
Κοινοπραξία για το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου 
Πειραιά  

Δράση: e-λιανικό

Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος



Η Δράση αφορά στην επιχορήγηση ΜμΕ 
επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεμπορίου για την 
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση 
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) 

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 
80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25 για την 
Αττική

Χρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ). 

Καθεστώς ενίσχυσης: Κανονισμός 
1407/2013 De Minimis

Ταυτότητα της δράσης
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Δικαιούχοι της Δράσης είναι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου ανεξάρτητα από τη νομική
τους μορφή, που έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την ημερομηνία
προκήρυξης της Δράσης (12/2/2021) και πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 όπως αναλυτικά προσδιορίζονται
στην πρόσκληση) είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα
μεγαλύτερα έσοδα.

• διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους
χώρο

• έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά

• εφόσον έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019 (υφιστάμενες) 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.

• εφόσον έχουν συσταθεί μετά την 1/10/2019 (νεοσύστατες) η μείωση θα θεωρηθεί
100% στον κύκλο εργασιών τους.

Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις Συμμετοχής
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Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

• οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών
συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη
διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

• Επίσης, εξαιρούνται συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως: Λιανικό εμπόριο τροφίμων,
ποτών και καπνού, ψιλικών, περίπτερα, φαρμακεία, καυσίμων, εφημερίδων, υλικών
καθαρισμού, Λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και αγορές

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
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• Για δημιουργία e-shop κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) μπορεί να λάβει συνολική
επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000€ για 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 €.

• Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Ποσά Επιχορήγησης
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Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέο e-shop)

1. Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) 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 αυτή επιλέξιμο
είναι το κόστος για ένα έτος.

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την
λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers,
εκτυπωτές, κλπ.).

4. Δεν είναι επιλέξιμες

✓ δαπάνες προμήθειας tablets, κινητών και τηλεοράσεων

✓ δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας
δαπανών

✓ οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού στην περίπτωση αναβάθμισης

Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του
επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
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Λογισμικό

1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος
e-shop το οποίο:

– θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες,

– θα λειτουργεί σε περιβάλλον κινητών συσκευών και

– θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης
(ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε
τραπεζικό περιβάλλον).

2. 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

3. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού του έργου είναι 100%.

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών
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➢ Η υποβολή των προτάσεων ξεκίνησε στις
22/02/2021 (ώρα 13.00) έως 24/03/2021
(ώρα 15.00)

➢ Η δράση υλοποιείται μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο
www.ependyseis.gr/mis.

Υποβολή Αιτήσεων 
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Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
www.ependyseis.gr και ο δικαιούχος πρέπει:

Υποβολή αιτήσεων

Να συμπληρώσει στο 
ΠΣΚΕ το έντυπο 
υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης

01
Να επισυνάψει τα 
απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
συμμετοχής 
ηλεκτρονικά

02
Να οριστικοποιήσει 
την αίτηση ώστε αυτή 
να καταστεί 
διαθέσιμη προς 
επεξεργασία σε 
επόμενο στάδιο

03
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Αξιολόγησης, υλοποίηση

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική

Κριτήριο αξιολόγησης: η μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του 2020
σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα
θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

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

Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των
απαιτήσεων δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης,
μέσω του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis), με σαφή αναφορά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα, συνοδευόμενο από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου,
σύμφωνα με τα στοιχεία του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης.

10



Πως μπορεί να
υποστηρίξει το Κέντρο
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Δωρεάν Υποστήριξη για τη δράση

▪ Έλεγχος επιλεξιμότητας της επιχείρησης

▪ Έλεγχος επιλεξιμότητας των δαπανών

▪ Υποστήριξη στην υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη δράση:

o Υποστήριξη στην συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών
ένταξης

o Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών

o Εξέταση του φυσικού αντικειμένου της δράσης

o Κατάρτιση ηλεκτρονικού φακέλου και υποβολή στοιχείων και
δικαιολογητικών της αίτησης Υπαγωγής μέσω του πληροφοριακού
συστήματος ΠΣΚΕ.
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▪ Υποστήριξη κατά την αξιολόγηση της πρότασης στην περίπτωση που ζητηθούν
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά έγγραφα από τους αρμόδιους φορείς

▪ Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της δράσης με παροχή κατευθύνσεων:

o πιθανές αλλαγές/τροποποιήσεις

o τρόπος πληρωμών, λογιστική διαχείριση

o υποχρεώσεις και χρονικές δεσμεύσεις

▪ Υποστήριξη κατά την ολοκλήρωση στο αίτημα ελέγχου, την συγκέντρωση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών και στη διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης

▪ Υποστήριξη στο αίτημα πληρωμής και την συγκέντρωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.

Δωρεάν Υποστήριξη για τη δράση
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▪ Υποστήριξη στην ανάπτυξη marketing plan, με ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις
προβολής μέσω εργαλείων digital marketing για την επιτυχημένη προβολή του
e-shop

▪ Το Σχέδιο μάρκετινγκ (Marketing Plan) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλάνο
δράσεων που προσδιορίζει τις απαιτούμενες ενέργειες στις οποίες ενδείκνυται
να προβεί η επιχείρηση, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των πόρων
που διαθέτει, προκειμένου να προσελκύσει νέο καταναλωτικό κοινό και να
αυξήσει τις πωλήσεις της

Σε συνδυασμό με τη δημιουργία e-shop το σχέδιο μάρκετινγκ θα συμβάλει:

▪ Στην βελτίωση της εταιρικής εικόνας της επιχείρησης

▪ Στη διατήρηση των υφιστάμενων πελατών και την προσέλκυση νέων

▪ Στην αύξηση των πωλήσεων

Υποστήριξη στην ανάπτυξη Marketing Plan
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Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί:

▪ Στην προβολή και προώθηση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

▪ Στον προσδιορισμό των πλέον αποδοτικών επικοινωνιακών εργαλείων και
εργαλείων digital marketing ανάλογα με το προϊόν και καταναλωτικό κοινό
(ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντυπη διαφήμιση)

▪ Στον σχεδιασμό της καμπάνιας και των κατάλληλων μηνυμάτων προβολής (θέμα
καμπάνιας, σλόγκαν κτλ.)

▪ Στον προσδιορισμό χρονικού ορίζοντα υλοποίησης και προϋπολογισμού κάθε
ενέργειας

Δωρεάν Παροχή Υποστήριξης

15



▪ Υποστήριξη των επιχειρήσεων των επιμελητηρίων τόσο για την ένταξη
στη δράση όσο και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει το Κέντρο
Στήριξης Επιχειρηματικότητας

▪ Εκπόνηση σημαντικού αριθμού μελετών και ερευνών σε θέματα
επιχειρηματικότητας και τοπικής οικονομίας

Συνεργασία με τα επιμελητήρια
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Διεύθυνση: 2ας Μεραρχίας & 

Φίλωνος 64, Τ.Κ 18535, Πειραιάς 

E-mail: info@piraeusbsc.gr

Website: www.piraeusbsc.gr

Τηλ: 211 41 82013, 210 72 00169

Για περισσότερες πληροφορίες 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με τους 

αρμόδιους Συμβούλους του ΚΣΕ  


