
Η επιχείρηση ΑΦΟΙ ΛΑΛΙΩΤΗ ΟΕ που εδρεύει/δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας,
εντάχθηκε στη Δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» συνολικού προϋπολογισμού 6 εκ. ευρώ.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα
οποία θα τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές και θα βελτιώσουν τη θέση τους στην
αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσουν και την κερδοφορία τους, μέσω της τεχνολογικής
διείσδυσης, της ηλεκτρονικής δικτύωσης, της διοικητικής οργάνωσης με χρήση σύγχρονων
εφαρμογών, της εξοικονόμησης πόρων με τη χρήση ΤΠΕ, αλλά και την προσφορά ανταγωνιστικών
και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 15.450,00 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη
ανέρχεται σε 10.042,50 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΟΛΎ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ



SUPPORT TO VERY SMALL AND SMALL ENTERPRISES IN THE REGION OF STEREA
ELLADA FOR THEIR UPGRADE THROUGH THE USE OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT)

Τhe enterprise AFOI LALIOTI OE with headquarters/is active in the Region of Sterea Ellada
has joined the Action “Support to very small and small enterprises in the Region of Sterea
Ellada for their upgrade through the use of Information and Communication Technologies
(ICT) as well as automation systems“ with a total budget of 6 million €.

The Action aims to support micro and small enterprises operating in the Region of Central
Greece for the acquisition and use of ICT services and products, which will make them more
competitive and improve their market position, while increasing their profitability. , through
technological penetration, electronic networking, administrative organization using modern
applications, saving resources through the use of ICT, but also the offer of competitive and
environmentally friendly services.

The Ιnvestment’s total budget is 15.450,00 € of which the public expenditure amounts to
10.042,50 € and is co-financed by Greece and the European Union (ΕΕ) - European Regional
Development Fund (ERDF) under the framework of the Operational Program «Sterea Ellada
2014-2020.
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