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1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 
Στο προγραμμα μπορουν να συμμετασχουν  μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις 
επιχειρήσεων) ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που 
δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. 
 Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες 
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:  
 
1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.  
2.Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας ή της δραστηριότητας με τα 
μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De 
Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου:  
-ΚΑΔ 47 και οι υποκατηγορίες του (λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) πλην των
     -47.8 και όλες οι υποκατηγορίες του (λιανικό εμπόριο σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές)  

:  

     -47.99 και όλες οι υποκατηγορίες του (άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων,  
υπαίθριων πάγκων ή αγορών)  
1.Η επιχείρηση δεν

2.H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν 
έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που 
εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα 
επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.  

 εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων 
ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ, όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗ». 

3.Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008 (σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 και 3 της ΥΑ 34704/ΕΥΣ5629 (ΦΕΚ 1418/Β/15 Ιουλίου 
2009)). Η Επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση αν κατέστη προβληματική μετά 
την 1η Ιουλίου 2008, συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής 
κρίσης.  
4.H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από 
το νόμο άδειες λειτουργίας.  
 
 
 
1.2  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
  Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο 
της δράσης, είναι οι ακόλουθες:  
 
Κ.Δ. (1): «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» -0% έως 60%  
 
Κ.Δ.(2): «Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού και Υπηρεσιών Λογισμικού με τη 
μορφή Software as a Service» - 0% έως 60%  
 
Κ.Δ. (3): «Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή 
συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου για την υλοποίηση 
των Ενεργειών Ε(1) και Ε(2) και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-
προβολής» - 0% έως 40% 
 
 



 
 
1.3  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

 
Α. Για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό: 
 
Ε(1). Αναδιάρθωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια) -έως 70 % του συνολικού 
προϋπολογισμού 
 
Ενδεικτικά Παραδείγματα: 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) ή marketplace 

τρίτων. 

 Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων 

και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης 

φορολογικών μηχανισμών (ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών 

(ΑΔΗΜΕ). 

 Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και έκδοση αποδείξεων 

λιανικής με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αρχειοθέτηση σύμφωνα με την 

οδηγία 2001/115/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ελληνικό ΚΒΣ 

 Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών (e-payments) 

 Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και 

διαθεσιμότητα προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω online 

επικοινωνίας 

 Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και 

δυναμική τιμολόγηση προϊόντων 

 Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic shelf tags) 

 Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ) 

 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης λιανικής (διαχείριση 

πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση 

με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα) 

 Εφαρμογές Business Intelligence για τη βελτίωση της ανάλυσης της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη  εσωτερική 

οργάνωση. 



 Ε(2). Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση 
προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική 
ενέργεια) -έως 70 % του συνολικού προϋπολογισμού 

 
Ενδεικτικά Παραδείγματα: 

 Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών (loyalty schemes και smart 

loyalty cards) για προσωποποιημένο marketing 

 Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage) 

 Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες (smart tagging) 

 Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής επικοινωνίας και προώθησης 

που αξιοποιούν νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες 

(διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing που αξιοποιούν συσκευές 

κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης και 

προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε μηχανές αναζήτησης κλπ.) 

 Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και Διαφήμισης μέσω της 

αξιοποίησης μέσων εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη 

διεύρυνση του πελατολογίου 

 
Β. Για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό: 
 

 Ε(1). Αναδιάρθωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική ενέργεια) –τουλάχιστον το 80 

% του συνολικού προϋπολογισμού 

 
 Ε(2). Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση κύκλου εργασιών με χρήση 

προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (υποχρεωτική 
ενέργεια) -έως 20 % του συνολικού προϋπολογισμού 
 

 

 
1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
 

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση 
ανέρχεται σε 500.000€. 
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ορίζεται στα 5.000€. 

 



1.Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα όρια των επενδυτικών σχεδίων

 

 
(Επιχορήγηση και Ιδιωτική Συμμετοχή) παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  

Κατηγορία Δικαιούχου 
 

 

Π/Υ 
Επενδυτικού 
Σχεδίου  

ΜΕ 0 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΗ 

ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ    
ΜΕΓΑΛΗ 

Από 5.000€ έως 
20.000€ 

Από 
10.000€ έως 
80.000€ 

Από 
10.000€ έως 
150.000€ 

Από 
10.000€ 
έως 
300.000€ 

Από 
10.000€ 
έως 
500.000€ 

 
 
2. Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου τα ποσοστά επιχορήγησης ανά 
επενδυτικό σχέδιο παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
 

Κατηγορία Δικαιούχου  
Ποσό 
επιχορήγησης  

ΜΕ 0 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΟΛΥ 
ΜΙΚΡΗ 

ΜΙΚΡΗ ΜΕΣΑΙΑ    
ΜΕΓΑΛΗ 

60% 60% 60% 50% 40% 
 
 
Σε κάθε περίπτωση ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής 
πρότασης δεν μπορεί να όρου του υπερβαίνει το 100% του μέσου κύκλου 
εργασιών των τελευταίων τριών διαχειριστικών χρήσεων της επιχείρησης (ή 
λιγότερων, αν δεν έχουν κλεισθεί τρεις) 
 


