
 

Δράση «e-λιανικό» 

 
 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 100% 

-Έως 5.000€ 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€ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 
18/3/2020. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
 
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου διατηρώντας φυσικό κατάστημα και η 
λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.  
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:  
Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί έως και την 30.09.2019  
Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί από 01/10/2019 και μετά, μέχρι τις 07/11/2020. 
 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Να έχουν δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού) είτε ως ΚΥΡΙΑ δραστηριότητα, 

στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΣΟΔΑ.  
2. 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. Η προϋπόθεση αυτή θα 
αποτελεί και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ κριτήριο αξιολόγησης για το πρόγραμμα. 
Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
1. Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα e-shop) ως το 30% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως: 

 server με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό 
σύστημα. Επιλέξιμη είναι και η μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), για ένα έτος. 

 Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός: εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ 

 Η/Υ (Desktop/Laptop),  
2. Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού ως το 100% του προϋπολογισμού της πρότασης όπως: 

 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, σε 2 
γλώσσες, περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και 
ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών 
ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). 

 Προμήθεια λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την 
λειτουργία του e-shop για ένα έτος. 

 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 
 

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση και απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής επικοινωνήστε:  

  26950 23400  

 Έναρξη Υποβολών: 22/02/2021  


