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1. Ειςαγωγι
Ο Οδθγόσ Υποβολισ παρζχει πλθροφορίεσ για όλεσ τισ ενζργειεσ που προβλζπεται να
πραγματοποιθκοφν από τθν Εταιρία «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» (ΨΘΦΕΝ Α.Ε.) και τουσ
Δικαιοφχουσ από τθ χρονικι ςτιγμι τθσ προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ ωσ τθν παραλαβι των
αιτιςεων των επενδυτικϊν ςχεδίων από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε..
Συγκεκριμζνα, ο παρϊν οδθγόσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τα ακόλουκα:






τον Φορζα που προκθρφςςει τθ Δράςθ και το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο αυτι
υλοποιείται,
τθ γενικι περιγραφι τθσ Δράςθσ,
ενθμερωτικά ςτοιχεία τθσ Δράςθσ όπωσ το κακεςτϊσ ενίςχυςθσ, το είδοσ των
παρεχόμενων ενιςχφςεων, τισ προχποκζςεισ και όρουσ επιλεξιμότθτασ, το
χρονοδιάγραμμα και τον προχπολογιςμό τθσ Δράςθσ, τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ κακϊσ
και πλθροφορίεσ επικοινωνίασ,
χαρακτθριςτικά των υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων Ενίςχυςθσ, όπωσ ειδικά
χαρακτθριςτικά, επιλεξιμότθτα δαπανϊν, διάρκεια και προχπολογιςμό
Επενδυτικϊν Σχεδίων κακϊσ και διαδικαςία υποβολισ των αιτιςεων.
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2. Γενικά για το Ρλαίςιο τθσ Ρροκθρυςςόμενθσ Δράςθσ
2.1.

Ο Ενδιάμεςοσ Φορζασ Διαχείριςθσ – Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.

Θ εταιρία «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» είναι Νομικό Ρρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου που
ςυςτάκθκε με τθν απόφαςθ 8491/ΕΓ ΔΕΚΟ 193 (ΦΕΚ Β’ 347/3-3-2008). Σκοπόσ τθσ Εταιρίασ
είναι θ υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ δράςεων που χρθματοδοτοφνται από το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-2013.
Για τθν επίτευξθ του ςκοποφ αυτοφ πραγματοποιοφνται ενζργειεσ ςτισ οποίεσ
περιλαμβάνονται:
α) θ χωρίσ αντάλλαγμα υποςτιριξθ των δικαιοφχων για δράςεισ κρατικϊν ενιςχφςεων ςτο
πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», φςτερα από αίτθςθ του
δικαιοφχου και υπογραφι ςχετικισ προγραμματικισ ςυμφωνίασ με τθν Εταιρία,
β) θ ανάλθψθ ωσ δικαιοφχου ι ενδιάμεςου φορζα τθσ υλοποίθςθσ πράξεων ςχετικζσ με
Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν που απευκφνονται ςε πολίτεσ ι ςε
επιχειριςεισ (κρατικζσ ενιςχφςεισ) και χρθματοδοτοφνται από το επιχειρθςιακό πρόγραμμα
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και άλλεσ πθγζσ, κακϊσ και
γ) θ ανάλθψθ τθσ υλοποίθςθσ ενεργειϊν τεχνικισ βοικειασ που χρθματοδοτοφνται από το
επιχειρθςιακό πρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και από εκνικοφσ πόρουσ.

2.2.

Θ Ψθφιακι Στρατθγικι

Θ δράςθ “digi-retail” εντάςςεται ςε μία ευρφτερθ κατθγορία πρωτοβουλιϊν/ ενεργειϊν του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» και ςυγκεκριμζνα του Άξονα
Ρροτεραιότθτασ 1: Βελτίωςθ τθσ Ραραγωγικότθτασ με Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ και ειδικότερα
ςτον Ειδικό Στόχο 1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ του Επιχειρθςιακοφ
Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ», που υποςτθρίηουν τθν προϊκθςθ τθσ χριςθσ
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ & Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) κυρίωσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
Εντάςςεται ςτο πλαίςιο των δράςεων ενίςχυςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ
ανακεωρθμζνθσ Ψθφιακισ Στρατθγικισ, ζχοντασ ωσ κφριο ςτόχο τθν τόνωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ (ενδυνάμωςθ εξωςτρζφειασ, ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογικϊν τάςεων,
δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ) και τθν ενίςχυςθ τθσ ψθφιακισ
επιχειρθματικότθτασ (καινοτομία, υπθρεςίεσ προςτικζμενθσ αξίασ, ςτόχευςθ ςε αγορζσ,
επιβράβευςθ).
Θ εν λόγω δράςθ κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του Κωδικοφ Θζματοσ Ρροτεραιότθτασ 14
«Υπθρεςίεσ και εφαρμογζσ για ΜΜΕ (θλεκτρονικό εμπόριο, εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ,
δικτφωςθ, κλπ)».

2.3.

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ»

Το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (ΕΡ-ΨΣ) είναι ζνα από τα
επιχειρθςιακά Ρρογράμματα του Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007-2013. Συμβάλει ςτον 6° Γενικό Στόχο του ΕΣΡΑ, εντάςςεται
ςτθ 2θ κεματικι προτεραιότθτα που αφορά ςτθν Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ και Καινοτομίασ και
ςτοχεφει ςτθν αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ. Αποτελεί το ςθμαντικότερο
χρθματοδοτικό εργαλείο ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ψθφιακισ Στρατθγικισ.
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Στόχοσ του Ρρογράμματοσ είναι θ «Ψθφιακι ςφγκλιςθ τθσ χϊρασ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
αξιοποιϊντασ τισ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΤΡΕ)». Το Επιχειρθςιακό
Ρρόγραμμα «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» αναπτφςςεται ακολουκϊντασ τισ ςτρατθγικζσ επιλογζσ
και τισ κατευκφνςεισ τθσ «Ψθφιακισ Στρατθγικισ» τθσ χϊρασ και εξειδικεφει τουσ ςτόχουσ
του ςε δφο Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ (ΑΡ):
•

ΑΡ1: Βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ με αξιοποίθςθ των ΤΡΕ

•

ΑΡ2: ΤΡΕ και Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ

Οι Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ εξυπθρετοφνται από 6 Ειδικοφσ Στόχουσ (ΕΣ), θ επίτευξθ των
οποίων εξαςφαλίηει αφενόσ τθ διάχυςθ των ΤΡΕ τόςο ςτισ επιχειριςεισ όςο και ςτουσ
πολίτεσ και, αφετζρου μεγιςτοποιεί τισ ωφζλειεσ από τθ χριςθ των ΤΡΕ, προςαρμόηοντασ
τισ αντίςτοιχεσ εφαρμογζσ ςτισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Οι Ειδικοί Στόχοι των δφο Αξόνων
Ρροτεραιότθτασ είναι:
I.

ΕΣ1.1: Ρροϊκθςθ χριςθσ ΤΡΕ ςε επιχειριςεισ

II.

ΕΣ1.2: Ραροχι ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ
αποτελεςματικότθτασ Δθμόςιου τομζα με χριςθ ΤΡΕ

III.

ΕΣ1.3: Ενίςχυςθ τθσ ςυμβολισ του κλάδου των ΤΡΕ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία

IV.

ΕΣ1.4: Ρροϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςε τομείσ που αξιοποιοφν τισ ΤΡE

V.

ΕΣ2.1: Βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ μζςω ΤΡΕ - Λςότιμθ ςυμμετοχι των πολιτϊν
ςτθν Ψθφιακι Ελλάδα

VI.

ΕΣ2.2: Ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ για τον πολίτθ

και

βελτίωςθ

Οι δράςεισ που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ» αντιςτοιχίηονται ςτουσ Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ κακϊσ και τουσ
αντίςτοιχουσ Ειδικοφσ Στόχουσ του Ρρογράμματοσ.

2.4.

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1- Ειδικόσ Στόχοσ 1.1

Ο Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 1 περιλαμβάνει παρεμβάςεισ που υποςτθρίηουν τθ ςυμβολι των
Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ ςτισ
περιφζρειεσ αμιγοφσ ςτόχου ςφγκλιςθσ. Οι παρεμβάςεισ αυτζσ αφοροφν όλα τα
εμπλεκόμενα μζρθ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία:


επιχειριςεισ,



εργαηόμενουσ και



φορείσ του ευρφτερου Δθμοςίου Τομζα.

Θ εξειδίκευςθ που παρζχει ο Ειδικόσ Στόχοσ 1.1, αφορά ςτθν υιοκζτθςθ νζων τεχνολογιϊν
ςτθν παραγωγικι διαδικαςία ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν καινοτομιϊν
και αποτελεί το κφριο μζςο βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. Λδιαίτερθ
ζμφαςθ αποδίδεται ςτθν ενίςχυςθ τθσ αξιοποίθςθσ των νζων τεχνολογιϊν από τισ ΜΜΕ,
τόςο ςε ό,τι αφορά νζεσ επενδφςεισ ςε ΤΡΕ όςο και ςε κίνθτρα για τθν τόνωςθ τθσ χριςθσ
τουσ. Σθμαντικά οφζλθ από τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Ειδικοφ Στόχου 1.1
προζρχονται ενδεικτικά από :


Ραρεμβάςεισ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ προσ τισ νζεσ
τεχνολογίεσ,
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Δράςεισ ςτοχευμζνθσ ανάδειξθσ των ωφελειϊν των ΤΡΕ ανά κλάδο τθσ
οικονομίασ,



Ραρεμβάςεισ υποςτιριξθσ των επιχειριςεων για τθ
αποδοτικότθτάσ τουσ μζςω ΤΡΕ, με μετριςιμουσ ςτόχουσ,



Ενζργειεσ διάχυςθσ Ευρωπαϊκϊν καλϊν επιχειρθματικϊν πρακτικϊν ςε ΤΡΕ,



Ενζργειεσ διάχυςθσ των εκνικϊν καλϊν πρακτικϊν, και



Δράςεισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ ανάπτυξθσ ευρυηωνικϊν δικτφων ςτθν
περιφζρεια.

2.5.

βελτίωςθ

τθσ

Τα Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα

Για τθν υλοποίθςθ των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ»
ςτον Άξονα Ρροτεραιότθτασ 1 αξιοποιοφνται και πόροι από τα παρακάτω Ρεριφερειακά
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα, και από τουσ ςυγκεκριμζνουσ ‘Άξονεσ Ρροτεραιότθτασ. Για
τθν παροφςα Δράςθ αξιοποιοφνται πόροι από:




«Ρ.Ε.Ρ. ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ-ΚΑΚΘΣ»
o

ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 4: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν
ΡΚΜ»

o

ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 5: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα ςτθν
ΡΔΜ»

«Ρ.Ε.Ρ. ΚΘΤΘΣ & ΝΘΣΩΝ ΑΛΓΑΛΟΥ»
o



«Ρ.Ε.Ρ ΚΕΣΣΑΛΛΑΣ-ΣΤΕΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΘΡΕΛΟΥ»
o



ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 6: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα
Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου»

ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 8: «Ψθφιακι Σφγκλιςθ και επιχειρθματικότθτα
Στερεάσ Ελλάδασ»

«Ρ.Ε.Ρ. ΑΤΤΛΚΘΣ»
o

ΑΞΟΝΑ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ 3: «Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ
καινοτομίασ και τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ».
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3. Θ Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθν
υλοποίθςθ ψθφιακϊν επενδφςεων (digi-retail)»
3.1. Γενικά για τθ Δράςθ
Θ δράςθ “digi-retail” αφορά ςτθν υλοποίθςθ ςτοχευμζνων επενδφςεων ςτον τομζα του
λιανεμπορίου, από υφιςτάμενεσ επιχειριςεισ που λειτουργοφν εντόσ τθσ Ελλθνικισ
Επικράτειασ και δεν εμπίπτουν ςτισ εξαιρζςεισ του Κανονιςμοφ De Minimis.
Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι οι επιχειριςεισ που κα ενιςχυκοφν να μποροφν να αξιοποιιςουν
νζα τεχνολογικά εργαλεία για τθν ανάπτυξι τουσ, να αντιμετωπίςουν τισ αρνθτικζσ
επιπτϊςεισ τθσ οικονομικισ φφεςθσ κακϊσ και τισ αλλαγζσ ςυμπεριφοράσ των
καταναλωτικϊν ςυνθκειϊν εξαιτίασ αυτισ.
Θ παροφςα δράςθ ζχει ςκοπό να εξαςφαλίςει, ςτο μεγαλφτερο δυνατό βακμό, ςτισ
ενιςχυόμενεσ επιχειριςεισ:
•

•
•

•

Ρροχποκζςεισ μείωςθσ του κόςτουσ λειτουργίασ μζςω χριςθσ τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ για τθν αυτοματοποίθςθ των διαδικαςιϊν διαχείριςθσ
αποκικθσ, πωλιςεων, αγορϊν και εφαρμογισ προωκθτικϊν ενεργειϊν,
Ευκαιρίεσ βελτίωςθσ των πωλιςεων κακϊσ και προςωποποιθμζνθσ,
ςτακερισ και ολοκλθρωμζνθσ προςζγγιςθσ των πελατϊν,
Δυνατότθτα διαφοροποίθςθσ του παρεχόμενου προϊόντοσ ζναντι του
ανταγωνιςμοφ ϊςτε να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ επζκταςθσ του κφκλου
εργαςιϊν τουσ, αξιοποιϊντασ προθγμζνεσ τεχνολογίεσ και ςχετικζσ
υπθρεςίεσ, και
Συνκικεσ εξωςτρεφοφσ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικισ τουσ
κζςθσ με αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν.

3.2. Σκοπιμότθτα και Αναγκαιότθτα τθσ προκθρυςςόμενθσ Δράςθσ
Το λιανικό εμπόριο είναι ο μεγαλφτεροσ κλάδοσ του εμπορίου. Σφμφωνα με τα πιο
πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ (ΕΛΣΤΑΤ 2007), ο
τομζασ του εμπορίου ςυνολικά απαρτιηόταν από 305.724 επιχειριςεισ κάκε νομικισ
μορφισ, οι οποίεσ αντιςτοιχοφςαν ςε ποςοςτό 35,4% του ςυνόλου των ελλθνικϊν
επιχειριςεων. Σε αυτζσ, το λιανικό εμπόριο κυριαρχεί τόςο από πλευράσ αρικμοφ
επιχειριςεων, όςο και από πλευράσ απαςχόλθςθσ. Συγκεκριμζνα, ςτο λιανικό εμπόριο
δραςτθριοποιοφνται 194.164 επιχειριςεισ, που αντιςτοιχοφν ςτο 22,5% του ςυνόλου των
ελλθνικϊν επιχειριςεων ενϊ θ μζςθ απαςχόλθςθ ανζρχεται ςε 535.000 περίπου άτομα
που αντιςτοιχοφν ςτο 20% των απαςχολοφμενων ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Στισ
επιχειριςεισ λιανικοφ εμπορίου, όπωσ και ςτισ λοιπζσ κατθγορίεσ εμπορικϊν επιχειριςεων,
κυριαρχοφν οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ (με ζωσ 9 απαςχολοφμενουσ). Το πλικοσ των πολφ
μικρϊν επιχειριςεων αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 96% του ςυνόλου των εμπορικϊν
επιχειριςεων και ςτο 80% του ςυνόλου των απαςχολοφμενων ςτο εμπόριο.
Θ οικονομικι κρίςθ που διζρχεται θ Ελλάδα ζχει επθρεάςει βαςικοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ
και ιδιαιτζρωσ το λιανικό εμπόριο, που αποτελεί βαςικό κλάδο τθσ. Θ μείωςθ του
διακζςιμου ειςοδιματοσ, θ επιβράδυνςθ τθσ πιςτωτικισ επζκταςθσ, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ
κακϊσ και θ ςυγκρατθμζνθ καταναλωτικι ςυμπεριφορά, επθρεάηει τον κλάδο οδθγϊντασ
ςε μείωςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ.
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Σφμφωνα με το Δελτίο Οικονομικισ Συγκυρίασ του ΛΟΒΕ για το μινα Λοφνιο1, οι
επιχειρθματικζσ προςδοκίεσ ςτο Λιανικό Εμπόριο, ςθμείωςαν πτϊςθ µε το ςχετικό δείκτθ
να διαμορφϊνεται ςε ιςτορικά χαμθλά επίπεδα (53,3 μονάδεσ) ενϊ οι προβλζψεισ των
επιχειριςεων για τισ βραχυπρόκεςμεσ προοπτικζσ των πωλιςεων επιδεινϊκθκαν, µε το
57% των επιχειριςεων (από 52%) να αναμζνει περαιτζρω υποχϊρθςθ και μόλισ το 11% να
προςδοκά άνοδο. Τα αποκζματα διογκϊκθκαν, οι προβλζψεισ για παραγγελίεσ προσ
προμθκευτζσ παρζμεναν ςε χαμθλά επίπεδα, ενϊ υποχϊρθςθ ςθμειϊκθκε ςτθν
απαςχόλθςθ, ςε ζναν τομζα που μζχρι τισ αρχζσ του 2010 ιταν ςε κζςθ να προςφζρει
κζςεισ εργαςίασ.
Κατά τθν τρζχουςα ςυγκυρία, θ αξιοποίθςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν από τισ επιχειριςεισ λιανεμπορίου παρζχει τθ δυνατότθτα αντιςτάκμιςθσ των
επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ αλλά και αξιοποίθςθσ νζων αναπτυξιακϊν
δυνατοτιτων που οδθγοφν ςε:
•
•

βελτίωςθ των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν, αυξάνοντασ τθν παραγωγικότθτα, και
ενίςχυςθ του κφκλου εργαςιϊν του με το να απευκυνκοφν ςε μεγαλφτερο πλικοσ
δυνθτικϊν πελατϊν.

Σφμφωνα με αποτελζςματα ζρευνασ του Ραρατθρθτθρίου για τθν Κοινωνία τθσ
Ρλθροφορίασ, περίπου 9 ςτισ 10 επιχειριςεισ που ζχουν ειςάγει ςυςτιματα και εφαρμογζσ
νζων τεχνολογιϊν ςτισ διαδικαςίεσ τουσ εκτιμοφν ότι ο ανταγωνιςμόσ εντόσ του τομζα τουσ
αυξικθκε με τθ χριςθ ΤΡΕ (91%), ενϊ περίπου 2 ςτισ 3 παρατιρθςε κετικι επίδραςθ από
τθν εφαρμογι των ΤΡΕ ςτθν αφξθςθ των εςόδων τουσ2. Ομοίωσ από τθν πλειοψθφία των
επιχειριςεων αναγνωρίηεται θ κετικι επίδραςθ τθσ αξιοποίθςθσ των ΤΡΕ ςτθν
αποτελεςματικότθτα των εςωτερικϊν διαδικαςιϊν (78%) κακϊσ και ςτθν ποιότθτα
εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν (82%).
Ο κλάδοσ των επιχειριςεων λιανικοφ εμπορίου ζχει ιδθ αξιοποιιςει ςε μεγαλφτερο βακμό
ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ τισ νζεσ τεχνολογίεσ, ςθμειϊνοντασ επιδόςεισ
πάνω του μζςου όρου ςτο θλεκτρονικό επιχειρείν. Ραρ’ όλα αυτά, οι επιδόςεισ του και
ιδιαιτζρωσ οι επιδόςεισ των πολφ μικρϊν και μικρϊν επιχειριςεων υπολείπονται ςθμαντικά
του Ευρωπαϊκοφ μζςου όρου.
Αναλυτικότερα, όςον αφορά τθν υποδομι και χριςθ δικτφων, το 71% των επιχειριςεων
διακζτει ευρυηωνικι ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ενϊ αςφρματθ ςφνδεςθ διακζτει μόλισ το 30%
με τισ επιδόςεισ των μεγαλφτερων επιχειριςεων του κλάδου να κυμαίνονται ςε αρκετά
υψθλότερα επίπεδα.
Θ θλεκτρονικι ολοκλιρωςθ των επιχειρθματικϊν διαδικαςιϊν αποτελεί το βαςικό πεδίο
εφαρμογισ των ΤΡΕ για το λιανεμπόριο. Δίκτυο Intranet χρθςιμοποιεί το 52% ενϊ ςφςτθμα
διαχείριςθσ πόρων (ERP) το 45%. Χαμθλι παραμζνει θ αξιοποίθςθ άλλων πιο
εξειδικευμζνων τεχνολογιϊν όπωσ online εφαρμογζσ παρακολοφκθςθσ του χρόνου
παραγωγισ ι των ωρϊν προςωπικοφ (15%), online εφαρμογζσ για τθν αποςτολι και λιψθ
θλεκτρονικϊν τιμολογίων (21%), λφςεισ πλθροφορικισ για τθν υποςτιριξθ διαδικαςιϊν
προμθκειϊν και εφοδιαςμοφ κακϊσ και ςυςτθμάτων διαχείριςθσ τθσ εφοδιαςτικισ
αλυςίδασ (9%). Οι μεγάλεσ επιχειριςεισ υπερζχουν τόςο ωσ προσ τισ υποδομζσ ΤΡΕ όςο και
ςτισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ τουσ, επενδφοντασ ςε πιο εξελιγμζνεσ τεχνολογίεσ ςε ςχζςθ με
τισ μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ, που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ εμφανίηονται να μθν ζχουν
ανάγκθ από εξίςου εξελιγμζνα ςυςτιματα ΤΡΕ ςε ςχζςθ με τισ μεγαλφτερεσ.

1

ΛΟΒΕ, «Αποτελζςματα ερευνϊν οικονομικισ ςυγκυρίασ», Λοφνιοσ 2010
Ραρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ, «Μελζτθ των κλάδων πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν για το 2008
και θ χριςθ των ΤΡΕ ςε ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα: Κατάςταςθ και προοπτικζσ»
2
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Στήμα 1: Προθίλ Επιτειρήζεων Λιανεμπορίοσ (% επιτειρήζεων)

Πηγή: Παραηηρηηήριο για ηην ΚηΠ

Σε χαμθλά επίπεδα τοποκετείται επίςθσ θ χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ
και επικοινωνιϊν με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ επιχείρθςθσ, τθν προϊκθςθ
και διεφρυνςθ του κφκλου εργαςιϊν. Μόλισ το 22% των επιχειριςεων του κλάδου
χρθςιμοποιεί κάποιο λογιςμικό CRM για τθ διαχείριςθ των ςχζςεων με τουσ πελάτεσ και το
14% μία εξειδικευμζνθ λφςθ ΤΡΕ για λόγουσ marketing και πωλιςεων. Πςον αφορά ςτισ
online πωλιςεισ, το 10% των επιχειριςεων πραγματοποιεί θλεκτρονικζσ πωλιςεισ ςε
ποςοςτό άνω του 5% με τα ποςοςτά να καταγράφονται χαμθλά τόςο για τισ μικρζσ όςο και
για τισ μεγάλεσ επιχειριςεισ.
Στήμα 2: Το ηλεκηρονικό επιτειρείν ζηο λιανικό εμπόριο

Πηγή: Παραηηρηηήριο για ηην ΚηΠ

Λόγω των διαφορετικϊν επιπζδων ετοιμότθτασ που εμφανίηουν οι επιχειριςεισ λιανικισ
τόςο ςτθν εςωτερικι οργάνωςι τουσ όςο και ςτο βακμό εξωςτρζφειασ, θ δράςθ “digiretail” ακολουκεί μία προςζγγιςθ που ςτόχο ζχει οι επιχειριςεισ να υλοποιιςουν
επενδφςεισ που ανταποκρίνονται ςτο βακμό ετοιμότθτάσ τουσ, ςτισ ανάγκεσ τουσ αλλά και
ςτθ ςχζςθ που επικυμοφν να αναπτφξουν και να διατθριςουν με τουσ πελάτεσ τουσ.
H ανάγκθ για τθν ενίςχυςθ τθσ παρουςίασ των επιχειριςεων ςτο Διαδίκτυο ςυμβαδίηει με
τθ διαφαινόμενθ ηιτθςθ που καταγράφεται ςτουσ πολίτεσ. Ρερίπου 2 ςτουσ 3 χριςτεσ του
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διαδικτφου αναηθτοφν πλζον πλθροφορίεσ για προϊόντα και υπθρεςίεσ ςτο Διαδίκτυο ενϊ
αφξθςθ ςθμειϊνεται τα τελευταία χρόνια ςτο ποςοςτό των χρθςτϊν του Διαδικτφου που
αγοράηει αγακά για ιδιωτικι χριςθ μζςω Διαδικτφου3.
H ανάπτυξθ του θλεκτρονικοφ επιχειρείν ςτο λιανεμπόριο ευνοεί κατά κφριο λόγο τθν
αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ παραγωγικότθτασ τθσ επιχείρθςθσ, τθ μείωςθ του
κόςτουσ και τθ δθμιουργία ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ
επιχειριςεισ του κλάδου4. Θ αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθν αλυςίδα προςφοράσ μπορεί να
ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν μεταξφ
προμθκευτϊν και λιανεμπόρων και κατά ςυνζπεια ςτθν καλφτερθ διαχείριςθ των
αποκεμάτων κακϊσ και ςτθν καλφτερθ και αμεςότερθ εξυπθρζτθςθ των τελικϊν πελατϊν.
Ζνασ επιπλζον παράγοντασ που πρζπει να λθφκεί υπόψθ είναι ότι ο εκςυγχρονιςμόσ των
επιχειριςεων λιανικισ ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ κακίςταται ςε αρκετζσ
περιπτϊςεισ πλζον αναγκαίοσ λόγω νομοκετικοφ πλαιςίου για φορολογικοφσ και άλλουσ
λόγουσ, όπωσ αναφζρεται για παράδειγμα ςτθν περίπτωςθ α’ τθσ παραγράφου 25 του
άρκρου 19 του νζου φορολογικοφ νόμου 3842/2010 που αφορά ςτισ διαδικαςίεσ
τιμολόγθςθσ τθσ αγοράσ αγακϊν ι λιψθ υπθρεςιϊν αξίασ τριϊν χιλιάδων 3.000 ευρϊ και
άνω.
Ραράλλθλα, θ θλεκτρονικι ολοκλιρωςθ μπορεί να οδθγιςει ςε βελτίωςθ των εςωτερικϊν
ροϊν εργαςίασ και διαδικαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ. Επίςθσ, θ χριςθ ΤΡΕ ςτισ πωλιςεισ και
ςτο marketing, ςυμβάλλει ςτο άνοιγμα νζων αγορϊν, οδθγεί ςε επζκταςθ τθσ πελατειακισ
βάςθσ και ςυνεπϊσ ςε αφξθςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςθσ. Με τισ νζεσ μορφζσ marketing
(web, mobile marketing) θ προϊκθςθ των προϊόντων γίνεται πιο επιλεκτικι και παράλλθλα
κακίςταται δυνατι θ ςτοχευμζνθ ςχζςθ μεταξφ επιχείρθςθσ και πελάτθ, αυξάνοντασ ςε
μεγάλο βακμό τον αντίκτυπο των πρακτικϊν διαφοροποίθςθσ από τον ανταγωνιςμό.
Τα καταςτιματα λιανικισ μποροφν να ωφελοφνται από τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν διάχυτθσ,
διαρκοφσ και ομοιογενοφσ αλλθλεπίδραςθσ με τον καταναλωτι – πελάτθ (Pervasive
Interaction). Θ ςχζςθ μεταξφ τθσ επιχείρθςθσ λιανικισ με τον πελάτθ, θ προςζλκυςθ του
πελάτθ μζςα από τθ χριςθ πολλαπλϊν καναλιϊν, θ διεφρυνςθ τθσ εμπειρίασ του πελάτθ
κατά τθ διάρκεια των αγορϊν είναι πλζον ςθμαντικι και είναι ςκόπιμο να
πραγματοποιείται όχι μόνο από το ςθμείο αγοράσ των προϊόντων (ταμείο) αλλά κακ’ όλθ τθ
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αγοράσ (φυςικό, θλεκτρονικό κατάςτθμα, αναμονι, εξυπθρζτθςθ,
διατιρθςθ κλπ).
Οι ενζργειεσ που χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ “digi-retail” κακϊσ και οι
επιμζρουσ επιλζξιμεσ κατθγορίεσ δαπανϊν διαμορφϊκθκαν λαμβάνοντασ υπόψθ τα
παραπάνω, τισ ανάγκεσ του κλάδου λιανικισ κατά τθν τρζχουςα περίοδο κακϊσ και τα
ςχόλια επί τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ τθσ δράςθσ, που εξελίχκθκε κατά το χρονικό
διάςτθμα 20 Λουλίου ζωσ 20 Αυγοφςτου του 2010.

