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1. «e-λιανικό» Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 

λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού 

καταστήματος 

 
 Τι αφορά 

 
Η Δράση «e-λιανικό» στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου 
για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να: 

 στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19),  
 ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός τους και  
 αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους. 

 
Επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού 

πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη 
και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος. 
 
Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε 
ήδη πριν τις 18/3/2020. 
 
 Προϋπολογισμός Δράσης 
 

80 εκατ. € 
 
 Επιλέξιμες Επιχειρήσεις 
 

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση:  
Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού 

εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια 

ΔΟΥ. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε: 

 Υφιστάμενες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 
30/09/2019 

http://www.ando.gr/
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 Νεοσύστατες, οι οποίες έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 

01/10/2019 και μετά μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. 
 
 Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως 
περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο 
υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. 

 να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας 
τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες. 

 να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από 

την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις 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. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα 
θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. 

 να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ. 
 να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως 

αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας. 
 να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 

4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) 
 
 Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:  

 Εξοπλισμός πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% 
του προϋπολογισμού). 

 Εξυπηρετητές/ 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.  

 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (desktop/ laptop). 'Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός 

σχετικός με την δημιουργία/ αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος 
(π.χ. εξοπλισμός δικτύου, bar code readers, εκτυπωτές κλπ.) Δεν είναι επιλέξιμη η 
δαπάνη προμήθειας tablets, συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων. 

 Λογισμικό. Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου 

προϋπολογισμού του έργου είναι 100%. 
 Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος 

e-shop - θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – 
mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες 
παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών 
πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον). Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά 
λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS). 

 Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας. 

  
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν 
είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση 
ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. 
 
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.  

http://www.ando.gr/
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Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis. 
 
 Περίοδος υποβολής  

από 22/2/2021 έως 24/3/2021  

 
 Σχετικό αρχείο 

Πρόσκληση  

 

 Περισσότερες πληροφορίες 

Ιστοσελίδα Δημοσίευσης 

 

 

2. Οκτώ (8) νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση: 

Οκτώ (8) νέα χρηματοδοτικά Προγράμματα του Πράσινου Ταμείου,  ευρέος φάσματος 
περιβαλλοντικών δράσεων, συνολικού προϋπολογισμού έως 140 εκατ. ευρώ για το 
2020,  παρουσίασε σε ημερίδα του Ταμείου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής 
Χατζηδάκης, σε πλήθος  αυτοδιοικητικών. 

 Ειδικότερα, τα 8 Προγράμματα, όπως τα παρουσίασε ο κ. Χατζηδάκης, είναι τα εξής: 

1) Χρηματοδότηση έως 60 εκατ. ευρώ για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή: Κοζάνη 
–  Φλώρινα – Μεγαλόπολη 

2) Πρόγραμμα Προστασίας και Αναβάθμισης Δασών – 10 εκατ. € 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με πόρους του Ειδικού 
Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και προβλέπει τις ακόλουθες δράσεις: 

 Αντιπυρική προστασία, διαχείριση και αναβάθμιση δασών και δασικών εκτάσεων. 
 Εκπόνηση δασοπονικών μελετών και σχετικά ερευνητικά προγράμματα. 
 Αποκατάσταση και αντιδιαβρωτική προστασία καμένων εκτάσεων. 
 Κατάρτιση, διόρθωση και διοικητικές διαδικασίες δασικών χαρτών. 
 Προστασία βιοτόπων άγριας πανίδας και χλωρίδας, βιοτόπων, καθώς και κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών και προμηθειών όλων των Δασαρχείων της χώρας. 
Μέσα από αυτό το Πρόγραμμα, όπως εξήγησε ο Υπουργός,  θα γίνει και η πληρωμή των 
Επιτροπών Εξέτασης για τις αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών, οι οποίες, όπως έχει 
προαναγγείλει ο κ. Χατζηδάκης θα αυξηθούν σημαντικά, με στόχο μέσα σε ένα έτος να μην 
υπάρχουν εκκρεμότητες δεκάδων χιλιάδων αντιρρήσεων  όπως τώρα. 

Σχετική Εγκριτική Απόφαση Χρηματοδοτικού Προγράμματος  

http://www.ando.gr/
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/5113/20210212_034%CE%9A%CE%95_e-lianiko.pdf
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=73&cs
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%98%CE%9B%CE%A746%CE%A8844-%CE%913%CE%A9
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3) Γαλάζιο Ταμείο – Πρόγραμμα για την Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και 
πρόληψη – αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης – 3 εκατ. €. 

Υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη 
χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος 
και την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. 

4) Πρόγραμμα για τις Προστατευόμενες Περιοχές – 6,7 εκατ. € 

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι περί τους 28 Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών  σε ολόκληρη τη χώρα. Επισημαίνεται ότι το σχετικό πρόγραμμα εκδίδεται αρκετά 
νωρίτερα σε σχέση με πέρσι,  με σκοπό- στο μέτρο του δυνατού- να περιορισθούν οι 
καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί την τελευταία τετραετία. 

5) Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2020 – 3 εκατ. € 

Σε 10 συνολικά υποπρογράμματα LIFE που έχουν συνδικαιούχο το Πράσινο Ταμείο διατίθεται 
πίστωση 3,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα 3 ολοκληρωμένα προγράμματα LIFE IPs, 4 

NATURA για τις Προστατευόμενες Περιοχές, Adapt In GR και CEI Greece για την Κλιματική Αλλαγή 
και την Κυκλική Οικονομία. 

Σχετική Εγκριτική Απόφαση Χρηματοδοτικού Προγράμματος  

6) Πρόγραμμα για το Φυσικό Περιβάλλον με Καινοτόμες Δράσεις, 13 εκατ. € 

Σε αυτό το Πρόγραμμα δίνεται έμφαση στη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, όπως  και σε νέες 
δράσεις για Έξυπνες Πόλεις. 

Έγκριτική Απόφαση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ 
ΔΡΑΣΕΙΣ 2021»  

7) Πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 23,16 εκατ. € 

Πρόβλεψη εξασφάλισης χρηματοδότησης για όλες τις ενεργές, υφιστάμενες δράσεις του Πράσινου 
Ταμείου που έχουν ξεκινήσει από τις 2 Δεκεμβρίου – πέραν των αστικών αναπλάσεων – με 
δικαιούχους τους Δήμους της χώρας. 

Εγκριτική Απόφαση Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»  

8) Πρόγραμμα για Συνεχιζόμενα Έργα –  20,5 εκατ. € 

Πρόβλεψη χρηματοδότησης για την ομαλή συνέχιση εκατοντάδων ήδη ενταγμένων έργων 
από ΥΠΕΝ, Δήμους, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τα έργα αυτά είτε είναι σε 
εξέλιξη και βαίνουν προς ολοκλήρωση, είτε ωριμάζουν και δημοπρατούνται εντός του 2020. 

 

http://www.ando.gr/
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%99%CE%A4%CE%9546%CE%A8844-093
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B8046%CE%A8844-4%CE%912
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9B8046%CE%A8844-4%CE%912
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%98%CE%9E46%CE%A8844-%CE%92%CE%A1%CE%A4
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%98%CE%98%CE%9E46%CE%A8844-%CE%92%CE%A1%CE%A4

