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Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «e-λιανικό» Β’ κύκλος 

Επιδότηση για δημιουργία e-shop 5.000 € 

 

Πληροφορίες προγράµµατος επιδότησης επιχειρήσεων 

 

� Έναρξη αιτήσεων : 09/07/2021 

� Τρόπος υποβολής : Ηλεκτρονικά  

� Είδος προγράμματος :  Η Δράση «e-λιανικό» έχει στόχο 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). 

� 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 μέχρι τις 25/06/2021. 

       

∆ικαιούχοι & προϋποθέσεις 

 

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του 

λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον 

μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. 
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Οι επιχειρήσεις πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

� να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα ή με τα μεγαλύτερα έσοδα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και 

Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και 

προϊόντων καπνού). 

� Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019. 

� Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 25/06/2021. 

� να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής  πώλησης ειδών 

� να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα από 18/3/2020 και μετά 

 

Ποσό επιχορήγησης 

 

Επιδοτούνται αιτήσεις μία για κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως εξής, 

μέχρι 5.000 ευρώ για νέο e-shop, μέχρι 1.500 ευρώ για αναβάθμιση. 

 

Περιοχή εφαρµογής 

 

Επιδοτούνται οι επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. 

 

Επιλέξιµες δαπάνες 

•  Eξυπηρετητές/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) 

•  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.) 

•  Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 
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•  Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος  

     e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών  

     πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.) 

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού του έργου είναι 30%. 

 

∆ικαιολογητικά 

Για την χρηματοδότηση απαιτούνται τα παρακάτω : 

 

� Ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης. 

� Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr. 

� Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση 

του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης. 

� Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ 

ηλεκτρονική διεύθυνση). 

� Φωτογραφίες του Φυσικού Καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και 

χωροθέτησης αυτού. 

 

Στην K.Dikaios Σύµβουλοι επιχειρήσεων 

 

Αναλαµβάνουµε για εσάς όλη την διαδικασία,  

από την αίτηση ως την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού σας καταστήµατος! 

'ηµιουργήστε ένα άρτιο ηλεκτρονικό κατάστηµα (e-shop) 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης επιχειρηματικού σχεδίου, 

παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την “K.Dikaios accountants tax advisors” 

 

e-mail : info@kdikaios.gr    U. www.kdikaios.gr 