3

4

«Μζτρθςθ των δεικτϊν των ςχεδίων δράςθσ eEurope/i2010 για τθν Ελλάδα για το ζτοσ 2008», Ραρατθρθτιριο για τθν ΚτΡ

Σφμφωνα με μελζτθ του φορζα Sectoral e-Business Watch (SeBW) τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Επιχειριςεων και Βιομθχανίασ
τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ χριςθ και επίδραςθ των ΤΡΕ ςτο λιανικό εμπόριο (2008)
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4. Ενθμερωτικά ςτοιχεία Δράςθσ
4.1.

Το Κακεςτϊσ Ενίςχυςθσ τθσ Δράςθσ

H Δράςθ «Ενίςχυςθ επιχειριςεων λιανεμπορίου για τθν υλοποίθςθ ψθφιακϊν
επενδφςεων» υλοποιείται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ
Δεκεμβρίου 2006, για τθν εφαρμογι των άρκρων 87 και 88 τθσ ςυνκικθσ ςτισ ενιςχφςεισ
ιςςονοσ ςθμαςίασ.
Ο κανονιςμόσ παρατίκεται ςτθν Ενότθτα 13 του παρόντοσ οδθγοφ, ενϊ μπορεί να
ανακτθκεί και από το Δικτυακό τόπο (micro site) τθσ Δράςθσ (http://digiretailportal.digitalaid.gr ).

4.2.

Είδοσ Ραρεχόμενων Ενιςχφςεων

Οι δικαιοφχοι των ενιςχφςεων που κα επιλεγοφν κα λάβουν επιχοριγθςθ για τθν
υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου που κα υποβάλλουν.

4.3.

Ρροχποκζςεισ και Προι Επιλεξιμότθτασ - Δικαιοφχοι Δράςθσ

Δικαιοφχοι των ενιςχφςεων είναι υφιςτάμενεσ οικονομικζσ μονάδεσ, ανεξάρτθτα από τθ
νομικι τουσ μορφι, που αςκοφν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον ελλθνικό χϊρο ςτουσ
τομείσ του λιανεμπορίου.
Επιλζξιμοι δικαιοφχοι προσ επιχοριγθςθ του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου κεωροφνται οι
επιχειριςεισ και τα καταςτιματα αυτϊν, για τισ οποίεσ ςυντρζχουν ακροιςτικά οι
παρακάτω προχποκζςεισ κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ του εκάςτοτε κφκλου υποβολισ
αιτιςεων:

1)

Θ Επιχείρθςθ διακζτει μία τουλάχιςτον πλιρθ δωδεκάμθνθ κλειςμζνθ
διαχειριςτικι χριςθ.

Θ κάλυψθ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου μπορεί να τεκμθριϊνεται από τθν θμερομθνία
ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ όπωσ αυτι αναγράφεται ςτθ Βεβαίωςθ Ζναρξθσ
ςτθν οικεία Δ.Ο.Υ ι εναλλακτικά με ιςοδφναμα ζγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχκεί θ
θμερομθνία ζναρξθσ επιτθδεφματοσ (π.χ. δθλϊςεισ φορολογίασ).
Θ περίπτωςθ αυτι δεν αποκλείει εκείνεσ τισ επιχειριςεισ που δθμιουργικθκαν από
μεταβίβαςθ, απορρόφθςθ ι ςυγχϊνευςθ, ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που οι ενζργειεσ
αυτζσ ζλαβαν χϊρα πριν να κλειςτεί μία πλιρθσ δωδεκάμθνθ διαχειριςτικι χριςθ. Για τον
ζλεγχο των παραπάνω ενεργειϊν είναι απαραίτθτθ θ προςκόμιςθ ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθ ςυνζχιςθ του φορζα τθσ επζνδυςθσ *ενδεικτικά
αναφζρονται Καταςτατικό Επιχείρθςθσ, Δθμοςίευςθ ςε ΦΕΚ, Βεβαίωςθ Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ και Βεβαίωςθ Μεταβολϊν (όπου υφίςταται) από τθν οικεία Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ είναι υποκατάςτθμα τθσ επιχείρθςθσ, προςκομίηεται θ
Βεβαίωςθ Μεταβολισ ϊςτε να αποδεικνφεται θ ζναρξθ λειτουργίασ του υποκαταςτιματοσ
πριν τθν υποβολι.
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Κατά ςυνζπεια, για τθν τιρθςθ του παρόντοσ κριτθρίου, απαιτείται θ επιχείρθςθ να ζχει
τουλάχιςτον μια πλιρθ δωδεκάμθνθ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ, ενϊ το υποκατάςτθμα
να είναι ςε λειτουργία πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ.

2)

Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ ανικει ςτο λιανικό
εμπόριο.

Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ κεωροφνται οι επιχειριςεισ με δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί
τουλάχιςτον ςε ζναν από τουσ κωδικοφσ Κ.Α.Δ. 2008 (NACE—ανακεϊρθςθ 2 όπωσ ιςχφει)
που αντιςτοιχοφν ςτον κλάδο του Λιανικοφ Εμπορίου (Κωδικόσ 47 και οι υποκατθγορίεσ
του, πλθν των εξαιρζςεων που αναφζρονται πιο κάτω).
Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων «Κωδικόσ
Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (Ρεδίο 705) ι «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα
μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (Ρεδίο 761) του πλζον πρόςφατου φορολογικοφ εντφπου
Ε3 τθσ επιχείρθςθσ. Ζνασ τουλάχιςτον από τουσ δφο αυτοφσ Κ.Α.Δ. κα πρζπει να ανικει
ςτον κλάδο του λιανεμπορίου και κανείσ από αυτοφσ να μθν εξαιρείται, ςφμφωνα με όςα
αναφζρονται παρακάτω.
Στθν περίπτωςθ που θ κάλυψθ του παρόντοσ κριτθρίου βαςίηεται αποκλειςτικά ςτο
γεγονόσ ότι ο «Κ.Α.Δ που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ζςοδα» (κωδ. 761) ανικει ςε κλάδο
του λιανεμπορίου (εκτόσ των εξαιρζςεων), τότε αυτό κα επιβεβαιϊνεται από τθν Ψθφιακζσ
Ενιςχφςεισ Α.Ε. από τα δθλωκζντα ςτοιχεία ςτο ζντυπο Ε3 (βλ. αναλυτικά Ραράρτθμα IV –
Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ ΚΑΔ μεγαλφτερων , ςελ. 73)
Τονίηεται ότι ςε κάκε περίπτωςθ, δεν είναι επιλζξιμεσ για ςυμμετοχι ςτθ δράςθ
επιχειριςεισ με δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςε ζναν από τουσ κάτωκι κωδικοφσ και τισ
υποκατθγορίεσ τουσ, είτε αυτόσ είναι «Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ
(705)» είτε «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα (761)»:



Κωδικό 47.8 και όλεσ οι υποκατθγορίεσ του [Λιανικό εμπόριο ςε υπαίκριουσ
πάγκουσ και αγορζσ]
Κωδικόσ 47.99 και όλεσ οι υποκατθγορίεσ του *Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ
καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν]

Αναλυτικι λίςτα με τουσ μθ-επιλζξιμουσ ΚΑΔ που αναφζρονται ανωτζρω (47.8 και 47.99)
παρατίκεται ςτθν Ενότθτα 12- Ραράρτθμα VIII του παρόντοσ Οδθγοφ.

3)

Ο υφιςτάμενοσ κλάδοσ δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ δεν εμπίπτει ςτισ
εξαιροφμενεσ κατθγορίεσ δραςτθριότθτασ του κανόνα De Minimis, οι οποίεσ
αναφζρονται αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 14- Ραράρτθμα VΙ του παρόντοσ
Οδθγοφ.

Ο ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ των επιχειριςεων γίνεται με βάςθ τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ
Δραςτθριότθτασ τθσ Επιχείρθςθσ (Κ.Α.Δ. 2008) του εντφπου Ε3 τθσ πλζον πρόςφατθσ
φορολογικισ διλωςθσ τθσ Επιχείρθςθσ. Συγκεκριμζνα:
•

Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των πεδίων
«Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) και «Κ.Α.Δ. που
αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του εντφπου Ε3.
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•

Και οι δφο αυτοί αρικμοί πρζπει να μθν ανικουν ςτον πίνακα με τισ μθ-επιλζξιμεσ
(εξαιροφμενεσ) δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 14Ραράρτθμα VΙ του παρόντοσ Οδθγοφ. Σε περίπτωςθ που ζςτω ζνασ από τουσ δφο
αυτοφσ αρικμοφσ ανικει ςτον πίνακα των μθ επιλζξιμων δραςτθριοτιτων, τότε ο
δικαιοφχοσ κεωρείται ότι δεν καλφπτει το ςυγκεκριμζνο κριτιριο.

Σθμειϊνεται ότι ςφμφωνα με τον κανόνα De Minimis (άρκρο 1, παράγραφοσ δ) δεν
επιδοτείται το τμιμα των δραςτθριοτιτων που ςχετίηεται με εξαγωγζσ προσ τρίτεσ χϊρεσ ι
προσ κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε., ιδίωσ δε ενιςχφςεισ που ςυνδζονται άμεςα με τισ εξαγόμενεσ
ποςότθτεσ, με τθ δθμιουργία και λειτουργία δικτφου διανομισ ςε άλλεσ χϊρεσ ι με άλλεσ
τρζχουςεσ δαπάνεσ που ςχετίηονται άμεςα με εξαγωγικι δραςτθριότθτα.

4)

Ο δικαιοφχοσ δεν εμπίπτει ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων
ΕΤΡΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΑ
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείασ), όπωσ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΕΡ
«Ψθφιακι Σφγκλιςθ»

Ο παρϊν οδθγόσ λαμβάνει υπόψθ του τα κριτιρια διαχωριςμοφ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΓΤΑΑ) κακϊσ το πρόγραμμα δεν χρθματοδοτεί
δραςτθριότθτεσ που εμπίπτουν ςτα κριτιρια διαχωριςμοφ πράξεων των Ταμείων ΕΤΡΑ,
ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Αλιείασ), όπωσ αυτά ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ΕΡ «Ψθφιακι Σφγκλιςθ» (βλ. Ενότθτα 15ΡΑΑΤΘΜΑ VII του παρόντοσ οδθγοφ). Επιχειριςεισ εμπίπτουςεσ ςτα κριτιρια αυτά
χρθματοδοτοφνται, ςτθν παροφςα φάςθ, αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ και το Ρρόγραμμα
Αγροτικισ Ανάπτυξθσ του Υπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Τροφίμων. Επιςθμαίνεται
ότι, ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κατά τθν υλοποίθςθ ότι εντάχκθκε ςτο παρόν
Ρρόγραμμα επιχείρθςθ εμπίπτουςα ςτα ωσ άνω Κριτιρια Διαχωριςμοφ, το ζργο
απεντάςςεται και θ τυχόν χορθγθκείςα Δθμόςια Χρθματοδότθςθ επιςτρζφεται εντόκωσ.
Κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ κα ελεγχκεί εάν ο δικαιοφχοσ
δραςτθριοποιείται ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ. Επίςθσ κα ελεγχκεί αν, είτε ο Κ.Α.Δ. του πεδίου
«Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (κωδ. 705) ι ο «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί
ςτα μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (κωδ. 761) του πλζον πρόςφατου εντφπου Ε3 που ζχει
υποβλθκεί ςτθ ΔΟΥ, ανικει ςε ζναν από τουσ Κ.Α.Δ. που αναφζρονται ςτθν Ενότθτα 15–
Ραράρτθμα VII.
Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθ Δράςθ.
Επιπλζον, θ επζνδυςθ του δικαιοφχου δεν κα πρζπει να πραγματοποιθκεί ςε περιοχι
ΟΡΑΑΧ αν ςυντρζχουν μία από τισ παραπάνω προχποκζςεισ. Ο δικαιοφχοσ κα δθλϊςει
μζςω ςχετικισ ερϊτθςθσ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ αν θ επζνδυςθ κα
πραγματοποιθκεί ςε περιοχι ΟΡΑΑΧ ι όχι και κα υποβάλλει ςχετικι Υπεφκυνθ Διλωςθ
(ενότθτα 6.4.2).

5)

Θ Επιχείρθςθ και οι ςυνδεδεμζνεσ ι/και οι ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ με
αυτι, τo τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ δεν ζχουν λάβει
επιχορθγιςεισ από Ρρογράμματα και Δράςεισ Κρατικϊν Ενιςχφςεων που
εμπίπτουν ςτον κανόνα De Minimis, τα οποία ακροιςτικά μαηί με τθν
αιτοφμενθ επιχοριγθςθ υπερβαίνουν τισ 200.000 Ευρϊ (ι 100.000 ευρϊ εάν
θ Επιχείρθςθ δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο των Οδικϊν Μεταφορϊν).
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Θ Επιχείρθςθ κα δθλϊνει ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ τα προγράμματα που
υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ
15θσ Δεκεμβρίου 2006 ι προγενζςτερου αυτοφ ςτα οποία, θ Επιχείρθςθ και οι
επιχειριςεισ οι οποίεσ πικανόν ςυμμετζχουν ςε αυτι ι αυτι ςυμμετζχει (είτε μζςω τθσ
ίδιασ επιχείρθςθσ είτε μζςω των μετόχων τθσ) με ποςοςτό μεγαλφτερο του 25%, ζχουν
λάβει κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) που εμπίπτει ςτον κανόνα De Minimis κατά το
τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ. Στθν περίπτωςθ που θ ςυνολικι
κρατικι ενίςχυςθ (επιχοριγθςθ) για τα τρία αυτά ζτθ υπερβαίνει τισ €200.000 τότε θ
Επιχείρθςθ δεν είναι επιλζξιμθ.
Σθμειϊνεται ότι: Για τθ διευκόλυνςθ των επιχειριςεων κατά τθ ςυμπλιρωςθ τθσ
θλεκτρονικισ φόρμασ κα δίνεται θ δυνατότθτα επιλογισ τθσ πλειοψθφίασ των
προγραμμάτων αυτϊν από λίςτα που κα περιλαμβάνει τισ δράςεισ που κατά το παρελκόν
ζχουν προκθρυχκεί με τον κανονιςμό Ε.Ε. 1998/2006 (Κανόνασ De Minimis).

6)

Επιλζξιμθ μορφι επιχείρθςθσ

Επιλζξιμεσ μορφζσ επιχειριςεων κεωροφνται οι εταιρικζσ επιχειριςεισ (Ανϊνυμθ Εταιρεία,
Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ, Ομόρρυκμθ Εταιρεία, Ετερόρρυκμθ Εταιρεία) κακϊσ
επίςθσ και οι ατομικζσ επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β’ ι Γ’ κατθγορίασ. Δεν είναι
επιλζξιμεσ, κοινοπραξίεσ (παρ. 2 του άρκρου 2 του ΚΒΣ) και αςτικζσ μθ κερδοςκοπικζσ
εταιρίεσ.

7)

Ο δικαιοφχοσ λειτουργεί νόμιμα, διατθρϊντασ ςε ιςχφ όλεσ τισ
προβλεπόμενεσ από το νόμο άδειεσ λειτουργίασ.

Ανάλογα με τθ φφςθ των εργαςιϊν τθσ Επιχείρθςθσ κα πρζπει να προςκομιςκεί θ άδεια
λειτουργίασ από αρμόδια δθμόςια υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται άδεια
λειτουργίασ θ Επιχείρθςθ κα προςκομίςει Υπεφκυνθ Διλωςθ περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ
άδειασ λειτουργίασ και πρόςφατο πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ τθσ Επιχείρθςθσ ςτο
αντίςτοιχο Επιμελθτιριο (ενότθτα 6.4.2).

4.4.

Χρονοδιάγραμμα Δράςθσ

Θ ζναρξθ υποβολισ προτάςεων επενδυτικϊν ςχεδίων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ, κα
ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και κα είναι τουλάχιςτον
δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ.
Οι υποβολζσ των επενδυτικϊν ςχεδίων τθσ Δράςθσ κα διαρκζςουν για χρονικό διάςτθμα
που κα ανακοινωκεί επίςθμα ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ και θ διάρκεια αυτι δεν κα
είναι μικρότερθ από ζνα (1) μινα.
Σε περίπτωςθ που από αυτι τθ διαδικαςία είτε δεν εξαντλθκεί θ διακζςιμθ δθμόςια
δαπάνθ, που αντιςτοιχεί ςτο ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ κακϊσ και αυτι που αντιςτοιχεί ςτισ
πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ, είτε ςε οποιαδιποτε άλλθ περίπτωςθ κρικεί
ςκόπιμο, θ διαδικαςία των υποβολϊν κα επαναλθφκεί με τον ίδιο τρόπο.
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Σε κάκε περίπτωςθ οι αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ κα ανακοινϊνονται ζγκαιρα και επίςθμα
ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ δράςθσ.
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4.5.

Ρροχπολογιςμόσ Δράςθσ

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ που κα διατεκεί μζςω τθσ παροφςασ
Δράςθσ ανζρχεται ςτα 100.000.000 ευρϊ.
Θ κατανομι τθσ Δθμόςιασ Δαπάνθσ τθσ Δράςθσ ςτισ οκτϊ (8) περιφζρειεσ του Ε.Ρ. Ψθφιακι
Σφγκλιςθ και ςτισ πζντε (5) Ρεριφζρειεσ Μεταβατικισ Στιριξθσ είναι:

Ρεριφερειακι Κατανομι
Επιχειρθςιακό/

Ρεριφζρεια

Ρεριφερειακό Ρρόγραμμα

Διακζςιμθ Δθμόςια
Δαπάνθ

Ανατολικι Μακεδονία – Κράκθ
Ιπειροσ
Κεςςαλία
ΕΡ Ψθφιακι Σφγκλιςθ

Λόνια Νθςιά
Δυτικι Ελλάδα

28.000.000,00€

Ρελοπόννθςοσ
Βόρειο Αιγαίο
Κριτθ
ΡΕΡ Μακεδονίασ – Κράκθσ
ΡΕΡ Κεςςαλίασ - Στερεάσ
Ελλάδασ - Θπείρου
ΡΕΡ Αττικισ
ΡΕΡ Κριτθσ & Νιςων
Αιγαίου
Σφνολο

Κεντρικι Μακεδονία

15.000.000,00€

Δυτικι Μακεδονία

3.000.000,00€

Στερεά Ελλάδα

4.500.000,00€

Αττικι
Νότιο Αιγαίο

46.000.000,00€
3.500.000,00€
100.000.000,00 €
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4.6.

Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ Επενδυτικϊν Σχεδίων

Θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» ςτο πλαίςιο τθσ εν λόγω δράςθσ κα χρθματοδοτιςει
επενδφςεισ που αφοροφν ςε:
•

•
•
•

•
•
•
•

Εκςυγχρονιςμό των κεντρικϊν καταςτθμάτων και αποκθκϊν επιχειριςεων
λιανεμπορίου με εφαρμογζσ και ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και
διακίνθςθσ των αποκεμάτων τουσ
Συςτιματα θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ
Θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των υποκαταςτθμάτων τθσ επιχείρθςθσ μεταξφ
τουσ και με το κεντρικό κατάςτθμα
Θλεκτρονικι διαςφνδεςθ με προμθκευτζσ (π.χ. θλεκτρονικι υποδοχι
παραγγελιϊν με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ αποκεμάτων, πλθροφόρθςθ για
τιμζσ, χρόνουσ παράδοςθσ κλπ.) με ςκοπό τθν άμεςθ πλθροφόρθςθ των
τελικϊν πελατϊν
Υιοκζτθςθ ςυςτθμάτων, εφαρμογϊν και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθ
βελτίωςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ
Βελτίωςθ τθσ εμπειρίασ των πελατϊν εντόσ των φυςικϊν καταςτθμάτων,
αξιοποιϊντασ ψθφιακά μζςα και ςυςτιματα
Διεφρυνςθ των δυνατοτιτων marketing τθσ επιχείρθςθσ, αξιοποιϊντασ
θλεκτρονικά μζςα και ςυςτιματα
Θλεκτρονικό λιανικό επιχειρείν (ςτο Διαδίκτυο ι ςε άλλα θλεκτρονικά μζςα
και κανάλια)

Σθμειϊνεται ότι κεντρικόσ πυρινασ κάκε επζνδυςθσ είναι θ τεκμθριωμζνθ χριςθ
εφαρμογϊν ψθφιακισ λιανικισ θ οποία διαφοροποιείται από τα ςυνικθ εμπορικά –
λογιςτικά ςυςτιματα και δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να βελτιϊςουν τον τρόπο
λειτουργίασ τουσ με ζμφαςθ ςτον πελάτθ.

Δεν κα είναι επιλζξιμεσ προσ ενίςχυςθ:
•

•
•

4.7.

Απλζσ αναβακμίςεισ ι αντικαταςτάςεισ ιδθ υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ι
λογιςμικοφ, που δεν επιτυγχάνουν κάποιον από τουσ παραπάνω
επιδιωκόμενουσ ςτόχουσ
Αυτόνομεσ (stand-alone) εφαρμογζσ οι οποίεσ δεν διαςυνδζονται με άλλεσ
εφαρμογζσ τθσ επιχείρθςθσ
Λογιςμικό εμπορικο-λογιςτικισ διαχείριςθσ

Επιλεξιμότθτα Ενεργειϊν & Δαπανϊν

Κάκε δικαιοφχοσ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-retail» πρζπει να υποβάλει
ολοκλθρωμζνθ επενδυτικι πρόταςθ. Τα ςτοιχεία που ςυνκζτουν τθν κάκε μια επενδυτικι
πρόταςθ κα πρζπει να ακολουκοφν και να ςυμφωνοφν με τισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ τθσ παρ.
4.7.1.
Για τθν υλοποίθςθ των ενεργειϊν που κα επιλεχκοφν μποροφν να πραγματοποιθκοφν
δαπάνεσ που κα πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με κατθγορίεσ και τα όρια τθσ παρ.4.7.2.
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4.7.1. Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ
Κάκε επιχείρθςθ που κα ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ «digi-retail» μπορεί να υποβάλει
επενδυτικι πρόταςθ ςτο πλαίςιο των ακόλουκων επιλζξιμων ενεργειϊν:
•

Ε(1): Αναδιοργάνωςθ και εξοικονόμθςθ πόρων, με αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (υποχρεωτικι ενζργεια)

•

Ε(2): Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με χριςθ
προθγμζνων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (υποχρεωτικι
ενζργεια).

Κάκε δικαιοφχοσ πρζπει υποχρεωτικά να υλοποιιςει και τισ δφο Ενζργειεσ με τθν
καταλλθλότερθ επικυμθτι ςφνκεςθ, φροντίηοντασ ωςτόςο καμία από τισ δφο να μθν
υπερβαίνει το 70% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.

ΡΙΝΑΚΑΣ 1: ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΕΝΕΓΕΙΑΣ
ΕΝΕΓΕΙΑ

DΜΕΓΙΣΤΟ ΡΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Ρ/Υ

Ε(1): Αναδιοργάνωςθ και εξοικονόμθςθ πόρων,
με αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν

70%

Ε(2): Εξωςτρζφεια, προϊκθςθ, διεφρυνςθ
κφκλου εργαςιϊν με χριςθ προθγμζνων
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν

70%

Θ ανάλυςθ των επιλζξιμων ενεργειϊν ςε υποενζργειεσ παρουςιάηεται ςτον παρακάτω
Ρίνακα 2. Οι παρακάτω επιλζξιμεσ ενζργειεσ και υποενζργειεσ μποροφν να επιλεγοφν
αυτόνομα ι ςυνδυαςτικά για τθ διαμόρφωςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
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ΡΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΡΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΥΡΟΕΝΕΓΕΙΕΣ
Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ και Υποενζργειεσ
Ε(1): Αναδιοργάνωςθ και εξοικονόμθςθ πόρων, με αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν
1.

Αυτοματοποίθςθ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ - Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ λιανικισ (κωδικοποίθςθ
προϊόντων, διαχείριςθ κατθγοριϊν προϊόντων, αποκεμάτων, πελατϊν, προμθκευτϊν,
πωλιςεων, διαχείριςθ πωλθτϊν, προςωπικοφ και καναλιϊν/ ςθμείων πϊλθςθσ κλπ).

2.

Ζκδοςθ αποδείξεων λιανικισ με θλεκτρονικό τρόπο που διαςυνδζεται με τθν αποκικθ. Θ
ζκδοςθ αποδείξεων γίνεται υποχρεωτικά με χριςθ φορολογικϊν μθχανιςμϊν (ΕΑΦΔΣΣ) ι
φορολογικϊν εκτυπωτϊν (ΑΔΘΜΕ).

3.

Θλεκτρονικι τιμολόγθςθ (e-invoicing) ι/ και θλεκτρονικι ζκδοςθ αποδείξεων λιανικισ με
ταυτόχρονθ θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ ςφμφωνα με τθν οδθγία 2001/115/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ και τον Ελλθνικό ΚΒΣ.

4.

Αυτοματοποιθμζνθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν προϊόντων για χριςθ ςε ενοποιθμζνεσ
θλεκτρονικζσ αγορζσ (online aggregators, online auctions), οι οποίεσ ςυνδυάηουν,
παρουςιάηουν και επεξεργάηονται δεδομζνα από πολλοφσ ανεξάρτθτουσ προμθκευτζσ.

5.

Αυτοματοποίθςθ και θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ αποκικθσ.

6.

Τεχνολογίεσ RFID για τθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ προϊόντων ςτθν αποκικθ
και το κατάςτθμα.

7.

Οnline B2B διαςφνδεςθ με προμθκευτζσ με δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ αποκεμάτων,
πλθροφόρθςθσ για τιμζσ, χρόνουσ παράδοςθσ κλπ. με ςκοπό τθν άμεςθ πλθροφόρθςθ των
τελικϊν πελατϊν.

8.

Αυτοματοποιθμζνθ online ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθ διακίνθςθ και διακεςιμότθτα
προϊόντων μεταξφ υποκαταςτθμάτων, είτε για τθ διαςφνδεςθ ςθμείου λιανικισ με το κεντρικό
κατάςτθμα.

9.

Θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ υποκαταςτθμάτων, για προωκθτικζσ ενζργειεσ
(προϊοντικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με τιμοκαταλόγουσ, εκπτϊςεισ, κλπ.).

10. Θλεκτρονικι ςιμανςθ προϊόντων και ραφιϊν (electronic shelf tags) με δυνατότθτα δυναμικοφ
κακοριςμοφ τιμϊν.
11. Διάκεςθ προϊόντων μζςω θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-shop) ι/ και μζςω θλεκτρονικοφ
marketplace τρίτων, υποχρεωτικϊσ με αςφαλείσ θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ (e-payments),
βελτιςτοποίθςθ εμφάνιςθσ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ (Search Engine Optimisation), υποχρεωτικι
υλοποίθςθ τουλάχιςτον ςε 2 γλϊςςεσ και θλεκτρονικά κουπόνια.
12. Συςτιματα διαχείριςθσ πλθρωμϊν με πιςτωτικζσ κάρτεσ.
13. Ψθφιακι καταμζτρθςθ του πλικουσ των πελατϊν.

