
 
 

Αλαθνηλώζεθε ε Γξάζε «E-ιηαληθό - Δπηρνξήγεζε πθηζηάκελσλ κεζαίσλ, 

κηθξώλ θαη πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, γηα ηελ 

αλάπηπμε/αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο». 

 

 

Γηθαηνύρνη & Βαζηθέο Πξνϋπνζέζεηο Σπκκεηνρήο  

1. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη 12/2/2021, αλεμάξηεηα από ηε 

λνκηθή ηνπο κνξθή. Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί πξηλ από 30/9/2019, ζα 
πξέπεη λα έρνπλ κείωζε ηνπιάρηζηνλ 20% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο θαηά ην 4ν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2020 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηξίκελν ηνπ έηνπο 

2019 (Οθηώβξηνο, Ννέκβξηνο, Δεθέκβξηνο). Σπγθεθξηκέλα ειέγρεηαη ν θωδηθόο 312 
από ην έληππν Φ2.  

2. Να δηαζέηνπλ επηιέμηκν ΚΑΓ ην ιηαληθό εκπόξην (ΚΑΔ 47 θαη Αλαιπηηθνί) είηε ωο 

θύξηα δξαζηεξηόηεηα, ζηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα, είηε ωο δξαζηεξηόηεηα κε ηα 
κεγαιύηεξα έζνδα. Σπγθεθξηκέλα ειέγρνληαη νη θωδηθνί 021, 022 από ην έληππν Ε3 

ρξήζεο 1/1/2019 - 31/12/2019. Δελ έρνπλ δηθαίωκα ππνβνιήο πξόηαζεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ εληάζζνληαη ζε ήδε νξγαλωκέλν νκνηόκνξθν δίθηπν δηαλνκήο 

πξνϊόληωλ (π.ρ. franchising, Shop in shop, δίθηπν πξαθηόξεπζεο θιπ). 
3. Να δηαηεξνύλ Φπζηθό Καηάζηεκα ιηαληθήο πώιεζεο εηδώλ, ζε εκπνξηθό ρώξν 

πνπ ππνδέρεηαη θαη εμππεξεηεί πειάηεο. Σην θπζηθό θαηάζηεκα ζα πξέπεη λα 

ηνπνζεηεζεί αθίζα δεκνζηόηεηαο ε νπνία ζα αλαθέξεη όηη ε επηρείξεζε έρεη 
επηδνηεζεί.  

4. Να έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο επηιέμηκεο δξαζηεξηόηεηαο ζηελ έδξα ή/θαη ζε 

ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ κία (1) εκέξα ζην δηάζηεκα από 
ηελ Τεηάξηε 18/03/2020 θαη εθεμήο. 

5. Να κελ έρνπλ ιάβεη δύν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ από ηα αξκόδηα ειεγθηηθά 

όξγαλα ηνπ Σώκαηνο Επηζεώξεζεο Εξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αδήιωηε εξγαζία. 
6. Η επηρείξεζε πνπ ζα εληζρπζεί δεζκεύεηαη όηη κεηά ηελ θαηαβνιή ηεο επηδόηεζεο ζα 

ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά γηα ηξία (3) έηε (π.ρ. απαηηνύκελεο άδεηεο, ειεθηξνδόηεζε 

αθηλήηνπ, εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο, κηζζωηήξην ζπκβόιαην ζε ηζρύ θαη 

παξνπζίαζε νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ, ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεωλ). 

 

Δπηδόηεζε & Δπηιέμηκεο Γαπάλεο  

1. Έωο 5.000 επξώ ζε θάζε επηρείξεζε, αλά ΑΦΜ, γηα ηελ ηελ αλάπηπμε 

ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο E-shop θαη ηελ απόθηεζε εμνπιηζκνύ πιεξνθνξηθήο. 
Αλ ε επηρείξεζε δηέζεηε ήδε E-shop πξηλ από 18/3/2020, ηόηε ε επηδόηεζε 

αληηζηνηρεί ζε  1.500 επξώ γηα αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. Οη 

δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο από 18/3/2020, αλ κία επηρείξεζε έρεη επηιεμηκα ηηκνιόγηα 
κε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία, κπνξεί λα ηα επηδνηεζεί. Όιεο νη δαπάλεο 

ζπλνδεύνληαη από παξαζηαηηθά ηηκνιόγεζεο θαη εμόθιεζεο - ειεθηξνληθέο 

πιεξωκέο. Απαξαίηεηε ε θαηαρώξεζή ηνπο ζην κεηξών παγίωλ. Θα ζηαινύλ 

πξόζζεηεο δηεπθξηλίζεηο. 
2. Δμνπιηζκόο Πιεξνθνξηθήο (κόλν γηα λέα E-shop θαη έωο 30% ηνπ 

Πξνϋπνινγηζκνύ). Εμππεξεηεηέο /δηαθνκηζηέο (server). Επηηξέπεηαη θαη ε απόθηεζε 

κε ηε κνξθή ηνπ Infrastructure as a Service (IAAS). Σηελ πεξίπηωζε απόθηεζεο κε 



ηελ κνξθή Infrastructure as a Service (IAAS), επηιέμηκν είλαη ην θόζηνο γηα έλα έηνο. 

