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Πρόγραμμα «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου 
του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 

καταστήματος» 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1 
Στόχος 
προγράμματος 

Πρωταρχικό στόχο έχει την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την 
δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) 
προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης 
της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού αυτών, να 
αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους και να 
διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας τους.  

2 Δικαιούχοι  

Δικαιούχοι της Δράσης είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
ου δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Λιανικού Εμπορίου οι οποιες 
διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), 
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες πληρούν τα όσα 
αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, λειτουργούν 
νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.   

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:  

➢ Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019  
➢ Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την 

ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. 

3 
Βασικές 
Προϋποθέσεις 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν 
επενδυτική πρόταση είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:   

➢ να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως 
αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ 
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 της επιλέξιμης δραστηριότητας στην 
έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον 
μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και 
εφεξής,   

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

4 
Επιλέξιμες 
Δαπάνες 

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική 

επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού 

πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών 

(Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση 

ηλεκτρονικού καταστήματος.   

Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό 

κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με 

δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €   

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. 

Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει 

ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και μετά.   

Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες 

κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως 

ακολούθως:   

Εξοπλισμός Πληροφορικής 

➢ Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - 

λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία 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)   

➢ Άλλος 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.   

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.   

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).   
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➢ 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.  

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.   

Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος 

δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση 

στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.   

5 
Προϋπολογισμός 
Δράσης 

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € για το 

σύνολο των περιφερειών της χώρας.   

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.  

6 Ποσό Επιδότησης 

➢ 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. 

7 
Διάρκεια 
Υλοποίησης 

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020 και 
μετά.  

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 
Απόφασης Ένταξης.   

 
Ηλεκτρονική 
Υποβολή 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) 
ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 
05/04/2021.   

 
Η Motive Συμβουλευτική με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοια προγράμματα αναλαμβάνει για τους πελάτες της 
όλες τις διαδικασίες σύνταξης και υποβολής του φακέλου επιδότησης στην αρμόδια υπηρεσία και υποστηρίζει 
τους πελάτες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης μέχρι και το τελικό στάδιο εκταμίευσης του συνόλου της 
επιδότησης. 
Η Motive Συμβουλευτική θα σας ενημερώσει άμεσα για όλες τις διαδικασίες υποβολής του δικού σας φακέλου 
προς επιδότηση. Για την άμεση και έγκυρη πληροφόρησή σας, επικοινωνήστε με τη Motive Συμβουλευτική.  
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