Ε(2): Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με χριςθ προθγμζνων
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
1.

Ζξυπνεσ κάρτεσ ι ςυςτιματα επιβράβευςθσ πελατϊν για προςωποποιθμζνθ προϊκθςθ (loyalty
schemes και smart loyalty cards).

2.

Διαδραςτικι προϊκθςθ που αξιοποιεί νζα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμεσ. Ενδεικτικά:
διαδραςτικζσ βιτρίνεσ
οκόνεσ αφισ για προϊκθςθ προϊόντων
- μζκοδοι προϊκθςθσ που αξιοποιοφν κινθτά τθλζφωνα
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-

θλεκτρονικοί κατάλογοι
εξατομικευμζνθ προϊκθςθ προϊόντων

3.

Θλεκτρονικά κουπόνια ι κουπόνια μζςω ςυςκευϊν κινθτισ επικοινωνίασ (e-coupons, mcoupons)

4.

Αξιοποίθςθ επιχειρθματικισ ευφυΐασ για:
- προωκθτικζσ ενζργειεσ
- ανάλυςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ

5.

Ρροϊκθςθ ςυνδυαςμζνθ με γεωγραφικι πλθροφόρθςθ (geo-location services)

6.

Ψθφιακι Σιμανςθ για τθν προβολι προϊόντων (Digital signage).

7.

Ρροϊκθςθ ςτο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά:
Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ
βελτιςτοποίθςθ παρουςίασ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ – SEO
εξατομικευμζνθ προϊκθςθ προσ τουσ καταναλωτζσ
αξιοποίθςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθ διεφρυνςθ του πελατολογίου

8.

Εμπλουτιςμόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με ςυμμετοχι του καταναλωτι. Ενδεικτικά:
- καταγραφι και διαμοιραςμόσ ςχολίων και προτιμιςεων πελατϊν (reviews)
- δθμιουργία καταλόγων επικυμθτϊν προϊόντων από τουσ πελάτεσ (wishlists)
- μοναδικι εγγραφι (single sign-on) από υφιςτάμενα προφίλ ςε μζςα κοινωνικισ
δικτφωςθσ
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4.7.2. Κατθγορίεσ Δαπανϊν
Οι Κατθγορίεσ Δαπανϊν (ΚΔ) που είναι επιλζξιμεσ για χρθματοδότθςθ ςτο πλαίςιο τθσ
Δράςθσ, είναι οι ακόλουκεσ:
•

ΚΔ (1): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ»

•

ΚΔ (2): «Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθ μορφι
«Software as a Service»

•

ΚΔ (3): «Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και/ ι
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου και ψθφιακϊν υπθρεςιϊν
ενθμζρωςθσ-προβολισ»

Θ περιγραφι - ανάλυςθ των επιλζξιμων δαπανϊν, τα επιλζξιμα για αυτζσ κόςτθ κακϊσ και
οι επιμζρουσ περιοριςμοί για κάκε μεμονωμζνο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ αναφζρονται
ςτθ ςυνζχεια:

ΡΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΘΓΟΙΕΣ ΔΑΡΑΝΩΝ

ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΘΣ 1

«Δαπάνεσ Ρρομικειασ Εξοπλιςμοφ»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια εξοπλιςμοφ κάκε μορφισ ΤΡΕ που κρίνεται
από τον δικαιοφχο αναγκαίοσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ προτεινόμενθσ λφςθσ. Για
κάκε προμθκευόμενο εξοπλιςμό, ο δικαιοφχοσ κα πρζπει να τεκμθριϊςει αναλυτικά τθν
αναγκαιότθτα και τον ρόλο που εξυπθρετεί ςτο πλαίςιο τθσ λφςθσ που προτείνεται. Οι
υποκατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν ςτθν κατθγορία δαπάνθσ 1 περιλαμβάνουν τα
παρακάτω:
1.

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

Ζνασ (1) εξυπθρετθτισ (server) για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν-λογιςμικοφ για τουσ
ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ, με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγια, οκόνθ κλπ)
και το απαιτοφμενο λειτουργικό ςφςτθμα ι εξυπθρετθτισ με το ςυνοδευτικό
εξοπλιςμό δικτφωςθσ με τθ μορφι του Infrastructure as a Service (IAAS)
2. Εξοπλιςμόσ Ενςφρματου ι/ και Αςφρματου Δικτφου & καλωδίωςθ [Δρομολογθτζσ
(Routers), Μεταγωγείσ (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομι (access
points, antennas κτλ.)]
3. Ταμειακά ςυςτιματα με δυνατότθτα ανταλλαγισ δεδομζνων και υποχρεωτικά
διαςυνδεόμενεσ με ςυςτιματα ψθφιακισ λιανικισ
4. Φορολογικοί εκτυπωτζσ και φορολογικοί μθχανιςμοί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτον ΚΒΣ
5. Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων για ςθμεία πϊλθςθσ (Point Of Sales ςυςτιματα)
6. Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν (δεν αφορά ςε ςυςκευζσ ανάγνωςθσ
πιςτωτικϊν καρτϊν που διατίκενται από τράπεηεσ)
7. Εξοπλιςμόσ για τθν υιοκζτθςθ και χριςθ γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) ςτα προϊόντα
π.χ. αναγνϊςτεσ barcode, φορθτά τερματικά, ςυςκευζσ εκτφπωςθσ barcode, υποδομι
μετάδοςθσ πλθροφορίασ barcode κλπ.
8. Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ ςιμανςθσ για τθν προβολι προϊόντων (ψθφιακζσ ταμπζλεσ,
οκόνεσ, ςυςτιματα ςυνδυαςμζνθσ αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου κλπ. εξοπλιςμόσ)
9. Εξοπλιςμόσ για τθ λειτουργία και διαχείριςθ ςυςτθμάτων ζξυπνων ετικετϊν (smart
tags) και/ ι RFID (εξαιρουμζνων των RFID tags, που κεωροφνται λειτουργικό κόςτοσ)
10. Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ ραφιϊν
11. Εξοπλιςμόσ για τθν υποςτιριξθ ςυςτθμάτων επιβράβευςθσ πελατϊν ι για τθν
εκτφπωςθ και ανάγνωςθ καρτϊν επιβράβευςθσ, διαχείριςθσ πωλθτϊν και λοιπϊν μθ-
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πιςτωτικϊν καρτϊν
12. Οκόνεσ αφισ
13. Εξοπλιςμόσ διαδραςτικϊν βιτρινϊν
14. Εξοπλιςμόσ καταμζτρθςθσ-καταγραφισ πελατϊν
Οι δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ, περιλαμβάνουν:

Επιλζξιμα
Κόςτθ

Α.

Κόςτοσ αγοράσ καινοφργιου και αμεταχείριςτου εξοπλιςμοφ Τ.Ρ.Ε.

Β.

Κόςτοσ χριςθσ Λnfrastructure as a service ςτθν περίπτωςθ που αυτό επιλεγεί ςτισ
δαπάνεσ τθσ υποκατθγορίασ «1» παραπάνω. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο για
χρονικό διάςτθμα που δεν ξεπερνά του 24 μινεσ και κα πρζπει να είναι
προπλθρωμζνο.

Γ.

Κόςτοσ λογιςμικοφ απαραίτθτου για τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ που
προμθκεφεται ο δικαιοφχοσ. Το εν λόγω επιλζξιμο κόςτοσ δεν αφορά ςτισ
δαπάνεσ τθσ υποκατθγορίασ «1» παραπάνω.

Δ.

Κόςτοσ μεταφοράσ, εγκατάςταςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία του παραπάνω
εξοπλιςμοφ. Το εν λόγω επιλζξιμο κόςτοσ δεν αφορά ςτισ δαπάνεσ τθσ
υποκατθγορίασ «1» παραπάνω.

Ε.

Κόςτοσ τεχνικισ υποςτιριξθσ - ςυντιρθςθσ του παραπάνω εξοπλιςμοφ. Το
κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ
και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ.

Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 60% του ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν πιο πάνω υποκατθγορία 1
δεν κα πρζπει να ξεπερνά το 15% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και με
μζγιςτθ δαπάνθ τισ €15.000.
Το φψοσ των δαπανϊν του εξοπλιςμοφ που αντιςτοιχεί ςτθν πιο πάνω υποκατθγορία 2
δεν κα πρζπει να ξεπερνά τισ €4.000.

Ρεριοριςμοί

Ο επιλζξιμοσ εξοπλιςμόσ κα πρζπει να καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ κακϊσ και ςφγχρονθσ
τεχνολογίασ, να μθν υπάρχει καμία παρακράτθςθ τθσ κυριότθτασ αυτοφ και να είναι
αναγκαίοσ και να εξυπθρετεί άμεςα το γενικό ςκοπό τθσ Δράςθσ. Ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα
πρζπει να εγκαταςτακεί ςτον τόπο υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου του Δικαιοφχου
και να διατθρθκεί εν λειτουργία ςτον τόπο αυτό για μία πενταετία μετά τθν ολοκλιρωςθ
του ζργου.
Επιπλζον, ο εξοπλιςμόσ αυτόσ κα πρζπει να αφορά άμεςα ςτθν υλοποίθςθ τθσ εν λόγω
επζνδυςθσ και να μθν εξυπθρετεί γενικότερεσ λειτουργικζσ ανάγκεσ.
O αποκτοφμενοσ εξοπλιςμόσ καταγράφεται ςτο βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ ι άλλου
αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα ςτον ΚΒΣ για τθν κατθγορία τθσ επιχείρθςθσ.
Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει προμθκευτεί τον αναγκαίο εξοπλιςμό μζςω μοντζλου
«Λnfrastructure as a Service», κα πρζπει να είναι πλιρωσ διακζςιμοσ κατά τθν
πραγματοποίθςθ του ελζγχου υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ.
Σε κάκε περίπτωςθ, κάκε διακριτό ςτοιχείο προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ κα πρζπει να
καταχωρίηεται ςτο ζντυπο υποβολισ αναλυτικά και ςε επίπεδο είδουσ (που κατά τον
ζλεγχο κα αντιςτοιχεί ςε ςειριακό αρικμό παραγωγισ) και όχι γενικά ι ςε ομαδοποίθςθ
με άλλο ομοειδι εξοπλιςμό.
Ραραδοτζα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν είναι:

Ραραδοτζα

•
•

Θ δυνατότθτα επίδειξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του προμθκευόμενου
εξοπλιςμοφ ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
Συμβόλαιο παραχϊρθςθσ για τον εξοπλιςμό που κα χρθςιμοποιθκεί μζςω του
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μοντζλου Infrastructure as a Service. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο εξοπλιςμόσ
«Infrastructure as a Service» πρζπει να είναι ςε παραγωγικι λειτουργία
ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο ςυμβόλαιο παραχϊρθςθσ του.
Θ τεκμθρίωςθ τθσ προμικειασ των αδειϊν χριςτθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων
είτε από ζντυπο υλικό του καταςκευαςτι (labels) είτε από On-line αλλθλογραφία
τεκμθρίωςθσ τθσ αγοράσ του λειτουργικοφ λογιςμικοφ από τον δικαιοφχο ι τον
προμθκευτι για λογαριαςμό του δικαιοφχου
Αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και δελτία επίςκεψθσ για τισ
υπθρεςίεσ που αποτελοφν επιλζξιμα κόςτθ και αφοροφν αποκλειςτικά ςτον
προμθκευόμενο εξοπλιςμό.

Ρροςοχι: Σε περίπτωςθ επιτόπιου ελζγχου θ επιχείρθςθ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ
να επιδείξει τθν παραγωγικι λειτουργία του προμθκευόμενου εξοπλιςμοφ ςτον
τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ
Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα τιμολόγια
πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ το δικαιοφχο. Τα δελτία
αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα πρζπει να αναφζρονται με
ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου και ςτο ίδιο το ζργο όπωσ αναλφεται ςτον
Οδθγό Υλοποίθςθσ. Τυχόν μθ αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω
δαπανϊν.

Ραραςτατικά /
βεβαιϊςεισ

Σθμειϊνεται ότι τα τιμολόγια τεκμθρίωςθσ τθσ προμικειασ του παραπάνω εξοπλιςμοφ,
κακϊσ επίςθσ και οι βεβαιϊςεισ προμθκευτι για το καινοφργιεσ και αμεταχείριςτο του
εξοπλιςμοφ και για τθ διάρκεια τθσ εγγφθςισ του, κα πρζπει να περιγράφουν αναλυτικά
τουσ αντίςτοιχουσ ςειριακοφσ αρικμοφσ παραγωγισ (serial numbers) όλων των τμθμάτων
και υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν. Τυχόν μθ αναφορά αυτϊν αποτελεί λόγο απόρριψθσ
τθσ επιλεξιμότθτασ των εν λόγω δαπανϊν εξοπλιςμοφ.
Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ςτον εξοπλιςμό κα πρζπει να
τεκμθριϊνονται αναλυτικά τόςο ςτισ βεβαιϊςεισ προμθκευτϊν όςο και ςτα ςχετικά
παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια).
Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκδίδονται θλεκτρονικά είτε ςε
προτυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ πραγματοποιείται ςτο
πλαίςιο τθσ δράςθσ «digi-retail». Τα μθ θλεκτρονικά κα πρζπει να αναγράφουν επίςθσ τθ
ςχετικι αναφορά χειρόγραφα. Εξαίρεςθ μπορεί να αποτελοφν τα τιμολόγια που
προζρχονται από προμθκευτζσ του εξωτερικοφ ι θλεκτρονικά καταςτιματα (e-shops).
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν πιςτοποιοφνται.
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ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΘΣ 2

«Δαπάνεσ Ρρομικειασ Λογιςμικοφ και Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ με τθ
μορφι «Software as a Service».
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ, ςτο πλαίςιο των ακόλουκων υποκατθγοριϊν δαπανϊν,
για τθν προμικεια λογιςμικοφ που κρίνονται αναγκαίεσ για τθν εφρυκμθ λειτουργία
τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ. Το εν λόγω λογιςμικό, είτε αφορά κόςτοσ αγοράσ
ζτοιμου λογιςμικοφ, είτε ανάπτυξθσ– παραμετροποίθςθσ– προςαρμογισ εφαρμογισ
λογιςμικοφ, είτε παροχισ με τθ μορφι υπθρεςίασ λογιςμικοφ «Software as a
Service», κα πρζπει να αναφζρεται αποκλειςτικά ςτουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ.
Λογιςμικό που αναφζρεται ςε λοιπζσ ανάγκεσ λογιςμικοφ του δικαιοφχου
(ενδεικτικά αναφζρονται αντι-ικά, εφαρμογζσ γραφείου, ςουίτασ γραφείου,
εφαρμογζσ γραφιςτικισ κλπ), ΔΕΝ είναι επιλζξιμεσ ςτθ Δράςθ κακϊσ δεν
ςχετίηονται αποκλειςτικά με τθν επζνδυςθ ςτον τομζα τθσ λιανικισ.
Οι υποκατθγορίεσ επιλζξιμων δαπανϊν ςτθν κατθγορία δαπάνθσ 2 περιλαμβάνουν
τα παρακάτω:
1.
2.
3.
4.

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

Λογιςμικό Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Λιανικισ
Λογιςμικό Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Supply Chain Management
Systems)
Λογιςμικό και προμικεια Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ (SaaS) Διαχείριςθσ Σχζςεων με
τουσ Ρελάτεσ (Customer Relationship Management Systems)
Λογιςμικό και εφαρμογζσ διαχείριςθσ αποκικθσ (Warehouse Management
Systems)
Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ e-shop ι/ και
για τθ διαςφνδεςι του με διεκνι marketplaces ι εναλλακτικά ανάπτυξθ
φιλοξενοφμενου θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (hosted e-shop)
Εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ θλεκτρονικισ παραγγελιολθψίασ (Β2Β)
Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ
Εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθσ τθσ ροισ
προϊόντων (πλθν RFID)
Εφαρμογζσ αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν RFID για τθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ
και προβολι προϊόντων
Λογιςμικό διαχείριςθσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν τουλάχιςτον εντόσ του
καταςτιματοσ (λογιςμικό διαχείριςθσ ψθφιακισ ςιμανςθσ, μετάδοςθσ
θλεκτρονικϊν μθνυμάτων με αςφρματα μζςα κλπ)
Λογιςμικό για τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ετικετϊν ραφιϊν
Εφαρμογζσ διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν κουπονιϊν
Εφαρμογζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των ενεργειϊν προϊκθςθσ/προβολισ
(ανάλυςθ campaign responses, intelligent video, people counting, loyalty
schemes κλπ.) και/ ι μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των πωλιςεων
Εφαρμογζσ διαχείριςθσ πιςτϊςεων (credit control management) ι/ και
θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν.

Οι δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ-εφαρμογϊν μπορεί να περιλαμβάνουν:
Α.

Κόςτθ αδειϊν χριςθσ λογιςμικοφ για μζχρι δφο (2) ζτθ από το χρόνο τθσ
προμικειασ. Στθν αντίςτοιχθ προςφορά κα πρζπει να είναι ςαφισ ο τρόποσ
παροχισ τθσ άδειασ χριςθσ, π.χ. per year

Β.

Βαςικά κόςτθ αρχικισ προμικειασ λογιςμικοφ (π.χ. περίπτωςθ όπου
υπάρχει αρχικό κόςτοσ –basic fee– προμικειασ) το οποίο μπορεί να
ςυμπλθρϊνεται από κόςτθ αδειϊν χριςθσ.

Γ.

Κόςτθ χριςθσ λογιςμικοφ με το μοντζλο software as a service για μζχρι δφο

Επιλζξιμα Κόςτθ
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(2) ζτθ από το χρόνο τθσ προμικειασ.
Δ.

Κόςτοσ εγκατάςταςθσ και παραμετροποίθςθσ του Λογιςμικοφ που κα
προμθκευτεί θ Επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ.

Ε.

Κόςτοσ ςυντιρθςθσ του Λογιςμικοφ που κα προμθκευτεί θ Επιχείρθςθ ςτο
πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ. Το κόςτοσ αυτό είναι επιλζξιμο από τθ
ςτιγμι κζςθσ ςε λειτουργία του εξοπλιςμοφ και μζχρι τθ χρονικι λιξθ του
Επενδυτικοφ Σχεδίου ενίςχυςθσ.

ΣΤ.

Κόςτοσ μετάπτωςθσ δεδομζνων από προθγοφμενθ εγκατάςταςθ ςτθ νζα
που δθμιουργείται ςτο πλαίςιο του Επενδυτικοφ Σχεδίου.

Η.

Κόςτθ αδειϊν χριςθσ απαιτοφμενου υποςτθρικτικοφ λογιςμικοφ για τισ
δαπάνεσ λογιςμικοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου.

Το φψοσ των δαπανϊν που αφοροφν ςτο λογιςμικό δεν δφναται να ξεπερνά το 60%
του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Το ςυνολικό φψοσ των δαπανϊν που αντιςτοιχεί ςτθν πιο πάνω υποκατθγορία 5 δεν
δφναται να υπερβαίνει το 20% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ
ςχεδίου (ο περιοριςμόσ αφορά μόνο ςτθν υποκατθγορία 5 και όχι ςε παρελκόμενεσ
υποκατθγορίεσ όπωσ αναλφονται πιο κάτω).
Στθν περίπτωςθ που δικαιοφχοσ αναπτφξει θλεκτρονικό κατάςτθμα επιλζγοντασ
δαπάνεσ τθσ υποκατθγορίασ 5, τότε υποχρεωτικϊσ οφείλει να το εμπλουτίςει,
ςυμπεριλαμβάνοντασ επιπλζον ςτο επενδυτικό του ςχζδιο και τισ παρακάτω
δυνατότθτεσ και δαπάνεσ:





Ρεριοριςμοί



Δυνατότθτα θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν με αςφαλι τρόπο (υποκατθγορία
14 πιο πάνω)
Λειτουργία ςε τουλάχιςτον δφο γλϊςςεσ, για το ςφνολο των
πλθροφοριϊν και προϊόντων που περιλαμβάνονται ςε αυτό
(υποκατθγορία 11 τθσ επόμενθσ Κατθγορίασ Δαπανϊν 3)
Υπθρεςίεσ βελτιςτοποίθςθσ παρουςίασ ςε θλεκτρονικζσ ςελίδεσ
αναηιτθςθσ (Search Engine Optimisation - υποκατθγορία 7 τθσ επόμενθσ
Κατθγορίασ Δαπανϊν 3)
Υπθρεςίεσ προϊκθςθσ μζςω θλεκτρονικϊν κουπονιϊν (υποκατθγορία 5
τθσ επόμενθσ Κατθγορίασ Δαπανϊν 3)

Επικυμθτά για τθν υλοποίθςθ τθσ υποκατθγορίασ 5 κρίνονται δυνατότθτεσ όπωσ:





καταγραφι και διαμοιραςμόσ ςχολίων και προτιμιςεων πελατϊν
(reviews)
δθμιουργία καταλόγων επικυμθτϊν προϊόντων από τουσ πελάτεσ
(wishlists)
μοναδικι εγγραφι (single sign-on) από υφιςτάμενα προφίλ ςε μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ
πρόςβαςθ από πολλαπλά μζςα,

που αναλφονται ςτθν επόμενθ Κατθγορία Δαπανϊν 3.
Το κόςτοσ υπθρεςιϊν «Software as a Service» είναι επιλζξιμο ζωσ και 24 μινεσ από
τθν θμερομθνία τιμολόγθςθσ, εφόςον προπλθρωκεί όλο το ποςό.
Το αποκτοφμενο λογιςμικό καταγράφεται ςτο βιβλίο παγίων τθσ επιχείρθςθσ ι άλλου
αντίςτοιχου βιβλίου κατά τα προβλεπόμενα εκ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθν
κατθγορία τθσ επιχείρθςθσ.
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Ραραδοτζα απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν
είναι:




Ραραδοτζα




Θ δυνατότθτα επίδειξθσ τθσ παραγωγικισ λειτουργίασ του προμθκευόμενου
λογιςμικοφ κατά τον χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου (δυνατότθτα χριςθσ
ανάκτθςθσ ιςτορικϊν ςτοιχείων από τθ ςτιγμι τθσ αγοράσ και τθσ εγκατάςταςθσ)
ςτον τόπο υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ.
Θ τεκμθρίωςθ τθσ προμικειασ των αδειϊν χριςτθ λειτουργικϊν ςυςτθμάτων
είτε από ζντυπο υλικό του καταςκευαςτι (labels) είτε από On-line αλλθλογραφία
τεκμθρίωςθσ τθσ αγοράσ του λειτουργικοφ λογιςμικοφ από τον δικαιοφχο ι τον
προμθκευτι για λογαριαςμό του δικαιοφχου ι τον προμθκευτι για λογαριαςμό
του δικαιοφχου
Αναλυτικζσ βεβαιϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν ι/και δελτία επίςκεψθσ για
υπθρεςίεσ παραμετροποίθςθσ για λογιςμικό λιανεμπορίου.
Συμβόλαιο παραχϊρθςθσ για το λογιςμικό που κα αγοραςτεί μζςω του
μοντζλου Software as a Service.
Δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν ςτα επιλζξιμα κόςτθ του ςτοιχείου «Δ» πιο πάνω, κα
πρζπει να τεκμαίρονται από αναλυτικι ζκκεςθ, και κα ελεγχκοφν ωσ προσ το
εφλογο του κόςτουσ, ςυγκριτικά με τθ ςυνολικι επζνδυςθ.

Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα
τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ το
δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα
πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ
αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω δαπανϊν.

Ραραςτατικά
βεβαιϊςεισ

/

Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι δαπάνεσ υπθρεςιϊν ςτο λογιςμικό κα πρζπει να
τεκμθριϊνονται αναλυτικά τόςο ςτισ βεβαιϊςεισ προμθκευτϊν όςο και ςτα ςχετικά
παραςτατικά δαπανϊν (τιμολόγια).
Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε ςε
προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ πραγματοποιείται ςτο
πλαίςιο τθσ δράςθσ «digi-retail». Τα μθ θλεκτρονικά κα πρζπει να αναγράφουν
επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά. Εξαίρεςθ μπορεί να αποτελοφν τα τιμολόγια που
προζρχονται από προμθκευτζσ του εξωτερικοφ ι θλεκτρονικά καταςτιματα (eshops).
Σε αντίκετθ περίπτωςθ, οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ απορρίπτονται και δεν
πιςτοποιοφνται.
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ΚΑΤΘΓΟΙΑ
ΔΑΡΑΝΘΣ 3

«Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και/ ι
ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου και
ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ-προβολισ»
Ρεριλαμβάνονται δαπάνεσ, ςτο πλαίςιο των ακόλουκων υποκατθγοριϊν δαπανϊν,
για τθν προμικεια υπθρεςιϊν που κρίνονται από τον δικαιοφχο αναγκαίεσ για τθν
εφρυκμθ λειτουργία του προτεινόμενου ζργου. Οι υπθρεςίεσ κα αφοροφν
δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ που παρζχονται από εξωτερικοφσ, ανεξάρτθτουσ προσ
τθν επιχείρθςθ ςυμβοφλουσ και εταιρίεσ παροχισ εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν, και
μόνο ςτθν περίπτωςθ που οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν ςυνιςτοφν διαρκι ι περιοδικι
δραςτθριότθτα.
Οι υπθρεςίεσ αυτζσ δεν κα πρζπει να ςυνιςτοφν διαρκι ι περιοδικι δραςτθριότθτα,
οφτε να ςυνδζονται με τισ ςυνικεισ λειτουργικζσ δαπάνεσ τθσ επιχείρθςθσ π.χ.
ςυνδρομζσ για διαφιμιςθ, ι τακτικζσ καμπάνιεσ ι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ του
δικαιοφχου ι των πελατϊν του.
Επιλζξιμεσ δαπάνεσ αποτελοφν τα παρακάτω:
Συνδρομζσ ςτο Διαδίκτυο και ςε Υπθρεςίεσ
1.
2.

Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
Συνδρομζσ ςτο Διαδίκτυο

Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
3.

Ανάλυςθ
των
επιτρεπόμενων
δαπανϊν

4.

Σχζδιο Ανάπτυξθσ Αγοράσ και Ρροϊκθςθσ (Μarketing και promotion plan) του
δικαιοφχου, που εςτιάηει ςτθν αξιοποίθςθ των Ενεργειϊν Ε(1) και Ε(2) και του
αποκτοφμενου εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν τθσ επζνδυςθσ, και το
οποίο κα αφορά ςε χρονικό ορίηοντα τουλάχιςτον 2 ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ
Επζνδυςθσ. Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν, εξειδικευμζνων και άμεςα ςχετικϊν
με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου. Οι μελζτεσ κα εξειδικεφουν τον
τρόπο υλοποίθςθσ των Ενεργειϊν Ε(1) και Ε(2) με τεχνικά μζςα, εξοπλιςμό,
λογιςμικό και υπθρεςίεσ, με ςκοπό τθν αποτελεςματικότερθ και ταχφτερθ
υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου.
Σφνταξθ και διαχείριςθ φακζλου επενδυτικοφ ςχεδίου (project management)

Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν
Υπθρεςίεσ διαδραςτικισ επικοινωνίασ και προϊκθςθσ που αξιοποιοφν νζα
τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμεσ. Σε αυτζσ εντάςςονται:
5.

