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          Γξάκα   28 - 06 - 2021 

     

 

Σίζεηαη ζηηο 09/07/2021 ελεξγό γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ ην πξόγξακκα «Δ- Ληαληθφ-

Δπηρνξήγεζε Τθηζηάκελσλ ΜΜΔ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, 

γηα ηελ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (Β 

θχθινο».  

ηφρνο ηεο Γξάζεο είλαη ε επηρνξήγεζε ΜΜΔ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ 

ιηαλεκπνξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε / αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο (e-shop) πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19), λα εληζρπζεί ν βαζκόο 

ελζσκάησζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, θαζώο θαη ν ςεθηαθόο κεηαζρεκαηηζκόο ηνπο 

θαη λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκόο ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο. 

 

Γηθαηνχρνη πνπ απεπζχλεηαη:   

 

Μεζαίεο, κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

θιάδν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη δηαηεξνχλ θπζηθφ θαηάζηεκα ζε δηαθξηηφ ηεο 

νηθίαο ηνπο ρψξν, αλεμάξηεηα απφ ηε λνκηθή ηνπο κνξθή, πνπ ιεηηνπξγνύλ λνκίκσο 

ζηε ρώξα θαη έρνπλ θάλεη έλαξμε ζηελ αξκόδηα ΓΟΤ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε: 

 Τθηζηάκελεο, εθόζνλ έρνπλ ζπζηαζεί έσο θαη ηελ 30/09/2019. 

 Νενζχζηαηεο, εθόζνλ έρνπλ ζπζηαζεί από 01/10/2019 κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία 

πξνθήξπμεο ηεο Γξάζεο. 

 

Δπηρνξεγνχκελνο πξνυπνινγηζκφο:  

 

 Έσο 5.000 επξψ ζε θάζε επηρείξεζε κε δηαθξηηφ ΑΦΜ γηα ηελ απφθηεζε 

εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πινπνίεζε άπισλ ελεξγεηψλ (ινγηζκηθφ / 

ππεξεζίεο) κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ηνπ ειεθηξνληθνύ θαηαζηήκαηνο. 

 Έσο 1.500 επξψ γηα αλαβάζκηζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο, εθ’ όζνλ ε 

επηρείξεζε ην δηέζεηε ήδε πξηλ ηηο 18/03/2020. 
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πλνιηθφο Πξνυπνινγηζκφο Γξάζεο (δεκόζηα δαπάλε):  

 

 8.000.000 επξψ γηα ην ζύλνιν ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο. 

 
Κξηηήξηα Πξφζθιεζεο: 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη, κεηαμύ άιισλ, λα ηθαλνπνηνύλ ηηο παξαθάησ πξνϋπνζέζεηο: 

 

Α) Να δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ιηαλεκπφξην (ΚΑΓ 47) είηε σο θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ έδξα ή ζην ππνθαηάζηεκα, είηε σο δξαζηεξηφηεηα κε ηα 

κεγαιχηεξα έζνδα. 

 

Β)  Να δηαηεξνχλ θπζηθφ θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο εηδψλ, ζε δηαθξηηό ηεο 

νηθίαο ηνπο ρώξν, δειαδή εκπνξηθό ρώξν πνπ ππνδέρεηαη θαη εμππεξεηεί πειάηεο. 

 

Γ) Να έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηεο επηιέμηκεο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ έδξα ή θαη 

ζε ππνθαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο γηα ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα από ηελ Σεηάξηε 18 

Μαξηίνπ ηνπ 2020 θαη κεηά. 

 

Γ) Οη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ κείσζε ηνπιάρηζηνλ 20% ζηνλ θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο θαηά ην 4ν ηξίκελν ηνπ έηνπο 2020 ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο 2019. Γηα ηηο λενζχζηαηεο ε κείσζε ζα ζεσξεζεί 100% ζηνλ 

θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. 

 

Δ) Να ππνβάινπλ κηα επελδπηηθή πξφηαζε αλά Α.Φ.Μ. 

 

Σ) Σν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ εληζρχζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο πνπ έρεη ιάβεη ζην 

παξειζφλ ε επηρείξεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο απφ απηή ηε 

Γξάζε, λα κελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 200.000 επξψ κέζα ζε κηα ηξηεηία θαη λα 

πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο εθαξκνγήο ηνπ Καλ. 1407/2013 (De Minimis). 