Ηιεθηξνληθνί Υπνινγηζηέο (Desktop/Laptop). 'Aιινο ηερλνινγηθόο εμνπιηζκόο π.ρ. 
εμνπιηζκόο Δηθηύνπ, Bar code readers, εθηππωηέο, θιπ. Δελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε 

πξνκήζεηαο tablets, ζπζθεπώλ θηλεηήο ηειεθωλίαο θαη ηειενξάζεωλ. 

3. Αλάπηπμε / Αλαβάζκηζε Δ-shop.  Ιδησηηθό Σπκθσλεηηθό κε ηνλ developer θαη 

ππνβνιή ηνπ ζηε ΔΟY. Σην ζπκθωλεηηθό ζα αλαθέξεηαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε 
θόζηνπο. Να ιεηηνπξγεί ζε δύν (2) γιώζζεο. Mobile responsive ή dedicated mobile 

version. Θα ελζωκαηώλεη απαξαίηεηα ηξεηο (3) ιεηηνπξγίεο: 

παξαγγειεηνιεςία (θαιάζη), απνζήθε (πνζόηεηα εηδώλ), θαη αζθαιώλ 
ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ (redirect ζε ηξαπεδηθό πεξηβάιινλ). Σηνλ έιεγρν ζην 

link achecker.ca «Accessibility requirements for ICT products and services» ζα 

βγάδεη ηελ έλδεημε congratulations γηα known & likely problems. Θα 
ηνπνζεηεζεί banner ηεο δξάζεο ζηελ αξρηθή ζειίδα, όπνπ ζα είλαη εκθαλέο ρωξίο 

λα ρξεηαζηεί ν επηζθέπηεο λα θπιήζεη ηνλ θέξζνξα. Αλ ν επηζθέπηεο παηήζεη πάλω 

ζην banner ζα κεηαθέξεηαη ζε ελεκεξωηηθή αθίζα γηα ηε δξάζε (ε ίδηα πνπ ζα είλαη 

αλαξηεκέλε ζην ρώξν ηεο επηρείξεζεο). Τν banner ζα πξέπεη λα κείλεη γηα 3 έηε. 
Τήξεζε πξωηνθόιινπ ζρεηηθά κε ηνλ Γεληθό Καλνληζκό Πξνζωπηθώλ Δεδνκέλωλ. 

Σπλεκκέλα ελδεηθηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαιό είλαη 2-3 λα ελζωκαηωζνύλ ζην e-

shop. 

 

Γηαδηθαζία Υπνβνιήο Αηηήζεσλ 

1. A Σηάδην: Υπνβνιή Αηηήζεσλ ζην Πιεξνθνξηαθό Σύζηεκα Κξαηηθώλ 

Εληζρύζεωλ από Δεπηέξα 22/02/2021 κέρξη Τεηάξηε 24/03/2021  

o Απαηηείηαη πιεξόηεηα θαη νξζόηεηα δηθαηνινγεηηθώλ ππνβνιήο, 

δηαθνξεηηθά ε αίηεζε απνξξίπηεηαη. 

2. Β Σηάδην: Αλαθνίλσζε Πξνηάζεσλ Έληαμεο  

o Θα ππάξμεη βαζκνινγηθή θαηάηαμε, βαζηθό θξηηήξην είλαη ε 

κείωζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ην 4ν ηξίκελν 2020 ζε ζύγθξηζε κε 

ην 2019 όπωο αλαθέξζεθε αλωηέξω 

 Γηα επηρεηξήζεηο κε έλαξμε κεηά από 1/10/2020 ζα 

ζεωξεζεί κείωζε 100% ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ ηνπο  

3. Γ Σηάδην: Αίηεκα Καηαβνιήο Δλίζρπζεο 
o Πξνζθόκηζε δηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ελίζρπζεο 

o Μία επηρείξεζε έρεη δπλαηόηεηα θαηαζθεπήο e-shop θαη 6 

κήλεο κεηά ηελ απόθαζε έληαμεο.  

 

Πξναμηνιόγεζε - Γηθαηνινγεηηθά 

1. Πξόζθαηε εθηύπωζε ΚΑΔ κε εκθαλή ηελ εκεξνκελία εθηύπωζεο γηα έδξα 

θαη ηπρόλ ππνθαηαζηήκαηα. 

2. Ε3 2019 (1/1/2019-31/12/2019) 

3. Έληππν Φ2 ηνπ 4νπ ηξηκήλνπ ηνπ 2019, 2020 κε εκθαλή ηνλ αξηζκό 

δήιωζεο. 

 

http://achecker.ca/