Μζκοδοι marketing που αξιοποιοφν ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ (mobile
marketing, bluetooth marketing, e-coupons και m-coupons, location-based
marketing, π.χ. ςυνδρομι για εμφάνιςθ ςε προγράμματα χαρτϊν διακζςιμα ςε
κινθτά τθλζφωνα που ενθμερϊνονται ανάλογα με τθν περιοχι)
6. Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ (web campaigns, banners,
κ.α.)
7. Βελτιςτοποίθςθ παρουςίασ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ (SEO)
8. Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ και προβολι με αξιοποίθςθ μθχανιςμϊν κοινωνικισ
δικτφωςθσ (web/ social networking κα)
9. Στοχευμζνθ προϊκθςθ των νζων δυνατοτιτων ψθφιακισ λιανικισ μζςω
μθχανϊν αναηιτθςθσ ι ςυναφϊν (adwords, adsense, contextual digital marketing
κ.α.) (adwords)
10. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ
11. Υπθρεςίεσ μετάφραςθσ του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ τθσ
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επιχείρθςθσ
12. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λειτουργικότθτασ εμπλουτιςμοφ του θλεκτρονικοφ
καταςτιματοσ (καταγραφι και διαμοιραςμόσ ςχολίων και προτιμιςεων πελατϊν
(reviews), δθμιουργία καταλόγων επικυμθτϊν προϊόντων από τουσ πελάτεσ
(wishlists), μοναδικι εγγραφι (single sign-on) από υφιςτάμενα προφίλ ςε μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ, δυνατότθτα πρόςβαςθσ και εμφάνιςθσ από πολλαπλά
κανάλια)
Τα επιλζξιμα κόςτθ περιλαμβάνουν:
Συνδρομι ςτο Διαδίκτυο και ςε Υπθρεςίεσ
Α.

Κόςτθ αρχικισ ςφνδεςθσ και κζςθσ ςε λειτουργία

Β.

Συνδρομζσ χριςθσ τουλάχιςτον ενόσ ζτουσ, οι οποίεσ κα εξοφλθκοφν εφάπαξ.

Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
Γ.

Κόςτοσ μελετϊν, ερευνϊν και ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν, αποκλειςτικά για
τθν υλοποίθςθ τθσ υποκατθγορίασ 3 και 4 τθσ Κατθγορίασ Δαπάνθσ 3.

Επιλζξιμα Κόςτθ
Υπθρεςίεσ για Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν
Δ.

Κόςτοσ υπθρεςιϊν για τθ διενζργεια διαδικτυακισ – θλεκτρονικισ προβολισ και
προϊκθςθσ (υποκατθγορίεσ 5 ζωσ και 9 πιο πάνω)

Ε.

Κόςτοσ υπθρεςιϊν παραγωγισ πολυμεςικοφ υλικοφ/ ψθφιακζσ παραγωγζσ για
ςκοποφσ θλεκτρονικισ - διαδικτυακισ προβολισ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ
(υποκατθγορία 10 πιο πάνω)

ΣΤ. Κόςτοσ για τθ μετάφραςθ περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ
(υποκατθγορία 11 πιο πάνω)
Η.

Κόςτοσ υπθρεςιϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ λειτουργικότθτασ εμπλουτιςμοφ του
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (υποκατθγορία 12 πιο πάνω)

Το φψοσ των δαπανϊν των υπθρεςιϊν δεν δφναται να ξεπερνά το 40% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Δεν είναι επιλζξιμεσ μεμονωμζνεσ ενζργειεσ κακαρά προωκθτικοφ χαρακτιρα (π.χ.
καμπάνιεσ marketing) που δεν αφοροφν και δεν διαςυνδζονται ςαφϊσ με τισ
υπθρεςίεσ και τθν ψθφιακι επζνδυςθ που υλοποιείται ςτο πλαίςιο του ζργου και με
τθν υφιςτάμενθ επιχειρθματικι δραςτθριότθτα τθσ εταιρίασ.

Ρεριοριςμοί

Σχζδια Ανάπτυξθσ και Ρροϊκθςθσ που καταρτίηονται ςτο πλαίςιο τθσ υποκατθγορίασ
3 πιο πάνω, κα περιλαμβάνουν αναλυτικι αναφορά ςτόχων ενϊ κα πρζπει να
αξιοποιοφν ιδθ διακζςιμα ςτοιχεία επιςκεψιμότθτασ καταςτθμάτων, ςτοιχεία τθσ
ευρφτερθσ αγοράσ ςτθν οποία απευκφνονται, ςυγκεκριμζνα κοινά-ςτόχουσ, τθν
κατάςταςθ ςτθν Ελλθνικι και διεκνι αγορά θλεκτρονικϊν αγορϊν κλπ. Επιπρόςκετα,
κα περιλαμβάνεται αναλυτικι περιγραφι των ςτόχων marketing που κζτει θ
επιχείρθςθ ςτο πλαίςιο τθσ επζνδυςθσ, των μεκόδων με τισ οποίεσ κα τουσ επιτφχει
αξιοποιϊντασ τθν επζνδυςθ, κακϊσ και αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.
Το ςυνολικό φψοσ των δαπανϊν που αφορά ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ τθσ
υποκατθγορίασ 3 δεν δφναται να ξεπερνά το 10% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
τθσ επζνδυςθσ και μζχρι του ποςοφ των €20.000. Το ςυνολικό φψοσ των δαπανϊν
που αφορά ςε ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ τθσ υποκατθγορίασ 4 δεν δφναται να
ξεπερνά το 5% του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ και μζχρι του ποςοφ
των €10.000.
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Οι δαπάνεσ τθσ υποκατθγορίασ 10 δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 10% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Οι δαπάνεσ τθσ υποκατθγορίασ 11 δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 5% του
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ επζνδυςθσ.
Το κόςτοσ υπθρεςιϊν είναι επιλζξιμο εφ’όςον ζχουν παραςχεκεί εντόσ τθσ διάρκειασ
του ζργου. Για τα κόςτθ των περιπτϊςεων Β και Δ πιο πάνω, και εφ’ όςον ο
δικαιοφχοσ επικυμεί να διατθριςει τθν υπθρεςία για διάςτθμα ζωσ και 24 μινεσ από
τθ ςτιγμι τθσ τιμολόγθςθσ, οφείλει να προπλθρϊςει όλο το ποςό ςφμφωνα με τουσ
όρουσ ςχετικοφ ςυμβολαίου που κα επιςυνάψει.
Οι δαπάνεσ προμικειασ υπθρεςιϊν κα πρζπει να ςυνοδεφονται και από τα
αντίςτοιχα παραδοτζα που κα αποδεικνφουν τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ
προμικειασ των υπθρεςιϊν. Τα παραδοτζα αυτά είναι απαραίτθτα για τθν
τεκμθρίωςθ τθσ υλοποίθςθσ των δαπανϊν αυτϊν και κα είναι εξειδικευμζνα ςτισ
ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, ενϊ ζνα ςθμαντικό μζροσ αυτϊν κα αναφζρεται ςτο
ςχεδιαςμό λφςθσ για το ψθφιακό λιανεμπόριο θ οποία κα είναι ςε κζςθ να
παρουςιαςκεί από τθν υλοποίθςθ των ςχετικϊν Ενεργειϊν (1) και (2) του παρόντοσ
Οδθγοφ Υποβολισ.

Ραραδοτζα

Ειδικά για τισ υπθρεςίεσ ψθφιακισ προβολισ, ο δικαιοφχοσ κα είναι ςε κζςθ να
παρουςιάςει το υλικό που ζχει αναπτυχκεί για τθν υλοποίθςθ ενεργειϊν ψθφιακισ
διαφιμιςθσ και να τεκμθριϊςει ενζργειεσ εξωςτρζφειασ που πραγματοποιικθκαν
κατά το χρόνο υλοποίθςθσ του ζργου.
Απαραίτθτα παραςτατικά ςτθν κατθγορία αυτι δαπανϊν είναι τα εξοφλθμζνα
τιμολόγια πϊλθςθσ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν των προμθκευτϊν προσ τον
δικαιοφχο. Τα δελτία αποςτολισ αλλά και τα τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν κα
πρζπει να αναφζρονται με ςαφινεια ςτον τόπο υλοποίθςθσ του ζργου. Τυχόν μθ
αναφορά τουσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ των εν λόγω δαπανϊν.
Ραραςτατικά
βεβαιϊςεισ

/

Τα θλεκτρονικά παραςτατικά (τιμολόγια), είτε εκτυπϊνονται θλεκτρονικά είτε ςε
προ-τυπωμζνο χαρτί, κα πρζπει να αναφζρουν ότι θ δαπάνθ πραγματοποιείται ςτο
πλαίςιο τθσ δράςθσ «digi-retail». Τα μθ θλεκτρονικά κα πρζπει να αναγράφουν
επίςθσ τθ ςχετικι αναφορά χειρόγραφα.
Σε αντίκετθ περίπτωςθ,
πιςτοποιοφνται.

οι

αντίςτοιχεσ

δαπάνεσ

απορρίπτονται

και

δεν
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Οι επιτρεπόμενεσ δαπάνεσ ανά επιλζξιμθ ενζργεια παρουςιάηονται ςτον ακόλουκο πίνακα:
ΡΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΡΙΤΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΑΝΑ ΕΡΙΛΕΞΙΜΘ ΕΝΕΓΕΙΑ

ΕΝΕΓΕΙΕΣ

E1
Αναδιοργάνωςθ και
εξοικονόμθςθ πόρων, με
αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν

E2
Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ –
διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με
χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν

*

*

*

*

ΔΑΡΑΝΕΣ

ΚΔ(1) - Δαπάνεσ προμικειασ εξοπλιςμοφ (<=60%)
1. Ζνασ (1) εξυπθρετθτισ (server) για τθ φιλοξενία εφαρμογϊν-λογιςμικοφ για τουσ
ςκοποφσ τθσ επζνδυςθσ, με τα ςυνοδευτικά ςτοιχεία του (πλθκτρολόγια, οκόνθ κλπ) και το
απαιτοφμενο λειτουργικό ςφςτθμα ι εξυπθρετθτισ με το ςυνοδευτικό εξοπλιςμό δικτφωςθσ
με τθ μορφι του Infrastructure as a Service (IAAS).
2. Εξοπλιςμόσ Ενςφρματου ι/ και Αςφρματου Δικτφου & καλωδίωςθ [Δρομολογθτζσ
(Routers), Μεταγωγείσ (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομι (access points,
antennas κτλ.)]
3. Ταμειακά ςυςτιματα με δυνατότθτα ανταλλαγισ δεδομζνων και υποχρεωτικά
διαςυνδεόμενεσ με ςυςτιματα ψθφιακισ λιανικισ
4. Φορολογικοί εκτυπωτζσ και φορολογικοί μθχανιςμοί ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα
ςτον ΚΒΣ
5. Εξοπλιςμόσ ςυςτθμάτων για ςθμεία πϊλθςθσ (Point Of Sales ςυςτιματα)
6. Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν (δεν αφορά ςε ςυςκευζσ ανάγνωςθσ
πιςτωτικϊν καρτϊν που διατίκενται από τράπεηεσ)
7. Εξοπλιςμόσ για τθν υιοκζτθςθ και χριςθ γραμμωτοφ κϊδικα (barcode) ςτα προϊόντα
π.χ. αναγνϊςτεσ barcode, φορθτά τερματικά, ςυςκευζσ εκτφπωςθσ barcode, υποδομι
μετάδοςθσ πλθροφορίασ barcode κλπ.
8. Εξοπλιςμόσ ψθφιακισ ςιμανςθσ για τθν προβολι προϊόντων (ψθφιακζσ ταμπζλεσ,
οκόνεσ, ςυςτιματα ςυνδυαςμζνθσ αναπαραγωγισ εικόνασ και ιχου κλπ. εξοπλιςμόσ)

*
*
*
*

*

*
*
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9. Εξοπλιςμόσ για τθ λειτουργία και διαχείριςθ ςυςτθμάτων ζξυπνων ετικετϊν (smart
tags) και/ ι RFID (εξαιρουμζνων των RFID tags, που κεωροφνται λειτουργικό κόςτοσ)
10. Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ και υποςτιριξθσ τθσ θλεκτρονικισ ςιμανςθσ ραφιϊν
11. Εξοπλιςμόσ για τθν υποςτιριξθ ςυςτθμάτων επιβράβευςθσ πελατϊν ι για τθν
εκτφπωςθ και ανάγνωςθ καρτϊν επιβράβευςθσ, διαχείριςθσ πωλθτϊν και λοιπϊν μθπιςτωτικϊν καρτϊν
12. Οκόνεσ αφισ

E1
Αναδιοργάνωςθ και
εξοικονόμθςθ πόρων, με
αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν

E2
Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ –
διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με
χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν

*
*
*

*
*
*
*

13. Εξοπλιςμόσ διαδραςτικϊν βιτρινϊν
14. Εξοπλιςμόσ καταμζτρθςθσ-καταγραφισ πελατϊν
ΚΔ(2) - Δαπάνεσ προμικειασ λογιςμικοφ (<=60%)
1. Λογιςμικό Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Λιανικισ
2. Λογιςμικό Διαχείριςθσ Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ (Supply Chain Management Systems)
3. Λογιςμικό και προμικεια Υπθρεςιϊν Λογιςμικοφ (SaaS) Διαχείριςθσ Σχζςεων με τουσ
Ρελάτεσ (Customer Relationship Management Systems)
4. Λογιςμικό και εφαρμογζσ διαχείριςθσ αποκικθσ (Warehouse Management Systems)
5. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ και διαχείριςθσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ e-shop ι/ και για
τθ διαςφνδεςι του με διεκνι marketplaces ι εναλλακτικά ανάπτυξθ φιλοξενοφμενου
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (hosted e-shop)
6. Εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ θλεκτρονικισ παραγγελιολθψίασ (Β2Β)
7. Λογιςμικό για τθν θλεκτρονικι τιμολόγθςθ
8. Εφαρμογζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ θλεκτρονικι παρακολοφκθςθσ τθσ ροισ προϊόντων
(πλθν RFID)
9. Εφαρμογζσ αξιοποίθςθσ τεχνολογιϊν RFID για τθ διαχείριςθ, παρακολοφκθςθ και

*
*

*

*

*

*
*
*
*
*
*

*
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E1
Αναδιοργάνωςθ και
εξοικονόμθςθ πόρων, με
αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν

E2
Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ –
διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με
χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν

προβολι προϊόντων
10. Λογιςμικό διαχείριςθσ των προωκθτικϊν ενεργειϊν εντόσ του καταςτιματοσ
(λογιςμικό διαχείριςθσ ψθφιακισ ςιμανςθσ, μετάδοςθσ θλεκτρονικϊν μθνυμάτων με
αςφρματα μζςα κλπ)
11. Λογιςμικό για τθ διαχείριςθ θλεκτρονικϊν ετικετϊν ραφιϊν
12. Λογιςμικό διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν κουπονιϊν
13. Εφαρμογζσ μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των ενεργειϊν προϊκθςθσ/προβολισ (ανάλυςθ
campaign responses, intelligent video, people counting, loyalty schemes κλπ.) και/ ι
μζτρθςθσ τθσ απόδοςθσ των πωλιςεων
14. Εφαρμογζσ διαχείριςθσ πιςτϊςεων (credit control management) ι/ και θλεκτρονικϊν
πλθρωμϊν

*
*
*
*
*

*

ΚΔ(3) - Δαπάνεσ Υπθρεςιϊν Υλοποίθςθσ του επενδυτικοφ ςχεδίου και/ ι ςυνδρομθτικϊν υπθρεςιϊν τεχνολογικοφ περιεχομζνου και ψθφιακϊν
υπθρεςιϊν ενθμζρωςθσ-προβολισ (<=40%)
Συνδρομζσ ςτο Διαδίκτυο και ςε Υπθρεςίεσ
1. Φιλοξενία (hosting, collocation κτλ.)
2.

Συνδρομζσ ςτο Διαδίκτυο

Συμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ
3. Σχζδιο Ανάπτυξθσ Αγοράσ και Ρροϊκθςθσ (Μarketing και promotion plan) του
δικαιοφχου, που εςτιάηει ςτθν αξιοποίθςθ των Ενεργειϊν Ε(1) και Ε(2) και του αποκτοφμενου
εξοπλιςμοφ, λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν τθσ επζνδυςθσ, και το οποίο κα αφορά ςε χρονικό
ορίηοντα τουλάχιςτον 2 ετϊν από τθν ζναρξθ τθσ Επζνδυςθσ. Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν,
εξειδικευμζνων και άμεςα ςχετικϊν με τθν υλοποίθςθ του επενδυτικοφ ςχεδίου.

*
*

*
*

*

*
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ΕΝΕΓΕΙΕΣ

4.

Σφνταξθ και διαχείριςθ φακζλου επενδυτικοφ ςχεδίου (project management)

Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν
5. Μζκοδοι marketing που αξιοποιοφν ςυςκευζσ κινθτισ επικοινωνίασ (mobile marketing,
bluetooth marketing, e-coupons και m-coupon, location-based marketing, (π.χ. ςυνδρομι
για εμφάνιςθ ςε προγράμματα χαρτϊν διακζςιμα ςε κινθτά τθλζφωνα που
ενθμερϊνονται ανάλογα με τθν περιοχι)
6.

Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ (web campaigns, banners, κ.α.)

7.

Βελτιςτοποίθςθ παρουςίασ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ (SEO)

8.

Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ και προβολι με αξιοποίθςθ μθχανιςμϊν κοινωνικισ δικτφωςθσ
(web/ social networking κα)

9.

Στοχευμζνθ προϊκθςθ των νζων δυνατοτιτων ψθφιακισ λιανικισ μζςω μθχανϊν
αναηιτθςθσ ι ςυναφϊν (adwords, adsense, contextual digital marketing κ.α.) (adwords)

E1
Αναδιοργάνωςθ και
εξοικονόμθςθ πόρων, με
αξιοποίθςθ τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και
επικοινωνιϊν

E2
Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ –
διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με
χριςθ προθγμζνων τεχνολογιϊν
πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν

*

*

*
*
*
*

10. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ ψθφιακοφ υλικοφ διαφιμιςθσ

*
*

11. Υπθρεςίεσ μετάφραςθσ του περιεχομζνου του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ τθσ
επιχείρθςθσ

*

12. Υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ λειτουργικότθτασ εμπλουτιςμοφ του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ

*
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4.7.3. Χαρακτθριςτικά Επιλεξιμότθτασ Δαπανϊν & Ενεργειϊν
Ωσ θμερομθνία ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν ορίηεται θ θμερομθνία τθσ επίςθμθσ
προκιρυξθσ τθσ Δράςθσ “digi-retail”.
Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ πρζπει να κατθγοριοποιιςει ορκά τισ δαπάνεσ ςτθν Θλεκτρονικι
Αίτθςθ Επενδυτικοφ Σχεδίου. Κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ Αίτθςθσ, θ «Ψθφιακζσ
Ενιςχφςεισ Α.Ε.» διατθρεί το δικαίωμα ορκισ κατθγοριοποίθςθσ των εν λόγω δαπανϊν και
απόρριψθσ δαπανϊν που διαπιςτϊνεται ότι δεν είναι επιλζξιμεσ, τθρϊντασ πάντα τουσ
περιοριςμοφσ που τίκενται από τθ Δράςθ.
Σε περίπτωςθ που μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ Αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου
διαπιςτωκεί ότι δεν ιςχφουν για τθν επιχείρθςθ κάποιοι από τουσ περιοριςμοφσ τθσ
δράςθσ, θ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα τροποποίθςθσ των επιλζξιμων
ενεργειϊν/ δαπανϊν του επενδυτικοφ ςχεδίου, προκειμζνου να τθρθκοφν οι εν λόγω
περιοριςμοί. Για το ςκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενεσ επιχειριςεισ κα πρζπει να είναι
ιδιαίτερα προςεκτικζσ ςτθν ορκι κατθγοριοποίθςθ των δαπανϊν που αφοροφν το φυςικό
και οικονομικό αντικείμενο του επενδυτικοφ τουσ ςχεδίου ςτισ κατάλλθλεσ Ενζργειεσ και
Κατθγορίεσ (και υπο-κατθγορίεσ) Δαπανϊν, κακϊσ διόρκωςθ τθσ κατθγοριοποίθςθσ
αυτϊν κα πραγματοποιθκεί κατά τθν ολοκλιρωςθ και πιςτοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και
όχι κατά το ςτάδιο αξιολόγθςθσ των υποβαλλόμενων Αιτιςεων.
Διευκρινίηεται ότι οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ του επενδυτικοφ ςχεδίου, ζτςι όπωσ αυτζσ
αντιςτοιχίηονται από το δυνθτικό δικαιοφχο ςτισ επιλζξιμεσ ενζργειεσ τθσ ενότθτασ 4.7.1
του παρόντοσ Οδθγοφ κα πρζπει να τθροφν τουσ εκάςτοτε περιοριςμοφσ (ποςοςτά
ςυμμετοχισ των αντίςτοιχων δαπανϊν ι/και ανϊτατα επιλζξιμα ποςά δαπανϊν) τόςο κατά
τθν υποβολι και αξιολόγθςθ του ςχεδίου όςο και κατά τθν ολοκλιρωςθ και τον ζλεγχό του.
Οι δαπάνεσ που προτείνονται από τθν επιχείρθςθ κα πρζπει να είναι ςυμβατζσ με τθ
ςυγκεκριμζνθ ενζργεια, για τθν οποία προορίηονται και κα πρζπει να αιτιολογείται
επαρκϊσ θ αναγκαιότθτα αυτϊν, ςε ςχζςθ με τθν καλι λειτουργία τθσ ςυνολικισ
επζνδυςθσ. Το μζγεκοσ – εφροσ των προτεινόμενων προμθκειϊν κα πρζπει να είναι
ανάλογο του εφρουσ τθσ προτεινόμενθσ επζνδυςθσ κακϊσ και του μεγζκουσ τθσ
επιχείρθςθσ.
Ανεξαρτιτωσ τθσ Κατθγορίασ Δαπάνθσ ιςχφουν οι ακόλουκοι γενικότεροι περιοριςμοί:
•

Το κόςτοσ του ΦΡΑ δεν είναι επιλζξιμο και βαρφνει εξ ολοκλιρου τθν Επιχείρθςθ.
Οι προτεινόμενεσ δαπάνεσ ςτισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ επενδυτικϊν ςχεδίων
ενίςχυςθσ κα αφοροφν δαπάνεσ χωρίσ το ΦΡΑ.

•

Οι δαπάνεσ που κα δθλωκοφν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου είναι
επιλζξιμεσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που το φυςικό (εκτελοφμενεσ ενζργειεσ και
δαπάνεσ) και οικονομικό (παραςτατικά/ εξοφλιςεισ) αντικείμενο ζχει
πραγματοποιθκεί μετά από τθν θμερομθνία τθσ επίςθμθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ
«digi-retail».

•

Τυχόν προκαταβολζσ που ζχουν δοκεί πριν τθν παραπάνω θμερομθνία επίςθμθσ
προκιρυξθσ τθσ δράςθσ και αφοροφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ ενταχκείςασ
επζνδυςθσ, δεν γίνονται δεκτζσ.

•

Σε περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ ζχει ενταχκεί και ζχει υλοποιιςει και άλλθ Δράςθ
τθσ εταιρίασ Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., θ εταιρεία δφναται να ηθτιςει να υπάρχει
ςτθ διάκεςι τθσ το ςφνολο του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των άλλων
δράςεων.

Οδηγός Υποβολής digi-retail

Σε κάκε περίπτωςθ θ εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. μπορεί να ενεργιςει αρμοδίωσ ςε
οποιοδιποτε ςτάδιο διαπιςτωκεί θ μθ τιρθςθ των περιοριςμϊν και προχποκζςεων τθσ
δράςθσ.

4.8.

Ρλθροφορίεσ και Επικοινωνία για τθν προκθρυςςόμενθ Δράςθ

Κατά το διάςτθμα υποβολισ των προτάςεων ενίςχυςθσ οι επιχειριςεισ μποροφν να
επικοινωνοφν με τθν εταιρία Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. για κάκε κζμα που ενδζχεται να
ςχετίηεται με:


Τεχνικά κζματα που αφοροφν τισ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ Δράςθσ



Κζματα που αφοροφν τουσ όρουσ τθσ Δράςθσ

Θ επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τουσ εξισ τρόπουσ:
•

Μζςω τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ που είναι διακζςιμθ ςτον δικτυακό τόπο τθσ
Δράςθσ (http://digi-retailportal.digitalaid.gr/Contact)

•

Μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθ διεφκυνςθ digi-retail@digitalaid.gr

•

Με τθλεομοιοτυπία (fax), ςτον αρικμό: 210-3377977

•

Με ταχυδρομικι αποςτολι προσ: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8 –
10561 Ακινα, με τθν ζνδειξθ Δράςθ «digi-retail», αναφζροντασ τα ςτοιχεία
επικοινωνίασ τθσ Επιχείρθςθσ και τον κωδικό τθσ πρόταςθσ

Για τισ ανάγκεσ τθσ υποβολισ των προτάςεων (ερωτιςεισ διευκρινιςτικοφ χαρακτιρα)
υπάρχει διακζςιμο Τθλεφωνικό Κζντρο (Call Center). Το τθλζφωνο επικοινωνίασ, κα
ανακοινωκεί εγκαίρωσ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ.
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5. Χαρακτθριςτικά Υποβαλλόμενων Επενδυτικϊν Σχεδίων
5.1. Ειδικά Χαρακτθριςτικά των Επενδυτικϊν Σχεδίων
Κάκε δικαιοφχοσ που είναι επιλζξιμοσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 4.3. και
επικυμεί να ςυμμετάςχει ςτθ Δράςθ “digi-retail” ζχει δικαίωμα να υποβάλει, να του
εγκρικεί και να υλοποιιςει μια (1) επζνδυςθ ανά ΕΡ/ΡΕΡ τθσ ενότθτασ 4.5. Βαςικι
προχπόκεςθ για τθν υποβολι πρόταςθσ ανά ΕΡ/ΡΕΡ είναι θ δικαιοφχοσ επιχείρθςθ να
διατθρεί ζδρα ι υποκατάςτθμα ςε μια από τισ Ρεριφζρειεσ του ΕΡ/ΡΕΡ. Στθν περίπτωςθ
που θ δικαιοφχοσ επιχείρθςθ διατθρεί περιςςότερα από ζνα υποκαταςτιματα εντόσ
Ρεριφερειϊν του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Ψθφιακι Σφγκλιςθ ι και Ρεριφζρεια ΡΕΡ,
θ υποβολι κα πρζπει να αφορά μόνο ςε ζναν τόπο και θ υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ κα
πρζπει να χωροκετθκεί μόνο ςε ζναν τόπο.
Σε περίπτωςθ υποβολισ από τον ίδιο φορζα (δικαιοφχο) περιςςότερων τθσ μίασ
προτάςεων ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ για το ίδιο ΕΡ/ΡΕΡ τθσ ενότθτασ 4.5 του παρόντοσ
οδθγοφ, απορρίπτονται όλεσ οι αιτιςεισ τθσ εν λόγω επιχείρθςθσ ςε όλθ τθ Δράςθ.
Στισ περιπτϊςεισ όπου επιχείρθςθ ςυμμετζχει με περιςςότερεσ τθσ μιασ αιτιςεισ
υποχρεοφται να τθριςει τουσ περιοριςμοφσ του κανονιςμοφ de-minimis που αφοροφν
ςτο μζγιςτο φψοσ του επιχορθγοφμενου προχπολογιςμοφ για το άκροιςμα των
προχπολογιςμϊν των επενδυτικϊν ςχεδίων που υποβάλει. Σε περίπτωςθ που το
άκροιςμα των προχπολογιςμϊν των αιτιςεων μιασ επιχείρθςθσ ξεπερνά τα όρια που
κζτει ο κανόνασ de-minimis τότε το ςφνολο των αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί από τθν
ίδια επιχείρθςθ απορρίπτονται.