 

Ε) Να κελ ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

λ. 4488/2017 (Α’ 137) (επηβνιή πξνζηίκσλ γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο) 

θαη λα κελ εθθξεκεί ζε βάξνο ηνπο εληνιή αλάθηεζεο πξνεγνχκελεο παξάλνκεο 

θαη αζχκβαηεο θξαηηθήο ελίζρπζεο βάζε απόθαζεο ΔΔ ή ΓΔΔ. 

 

Ζ) Να κελ έρνπλ νπδέπνηε εληαρζεί ζηε Γξάζε «Δ- Ληαληθφ - Δπηρνξήγεζε 

Τθηζηάκελσλ ΜΜΔ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, γηα ηελ αλάπηπμε 

/ αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο», πνπ πξνθεξύρζεθε κε 

ηελ Α.Π. 981/138/Α2/12.02.2 Απόθαζε. 
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Δπηιέμηκεο δαπάλεο:  

 

Δμνπιηζκφο Πιεξνθνξηθήο (κφλν γηα λέα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα): 

 

 Δμππεξεηεηέο / δηαθνκηζηέο (server) γηα ηε θηινμελία εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ απαηηνχκελνπ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο, κε ηα ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία ηνπ (πιεθηξνιφγην, νζφλε 

θιπ.) θαη ην απαηηνχκελν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. 

 Ηιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο (Desktop / Laptop). 

 Άιινο ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ζρεηηθφο κε ηελ δεκηνπξγία / αλαβάζκηζε 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο (π.ρ. εμνπιηζκφο Γηθηχνπ, 

Bar code readers, εθηππσηέο, θιπ). Γελ είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε 

πξνκήζεηαο tablets, ζπζθεπώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ηειενξάζεσλ. 

 

Γηα ηνλ εμνπιηζκό πιεξνθνξηθήο ην κέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ ηνπ 

επηρνξεγνχκελνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ είλαη 30%. 

 

Λνγηζκηθφ: 

 

 Τπεξεζίεο ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνχ 

θαηαζηήκαηνο e-shop – ζα ιεηηνπξγεί ζε 2 γιψζζεο, θαζώο θαη ζε 

πεξηβάιινλ θηλεηώλ ζπζθεπώλ – mobile responsive ή dedicated mobile version 

θαη ζα ελζσκαηώλεη ιεηηνπξγίεο παξαγγειεηνιεςίαο (θαιάζη), απνζήθεο 

(πνζόηεηα εηδώλ) θαη αζθαιώλ ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ (redirect ζε ηξαπεδηθό 

πεξηβάιινλ).  

 Δπηιέμηκε δαπάλε είλαη θαη ε αγνξά ινγηζκηθνχ κε ηελ Software as a 

Service (Saas) εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ e-shop. 

 Αλάπηπμε ή θαη πηζηνπνίεζε ςεθηαθήο πνιηηηθήο αζθάιεηαο. 

 

Γηα ην ινγηζκηθφ ην κέγηζην επηιέμηκν πνζνζηφ ηνπ επηρνξεγνχκελνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ είλαη 100%. 

ηελ πεξίπησζε αλαβάζκηζεο πθηζηάκελνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο δελ 

είλαη επηιέμηκεο νη δαπάλεο πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ. 

Οη δαπάλεο είλαη επηιέμηκεο απφ ηελ 18ε Μαξηίνπ 2020 θαη κεηά. 

 

Υξνλνδηάγξακκα Γξάζεο: 

 

Οη αηηήζεηο ππνβνιήο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ Σεηάξηε 9 Ινπιίνπ έσο Σεηάξηε 29 

επηεκβξίνπ 2021. 
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Σα Δπελδπηηθά Πξνγξάκκαηα γηα πινπνίεζε έξγσλ είηε από ηελ ΔΔ είηε από Φνξείο 

Γεκνζίνπ, είλαη κηα επθαηξία πνπ δελ πξέπεη λα παξακείλεη αλεθκεηάιιεπηε από 

θακία επηρείξεζε.  

 

 

Σν Σερληθό Γξαθείν "GALANOS ENGINEERING  ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΜΗΥΑΝΙΚΟΙ" κπνξεί 

λα παξέρεη ζε κία επηρείξεζε ή εηαηξεία πιήξε θάιπςε κε ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ηερληθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

επελδπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

 

                                                                  Με εθηίκεζε, 

   

 

 

 

                                                                                           Γαιαλφο Λάδαξνο 

                                                                                     Γηπι. Μερ. Μεραληθόο MSc. 


