζνωςθ, τοποκετείται ςτθν ςελίδα του διαδικτυακοφ τόπου του 

δικαιοφχου ςτθν οποία  παρζχεται ςφμφωνα με τθν υποχρζωςθ θ ςφντομθ περιγραφι τθσ 

πράξθσ,  ςε κζςθ που είναι ορατι και μζςα ςτο οπτικό πεδίο μιασ ψθφιακισ ςυςκευισ που 

τον απεικονίηει, χωρίσ να απαιτείται ο χριςτθσ να κυλίςει τθ ςελίδα προσ τα κάτω.  

Εικονίδιο όπωσ παρακάτω: 

 

Σο εικονίδιο πρζπει να είναι ενεργό και να ςε παραπζμπει ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Τίτλοσ  ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (e_business) II 

Φορέασ Υλοποίηςησ  
ΠΙΠΕΡΙΔΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΙΟΣΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ 

Προϋπολογιςμόσ  14.400,00 € 

Διαρθρωτικό Ταμείο  Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ 

Περιγραφή  

Η παρούσα επένδυση αφορά την υποστήριξη της αποτελεσματικής 
ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην 
λειτουργία της επιχείρησης. Στόχος είναι η ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και πληρωμών, η βελτιστοποίηση της 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας καθώς και της ηλεκτρονικής 
της προβολής. 

Στόχοι  

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου είναι η δημιουργία επιχείρησης 
μέσα από μια σύγχρονη οπτική. Μια οπτική που δεν θεωρεί ως μόνο 
πρόβλημα την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, αλλά λαμβάνει 
υπόψη της, τις επιπτώσεις από τις παγκόσμιες αλλαγές, την 
τεχνολογική εξέλιξη και την αλλαγή κουλτούρας του καταναλωτή. 
Επιπτώσεις που αλλάζουν την παγκόσμια αγορά κατά τρόπο ραγδαίο 
και απρόβλεπτο. Για το λόγο αυτό, η επιχείρηση με την υλοποίηση 
του επενδυτικού σχεδίου στοχεύει στη δημιουργία μιας διαφανούς 
και ακμαίας εξωστρεφούς επιχείρησης, η οποία με καινοτόμες 
διαδικασίες και υπηρεσίες, σεβόμενη το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο, θα δημιουργήσει ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό προϊόν. 

Αποτελέςματα 
Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα έχει ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής επιχείρησης, η οποία 
θα προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στο κλάδο της, 



μεγιστοποιώντας τη συμβολή στα οικονομικά μεγέθη και στους 
δείκτες απασχόλησης της χώρας. Αναμένονται σημαντικά 
οικονομικά μεγέθη με συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών για το 
άμεσο μέλλον. Στη προσπάθεια αυτή θα συμβάλει αποτελεσματικά η 
προμήθεια του νέου εξοπλισμού, καθιστώντας έτσι την επιχείρηση 
ανταγωνιστική στην τοπική αγορά, αυξάνοντας τις δυνατότητες 
ανάπτυξης και μεγέθυνσης δημιουργώντας συνθήκες 
διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό αλλά και πιστούς πελάτες. 
Στην ουσία αναμένεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
εξωστρέφειας και η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με 
αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης 
αξίας. 

   

 