5.2.

Διάρκεια Επενδυτικϊν Σχεδίων

Θ χρονικι διάρκεια ολοκλιρωςθσ των εγκρικζντων επενδυτικϊν ςχεδίων δεν δφναται να
ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία ζγκριςισ τουσ, δθλαδι τθν
θμερομθνία υπογραφισ, εκ μζρουσ τθσ εταιρίασ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.», τθσ
απόφαςθσ αποδοχισ – ζγκριςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτθ Δράςθ.

5.3.

Ρροχπολογιςμόσ Επενδυτικϊν Σχεδίων

Ο μζγιςτοσ επιλζξιμοσ προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ
μπορεί να ανζρχεται μζχρι του ποςοφ των 500.000 ευρϊ. Ο ελάχιςτοσ επιλζξιμοσ
προχπολογιςμόσ ανά υποβαλλόμενο Επενδυτικό Σχζδιο ενίςχυςθσ ορίηεται ςτα 10.000
ευρϊ, εκτόσ από τθν περίπτωςθ των Επιχειριςεων με 0 εργαηόμενουσ (0 ΕΜΕ6) όπου ο
ελάχιςτοσ προχπολογιςμόσ ορίηεται ςτα 5.000 ευρϊ. Στον πίνακα που ακολουκεί
παρατίκενται τα Κατϊτερα και Ανϊτερα όρια Επιχορθγοφμενου Ρ/Υ ανά Μζγεκοσ
Δικαιοφχου. Σθμειϊνεται ότι το μζγεκοσ τθσ δικαιοφχου επιχείρθςθσ κακορίηεται ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 6.3 του παρόντοσ Οδθγοφ:
ΡΙΝΑΚΑΣ 5: Κατϊτατα και Ανϊτατα Ροςά Επενδυτικϊν Σχεδίων ανά μζγεκοσ επιχείρθςθσ

5

ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΜΕ 0
5
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ (0 ΕΜΕ)

ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

ΜΙΚΘ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΘ

5.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

20.000,00 €

80.000,00 €

150.000,00 €

300.000,00 €

500.000,00 €

ΕΜΕ - Εηήζιες Μονάδες Εργαζίας
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Το ανϊτατο φψοσ του προτεινόμενου προχπολογιςμοφ ανά υποβαλλόμενθ πρόταςθ
διαμορφϊνεται από το δυνθτικό δικαιοφχο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι τθροφνται τα
επιτρεπόμενα ελάχιςτα και ανϊτατα ποςοςτά που προβλζπονται ςτον πίνακα ανωτζρω
βάςει του μεγζκουσ τθσ επιχείρθςθσ.
Ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υποβαλλόμενου Επενδυτικοφ Σχεδίου, θ
επιχοριγθςθ τθν οποία κα λάβει κάκε επζνδυςθ είναι ποςοςτό του προχπολογιςμοφ και
διαμορφϊνεται με βάςθ το μζγεκοσ τθσ επιχείρθςθσ, όπωσ κακορίηεται ςτθν ενότθτα 6.3.
Στον πίνακα που ακολουκεί παρατίκενται τα ανϊτατα ποςοςτά επιχοριγθςθσ ανά
επενδυτικό ςχζδιο:
ΡΙΝΑΚΑΣ 6: Ανϊτατα ποςοςτά επιχοριγθςθσ ανά επενδυτικό Σχζδιο και μζγεκοσ επιχείρθςθσ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΜΕ 0
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ
6
(0 ΕΜΕ)
60%

ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

ΜΙΚΘ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΘ

60%

60%

50%

40%

Ανεξαρτιτωσ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ του υποβαλλόμενου Επενδυτικοφ Σχεδίου, θ
επιχοριγθςθ τθν οποία κα λάβει κάκε επιχείρθςθ είναι μζχρι 60% του Επενδυτικοφ Σχεδίου
και μζχρι του ποςοφ των 200.000€.
Σε κάκε περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ κάκε Επενδυτικισ Ρρόταςθσ δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 100% του μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν
διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεισ κλειςμζνεσ
χριςεισ).
Στισ περιπτϊςεισ όπου επιχείρθςθ ςυμμετζχει ςτθ δράςθ με περιςςότερεσ τθσ μιασ
Επενδυτικζσ Ρροτάςεισ, τότε το άκροιςμα των προχπολογιςμϊν των Επενδυτικϊν
Ρροτάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν των
τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων, αν δεν
υπάρχουν τρεισ κλειςμζνεσ χριςεισ).
Σε περίπτωςθ που το άκροιςμα των προχπολογιςμϊν των αιτιςεων μιασ επιχείρθςθσ
ξεπερνά το παραπάνω όριο, τότε το ςφνολο των αιτιςεων που ζχουν υποβλθκεί από τθν
ίδια επιχείρθςθ απορρίπτονται.

Σημειϊνεται ότι η κατάταξη του κάθε δικαιοφχου ςτον παραπάνω πίνακα
πραγματοποιείται με χρήςη των Οικονομικϊν Στοιχείων του Φορζα που υποβάλλει το
Επενδυτικό Σχζδιο όπωσ αυτά δηλϊνονται ςτον Πίνακα Β του Ηλεκτρονικοφ
Ερωτηματολογίου Υποβολήσ τησ Αίτηςησ και τεκμηριϊνονται από τα αντίςτοιχα
δικαιολογητικά.
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6. Διαδικαςία Υποβολισ Αιτιςεων για Επενδυτικά Σχζδια
6.1.

Γενικά Στοιχεία

Για τθν επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ υποβολισ και αξιολόγθςθσ των αιτιςεων, από τθν
θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Δράςθσ, κα υπάρχει διακζςιμθ αναλυτικι ενθμζρωςθ και
οδθγίεσ για τισ ςχετικζσ με τθ Δράςθ διαδικαςίεσ υποβολισ, αξιολόγθςθσ και ζγκριςθσ των
επενδυτικϊν ςχεδίων, ςτο δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ (http://digi-retailportal.digitalaid.gr).

6.2.

Υποβολι Αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου

Θ υποβολι και θ αξιολόγθςθ των επενδυτικϊν ςχεδίων πραγματοποιείται μζςω τθσ
ςυμπλιρωςθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ Επενδυτικοφ Σχεδίου.
Θ ςυμπλιρωςθ τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ φόρμασ υποβολισ ςτοχεφει ςτον ζλεγχο τθσ
επιλεξιμότθτασ των δικαιοφχων, ςτθν κατάταξι τουσ, ςτθν αναλυτικι περιγραφι του
επενδυτικοφ ςχεδίου κακϊσ και ςτθ διλωςθ των δικαιολογθτικϊν που ςυνοδεφουν το
ερωτθματολόγιο υποβολισ αίτθςθσ.
Θ φόρμα αυτι είναι διακζςιμθ ςτο δικτυακό τόπο τθσ Δράςθσ (http://digiretailportal.digitalaid.gr).Θ διαδικαςία θλεκτρονικισ υποβολισ είναι υποχρεωτικι.
Για τθν θλεκτρονικι υποβολι αίτθςθσ Επενδυτικοφ Σχεδίου, χρειάηεται να υπάρχει
πιςτοποιθμζνοσ λογαριαςμόσ χριςθσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων τθσ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» Ο πιςτοποιθμζνοσ
λογαριαςμόσ χριςθσ δθμιουργείται από τθν κάκε επιχείρθςθ ςφμφωνα με τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί από τθν εταιρία «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.»
Οι αιτιςεισ υποβάλλονται τόςο θλεκτρονικά όςο και ςε φυςικό φάκελο. Θ αξιολόγθςθ των
αιτιςεων κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ενότθτα 3 του Οδθγοφ
Αξιολόγθςθσ και κα είναι ςυγκριτικι αυτόματθ αξιολόγθςθ ςφμφωνα με τα κριτιρια
αξιολόγθςθσ τθσ ενότθτασ 8.1 του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ ιςοψθφίασ, οι
αιτιςεισ που ζχουν υποβλθκεί νωρίτερα χρονικά ζχουν προτεραιότθτα ζγκριςθσ.
Θ θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ χωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ επτά (7) ενότθτεσ:
Ενότθτα Α: «Γενικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Ενότθτα Β: «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Ενότθτα Γ: «Στοιχεία Επιχειρθματικισ Λειτουργίασ και Απόδοςθσ Δικαιοφχου»
Ενότθτα Δ: «Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων & Βακμολογία Συγκριτικισ Αξιολόγθςθσ
Δικαιοφχου»
Ενότθτα Ε: «Περιγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα»
Ενότθτα ΣΤ: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και
ζλεγχοσ δαπανϊν»
Ενότθτα Ζ: «Δικαιολογθτικά»
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ΡΟΣΟΧΘ:
Σθμειϊνεται ότι ςε τυχόν διαφορζσ που διαπιςτωκοφν ςτο περιεχόμενο μεταξφ τθσ
θλεκτρονικισ υποβολισ και τθσ ζντυπθσ υποβολισ τθσ πρόταςθσ υπεριςχφει το
περιεχόμενο τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. Εκ παραδρομισ λάκθ ςτθν θλεκτρονικι Αίτθςθ
αποτελοφν λόγο απόρριψθσ τθσ Αίτθςθσ θ οποία κρίνεται «Απορριπτζα».

Αναλυτικότερα:
Ενότθτα Α: «Γενικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Στθν παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία που αφοροφν:








ςτον δικαιοφχο τθσ επζνδυςθσ,
ςτθν επιχείρθςθ,
ςτο νόμιμο εκπρόςωπο και τον υπεφκυνο ζργου του δικαιοφχου τθσ επζνδυςθσ,
ςτουσ κωδικοφσ δραςτθριότθτασ (ΚΑΔ),
ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ,
ςτισ ςυνδεδεμζνεσ και ςυνεργαηόμενεσ επιχειριςεισ και
ςτισ επιχορθγιςεισ (μζςω του κανονιςμοφ De Minimis) που ςχετίηονται με τον
δικαιοφχο

Επιςθμαίνεται ότι θ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων τθσ Ενότθτασ Α τθσ θλεκτρονικισ
φόρμασ υποβολισ ςυμβάλει ςτον ζλεγχο επιλεξιμότθτασ του δικαιοφχου με βάςθ τισ
προχποκζςεισ και τουσ όρουσ επιλεξιμότθτασ τθσ παραγράφου 4.3 του παρόντοσ οδθγοφ
υποβολισ.

Ενότθτα Β: «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο»
Στθν ενότθτα αυτι ςυμπλθρϊνονται τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλει
το Επενδυτικό Σχζδιο.
Τα οικονομικά ςτοιχεία αφοροφν:


αρικμό εργαηομζνων ςε ΕΜΕ



ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν



ςφνολο ενεργθτικοφ



κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων



κφκλο εργαςιϊν από τθν άςκθςθ τθσ λιανικισ δραςτθριότθτασ

και αναφζρονται ςτα τρία τελευταία οικονομικά ζτθ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ
υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ κα πρζπει να γίνεται αναγωγι των οικονομικϊν ςτοιχείων ςτα
αντίςτοιχα ζτθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθ λογιςτικι κατάςταςθ. Σε
περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ ζχει λιγότερεσ των τριϊν κλειςμζνεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ,
καταχωροφνται τα οικονομικά ςτοιχεία για τισ χριςεισ αυτζσ.
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ, χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθν ενότθτα 8 –
Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ βακμολογίασ ςυγκριτικισ
αξιολόγθςθσ του δικαιοφχου.
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Ενότθτα Γ: «Στοιχεία Επιχειρθματικισ Λειτουργίασ και Απόδοςθσ Δικαιοφχου»
Θ ςυμπλιρωςθ των ςχετικϊν πεδίων ςτθν παροφςα ενότθτα αποςκοπεί ςτθν αποτφπωςθ
ςτοιχείων που αφοροφν ςτθ λειτουργία και απόδοςθ του δυνθτικοφ δικαιοφχου.
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ αυτζσ, χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με τθν ενότθτα 8 –
Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ του
δικαιοφχου.

Ενότθτα Δ: «Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων & Βακμολογία Συγκριτικισ
Αξιολόγθςθσ δικαιοφχου»
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων τθσ Ενότθτασ Β οδθγοφν ςτθν κατάταξθ του
δικαιοφχου ςε μια από τισ κατθγορίεσ του πίνακα τθσ ενότθτασ 6.3.
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία κατάταξθσ δίνονται ςτθν ενότθτα 3.1
ςτον Οδθγό Αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ.
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων των ενοτιτων Α, Β, Γ οδθγοφν ςτον υπολογιςμό
τθσ αυτοτελοφσ βακμολογίασ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ του δικαιοφχου (ενότθτα 8 –
Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ).

Ενότθτα Ε: «Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα»
Σε αυτι τθν ενότθτα ηθτείται από τον δυνθτικό δικαιοφχο να δϊςει μία ςυνοπτικι
αποτφπωςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου (μζγιςτο 2.500 χαρακτιρεσ), περιγράφοντασ τα
εκτιμϊμενα αποτελζςματα κακϊσ και να προςδιορίςει το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςισ
του, το οποίο δεν πρζπει να ξεπερνά τουσ δϊδεκα (12) μινεσ, όπωσ αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 5.2.
Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ αναλφει το επενδυτικό ςχζδιο ςε ενζργειεσ. Θ επιλογι αυτϊν
χρθςιμοποιείται για τθν επιλογι των επιλζξιμων κατθγοριϊν δαπανϊν ςφμφωνα με τον
πίνακα 4 (παράγραφοσ4.7.2).
Το χρονοδιάγραμμα τθσ επζνδυςθσ περιγράφει το ςχεδιαςμό του προγραμματιςμοφ
υλοποίθςθσ του ζργου (το χρονοδιάγραμμα κα πρζπει υποχρεωτικά να ξεκινά από τον 1ο
μινα υλοποίθςθσ του ζργου και να εκτείνεται ζωσ το πολφ 12 μινεσ).

Ενότθτα ΣΤ: «Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου
και ζλεγχοσ δαπανϊν»
Με βάςθ τθν κατάταξθ που πραγματοποιικθκε ςτθν Ενότθτα Δ όπου και υπολογίηεται το
μζγιςτο επιτρεπτό φψοσ προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου, προςδιορίηονται όςεσ
εκ των επιλζξιμων ενεργειϊν πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτο πλαίςιο του Επενδυτικοφ
Σχεδίου και βάςει των οποίων κα πραγματοποιθκοφν οι αντίςτοιχεσ δαπάνεσ. Ο δικαιοφχοσ
καλείται να ςυμπλθρϊςει τα πεδία που αφοροφν ςτο Φυςικό και Οικονομικό Αντικείμενο
του Επενδυτικοφ Σχεδίου του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων
με βάςθ τισ προςφορζσ που κα ζχουν ιδθ ςυλλεχκεί.
Θ διαμόρφωςθ του τελικοφ προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ Σχεδίου υπόκειται ςε
κανόνεσ οι οποίοι αφοροφν τα μζγιςτα ποςοςτά με τα οποία ςυμμετζχουν οι ενζργειεσ και
οι κατθγορίεσ δαπανϊν ςτο ςυνολικό προχπολογιςμό τθσ επζνδυςθσ. Θ τιρθςθ αυτϊν των
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κανόνων είναι υποχρεωτικι, ανεξάρτθτα αν το φψοσ του προχπολογιςμοφ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου που κα υποβλθκεί από τον δυνθτικό δικαιοφχο είναι μικρότερο από το μζγιςτο
δυνατό φψοσ που κα προςδιοριςτεί από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων
Ενιςχφςεων.
Θ τιρθςθ των κανόνων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν υποβολι του επενδυτικοφ ςχεδίου
ςτθ δράςθ.

Ενότθτα Η: «Δικαιολογθτικά»
Ραρατίκεται θ αναλυτικι κατάςταςθ των δικαιολογθτικϊν που πρζπει να υποβλθκοφν ςε
ζντυπο φάκελο κατόπιν τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ. Ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ ζχει τθ
δυνατότθτα να προςκζςει δικαιολογθτικά ςτθν κατάςταςθ των Δικαιολογθτικϊν, τα οποία
κρίνει ςκόπιμο να προςκομίςει πζραν των αναφερόμενων.
Επιςθμαίνεται ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ «θλεκτρονικισ υποβολισ»,
δεν μπορεί να γίνει καμία διόρκωςθ ςτα υποβλθκζντα ςτοιχεία.

6.3.
Διαδικαςία κατάταξθσ & προςδιοριςμοφ ανϊτατου φψουσ επιλζξιμου
προχπολογιςμοφ επενδυτικοφ ςχεδίου ενίςχυςθσ
Οι απαντιςεισ ςτισ ερωτιςεισ των πεδίων τθσ ενότθτασ Β τθσ θλεκτρονικισ φόρμασ
υποβολισ οδθγοφν ςε κατάταξθ του δικαιοφχου ωσ προσ το μζγεκόσ του (με βάςθ τον
κφκλο εργαςιϊν του, το ςφνολο του ενεργθτικοφ του και τον αρικμό του προςωπικοφ που
απαςχολεί).

Κατάταξη με βάςη το μζγεθοσ τησ Επιχείρηςησ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
Ανάλογα με τα ςτοιχεία που καταχωρεί θ Επιχείρθςθ ςτθν θλεκτρονικι φόρμα υποβολισ
ςτθν ενότθτα «Οικονομικά ςτοιχεία Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο» ,
αυτι μπορεί να χαρακτθριςκεί ωσ «ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 0 ΕΜΕ», «ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ», «ΜΙΚΘ»,
«ΜΕΣΑΙΑ», ι «ΜΕΓΑΛΘ» όταν ςυντρζχουν οι περιοριςμοί του παρακάτω πίνακα:
ΡΙΝΑΚΑΣ 7: Χαρακτθριςμόσ Επιχείρθςθσ ωσ προσ το μζγεκόσ τθσ
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΛ
ΚΥΚΛΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
6
(ΕΜΕ)
ΕΓΑΣΛΩΝ
ΕΝΕΓΘΤΛΚΟΥ
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ 0 ΕΜΕ

0

αδιάφορο

αδιάφορο

ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

>0 και <10

και

<2 εκ. €

ι

<2 εκ. €

ΜΙΚΘ

>0 και <50

και

<10 εκ. €

ι

<10 εκ. €

ΜΕΣΑΙΑ

>0 και <250

και

<50 εκ. €

ι

<43 εκ. €

ΜΕΓΑΛΘ

>=250

και >=50 εκ. € ι

>=43 εκ €

Ο χαρακτηριςμόσ τησ Επιχείρηςησ ςε αυτή την περίπτωςη πραγματοποιείται με βάςη και
μόνο τα ςτοιχεία τησ δικαιοφχου επιχείρηςησ την τελευταία κλειςμζνη διαχειριςτική
χρήςη.
6

Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ
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6.4.

Φάκελοσ αίτθςθσ – Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

6.4.1. Φάκελοσ Αίτθςθσ
Μετά τθν επιτυχι θλεκτρονικι υποβολι τθσ αίτθςθσ για επιχοριγθςθ του Επενδυτικοφ
Σχεδίου, ο δυνθτικόσ δικαιοφχοσ υποβάλλει εντφπωσ μζςα ςε δζκα (10) θμερολογιακζσ
θμζρεσ, ολοκλθρωμζνο Φάκελο Αίτθςθσ ο οποίοσ περιλαμβάνει τα παρακάτω:
(i) Αίτθςθ Συμμετοχισ ςτθ Δράςθ (εκδίδεται αυτόματα και εκτυπϊνεται από το
Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων), θ οποία φζρει τθ
ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ και είναι υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
του δικαιοφχου.
ΡΟΣΟΧΘ:
Μθ υπογραφι ι ςφράγιςθ τθσ ωσ άνω υποβαλλόμενθσ Αίτθςθσ αποτελεί λόγο απόρριψθσ
τθσ αίτθςθσ, θ οποία κεωρείται τότε «Απορριπτζα».
(ii) Το ερωτθματολόγιο υποβολισ (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Ενιςχφςεων)
(iii) Κατάλογο όλων των Δικαιολογθτικϊν (εκτφπωςθ από το Ρλθροφοριακό Σφςτθμα
Διαχείριςθσ Δράςεων Κρατικϊν Ενιςχφςεων)
(iv) τα Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ (για τον δικαιοφχο και το επενδυτικό ςχζδιο /
προςφορζσ) αρικμθμζνα ςφμφωνα με τθν παραπάνω λίςτα και ςφμφωνα με τα όςα
περιγράφονται ςτθν παράγραφο 6.4.2.
ΡΟΣΟΧΘ:
Θ μθ αποςτολι ενόσ ι περιςςότερων από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εντόσ του
οριςκζντοσ χρονικοφ ορίου (10 θμερολογιακϊν θμερϊν) ςτο Φάκελο τθσ Αίτθςθσ, αποτελεί
λόγο απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ, θ οποία κεωρείται τότε «Απορριπτζα». Θ μεταγενζςτερθ
υποβολι επιπλζον δικαιολογθτικϊν που είναι υποχρεωτικά ςφμφωνα με τθν ενότθτα 6.4
δεν είναι δυνατι. Οι προτάςεισ που κα αξιολογθκοφν κα είναι αυτζσ οι οποίεσ ζχουν
υποβλθκεί θλεκτρονικά και ζχουν αποςταλεί εμπρόκεςμα ςτθν “Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ»
οι φυςικοί φάκελοι των Αιτιςεων.

Σε περίπτωςθ που οι ανωτζρω θμερομθνίεσ είναι αργίεσ, οι καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ
παρατείνονται μζχρι και τθν αμζςωσ επόμενθ πρϊτθ εργάςιμθ θμζρα.
Θ αποςτολι του Φακζλου τθσ Αίτθςθσ κα πρζπει να γίνεται αποκλειςτικά με τουσ εξισ
τρόπουσ:
-

με ςυςτθμζνθ επιςτολι - δζμα,

-

με ταχυμεταφορά, ςτθ διεφκυνςθ: Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε., Κολοκοτρϊνθ 8,
Ακινα 10561, τθλ. 2103377940, ςτο τμιμα «ΡΩΤΟΚΟΛΛΟ».

Το εμπρόκεςμο τθσ αποςτολισ του Φακζλου Αίτθςθσ κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία τθσ
ςφραγίδασ του ταχυδρομείου ι τθσ απόδειξθσ αποςτολισ τθσ εταιρίασ ταχυμεταφοράσ που
φζρει ο φάκελοσ αποςτολισ.
Ο φάκελοσ αίτθςθσ υποβάλλεται ςε ζνα και μόνο πρωτότυπο, το οποίο εξωτερικά κα
φζρει ετικζτα θ οποία εκτυπϊνεται από το λογαριαςμό χριςτθ ςτο Ρλθροφοριακό
Σφςτθμα.
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6.4.2. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Τα παρακάτω δικαιολογητικά είναι υποχρεωτικά και διαφοροποιοφνται ανάλογα με τη
νομική μορφή τησ Επιχείρηςησ.
Α/Α

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

1.

Βεβαίωςθ Ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. ι/ και ιςοδφναμο
ζγγραφο (π.χ. βεβαίωςθ μεταβολισ), από τα οποία θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ
Α.Ε.» μπορεί να επιβεβαιϊςει:



το χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
τθ νομιμότθτα του τόπου υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ

Σε περίπτωςθ που θ επζνδυςθ πραγματοποιθκεί ςε υποκατάςτθμα
διαφορετικό από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω ςτοιχεία κα πρζπει να
προςκομιςτοφν υποχρεωτικά και για το υποκατάςτθμα.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλό αντίγραφο
2.

Για τισ Α.Ε. με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ
2. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
3. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ (αντίγραφο των ςελίδων
του βιβλίου μετόχων όπου αναγράφεται θ μετοχικι ςφνκεςθ,
κεωρθμζνο από τον Διευκφνοντα Σφμβουλο με θμερομθνία τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
4. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει
να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΕΡΕ με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ
2. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
3. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ εταιρικισ ςφνκεςθσ (αντίγραφο των ςελίδων
του βιβλίου εταίρων όπου αναγράφεται θ εταιρικι ςφνκεςθ,
κεωρθμζνο από τον διαχειριςτι με θμερομθνία τθν θμερομθνία
υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
4. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει
να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΟΕ και ΕΕ
1. Λδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ και πιςτοποιθτικό από το οικείο
Ρρωτοδικείο περί μθ τροποποίθςθσ, νόμιμα δθμοςιευμζνο,
2. Κεωρθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι ότι εξακολουκεί να
είναι διαχειριςτισ τθσ εταιρίασ και ότι θ εταιρικι ςφνκεςθ, όπωσ
προκφπτει από το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ, ιςχφει.
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3. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται ςτα
πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ, κα πρζπει
να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ μθτρικι εταιρεία
Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ
1. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ του επιχειρθματία και όλεσ τισ
τροποποιιςεισ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ
πρόταςθσ (ταυτίηεται με το δικαιολογθτικό «2» παραπάνω και δεν
υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ του).
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα.
3.

Επιχειριςεισ με υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν:
Λςολογιςμοί-αποτελζςματα χριςθσ (μόνο για όςεσ επιχειριςεισ είναι
υποχρεωμζνεσ να ςυντάςςουν) για τισ τρεισ τελευταίεσ κλειςμζνεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ.

Πλεσ οι επιχειριςεισ:
Φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε3 για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. Σε
περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να υπάρχει ςε πίνακα και
διαχωριςμόσ ανά ζτοσ των ςτοιχείων του κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν
προ φόρων και αποςβζςεων με κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν
ιςοηυγίων. Στθν περίπτωςθ όπου για το τελευταίο οικονομικό ζτοσ δεν
υπάρχουν ακόμθ επίςθμα φορολογικά ςτοιχεία, τότε υποβάλλονται
-

-

Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ: Λςοηφγιο του
Δεκεμβρίου τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ χριςθσ,
ςτοιχεία αποτφπωςθσ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ κακϊσ και
αποτφπωςθ τθσ β’-βάκμιασ ανάλυςθσ τθσ ομάδασ 7 (για τον
προςδιοριςμό πωλιςεων λιανικισ)
Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β’ κατθγορίασ: Φωτοαντίγραφο
εκκακαριςτικισ
διλωςθσ
ΦΡΑ
ι
φωτοαντίγραφα
των
υποβαλλόμενων περιοδικϊν του προθγοφμενου ζτουσ και εκτφπωςθ
ανακεφαλαίωςθσ χριςθσ.

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα. Στισ περιπτϊςεισ που αντί των δθλϊςεων Ε3
υποβάλλονται προςωρινά φορολογικά οικονομικά ςτοιχεία, τα αντίγραφα κα
πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ και
ςφραγιςμζνα από τθν επιχείρθςθ.
4.

Ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν) για τισ τρεισ τελευταίεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ. Στο ζντυπο Ε7 κα πρζπει εμφανϊσ να παρουςιάηονται
οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά εργαηόμενο τθσ επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ
όπου δεν ζχει υποβλθκεί το Ε7 για το πλζον πρόςφατο οικονομικό ζτοσ
υποβάλλονται οι ΑΡΔ του προθγοφμενου ζτουσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα
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5.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν
οποία κα αναφζρονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο τθσ επιχείρθςθσ τα
παρακάτω:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

το ςυγκεκριμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο ι μζροσ αυτοφ δεν ζχει
επιχορθγθκεί, ενταχκεί, ι υποβλθκεί προσ ζγκριςθ χρθματοδότθςθσ
ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ
πόρουσ.
ζχει υποβάλλει κατά μζγιςτο μία μόνο επενδυτικι πρόταςθ ανά
ΕΡ/ΡΕΡ τθσ δράςθσ
δεν ζγιναν δαπάνεσ ζργου πριν από το χρόνο ζναρξθσ επιλεξιμότθτασ
των δαπανϊν, δθλαδι τθν θμερομθνία επίςθμθσ προκιρυξθσ τθσ
δράςθσ «digi-retail»
ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου των Οδθγϊν τθσ Δράςθσ και
ςυμφωνεί με αυτοφσ
ςε περίπτωςθ υποβολισ προςωρινϊν φορολογικϊν ςτοιχείων για
φορολογικά ςτοιχεία και οικονομικά δεδομζνα και τθν απαςχόλθςθ
εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ, τθροφνται όλοι οι όροι επιλεξιμότθτασ
τθσ ενότθτασ 4.3 του Οδθγοφ Υποβολισ τθσ δράςθσ «digi-retail»
ότι όλα τα αναγραφόμενα ςτοιχεία που υποβλικθκαν με τθν
θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και τα αναγραφόμενα ςτοιχεία ςτθν
ζντυπθ μορφι με όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι αλθκι
και ακριβι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τουσ.
ςυμφωνεί και εξουςιοδοτεί τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. να
διαςταυρϊςει τα δθλοφμενα και καταχωρθμζνα ςτοιχεία
θλεκτρονικισ αίτθςθσ του φορζα με οποιονδιποτε Δθμόςιο Φορζα
κρικεί ςκόπιμο ι απαιτθτό.
ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου ςυμφωνεί ςτθ
δθμοςίευςθ τθσ επωνυμίασ τθσ εταιρίασ του, του τίτλου τθσ πράξθσ
και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ, ςτον κατάλογο των
δικαιοφχων που δθμοςιεφεται θλεκτρονικά (τουλάχιςτον ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» και του ΕΣΡΑ 2007-2013).
Το φψοσ των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (De minimis) που ζχει
λάβει θ επιχείρθςθ ι πρόκειται να λάβει ςε περίπτωςθ ζνταξθσ
πράξθσ κατά το τρζχον και τα προθγοφμενα δφο (2) οικονομικά ζτθ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των ενιςχφςεων από το ΤΕΜΡΜΕ) από τθν
θμερομθνία ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ είναι «……………………..» ευρϊ.
Στην περίπτωςη που η επιχείρηςη δεν ζχει λάβει καμία ενίςχυςη, θα
το αναγράφει ςτην υπεφθυνη δήλωςη.
Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακριβειϊν ςτθν αίτθςθ υποβολισ μετά
τθν ζνταξθ του ζργου, αυτό απεντάςςεται και θ τυχόν λθφκείςα
δθμόςια χρθματοδότθςθ επιςτρζφεται εντόκωσ.

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από
αρμόδια δθμόςια αρχι
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6.





Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι νόμιμθ απαλλαγι εξ’ αυτισ ι
Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ, περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ άδειασ λειτουργίασ
Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό /βεβαίωςθ εγγραφισ ςε οικείο Επιμελθτιριο.

ΡΟΣΟΧΘ: Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και
επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια αρχι
ΡΟΣΟΧΘ: Θ άδεια λειτουργίασ ι το πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ εγγραφισ
κα πρζπει να είναι ςε απλά αντίγραφα
7.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν
οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο:
•
•

θ μθ γεωργικι ιδιότθτα των μετόχων του φορζα τθσ επζνδυςθσ.
ότι οι μζτοχοι του φορζα τθσ επζνδυςθσ δεν αποτελοφν μζλοσ
αγροτικισ οικογζνειασ.
ότι ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου του ςυνθμμζνου ςτθν
προκιρυξθ παραρτιματοσ VΛΛΛ «Ραρεμβάςεισ ςτο παραγωγικό
περιβάλλον» και ότι ανικει ι δεν ανικει ςε οικιςμό ΟΡΑΑΧ.
θ επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αποκλειςτικισ
χρθματοδότθςθσ ζργων από το ΕΓΤΑΑ και μπορεί να χρθματοδοτθκεί
από το παρόν πρόγραμμα του ΕΤΡΑ.

•

•

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από
αρμόδια δθμόςια αρχι
8.

Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που ςυνιςτοφν
τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ.
Σθμειϊνεται ότι:
-

-

-

Οι προςφορζσ για τον εξοπλιςμό / λογιςμικό πρζπει να είναι
αναλυτικζσ με αναφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
μθχανθμάτων / εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςυνοδευόμενεσ από ςχετικά
prospectus.
Οι προςφορζσ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν κα πρζπει αναγκαςτικά να
περιλαμβάνουν: ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπό και αναλυτικά τα
περιεχόμενα των παραδοτζων που κα αναπτυχκοφν / εξεταςκοφν.
οι προςφορζσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ κα πρζπει
να φζρουν τα ςτοιχεία του προμθκευτι *ςφραγίδα και υπογραφι, ι
εκτφπωςθ ςελίδασ παραγγελίασ εάν πρόκειται για αγορά μζςω
θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ+, να ζχουν θμερομθνία από τθν
προκιρυξθ τθσ Δράςθσ και μεταγενζςτερθ και να είναι ςε ιςχφ κατά
το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ κακϊσ και για εφλογο χρονικό
διάςτθμα, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου
Επενδυτικοφ Σχεδίου.
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Θ μθ υποβολι αναλυτικϊν και τεκμθριωμζνων προςφορϊν ςφμφωνα με τισ
παραπάνω επιςθμάνςεισ δφναται να οδθγιςει και ςε απόρριψθ τθσ ςχετικισ
δαπάνθσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλά αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ ςε
περίπτωςθ προςφορϊν από θλεκτρονικά καταςτιματα
9.

Ριςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ από διαπιςτευμζνο φορζα (ςε
περίπτωςθ απάντθςθσ με ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ1 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ).
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

10.

Τραπεηικζσ ςυμβάςεισ ςτθν περίπτωςθ που πραγματοποιοφνται on-line
πλθρωμζσ (απάντθςθ ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ3 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ)7.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

11.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο Εκπρόςωπο
τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ Επιχείρθςθσ, ςτθν
οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο:
• ότι ο δικαιοφχοσ ο οποίοσ υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο για
ςυμμετοχι ςτθ δράςθ δεν είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ
πολυκαταςτιματοσ ι «εμπορικοφ κζντρου».
ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από
αρμόδια δθμόςια αρχι

7

Σύμβαζη / αίηηζη για web banking ΔΕΝ αποηελεί έγκσρο δικαιολογηηικό για ηην ηεκμηρίωζη on –line πωλήζεων
σπηρεζιών / προϊόνηων
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7. Ραράρτθμα Ι – Θλεκτρονικό Ερωτθματολόγιο Υποβολισ
Α. Γενικά Στοιχεία δικαιοφχου που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
A.1

Στοιχεία Δικαιοφχου / Τόποσ Υλοποίθςθσ Επζνδυςθσ
Οδόσ – Αρικμόσ
Τ.Κ.

Διεφκυνςθ
Δικαιοφχου /
Τόποσ

Ρεριφζρεια
Νομόσ
Διμοσ
Δθμοτικό
Διαμζριςμα
Τθλζφωνο

Στοιχεία
Επικοινωνίασ

Φαξ
e-mail

Δ.Ο.Υ. Δικαιοφχου
Θμερομθνία Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ Δικαιοφχου
Ρεριοχι
ΟΡΑΑΧ

Ο τόποσ
υλοποίθςθσ
βρίςκεται ςε
περιοχι ΟΡΡΑΧ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

Α.2 Στοιχεία Επιχείρθςθσ
Επωνυμία
Διακριτικόσ Τίτλοσ
Δραςτθριότθτα Επιχείρθςθσ
*Επιλογι νομικισ μορφισ επιχείρθςθσ από λίςτα+
Νομικι Μορφι
Α.Ε.

Ε.Ρ.Ε.

Α.Φ.Μ.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

Ατομικι

(9ψθφία)

Δ.Ο.Υ. Επιχείρθςθσ
Οδόσ – Αρικμόσ
Τ.Κ.
Διεφκυνςθ Ζδρασ
Ρεριφζρεια
Νομόσ
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Α.2 Στοιχεία Επιχείρθςθσ
Διμοσ
Δθμοτικό Διαμζριςμα
Τθλζφωνο 1 (ςτακερό)
Τθλζφωνο 2 (ςτακερό)
Φαξ
Website
e-mail Επιχείρθςθσ
Θμερομθνία Ζναρξθσ
Δραςτθριότθτασ Επιχείρθςθσ
Είδοσ Βιβλίων

A.3

Β’

Γ’

Στοιχεία Νομίμου Εκπροςϊπου Επιχείρθςθσ

Επϊνυμο
Πνομα
ΑΦΜ
Τθλζφωνο
(ςτακερό)
Τθλζφωνο
(κινθτό)
e-mail

Α.4

Στοιχεία Υπεφκυνου Ζργου

Επϊνυμο
Πνομα
ΑΦΜ
Τθλζφωνο
(ςτακερό)
Τθλζφωνο
(κινθτό)
e-mail
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Α.5 Κωδικοί Δραςτθριότθτασ (Κ.Α.Δ.) τουλάχιςτον 4ψιφιοι (2008 κωδικοποίθςθ)
Κ.Α.Δ. Κφριασ Δραςτθριότθτασ επιχείρθςθσ ςφμφωνα με το πλζον πρόςφατο
υποβλθκζν ζντυπο Ε3 ι με βάςθ ςχετικι Διλωςθ μεταβολισ ςτθν αρμόδια Δ.Ο.Υ
(Ρεδίο 705 του Ε3)
Κ.Α.Δ. Μεγαλφτερων Ακακάριςτων Εςόδων ςφμφωνα με το πλζον πρόςφατο
υποβλθκζν ζντυπο Ε3 (Ρεδίο 761 του Ε3)

. .

. .

Α6. Μετοχικι Σφνκεςθ
Α.6

Στοιχεία εταίρων ι μετόχων του Φορζα Επζνδυςθσ

Είδοσ Ρροςϊπου

Φυςικό Ρρόςωπο

Νομικό Ρρόςωπο

Μζτοχοσ εκτόσ Ελλάδοσ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

Ονοματεπϊνυμο ι
Επωνυμία
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ροςοςτό (%)
Νομόσ
Οδόσ – Αρικμόσ
Διεφκυνςθ
Διμοσ
Τ.Κ.
Τθλζφωνο (ςτακερό)
Τθλζφωνο (κινθτό)
Φαξ
e-mail
Κζςθ του Εταίρου /
Μετόχου ςτο Φορζα τθσ
Επζνδυςθσ
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Α7. Συνδεδεμζνεσ Επιχειριςεισ
Α.7

Στοιχεία ςυνδεδεμζνων επιχειριςεων (ποςοςτό ςυμμετοχισ
>=50%)

Συνδεδεμζνοσ Μζτοχοσ ι
Φορζασ

Λίςτα από Α6 ι/και Φορζασ Επζνδυςθσ

Επωνυμία Συνδεδεμζνθσ
Επιχείρθςθσ
Είναι εκτόσ Ελλάδοσ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ροςοςτό ςυμμετοχισ (%)

Α8. Συνεργαηόμενεσ Επιχειριςεισ
Α.8

Στοιχεία ςυνεργαηόμενων επιχειριςεων (ποςοςτό ςυμμετοχισ >=25%
και <50%)

Συνεργαηόμενοσ
Μζτοχοσ ι Φορζασ
Συνεργαηόμενθ
Επιχείρθςθ
Είναι εκτόσ Ελλάδοσ;

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ.
Ροςοςτό ςυμμετοχισ
(%)
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Α9. Συγχρθματοδοτοφμενα προγράμματα
Ζχει ςυμμετάςχει ο φορζασ τθσ επζνδυςθσ ι οι επιχειριςεισ οι οποίεσ αναφζρκθκαν ςτισ ερωτιςεισ Α6, Α7, Α8 ςε επιχορθγοφμενα προγράμματα το
τρζχον και τα δφο (2) προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, που υλοποιικθκαν ι υλοποιοφνται βάςει του κανονιςμοφ Ε.Ε. 1998/2006 τθσ Επιτροπισ τθσ 15θσ
Δεκεμβρίου 2006 ι προγενζςτερου αυτοφ;
ΝΑΛ
ΟΧΛ
Σε περίπτωςθ που απαντιςατε ναι, παρακαλείςκε να ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα που ακολουκεί.
ΑΦΜ
Επωνυμία
Επιχείρθςθσ Επιχείρθςθσ

Ονομαςία
Ρρογράμματοσ

Τρζχουςα Φάςθ
Εξζλιξθσ του ζργου

Φορζασ Χοριγθςθσ
τθσ Ενίςχυςθσ

Θμερομθνία
ζγκριςθσ /
καταβολισ

Συνολικι
εγκεκριμζνθ/καταβλθκείςα
Επιχοριγθςθ (ςε €)

Σφνολο:
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B. Οικονομικά Στοιχεία τθσ Επιχείρθςθσ που υποβάλλει το Επενδυτικό Σχζδιο
B.1

Οικονομικά Στοιχεία τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλει το
Επενδυτικό Σχζδιο

Β1.1

Αρικμόσ απαςχολοφμενων ςε Ετιςιεσ Μονάδεσ Εργαςίασ (ΕΜΕ)

Β1.2

Κφκλοσ Εργαςιϊν (€)

Β1.3

Σφνολο Ενεργθτικοφ (€)

B1.4

Κφκλοσ Εργαςιϊν από Λιανικό εμπόριο (€):

Οικονομικό Ζτοσ
ν-2

Επιχειριςεισ με Βιβλία Β’ κατθγορίασ:
Β1.4.1

Χονδρικι πϊλθςθ εμπορευμάτων (Ε3- πεδίο 263)

Β1.4.2

Λιανικι πϊλθςθ εμπορευμάτων (Ε3 - πεδίο 266)

Β1.4.3

Χονδρικι πϊλθςθ προϊόντων (Ε3 - πεδίο 269)

Β1.4.4

Λιανικι πϊλθςθ προϊόντων (Ε3 - πεδίο 272)

Β1.4.5

Λοιπά ζςοδα δραςτθριότθτασ (Ε3 - πεδίο 273)

Β1.4.6

Σφνολο Εςόδων Εμπορίασ (Ε3 - πεδίο 540)

Β1.4.7

Σφνολο Εςόδων Ραροχισ Υπθρεςιϊν (Ε3 – πεδίο 547)
Επιχειριςεισ με Βιβλία Γ’ κατθγορίασ:

Β1.4.8

Συν. Ρωλιςεισ Χονδρικζσ Εςωτερικοφ (Ε3 – πεδίο 488)

Β1.4.9

Συν. Ρωλιςεισ Λιανικζσ Εςωτερικοφ (Ε3 – πεδίο 863)

Β1.4.10

Συν. Ενδοκοινοτικζσ παραδόςεισ (Ε3 – πεδίο 864)

Β1.4.11

Ρωλιςεισ ςτο Δθμόςιο (Ε3 – πεδίο 866)

Β1.4.12

Συνολ. ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν (Ε3 – πεδίο 459)

Β1.5

Κζρδθ προ φόρων και αποςβζςεων (€)

Β1.6

Αρικμόσ Υποκαταςτθμάτων (Ε3 – πεδίο 061)

Γ. Στοιχεία Επιχειρθματικισ Λειτουργίασ και Απόδοςθσ Δικαιοφχου
Γ.1

Διακζτει ςε ιςχφ ο δικαιοφχοσ τθσ επζνδυςθσ ςφςτθμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
προϊόντων/ διαδικαςιϊν από διαπιςτευμζνο φορζα;
ΝΑΛ

Γ.2

ΟΧΛ

Θ επιχείρθςθ πραγματοποιεί on-line πωλιςεισ αγακϊν; (Ε3 - πεδίο 076)
ΝΑΛ

ΟΧΛ

ν-1

ν
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Γ.3

Θ επιχείρθςθ πραγματοποιεί on-line πλθρωμζσ;
ΝΑΛ

Γ.4

ΟΧΛ

Το κατάςτθμα/ υποκατάςτθμα το οποίο υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο είναι
εγκατεςτθμζνο εντόσ «εμπορικοφ κζντρου» ι πολυκαταςτιματοσ
ΝΑΛ

ΟΧΛ

55

Οδηγός Υποβολής digi-retail

Δ. Κατάταξθ των επενδυτικϊν προτάςεων & βακμολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δικαιοφχου
Ανάλογα με το μζγεκοσ του δικαιοφχου διαμορφϊνονται τα επιτρεπτά επιλζξιμα ποςά
προχπολογιςμοφ των επενδυτικϊν ςχεδίων ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Σθμειϊνεται ότι ςε
κάκε περίπτωςθ ο προχπολογιςμόσ κάκε επενδυτικισ πρόταςθσ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του
μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι
λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεισ κλειςμζνεσ χριςεισ). Στθν περίπτωςθ όπου επιχείρθςθ ςυμμετζχει
ςτθ δράςθ με περιςςότερεσ τθσ μιασ επενδυτικζσ προτάςεισ, τότε το άκροιςμα των προχπολογιςμϊν
των επενδυτικϊν προτάςεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του μζςου όρου του κφκλου εργαςιϊν
των τελευταίων τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων τθσ επιχείρθςθσ (ι λιγότερων, αν δεν υπάρχουν τρεισ
κλειςμζνεσ χριςεισ).

ΡΙΝΑΚΑΣ 8: Κατϊτατα και Ανϊτατα Ροςά Επενδυτικϊν Σχεδίων
ΕΡΙΧΕΙΘΣΘ ΜΕ 0
ΕΓΑΗΟΜΕΝΟΥΣ
8
(0 ΕΜΕ)

ΡΟΛΥ ΜΙΚΘ

ΜΙΚΘ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΘ

5.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

10.000 €

20.000,00 €

80.000,00 €

150.000,00 €

300.000,00 €

500.000,00 €

Στθν ενότθτα αυτι υπολογίηεται και θ βακμολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ δικαιοφχου ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 8 – Ραράρτθμα Λ του Οδθγοφ Αξιολόγθςθσ.
Για τθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων χρθςιμοποιοφνται τρεισ διακριτζσ ομάδεσ κριτθρίων αξιολόγθςθσ. Θ
πρϊτθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ εταιρικισ υπόςταςθσ τθσ επιχείρθςθσ που υποβάλλει
τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ. Θ δεφτερθ ομάδα αντιςτοιχεί ςτθν χρθματο-οικονομικι επίδοςθ τθσ
επιχείρθςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, ι για όςο χρονικό διάςτθμα διακζτει οικονομικά ςτοιχεία
κλειςμζνων διαχειριςτικϊν χριςεων. Θ τρίτθ ομάδα κριτθρίων αντιςτοιχεί ςε γενικότερα ηθτιματα
επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ των επιχειριςεων που υποβάλλουν τθν Αίτθςθ Επιχοριγθςθσ.
Θ τελικι βακμολογία (ΤΒ) τθσ αίτθςθσ προκφπτει από το άκροιςμα των βακμολογοφμενων κριτθρίων
πολλαπλαςιαηόμενο με ςυντελεςτι x2,5. Θ τελικι βακμολογία (ΤΒ) τθσ αίτθςθσ είναι
κανονικοποιθμζνθ ςτθν κλίμακα από 10 ζωσ 100.
Βακμολογία ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ
δικαιοφχου

8

10 ζωσ 100

ΕΜΕ - Εηήζιες Μονάδες Εργαζίας
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Ε. Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου - Χρονοδιάγραμμα
Ε1.1 Τίτλοσ Επενδυτικοφ Σχεδίου

Ε1.2 Τίτλοσ Επενδυτικοφ Σχεδίου (ςτθν αγγλικι)

Ε1.3 Ρεριγραφι Επενδυτικοφ Σχεδίου (όριο 2.500 χαρακτιρεσ)
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Ε1.4 Επιλογι Ενεργειϊν για τθν υλοποίθςθ του Επενδυτικοφ Σχεδίου
ΕΡΙΛΕΞΙΜΘ ΕΝΕΓΕΙΑ
Ε(1): Αναδιοργάνωςθ και εξοικονόμθςθ πόρων, με αξιοποίθςθ
τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
Ε(1).1

Αυτοματοποίθςθ τθσ λιανικισ πϊλθςθσ - Ολοκλθρωμζνθ
διαχείριςθ λιανικισ (κωδικοποίθςθ προϊόντων, διαχείριςθ
κατθγοριϊν προϊόντων, αποκεμάτων, πελατϊν, προμθκευτϊν,
πωλιςεων, διαχείριςθ πωλθτϊν, προςωπικοφ και καναλιϊν/
ςθμείων πϊλθςθσ κλπ).

Ε(1).2

Ζκδοςθ αποδείξεων λιανικισ με θλεκτρονικό τρόπο που
διαςυνδζεται με τθν αποκικθ. Θ ζκδοςθ αποδείξεων γίνεται
υποχρεωτικά με χριςθ φορολογικϊν μθχανιςμϊν (ΕΑΦΔΣΣ) ι
φορολογικϊν εκτυπωτϊν (ΑΔΘΜΕ).

Ε(1).3

Θλεκτρονικι τιμολόγθςθ (e-invoicing) ι/ και θλεκτρονικι ζκδοςθ
αποδείξεων λιανικισ με ταυτόχρονθ θλεκτρονικι αρχειοκζτθςθ
ςφμφωνα με τθν οδθγία 2001/115/ΕΚ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και
τον Ελλθνικό ΚΒΣ.

Ε(1).4

Αυτοματοποιθμζνθ ανταλλαγι πλθροφοριϊν προϊόντων για χριςθ
ςε ενοποιθμζνεσ θλεκτρονικζσ αγορζσ (online aggregators, online
auctions),
οι
οποίεσ
ςυνδυάηουν,
παρουςιάηουν
και
επεξεργάηονται
δεδομζνα
από
πολλοφσ
ανεξάρτθτουσ
προμθκευτζσ.

Ε(1).5

Αυτοματοποίθςθ και θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ αποκικθσ.

Ε(1).6

Τεχνολογίεσ RFID για τθν θλεκτρονικι παρακολοφκθςθ και
διαχείριςθ προϊόντων ςτθν αποκικθ και το κατάςτθμα.

Ε(1).7

Οnline B2B διαςφνδεςθ με προμθκευτζσ με δυνατότθτεσ
αναηιτθςθσ αποκεμάτων, πλθροφόρθςθσ για τιμζσ, χρόνουσ
παράδοςθσ κλπ. με ςκοπό τθν άμεςθ πλθροφόρθςθ των τελικϊν
πελατϊν.

Ε(1).8

Αυτοματοποιθμζνθ online ανταλλαγι πλθροφοριϊν για τθ
διακίνθςθ
και
διακεςιμότθτα
προϊόντων
μεταξφ
υποκαταςτθμάτων, είτε για τθ διαςφνδεςθ ςθμείου λιανικισ με το
κεντρικό κατάςτθμα.

Ε(1).9

Θλεκτρονικι ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ υποκαταςτθμάτων, για
προωκθτικζσ ενζργειεσ (προϊοντικι πλθροφόρθςθ ςχετικά με
τιμοκαταλόγουσ, εκπτϊςεισ, κλπ.)

Ε(1).10

Θλεκτρονικι ςιμανςθ προϊόντων και ραφιϊν (electronic shelf tags)
με δυνατότθτα δυναμικοφ κακοριςμοφ τιμϊν.

Ε(1).11

Διάκεςθ προϊόντων μζςω θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ (e-shop) ι/
και θλεκτρονικοφ marketplace τρίτων, υποχρεωτικϊσ με αςφαλείσ
θλεκτρονικζσ πλθρωμζσ (e-payments), βελτιςτοποίθςθ εμφάνιςθσ
ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ (Search Engine Optimisation), υποχρεωτικι
υλοποίθςθ τουλάχιςτον ςε 2 γλϊςςεσ και θλεκτρονικά κουπόνια.

Ε(1).12

Συςτιματα διαχείριςθσ πλθρωμϊν με πιςτωτικζσ κάρτεσ.

Ε(1).13

Ψθφιακι καταμζτρθςθ του πλικουσ των πελατϊν.

ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΟΕΝΕΓΕΙΑΣ ()
& ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
<=70%
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ΕΡΙΛΕΞΙΜΘ ΕΝΕΓΕΙΑ
Ε(2): Εξωςτρζφεια – προϊκθςθ – διεφρυνςθ κφκλου εργαςιϊν με χριςθ
προθγμζνων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν
Ε(2).1

Ζξυπνεσ κάρτεσ ι
ςυςτιματα επιβράβευςθσ πελατϊν για
προςωποποιθμζνθ προϊκθςθ (loyalty schemes και smart loyalty
cards).

Ε(2).2

Διαδραςτικι προϊκθςθ που αξιοποιεί νζα τεχνολογικά εργαλεία
και πλατφόρμεσ. Ενδεικτικά:
διαδραςτικζσ βιτρίνεσ,
οκόνεσ αφισ για προϊκθςθ προϊόντων,
μζκοδοι προϊκθςθσ που αξιοποιοφν κινθτά τθλζφωνα,
θλεκτρονικοί κατάλογοι,
εξατομικευμζνθ προϊκθςθ προϊόντων.

Ε(2).3

Θλεκτρονικά κουπόνια ι κουπόνια μζςω ςυςκευϊν κινθτισ
επικοινωνίασ (e-coupons, m-coupons)

Ε(2).4

Αξιοποίθςθ επιχειρθματικισ ευφυΐασ για:
- προωκθτικζσ ενζργειεσ
- ανάλυςθ τθσ καταναλωτικισ ςυμπεριφοράσ

Ε(2).5

Ρροϊκθςθ ςυνδυαςμζνθ με γεωγραφικι πλθροφόρθςθ (geolocation services)

Ε(2).6

Ψθφιακι Σιμανςθ για τθν προβολι προϊόντων (Digital signage).

