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E-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για 

την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος [12/2/2021] 

 
 

 

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση 
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

 
Προϋπολογισμός της Δράσης 

80 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους. 

 
Δικαιούχοι της Δράσης 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και 
διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που 
λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ. 

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

• Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019. 
• Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. 

 
 

 

 



 

Επιδότηση 

 Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση 
άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήματος.Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν 
τις 18/3/2020. 

 
Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

• να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο 
Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα 
μεγαλύτερα έσοδα. 

• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό 
χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες. 

• να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 
2020 και μετά. 

• οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο 
τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα 
θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα 
σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία 
ένταξης της πρότασης. 

• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα 
VI της παρούσας. 

• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή 
προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) 

• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής 
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ. 

 
Επιδοτούμενες Δαπάνες 

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του Προϋπολογισμού) 

• Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την 
δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία  του 
(πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη 
μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a 
Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop). 
• 'Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού 

καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη 
προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων. 

Λογισμικό 

• Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί σε 2 
γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα 



ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών 
ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). 

• Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι 
απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service 
(SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος. 

• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά. 

 
Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00 

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24/03/2021 και ώρα 15:00. 

 
Ηλεκτρονική Υποβολή 

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία – Πληροφορίες 
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ. 
Τηλεφωνική ενημέρωση: στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως 
τις 4.30 μ.μ. 
Εmail: infoepan@mou.gr 
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr,www.espa.gr  

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων τους: www.efepae.gr. 
Ειδικότερα  για την περιφέρεια Κρήτης  Εταίρος -Περιφερειακή Μονάδα ΕΦΕΠΑΕ :ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ : 
www.ank.gr Υπεύθυνη δράσης : κα Λιτσα Φραγκιαδουλάκη ,Τηλ.Επικοινωνίας :2810 302407 email 
επικοινωνίας : litsafrag@ank.gr   Τηλεφωνικό Κέντρο : 2810 302400  email επικοινωνίας :info@ank.gr, 

information@ank.gr 

https://www.ependyseis.gr/mis/(S(wz0mqra4qn2x54y0g3zd2455))/System/Login.aspx?ReturnUrl=%2fmis%2fdefault.aspx
mailto:infoepan@mou.gr
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
https://www.efepae.gr/frontend/index.php

