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Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση της δράσης e-λιανικό για τη δημιουργία ή 

αναβάθμιση e-shop από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του 

λιανικού εμπορίου. 

 

Η επιχορήγηση θα καλύψει δαπάνες όπως: 

• 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.). 

• Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού 

καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών 

παραγγελιοληψίας, αποθήκης, ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών 

Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.). 

• Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

 

Δικαιούχοι που απευθύνεται:   

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. 

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 έπειτα, έως τις 

07/11/2020. 

 

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:  

✓ Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση ανά ΑΦΜ                   

ανέρχεται σε  5.000 €. 
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Συνολικός Προϋπολογισμός Δράσης (δημόσια δαπάνη):  

✓ 80 εκατ. Ευρώ 

 
Ηλεκτρονική αίτηση λήψης επιχορήγησης: 

Για τη χρηματοδότηση από την παρούσα Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης 

Χρηματοδότησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της 

Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα 

παρακάτω: 

• 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. 

 

➢ Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και 

η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια 

τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες. 

 
 

Τα Επενδυτικά Προγράμματα για υλοποίηση έργων είτε από την ΕΕ είτε από Φορείς 

Δημοσίου, είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να παραμείνει ανεκμετάλλευτη από 

καμία επιχείρηση.  

 

Το Τεχνικό Γραφείο "GALANOS ENGINEERING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ" μπορεί 

να παρέχει σε μία επιχείρηση ή εταιρεία πλήρη κάλυψη με την παροχή 

ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των 

επενδυτικών προγραμμάτων. 

 

 

 

                                                                  Με εκτίμηση, 

   

 

 
                                                                                           Γαλανός Λάζαρος 

                                                                                     Διπλ. Μηχ. Μηχανικός MSc. 
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