Ε(2).7

Ρροϊκθςθ ςτο Διαδίκτυο. Ενδεικτικά:
Διαδικτυακζσ καμπάνιεσ ενθμζρωςθσ και προβολισ,
βελτιςτοποίθςθ παρουςίασ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ – SEO
εξατομικευμζνθ προϊκθςθ προσ τουσ καταναλωτζσ
αξιοποίθςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ για τθ διεφρυνςθ
του πελατολογίου

Ε(2).8

Εμπλουτιςμόσ θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ με ςυμμετοχι του
καταναλωτι. Ενδεικτικά:
- καταγραφι και διαμοιραςμόσ ςχολίων και προτιμιςεων
πελατϊν (reviews)
- δθμιουργία καταλόγων επικυμθτϊν προϊόντων από τουσ
πελάτεσ (wishlists)
- μοναδικι εγγραφι (single sign-on) από υφιςτάμενα προφίλ
ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ

ΕΡΙΛΟΓΘ ΥΡΟΕΝΕΓΕΙΑΣ ()
& ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ
<=70%
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Ε2. Χρονοδιάγραμμα επζνδυςθσ
Επιλζξιμθ

Ζναρξθ

Διάρκεια

Ενζργεια

(Μινασ)

(Μινεσ)

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

Μ5

Μ6

Μ7

Μ8

Μ9

Μ10

Μ11

Μ12

Ε(1)

Ε(2)
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ΣΤ. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου και ζλεγχοσ δαπανϊν
ΣΤ1. Ανάλυςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου του Επενδυτικοφ Σχεδίου Ενίςχυςθσ

Ρίνακασ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου
Επιλζξιμθ

Κατθγορία

Κατθγορία Επιτρεπόμενθσ

Επιλζξιμα

Αναλυτικι

Μονάδα

ΥποΕνζργεια

Δαπάνθσ

Δαπάνθσ

Κόςτθ

Ρεριγραφι

Μζτρθςθσ

Ροςότθτα

Δαπάνθσ προσ
προμικεια

Συνολικό Κόςτοσ Επζνδυςθσ:

Τιμι

Συνολικό

Επιλζξιμο

Μονάδασ

Κόςτοσ (€)

Ροςό (€)

Ρρομθκευτισ

ΑΦΜ

Αρικμόσ

Θμερομθνία

Ρρομθκευτι

Ρροςφοράσ

Ρροςφοράσ

ΣΤ2. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ επιλζξιμων ενεργειϊν
Ρεριγραφι

Κόςτοσ Ενζργειασ ςε ευρϊ

Πρια Ενζργειασ

Ε(1)
….(υπο-ενζργειεσ)
Ε(2)
…..
Σφνολο Ενεργειϊν Επενδυτικοφ Σχεδίου

>5.000 ευρϊ για «Επιχειριςεισ
9
με 0 ΕΜΕ»
> 10.000 ευρϊ για όλεσ τισ
υπόλοιπεσ Επιχειριςεισ

Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ
Μθ επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ

(Σθμειϊνεται ότι ςτον πίνακα ενεργειϊν κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ και τα όρια που
τίκενται ςτθν παράγραφο 4.7.1 του παρόντοσ οδθγοφ)

ΣΤ3. Συγκεντρωτικόσ πίνακασ δαπανϊν ενεργειϊν
Ρεριγραφι

Κόςτοσ δαπάνθσ ςε ευρϊ

Πρια Δαπανϊν

ΚΔ(1)
….
ΚΔ(2)
…..
ΚΔ(3)
…..
Σφνολο Δαπανϊν Επενδυτικοφ Σχεδίου

>5.000 ευρϊ για «Επιχειριςεισ
12
με 0 ΕΜΕ»
> 10.000 ευρϊ για όλεσ τισ
υπόλοιπεσ επιχειριςεισ

Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ
Μθ επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ

(Σθμειϊνεται ότι ςτον πίνακα δαπανϊν κα πρζπει να τθροφνται όλεσ οι προχποκζςεισ και τα όρια που
τίκενται ςτθν παράγραφο 4.7.1 του παρόντοσ οδθγοφ)

9
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Η. Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ
Α/Α

Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ

1.

Βεβαίωςθ Ζναρξθσ δραςτθριότθτασ τθσ οικείασ Δ.Ο.Υ. ι/ και
ιςοδφναμο ζγγραφο (π.χ. βεβαίωςθ μεταβολισ), από τα οποία θ
«Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.» μπορεί να επιβεβαιϊςει:

Ζντυπθ Υποβολι

• το χρόνο λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
• τθ νομιμότθτα του τόπου υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

Σε περίπτωςθ που θ επζνδυςθ πραγματοποιθκεί ςε υποκατάςτθμα
διαφορετικό από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ τα ανωτζρω ςτοιχεία κα
πρζπει να προςκομιςτοφν υποχρεωτικά και για το υποκατάςτθμα.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλό αντίγραφο
2.

Για τισ Α.Ε. με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ
2. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
3. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ μετοχικισ ςφνκεςθσ (αντίγραφο των
ςελίδων του βιβλίου μετόχων όπου αναγράφεται θ μετοχικι
ςφνκεςθ, κεωρθμζνο από το Διευκφνοντα Σφμβουλο με
θμερομθνία τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ
πρόταςθσ).
4. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται
ςτα πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ,
κα πρζπει να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ
μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΕΡΕ με Γ’ κατθγορίασ βιβλία:
1. ΦΕΚ ςφςταςθσ
2. ΦΕΚ εκπροςϊπθςθσ
3. Ρρόςφατα ςτοιχεία τθσ εταιρικισ ςφνκεςθσ (αντίγραφο των
ςελίδων του βιβλίου εταίρων όπου αναγράφεται θ εταιρικι
ςφνκεςθ, κεωρθμζνο από τον διαχειριςτι με θμερομθνία τθν
θμερομθνία υποβολισ τθσ επενδυτικισ πρόταςθσ).
4. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται
ςτα πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ,
κα πρζπει να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ
μθτρικι εταιρεία.
Για τισ ΟΕ και ΕΕ
1. Λδιωτικό ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ και πιςτοποιθτικό από το
οικείο Ρρωτοδικείο περί μθ τροποποίθςθσ, νόμιμα
δθμοςιευμζνο,
2. Κεωρθμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ του διαχειριςτι ότι
εξακολουκεί να είναι διαχειριςτισ τθσ εταιρίασ και ότι θ
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εταιρικι ςφνκεςθ, όπωσ προκφπτει από το ιδιωτικό
ςυμφωνθτικό ςφςταςθσ, ιςχφει.
3. Οι επιχειριςεισ των οποίων θ δραςτθριότθτα τουσ εντάςςεται
ςτα πλαίςια του Franchise ι λειτουργοφν ωσ αντιπροςωπείεσ,
κα πρζπει να υποβάλλουν και το μεταξφ τουσ ςυμβόλαιο με τθ
μθτρικι εταιρεία
Για τισ ατομικζσ επιχειριςεισ
1. Βεβαίωςθ ζναρξθσ επιτθδεφματοσ του επιχειρθματία και όλεσ
τισ τροποποιιςεισ μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ
επενδυτικισ πρόταςθσ (ταυτίηεται με το δικαιολογθτικό «2»
παραπάνω και δεν υπάρχει υποχρζωςθ υποβολισ του).
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα.
3.

Επιχειριςεισ με υποχρζωςθ ζκδοςθσ ιςολογιςμϊν:
Λςολογιςμοί-αποτελζςματα χριςθσ (μόνο για όςεσ επιχειριςεισ είναι
υποχρεωμζνεσ να ςυντάςςουν) για τισ τρεισ τελευταίεσ κλειςμζνεσ
διαχειριςτικζσ χριςεισ.

Πλεσ οι επιχειριςεισ:
Φορολογικζσ δθλϊςεισ Ε3 για τισ τρεισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ
χριςεισ. Σε περιπτϊςεισ υπερδωδεκάμθνθσ χριςθσ καλό είναι να
υπάρχει ςε πίνακα και διαχωριςμόσ ανά ζτοσ των ςτοιχείων του
κφκλου εργαςιϊν και των κερδϊν προ φόρων και αποςβζςεων με
κατάκεςθ των ςχετικϊν ακροιςτικϊν ιςοηυγίων. Στθν περίπτωςθ όπου
για το τελευταίο οικονομικό ζτοσ δεν υπάρχουν επίςθμα φορολογικά
ςτοιχεία τότε υποβάλλονται
-

-

Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Γ’ κατθγορίασ: Λςοηφγιο
του Δεκεμβρίου τθσ τελευταίασ κλειςμζνθσ διαχειριςτικισ
χριςθσ, ςτοιχεία αποτφπωςθσ των κερδϊν τθσ επιχείρθςθσ
κακϊσ και αποτφπωςθ τθσ β’-βάκμιασ ανάλυςθσ τθσ ομάδασ 7
(για τον προςδιοριςμό πωλιςεων λιανικισ)
Για επιχειριςεισ που τθροφν βιβλία Β’ κατθγορίασ:
Φωτοαντίγραφο
εκκακαριςτικισ
διλωςθσ
ΦΡΑ
ι
φωτοαντίγραφα των υποβαλλόμενων περιοδικϊν του
προθγοφμενου ζτουσ και εκτφπωςθ ανακεφαλαίωςθσ χριςθσ.

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα. Στισ περιπτϊςεισ που αντί των
δθλϊςεων Ε3 υποβάλλονται προςωρινά φορολογικά οικονομικά
ςτοιχεία, τα αντίγραφα κα πρζπει να είναι υπογεγραμμζνα από τον
λογιςτι τθσ επιχείρθςθσ και ςφραγιςμζνα από τθν επιχείρθςθ.
4.

Ζντυπο Ε7 (Απόδοςθ φόρου μιςκωτϊν υπθρεςιϊν) για τισ τρεισ
τελευταίεσ διαχειριςτικζσ χριςεισ. Στο ζντυπο Ε7 κα πρζπει εμφανϊσ
να παρουςιάηονται οι θμζρεσ απαςχόλθςθσ ανά εργαηόμενο τθσ
επιχείρθςθσ. Στθν περίπτωςθ όπου δεν ζχει υποβλθκεί το Ε7 για το
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πλζον πρόςφατο οικονομικό ζτοσ υποβάλλονται οι
προθγοφμενου ζτουσ.

ΑΡΔ του

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα
5.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ, ςτθν οποία κα αναφζρονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο
τθσ επιχείρθςθσ τα παρακάτω:
•

•
•

•
•

•

•

•

•

το ςυγκεκριμζνο επιχειρθματικό ςχζδιο ι μζροσ αυτοφ δεν ζχει
επιχορθγθκεί, ενταχκεί, ι υποβλθκεί προσ ζγκριςθ
χρθματοδότθςθσ ςε άλλο πρόγραμμα που χρθματοδοτείται
από εκνικοφσ ι κοινοτικοφσ πόρουσ.
ζχει υποβάλλει κατά μζγιςτο μία μόνο επενδυτικι πρόταςθ
ανά ΕΡ/ ΡΕΡ τθσ δράςθσ
δεν ζγιναν δαπάνεσ ζργου πριν από το χρόνο ζναρξθσ
επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν, δθλαδι τθν θμερομθνία
επίςθμθσ προκιρυξθσ τθσ δράςθσ «digi-retail»
ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου των Οδθγϊν τθσ Δράςθσ
και ςυμφωνεί με αυτοφσ
ςε περίπτωςθ υποβολισ προςωρινϊν φορολογικϊν ςτοιχείων
για φορολογικά ςτοιχεία και οικονομικά δεδομζνα και τθν
απαςχόλθςθ εργαηομζνων ςτθν επιχείρθςθ, τθροφνται όλοι οι
όροι επιλεξιμότθτασ τθσ ενότθτασ 4.3 του Οδθγοφ Υποβολισ
τθσ δράςθσ «digi-retail»
ότι όλα τα αναγραφόμενα ςτοιχεία που υποβλικθκαν με τθν
θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και τα αναγραφόμενα ςτοιχεία ςτθν
ζντυπθ μορφι με όλα τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά είναι
αλθκι και ακριβι τθ ςτιγμι τθσ υποβολισ τουσ.
ςυμφωνεί και εξουςιοδοτεί τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. να
διαςταυρϊςει τα δθλοφμενα και καταχωρθμζνα ςτοιχεία
θλεκτρονικισ αίτθςθσ του φορζα με οποιονδιποτε Δθμόςιο
Φορζα κρικεί ςκόπιμο ι απαιτθτό.
ςε περίπτωςθ ζγκριςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ του ζργου
ςυμφωνεί ςτθ δθμοςίευςθ τθσ επωνυμίασ τθσ εταιρίασ του,
του τίτλου τθσ πράξθσ και του ποςοφ τθσ δθμόςιασ
χρθματοδότθςθσ, ςτον κατάλογο των δικαιοφχων που
δθμοςιεφεται θλεκτρονικά (τουλάχιςτον ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
«Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» και του ΕΣΡΑ 2007-2013).
Το φψοσ των ενιςχφςεων ιςςονοσ ςθμαςίασ (De minimis) που
ζχει λάβει θ επιχείρθςθ ι πρόκειται να λάβει ςε περίπτωςθ
ζνταξθσ πράξθσ κατά το τρζχον και τα προθγοφμενα δφο (2)
οικονομικά ζτθ (ςυμπεριλαμβανομζνων των ενιςχφςεων από
το ΤΕΜΡΜΕ) από τθν θμερομθνία ζνταξθσ τθσ πρόταςθσ είναι
«……………………..» ευρϊ.
Στην περίπτωςη που η επιχείρηςη δεν ζχει λάβει καμία
ενίςχυςη, θα το αναγράφει ςτην υπεφθυνη δήλωςη.

ΝΑΛ

ΟΧΛ
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•

Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ανακριβειϊν ςτθ αίτθςθ υποβολισ
μετά τθν ζνταξθ του ζργου, αυτό απεντάςςεται και θ τυχόν
λθφκείςα δθμόςια χρθματοδότθςθ επιςτρζφεται εντόκωσ.

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του
αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια αρχι
6.





Άδεια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ ι νόμιμθ απαλλαγι εξ’ αυτισ ι
Υπεφκυνθ Διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ, περί μθ απαίτθςθσ φπαρξθσ άδειασ λειτουργίασ
Ρρόςφατο πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ εγγραφισ ςε οικείο
Επιμελθτιριο.

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Θ Υπεφκυνθ Διλωςθ κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ και
επικυρωμζνθ για το γνιςιο του αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια
αρχι
ΡΟΣΟΧΘ: Θ άδεια λειτουργίασ ι το πιςτοποιθτικό / βεβαίωςθ
εγγραφισ κα πρζπει να είναι ςε απλά αντίγραφα
7.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ, ςτθν οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο:
•

θ μθ γεωργικι ιδιότθτα των μετόχων του φορζα τθσ
επζνδυςθσ.
ότι οι μζτοχοι του φορζα τθσ επζνδυςθσ δεν αποτελοφν μζλοσ
αγροτικισ οικογζνειασ.
ότι ζλαβε ςαφι γνϊςθ του περιεχομζνου του ςυνθμμζνου
ςτθν προκιρυξθ παραρτιματοσ VΛΛΛ «Ραρεμβάςεισ ςτο
παραγωγικό περιβάλλον» και ότι ανικει ι δεν ανικει ςε
οικιςμό ΟΡΑΑΧ.
θ επιχείρθςθ δεν εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ αποκλειςτικισ
χρθματοδότθςθσ ζργων από το ΕΓΤΑΑ και μπορεί να
χρθματοδοτθκεί από το παρόν πρόγραμμα του ΕΤΡΑ.

•
•

•

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του
αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια αρχι
8.

Ρροςφορζσ από τουσ προμθκευτζσ για τισ επιλζξιμεσ δαπάνεσ που
ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ.
Σθμειϊνεται ότι:
-

-

Οι προςφορζσ για τον εξοπλιςμό / λογιςμικό πρζπει να είναι
αναλυτικζσ με αναφορά ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των
μθχανθμάτων / εφαρμογϊν λογιςμικοφ ςυνοδευόμενεσ από
ςχετικά prospectus.
Οι προςφορζσ για τθν εκπόνθςθ μελετϊν κα πρζπει
αναγκαςτικά να περιλαμβάνουν: ανάλυςθ κόςτουσ, ςκοπό και
αναλυτικά τα περιεχόμενα των παραδοτζων που κα
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-

αναπτυχκοφν / εξεταςκοφν.
οι προςφορζσ που ςυνιςτοφν τθν προτεινόμενθ επζνδυςθ κα
πρζπει να φζρουν τα ςτοιχεία του προμθκευτι *ςφραγίδα και
υπογραφι, ι εκτφπωςθ ςελίδασ παραγγελίασ εάν πρόκειται
για αγορά μζςω θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ+, να ζχουν
θμερομθνία από τθν προκιρυξθ τθσ Δράςθσ και μεταγενζςτερθ
και να είναι ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ πρόταςθσ
κακϊσ και για εφλογο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να
διαςφαλίηεται θ υλοποίθςθ του προτεινόμενου Επενδυτικοφ
Σχεδίου.

Θ μθ υποβολι αναλυτικϊν και τεκμθριωμζνων προςφορϊν ςφμφωνα
με τισ παραπάνω επιςθμάνςεισ δφναται να οδθγιςει και ςε απόρριψθ
τθσ ςχετικισ δαπάνθσ.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε πρωτότυπθ μορφι ι απλά αντίγραφα ι εκτυπϊςεισ ςε
περίπτωςθ προςφορϊν από θλεκτρονικά καταςτιματα
9.

Ριςτοποιθτικό διαχείριςθσ ποιότθτασ ςε ιςχφ από διαπιςτευμζνο
φορζα (ςε περίπτωςθ απάντθςθσ με ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ1 του
εντφπου υποβολισ αίτθςθσ).

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΝΑΛ

ΟΧΛ

ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα
10.

Τραπεηικζσ ςυμβάςεισ ςτθν περίπτωςθ που πραγματοποιοφνται on-line
πλθρωμζσ (απάντθςθ ‘ΝΑΛ’ ςτθν ερϊτθςθ Γ3 του εντφπου υποβολισ
αίτθςθσ)10.
ΡΟΣΟΧΘ: Σε απλά αντίγραφα

11.

Υπεφκυνθ διλωςθ Ν. 1599/86 υπογεγραμμζνθ από τον Νόμιμο
Εκπρόςωπο τθσ Επιχείρθςθσ, και ςφραγιςμζνθ με τθ ςφραγίδα τθσ
Επιχείρθςθσ, ςτθν οποία κα δθλϊνονται από τον νόμιμο εκπρόςωπο:
•

ότι ο δικαιοφχοσ ο οποίοσ υποβάλλει επενδυτικό ςχζδιο για
ςυμμετοχι ςτθ δράςθ δεν είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ
πολυκαταςτιματοσ ι «εμπορικοφ κζντρου».

ΡΟΣΟΧΘ: Ρρωτότυπθ και επικυρωμζνθ για το γνιςιο του
αντιγράφου από αρμόδια δθμόςια αρχι

10

Σύμβαζη / αίηηζη για web banking ΔΕΝ αποηελεί έγκσρο δικαιολογηηικό για ηην ηεκμηρίωζη on –line πωλήζεων σπηρεζιών /
προϊόνηων
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8. Ραράρτθμα ΙΙ- Υπεφκυνθ Διλωςθ 1 / Δικαιολογθτικό Νο 5
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα Παηέρα:

Επώνσμο Παηέρα:

Όνομα Μηηέρας:

Επώνσμο Μηηέρας:

Αριθ. Δελη. Τασηόηηηας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννηζης(2):

Τόπος Γέννηζης:

Τόπος Καηοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νζη Ηλεκηρ.
Τατσδρομείοσ
(Εmail):

Fax:

(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986, δειώλσ
σο
Νόκηκνο Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

1. Τν ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ή κέξνο απηνύ δελ έρεη επηρνξεγεζεί, εληαρζεί, ή ππνβιεζεί
πξνο έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο ζε άιιν πξόγξακκα πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από εζληθνύο ή θνηλνηηθνύο
πόξνπο.
2. Έρσ ππνβάιιεη θαηά κέγηζην κία κόλν επελδπηηθή πξόηαζε αλά ΕΠ/ ΠΕΠ ηεο δξάζεο.
3. Δελ έγηλαλ δαπάλεο έξγνπ πξηλ από ην ρξόλν έλαξμεο ηεο επηιεμηκόηεηαο ησλ δαπαλώλ, δειαδή ηελ
εκεξνκελία ηεο επίζεκεο πξνθήξπμεο ηεο δξάζεο «digi-retail».
4. Έιαβα ζαθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ Οδεγώλ ηεο Δξάζεο θαη ζπκθσλώ κε απηνύο.
5. Σε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζσξηλώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ γηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη νηθνλνκηθά
δεδνκέλα θαη ηελ απαζρόιεζε εξγαδνκέλσλ ζηελ επηρείξεζε, ηεξνύληαη όινη νη όξνη επηιεμηκόηεηαο
ηεο ελόηεηαο 4.3 ηνπ Οδεγνύ Υπνβνιήο ηεο δξάζεο «digi-retail».
6. Όια ηα αλαγξαθόκελα ζηνηρεία πνπ ππνβιήζεθαλ κε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή θαζώο θαη ηα
αλαγξαθόκελα ζηνηρεία ζηελ έληππε κνξθή κε όια ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά είλαη αιεζή θαη
αθξηβή ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηνπο.
7. Σπκθσλώ θαη εμνπζηνδνηώ ηελ Χεθηαθέο Εληζρύζεηο Α.Ε. λα δηαζηαπξώζεη ηα δεινύκελα θαη
θαηαρσξεκέλα ζηνηρεία ειεθηξνληθήο αίηεζεο ηνπ θνξέα κε νπνηνλδήπνηε Δεκόζην Φνξέα θξηζεί
ζθόπηκν ή απαηηεηό.
(4)

(σελ. 1 από 2 Υπεύθυνης Δήλωσης)
(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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8. Σε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ ζπκθσλώ ζηε δεκνζίεπζε ηεο επσλπκίαο ηεο
εηαηξίαο, ηνπ ηίηινπ ηεο πξάμεο θαη ηνπ πνζνύ ηεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο, ζηνλ θαηάινγν ησλ
δηθαηνύρσλ πνπ δεκνζηεύεηαη ειεθηξνληθά (ηνπιάρηζηνλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο «Χεθηαθέο Εληζρύζεηο
ΑΕ» θαη ηνπ ΕΣΠΑ 2007-2013).
9. Τν ύςνο ησλ εληζρύζεσλ ήζζνλνο ζεκαζίαο (De Minimis) πνπ έρεη ιάβεη ε επηρείξεζε ή πξόθεηηαη λα
ιάβεη ζε πεξίπησζε έληαμεο πξάμεο θαηά ην ηξέρνλ θαη ηα δύν (2) πξνεγνύκελα νηθνλνκηθά έηε
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εληζρύζεσλ από ην ΤΕΜΠΜΕ) από ηελ εκεξνκελία έληαμεο ηεο πξόηαζεο
είλαη «……………………..» επξώ

Ή
ε Επηρείξεζε δελ έρεη ιάβεη θακία ελίζρπζε

10. Σπκθσλώ όηη ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο αλαθξηβεηώλ ζηε αίηεζε ππνβνιήο κεηά ηελ έληαμε ηνπ
έξγνπ, απηό απεληάζζεηαη θαη ε ηπρόλ ιεθζείζα δεκόζηα ρξεκαηνδόηεζε επηζηξέθεηαη εληόθσο.

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραθή)

(σελ. 2 από 2 Υπεύθυνης Δήλωσης)

69

Οδηγός Υποβολής digi-retail

5. Ραράρτθμα ΙΙ- Υπεφκυνθ Διλωςθ 2 / Δικαιολογθτικό Νο 6
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα Παηέρα:

Επώνσμο Παηέρα:

Όνομα Μηηέρας:

Επώνσμο Μηηέρας:

Αριθ. Δελη. Τασηόηηηας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννηζης(2):

Τόπος Γέννηζης:

Τόπος Καηοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νζη Ηλεκηρ.
Τατσδρομείοσ
(Εmail):

Fax:
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

1. Δελ απαηηείηαη ύπαξμε άδεηαο ιεηηνπξγίαο γηα ηελ επηρείξεζε κε επσλπκία «…………………………..»,
ΑΦΜ ……………………. Δ.Ο.Υ. ………………………
(4)

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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10. Ραράρτθμα ΙΙ- Υπεφκυνθ Διλωςθ 3 / Δικαιολογθτικό Νο 7
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα Παηέρα:

Επώνσμο Παηέρα:

Όνομα Μηηέρας:

Επώνσμο Μηηέρας:

Αριθ. Δελη. Τασηόηηηας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννηζης(2):

Τόπος Γέννηζης:

Τόπος Καηοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νζη Ηλεκηρ.
Τατσδρομείοσ
(Εmail):

Fax:
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

1. Οη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο δελ έρνπλ γεσξγηθή ηδηόηεηα
2. Οη κέηνρνη ηνπ θνξέα ηεο επέλδπζεο δελ απνηεινύλ κέινο αγξνηηθήο νηθνγέλεηαο.
3. Έιαβα ζαθή γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζπλεκκέλνπ ζηελ πξνθήξπμε παξαξηήκαηνο VΙΙΙ
«Παξεκβάζεηο ζην παξαγσγηθό πεξηβάιινλ» θαη όηη αλήθσ / δελ αλήθσ ζε νηθηζκό ΟΠΑΑΦ.
4. Η επηρείξεζε δελ εκπίπηεη ζηηο πεξηπηώζεηο απνθιεηζηηθήο ρξεκαηνδόηεζεο έξγσλ από ην ΕΓΤΑΑ θαη
κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεζεί από ην παξόλ πξόγξακκα ηνπ ΕΤΠΑ.
(4)

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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11. Ραράρτθμα ΙΙΙ- Υπεφκυνθ Διλωςθ 4 / Δικαιολογθτικό Νο 11
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)

Η ακρίβεια ηων ζηοιχείων που υποβάλλονηαι με αυηή ηη δήλωζη μπορεί να ελεγχθεί με βάζη ηο αρχείο άλλων υπηρεζιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
Προς(1):

Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ

Ο – Η Όνομα:

Επώνσμο:

Όνομα Παηέρα:

Επώνσμο Παηέρα:

Όνομα Μηηέρας:

Επώνσμο Μηηέρας:

Αριθ. Δελη. Τασηόηηηας:

Α.Φ.Μ:

Ημερομηνία γέννηζης(2):

Τόπος Γέννηζης:

Τόπος Καηοικίας:
Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νζη Ηλεκηρ.
Τατσδρομείοσ
(Εmail):

Fax:
(3)

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο , πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ
22
ηνπ
Ν.
1599/1986,
δειώλσ
σο
Νόκηκνο
Εθπξόζσπνο
ηεο
επηρείξεζεο
κε
επσλπκία
«…………………………………………………..» θαη ΑΦΜ «……………………………….» όηη:

1. Ο δηθαηνύρνο (θαηάζηεκα ή ππνθαηάζηεκα) ν νπνίνο ππνβάιιεη επελδπηηθό ζρέδην γηα ζπκκεηνρή ζηε
δξάζε δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληόο πνιπθαηαζηήκαηνο ή «εκπνξηθνύ θέληξνπ».
(4)

Ημερομηνία:

……….20……

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραθή)

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε.
(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.
(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8
ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηόλ ηνπ ή ζε
άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηώλ.
(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληύπνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεοαίηεζεο ζπκκεηνρήο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ δεινύζα
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12. Ραράρτθμα IV – Ζλεγχοσ επιλεξιμότθτασ ΚΑΔ μεγαλφτερων
εςόδων
Επιλζξιμεσ επιχειριςεισ κεωροφνται οι επιχειριςεισ με δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί τουλάχιςτον ςε
ζναν από τουσ κωδικοφσ Κ.Α.Δ. 2008 (NACE—ανακεϊρθςθ 2 όπωσ ιςχφει) που αντιςτοιχοφν ςτον κλάδο
του Λιανικοφ Εμπορίου. Για τον ζλεγχο κάλυψθσ του παρόντοσ κριτθρίου εξετάηονται οι Κ.Α.Δ. των
πεδίων «Κωδικόσ Αρικμόσ Κφριασ Δραςτθριότθτασ Ζδρασ» (Ρεδίο 705) ι «Κ.Α.Δ. που αντιςτοιχεί ςτα
μεγαλφτερα ακακάριςτα ζςοδα» (Ρεδίο 761) του πλζον πρόςφατου φορολογικοφ εντφπου Ε3 τθσ
επιχείρθςθσ. Ζνασ τουλάχιςτον από τουσ δφο αυτοφσ Κ.Α.Δ. κα πρζπει να ανικει ςτον κλάδο του
λιανεμπορίου και κανείσ από αυτοφσ να μθν εξαιρείται, ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτθν
παράγραφο 4.3.2. του παρόντοσ Οδθγοφ (ςελ.13).
Στθν περίπτωςθ που θ κάλυψθ του παρόντοσ κριτθρίου βαςίηεται αποκλειςτικά ςτο γεγονόσ ότι ο
«Κ.Α.Δ που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ζςοδα» (κωδ. 761) ανικει ςε κλάδο του λιανεμπορίου (εκτόσ
των εξαιρζςεων), τότε αυτό κα επιβεβαιϊνεται από τθν Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε. από τα δθλωκζντα
ςτοιχεία ςτο ζντυπο Ε3.
Θ «Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ ΑΕ» κα επιβεβαιϊνουν το παραπάνω κριτιριο ωσ εξισ:




ςτθν περίπτωςθ των δικαιοφχων με βιβλία Β’ κατθγορίασ, το άκροιςμα των Ακακάριςτων
Εςόδων από «λιανικι πϊλθςθ εμπορευμάτων» (Ρεδίο 266) και «λιανικι πϊλθςθ προϊόντων»
(Ρεδίο 272) δια του ακροίςματοσ των πεδίων «Σφνολο Εςόδων Εμπορίασ» (Ρεδίο 540) και
«Σφνολο Εςόδων Ραροχισ Υπθρεςιϊν» (Ρεδίο 547) του πλζον πρόςφατου εντφπου Ε3, κα
πρζπει να υπερβαίνει κάκε άλλο κλάςμα που προκφπτει από τθ διαίρεςθ κακενόσ εκ των
πεδίων 263 (χονδρικι πϊλθςθ εμπορευμάτων) ι 269 (χονδρικι πϊλθςθ προϊόντων) ι 273
(λοιπά ζςοδα δραςτθριότθτασ) ι 279 (υπθρεςίεσ προσ το Δθμόςιο) ι τα πεδία 276 ι 519 ι 282
με το άκροιςμα των «Σφνολο των Εςόδων Εμπορίασ» (Ρεδίο 540) και «Σφνολο Εςόδων
Ραροχισ Υπθρεςιϊν» (πεδίο 547) του Ε3.
ςτθν περίπτωςθ των δικαιοφχων με βιβλία Γ’ κατθγορίασ, το «Σφνολο των Ρωλιςεων Λιανικισ
Εςωτερικοφ» (Ρεδίο 863) κα πρζπει να είναι μεγαλφτερο κατ’ απόλυτθ τιμι τόςο από τισ
«Χονδρικζσ Ρωλιςεισ Εςωτερικοφ» (Ρεδίο 488) όςο και από τισ «Ενδοκοινοτικζσ Ραραδόςεισ»
(Ρεδίο 864), τισ «Ρωλιςεισ ςτο Δθμόςιο» (Ρεδίο 866), κακϊσ και από το πεδίο 459 (ςυνολικά
ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν) του πλζον πρόςφατου Ε3 .

Αν τα παραπάνω δεν επαλθκεφονται, τότε θ επιχείρθςθ κεωρείται ότι δεν πλθροί το κριτιριο του «ΚΑΔ
που αντιςτοιχεί ςτα μεγαλφτερα ζςοδα είναι ΚΑΔ λιανικισ».
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13. Ραράρτθμα V - Κανονιςμόσ Ε.Ε. 1998/2006 – De Minimis
(Βλ. ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο)
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14. Ραράρτθμα VΙ - Κωδικοί δραςτθριοτιτων κατά ΚΑΔ που δεν είναι
επιλζξιμοι για ςυμμετοχι ςτθ Δράςθ λόγω του κανόνα De Minimis
ΜΘ ΕΡΙΛΕΞΙΜΟΙ
Κ.Α.Δ. 2008
01.1
01.2
01.3
01.4
01.5
01.6

01.7

ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΑΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

Καλλιζργεια μθ πολυετϊν φυτϊν.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

02.10.30.01
02.10.30.02
02.30.20
02.30.30

05
08.92
84
97
99

Ρολλαπλαςιαςμόσ Φυτϊν
Ηωικι παραγωγι
Μικτζσ γεωργοκτθνοτροφικζσ
δραςτθριότθτεσ
Υποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία
δραςτθριότθτεσ και δραςτθριότθτεσ μετά τθ
ςυγκομιδι
Κιρα, τοποκζτθςθ παγίδων και ςυναφείσ
δραςτθριότθτεσ
Καλλιζργεια δαςυλλίων για περιοδικι
ξυλεία προσ παραςκευι χαρτοπολτοφ
Καλλιζργεια φυτϊριων ελάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

Συλλογι φυςικοφ φελλοφ, που διακζτεται
ακατζργαςτοσ ι με απλι κατεργαςία
Συλλογι μερϊν φυτϊν, χορταριϊν, βρφων
και λειχινων, κατάλλθλων για διακοςμθτικι
χριςθ
Υπθρεςίεσ μεταφοράσ κορμϊν δζντρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΚΑΤΘΓΟΙΕΣ
ΤΟΥ

Αλιεία και υδατοκαλλιζργεια

02.40.10.06
03

Ρολυετείσ καλλιζργειεσ

Εξόρυξθ άνκρακα και λιγνίτθ
Εξόρυξθ τφρφθσ
Δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα· υποχρεωτικι
κοινωνικι αςφάλιςθ
Δραςτθριότθτεσ νοικοκυριϊν ωσ εργοδοτϊν
οικιακοφ προςωπικοφ
Δραςτθριότθτεσ εξωχϊριων οργανιςμϊν και
φορζων
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15. Ραράρτθμα VΙΙ – Ραρεμβάςεισ ςτο Ραραγωγικό Ρεριβάλλον
(κλάδοι που ςυγχρθματοδοτοφνται αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ)
Οι παρεμβάςεισ ςτο Ραραγωγικό Ρεριβάλλον, ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του άξονα 3 του ΡΑΑ, που
αφορά ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονομίασ και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ
αγροτικζσ περιοχζσ, ςυνδζονται µε μζτρα τα οποία περιλαμβάνουν:
- διαφοροποίθςθ προσ µθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ
- ςτιριξθ για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ πολφ μικρϊν επιχειριςεων (όπωσ αυτζσ ορίηονται
ςτθ ςφςταςθ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ)
- ενκάρρυνςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων.
Τα κριτιρια διαχωριςμοφ, οι όροι και οι προχποκζςεισ, για παρεμβάςεισ από γεωργοφσ και µθ
γεωργοφσ, ςτισ περιοχζσ εφαρμογισ του Άξονα 3 του ΡΑΑ, ορίηονται ςτα παρακάτω ςθμεία.
Διαφοροποίθςθ προσ µθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ - Επενδφςεισ από γεωργοφσ
Οι γεωργοί, όπωσ θ ιδιότθτα αυτι προςδιορίηεται από το εκάςτοτε Εκνικό κεςμικό πλαίςιο, οι
αςφαλιςμζνοι ςτον ΟΓΑ και τα µζλθ των νοικοκυριϊν τουσ, μποροφν να χρθματοδοτθκοφν µόνο από
το ΕΓΤΑΑ (ςφμφωνα µε τον Καν. 1698/2005) για τθ δθμιουργία, τον εκςυγχρονιςμό και τθν επζκταςθ
πολφ μικρϊν επιχειριςεων, κατά τθν ζννοια τθσ ςφςταςθσ 2003/361/ΕΚ τθσ Επιτροπισ.
Ενδεικτικζσ δράςεισ είναι οι εξισ:
• Μικρισ δυναμικότθτασ υποδομζσ διανυκτζρευςθσ, ζωσ 40 κλίνεσ
• Χϊροι εςτίαςθσ και αναψυχισ
• Επιςκζψιμα αγροκτιματα
• Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ του τουριςμοφ τθσ υπαίκρου (π.χ.
εναλλακτικζσ μορφζσ τουριςμοφ, ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, χϊροι ακλοπαιδιϊν, χϊροι
γευςιγνωςίασ κλπ.).
• Οικοτεχνία, χειροτεχνία, παραγωγι ειδϊν παραδοςιακισ τζχνθσ, βιοτεχνικζσ μονάδεσ
• Επιχειριςεισ παροχισ υπθρεςιϊν
• Επιχειριςεισ παραγωγισ ειδϊν διατροφισ μετά τθν αϋ μεταποίθςθ
• Βελτίωςθ επιχειριςεων προσ τθν κατεφκυνςθ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, εκτόσ των
όςων προβλζπονται από τθ νομοκεςία (π.χ. φωτοβολταϊκά, αξιοποίθςθ βιομάηασ µε ςκοπό τθν
ίδια κατανάλωςθ ΑΡΕ, γεωκερμίασ κλπ.).
Κα ςυγχρθματοδοτθκοφν επίςθσ ενζργειεσ για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθµάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ
και απόκτθςθ ποιοτικϊν ςθµάτων.
Πςον αφορά τισ επενδφςεισ από γεωργοφσ ςτον τουριςµό, αυτζσ χρθµατοδοτοφνται αποκλειςτικά
από το ΕΓΤΑΑ, µζχρι φψουσ ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ 600.000 ευρϊ. Μεγαλφτερου ςυνολικοφ
προχπολογιςµοφ επενδφςεισ ςτον τοµζα του τουριςµοφ, κα ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΡΑ.
Επίςθσ, οι παρεµβάςεισ από γεωργοφσ ςτθ µεταποίθςθ και τισ υπθρεςίεσ χρθµατοδοτοφνται
αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ, µζχρι φψουσ ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ 300.000 ευρϊ. Μεγαλφτερου
ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ επενδφςεισ ςτουσ τοµείσ τθσ µεταποίθςθσ και των υπθρεςιϊν, κα
ςυγχρθματοδοτθκοφν από το ΕΤΡΑ.
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∆ιαφοροποίθςθ τθσ αγροτικισ οικονοµίασ / Επενδφςεισ από µθ γεωργοφσ
Βαςικζσ αρχζσ που κα διζπουν τα κριτιρια διαχωριςµοφ για επενδφςεισ από µθ γεωργοφσ, όπωσ
ορίςκθκαν ανωτζρω, ςτουσ τοµείσ τθσ µεταποίθςθσ, εµπορίασ, υπθρεςιϊν και τουριςµοφ είναι οι
παρακάτω:






Γεωγραφικό κριτιριο. Για τισ περιοχζσ εφαρµογισ των Ολοκλθρωµζνων Ρρογραµµάτων
Ανάπτυξθσ Αγροτικοφ Χϊρου (ΟΡΑΑΧ), που κα είναι ορεινζσ και µειονεκτικζσ, κατά τθν ζννοια
του Καν.1698/05 και που κα προςδιοριςτοφν µετά τθν ςυνεξζταςθ µιασ ςειράσ παραµζτρων, θ
χρθµατοδότθςθ αντίςτοιχων επενδφςεων κα γίνει από το ΕΓΤΑΑ. Θ χρθµατοδότθςθ από το
ΕΓΤΑΑ δεν κα αφορά ςε ∆θµοτικά ∆ιαµερίςµατα άνω των 3.000 κατοίκων.
Φψοσ Ρροχπολογιςµοφ. Στισ παραπάνω περιοχζσ, οι παρεµβάςεισ ςτθ µεταποίθςθ και τισ
υπθρεςίεσ από το ΕΓΤΑΑ δεν κα υπερβαίνουν τισ 300.000 € (ςυνολικόσ προχπολογιςµόσ). Οι
επενδφςεισ ςτον τουριςµό για ίδρυςθ και εκςυγχρονιςµό µε αφξθςθ δυναµικότθτασ (µε
προςκικθ κακ’ φψοσ και κατ’ επζκταςθ) χρθµατοδοτοφνται, για τισ ίδιεσ περιοχζσ,
αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ και µζχρι φψουσ ςυνολικοφ προχπολογιςµοφ 600.000€.
Κλαδικό κριτιριο. Θ εξειδίκευςθ του κριτθρίου αυτοφ, ςτουσ κλάδουσ τθσ µεταποίθςθσ,
εµπορίου και υπθρεςιϊν, παρουςιάηεται ςτον παρακάτω πίνακα, ο οποίοσ αφορά ςτουσ
κλάδουσ/παρεµβάςεισ που κα ςυγχρθματοδοτθκοφν αποκλειςτικά από το ΕΓΤΑΑ.

Κωδικόσ
11
ΣΤΑΚΟΔ

11

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΛΑΔΟΥ

153.3

Ραραγωγι ηαχαρωδϊν προϊόντων από φροφτα και λαχανικά

158.1

Αρτοποιία, παραγωγι νωπϊν ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ

158.2

Ραραγωγι φρυγανιϊν, μπιςκότων, παραγωγι διατθροφμενων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ

158.4

Ραραγωγι κακάου, ςοκολάτασ και ηαχαρωτϊν

158.5

Ραραγωγι μακαρονιϊν, λαηανιϊν, κουςκοφσ και παρόμοιων αλευρωδϊν προϊόντων

158.6

Επεξεργαςία τςαγιοφ και καφζ

158.9

Ραραγωγι άλλων ειδϊν διατροφισ μ.α.κ.

159.1

Ραραγωγι αποςταγμζνων αλκοολοφχων ποτϊν

172

Υφαντιρια

175.1

Ταπθτουργία

182.1

Καταςκευι ενδυμάτων εργαςίασ

192.0

Καταςκευι ειδϊν ταξιδίου, τςαντϊν και παρόμοιων ειδϊν, ειδϊν ςελοποιίασ και
ςαγματοποιίασ

201.0

Ρριόνιςμα, πλάνιςμα και εμποτιςμόσ ξφλου

203.0

Καταςκευι ξυλουργικϊν προϊόντων για τθν οικοδομικι

205.2

Καταςκευι ειδϊν από φελλό και ειδϊν καλακοποιίασ και ςπαρτοπλεκτικι

212.1

Καταςκευι κυματοειδοφσ χαρτιοφ και χαρτονιοφ και ειδϊν ςυςκευαςίασ από χαρτί και
χαρτόνι.

Σηαηηζηηθή Ταμηλόκεζε ησλ Κιάδσλ Οηθνλνκηθήο Δξαζηεξηόηεηαο, Εζληθή Σηαηηζηηθή Υπεξεζία ηεο Ειιάδαο.
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241.4

Ραραγωγι άλλων οργανικϊν βαςικϊν χθμικϊν ουςιϊν (παραγωγι ξυλάνκρακα)

245.1

Ραραγωγι ςαπουνιϊν και απορρυπαντικϊν, προϊόντων κακαριςμοφ και ςτίλβωςθσ

246.3

Ραραγωγι αικζριων ελαίων

261.3

Καταςκευι κοίλου γυαλιοφ

262.1

Καταςκευι κεραμικϊν ειδϊν οικιακισ χριςθσ και κεραμικϊν διακοςμθτικϊν ειδϊν

262.5

Καταςκευι άλλων κεραμικϊν προϊόντων

286.1

Καταςκευι ειδϊν μαχαιροποιίασ

286.2

Καταςκευι εργαλείων

293.9

Καταςκευι άλλων γεωργικϊν και δαςοκομικϊν μθχανθμάτων

361.1

Καταςκευι καρεκλϊν και κακιςμάτων

361.2

Καταςκευι άλλων επίπλων για γραφεία και καταςτιματα

361.3

Καταςκευι άλλων επίπλων κουηίνασ

361.4

Καταςκευι άλλων επίπλων

362.9

Καταςκευι κοςμθμάτων και ςυναφϊν ειδϊν

363.0

Καταςκευι μουςικϊν οργάνων

521.2

Ραντοπωλεία

522.5

Λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδϊν και λοιπϊν ποτϊν

525.5

Λιανικό εμπόριο αναμνθςτικϊν ειδϊν και ειδϊν λαϊκισ τζχνθσ

528.1

Επιςκευι υποδθμάτων κάκε είδουσ και άλλων δερμάτινων ειδϊν

923.1

Καλλιτεχνικι και λογοτεχνικι δθμιουργία και ερμθνεία

923.2

Εκμετάλλευςθ αικουςϊν κεαμάτων και ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ

923.3

Υπαίκριεσ ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ και πάρκα αναψυχισ

930.1

Ρλφςιμο και ςτεγνό κακάριςμα κλωςτοχφαντουργικϊν και γοφνινων προϊόντων

930.2

Δραςτθριότθτεσ κομμωτθρίων, κουρείων

930.4

Δραςτθριότθτεσ ςχετικζσ με τθ φυςικι ευεξία
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16. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΘΜΩΝ & ∆ΘΜΟΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΜΕΙΣΜΑΤΩΝ ΟΡΑΑΧ
(ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΕΙΟ∆Ο 2007 – 2013)
∆ιµοι νοµοφ Αιτωλοακαρνανίασ
1. ∆ιµοσ Αλυηίασ
2. ∆ιµοσ Αµφιλοχίασ (∆.∆. Αµπελάκι, Ανοιξιάτικο,
Βαρετάδα)
3. ∆ιµοσ Ανακτορίου (εκτόσ του ∆.∆. Βονίτςθσ)
4. ∆ιµοσ Αποδοτίασ
5. ∆ιµοσ Αςτακοφ
6. ∆ιµοσ Κζρµου
7. ∆ιµοσ Λνάχου
8. ∆ιµοσ Ραλαίρου
9. ∆ιµοσ Μεδεϊνοσ
10. ∆ιµοσ Μενιδίου (∆.∆. Φλωριάδα)
11. ∆ιµοσ Ναυπάκτου (∆.∆. Αφροξυλιά, Βοµβοκοφ,
Βλαχοµάνδρασ, ∆άφνθ,
Μαµουλάδα, Νεόκαςτρο, Ραλαιοχωράκι, Ριτςιναιίκα,
ιγάνι, Σκάλα)
12. ∆ιµοσ Ραναιτωλικοφ
13. ∆ιµοσ Ραραβόλασ
14. ∆ιµοσ Ραρακαµπυλίων
15. ∆ιµοσ Ρλατάνου
16. ∆ιµοσ Ρυλλινθσ
17. ∆ιµοσ Στράτου (∆.∆. Καςτράκι)
18. ∆ιµοσ Φυτειϊν
∆ιµοι νοµοφ Αργολίδασ
1. ∆ιµοσ Αςκλθπιείου (∆∆ Λυγουριοφ. Αγ. ∆θµθτρίου,
Αδαµίου, Αρκαδικοφ)
2. ∆ιµοσ Επιδαφρου
3. ∆ιµοσ Ερµιόνθσ
4. ∆ιµοσ Κρανιδίου (εκτόσ ∆.∆. Κρανιδίου)
5. ∆ιµοσ Μιδζασ (∆∆ Αραχναίου, Μιδζασ)
6. ∆ιµοσ Μυκθναίων (∆∆ Ρρόςυµνασ, Λιµνϊν)
∆ιµοι νοµοφ Αρκαδίασ
1. ∆ιµοσ Τυροφ
2. ∆ιµοσ Βαλτετςίου
3. ∆ιµοσ Βόρειασ Κυνουρίασ (∆∆ Άςτρουσ, Αγ. Σοφίασ, Αγ.
Γεωργίου, Αγ.Ρζτρου, Βερβενϊν, ∆ολιανϊν, Ζλατου,
Καράτουλα, Καςτανίτςασ, Καςτρίου, Κουτροφφων,
Μελίγουσ, Μεςοράχθσ, Νζασ Χϊρασ, Ξθροπθγαδίου,
Ρερδικόβρυςθσ, Ρλατανάσ, Ρλατάνου, Ρράςτου, Σίταινασ,
Στόλου, Χαράδρου, Ωριάσ, Κορακοβουνίου, Αγ. Ανδρζα)
4. ∆ιµοσ Θραίασ
5. ∆ιµοσ Κλείτοροσ
6. ∆ιµοσ Κοντοβαηαίνθσ
7. ∆ιµοσ Λαγκαδίων
8. ∆ιµοσ Λεωνιδίου
9. ∆ιµοσ Τροπαίων
10. ∆ιµοσ Φαλαιςίασ
11. Κ. Κοςµά
∆ιµοι νοµοφ Άρτασ
1. ∆ιµοσ Αγνάντων
2. ∆ιµοσ Ακαµανίασ
3. ∆ιµοσ Γεωργίου Καραϊςκάκθ
4. ∆ιµοσ Θρακλείασ
5. ∆ιµοσ Ξθροβουνίου
6. ∆ιµοσ Ρζτα

7.
8.
9.

∆ιµοσ Τετραφυλίασ
Κ. Κεοδωριανϊν
Κ. Μελιςςουργϊν

∆ιµοι νοµοφ Αχαΐασ
1. ∆ιµοσ Αιγείρασ (εκτόσ ∆.∆. Αιγείρασ, Αιγϊν)
2. ∆ιµοσ Αιγίου (∆.∆. Ρτζρθσ)
3. ∆ιµοσ Ακράτασ (∆.∆. Αγίασ Βαρβάρασ, Βαλιµισ,
Ηαροφχλθσ, Μεςορρουγίου,
Ρεριςτζρασ, Ρλατάνου)
4. ∆ιµοσ Αροανίασ
5. ∆ιµοσ Καλαβρφτων
6. ∆ιµοσ Λευκαςίου
7. ∆ιµοσ Ραϊων
8. ∆ιµοσ Τριταίασ
9. ∆ιµοσ Φαρρϊν
10. Κ. Λεοντίου
11. Κ. Καλεντηίου
∆ιµοι νοµοφ Βοιωτίασ
1. ∆ιµοσ Αλιάρτου (∆.∆. Ευαγγελίςτριασ)
2. ∆ιµοσ ∆αφλειασ
3. ∆ιµοσ ∆ερβενοχωρίων
4. ∆ιµοσ ∆ιςτόµου
5. ∆ιµοσ Κεςπιζων
6. ∆ιµοσ Κθβαίων (∆.∆. Νεοχωρακίου, Αµπελοχϊρι)
7. ∆ιµοσ Κίςβθσ
8. ∆ιµοσ Κορϊνειασ (∆.∆. Κορϊνειασ, Αγ. Άννα, Αγ.
Τριάδα)
9. ∆ιµοσ Λεβαδζων (oικιςµοί Ανάλθψθ, Ηερίκι του ∆.∆.
Λεβαδζων)
10. ∆ιµοσ Ρλαταιϊν
11. ∆ιµοσ Τανάγρασ (∆.∆. Αςωπία, Καλλικζα)
12. ∆ιµοσ Χαιρωνείασ
13. Κ. Κυριακίου
14. ∆ιµοσ Ακραιφνίασ
∆ιµοι νοµοφ Γρεβενϊν
1. ∆ιµοσ Γόργιανθσ
2. ∆ιµοσ Κεόδωρου Ηιάκα
3. ∆ιµοσ Αγ. Κοςµά
4. Κ. Αβδελλά
5. Κ. ∆οτςικοφ
6. Κ. Μεςολουρίου
7. Κ. Ρεριβολίου
8. Κ. Σαµαρίνθσ
9. Κ. Σµίξθσ
10. Κ. Φιλιππαίων

∆ιµοι νοµοφ ∆ράµασ
1. ∆ιµοσ Κάτω Νευροκοπίου
2. ∆ιµοσ Ραρανεςτίου
3. Κ. Σιδθρόνερου
∆ιµοι νοµοφ ∆ωδεκανιςου
1. ∆ιµοσ Αςτυπάλαιασ
2. ∆ιµοσ Ατταβφρου
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3. ∆ιµοσ Καµείρου
4. ∆ιµοσ Καρπάκου
5. ∆ιµοσ Κάςου
6. ∆ιµοσ Μεγίςτθσ
7. ∆ιµοσ Νιςφρου
8. ∆ιµοσ Νότιασ όδου
9. ∆ιµοσ Σφµθσ
10. ∆ιµοσ Τιλου
11. ∆ιµοσ Χάλκθσ
12. Κ. Ολφµπου – Καρπάκου

3. ∆ιµοσ Ηαχάρωσ (∆.∆. Καλλίδονα, Μθλζα, Μίνκθ,
Ταξιάρχεσ, οδινά, Σµζρνα, Μάκιςτοσ, Κουµουκζκρα,
Λζπρεο, Χρυςοχϊρι)
4. ∆ιµοσ Λαµπείασ
5. ∆ιµοσ Λαςιϊνοσ
6. ∆ιµοσ Ρθνείασ
7. ∆ιµοσ Σκιλλοφντοσ (∆.∆. Τρυπθτι, Γραίκα, Ρλατάνια)
8. ∆ιµοσ Φιγαλείασ
9. ∆ιµοσ Φολόθσ
10. ∆ιµοσ Ωλζνθσ

∆ιµοι νοµοφ Ζβρου
1. ∆ιµοσ Βφςςασ
2. ∆ιµοσ ∆ιδυµοτείχου (εκτόσ του ∆.∆. ∆ιδυµοτείχου)
3. ∆ιµοσ Κυπρίνου
4. ∆ιµοσ Μεταξάδων
5. ∆ιµοσ Ορφζα (∆∆ Κυριακισ, Μαυροκκλθςίου, Μικροφ
∆ερείου)
6. ∆ιµοσ Σουφλίου (∆.∆. ∆αδιάσ, Οικιςµοί Σιδθροφσ &
Γιαννοφλθ του ∆.∆.
Σουφλίου)
7. ∆ιµοσ Τριγϊνου
8. ∆ιµοσ Τυχεροφ (∆.∆. Λευκίµθσ)
9. ∆ιµοσ Ορεςτιάδασ (εκτόσ του ∆.∆. Ορεςτιάδασ)

∆ιµοι νοµοφ Θµακίασ
1. ∆ιµοσ Βζροιασ (∆∆ Βερµίου, Γεωργιανϊν, Καςτανζασ,
Τριποτάµου, άχθσ, Αςωµάτων, Κουµαριάσ)
2. ∆ιµοσ ∆οβρά (όλα τα ∆.∆.)
3. ∆ιµοσ Μακεδονίδοσ
4. ∆ιµοσ Νάουςασ (εκτόσ του ∆.∆. Νάουςασ)
5. ∆ιµοσ Μελίκθσ
6. ∆ιµοσ Βεργίνασ

∆ιµοι νοµοφ Εφβοιασ
1. ∆ιµοσ Αµαρυνκίων(εκτόσ του ∆.∆. Αµάρυνκοσ)
2. ∆ιµοσ Αυλϊνοσ
3. ∆ιµοσ ∆ιρφφων
4. ∆ιµοσ ∆υςτίων
5. ∆ιµοσ Ελυµνίων
6. ∆ιµοσ Καρφςτου(εκτόσ ∆.∆. Καρφςτου)
7. ∆ιµοσ Κθρζωσ
8. ∆ιµοσ Κονιςτρϊν
9. ∆ιµοσ Κφµθσ
10. ∆ιµοσ Μαρµαρίου
11. ∆ιµοσ Μεςςαπίων(εκτόσ του ∆.∆. Ψαχνϊν)
12. ∆ιµοσ Νθλζωσ
13. ∆ιµοσ Σκφρου
14. ∆ιµοσ Στυραίων
15. ∆ιµοσ Ταµιναίων (εκτόσ του ∆.∆. Αλιβερίου)
16. Κ. Καφθρζωσ
17. ∆ιµοσ Ωρεϊν
18. ∆ιµοσ Αρτεµιςίου
19. ∆ιµοσ Λςτιαίασ (εκτόσ του ∆.∆. Λςτιαίασ)
20. Κοινότθτα Λιχάδοσ
∆ιµοι νοµοφ Ευρυτανίασ
1. ∆ιµοσ Αγράφων
2. ∆ιµοσ Απεραντίων
3. ∆ιµοσ Αςπροποτάµου
4. ∆ιµοσ Βίνιανθσ
5. ∆ιµοσ Φραγκίςτασ
6. ∆ιµοσ Ρρουςςοφ
∆ιµοι νοµοφ Ηακφνκου
1. ∆ιµοσ Αρτεµιςίων (∆.∆. Αγ. Λζοντοσ, Γυρίου,
Κοιλιωµζνου (Αγ. Νικόλαοσ),Λοφχασ)
2. ∆ιµοσ Ελατίων
3. ∆ιµοσ Λαγανά (∆.∆. Αγαλά, Κερίου)
∆ιµοι νοµοφ Θλείασ
1. ∆ιµοσ Αλιφείρασ
2. ∆ιµοσ Ανδριτςαίνθσ

∆ιµοι νοµοφ Θρακλείου
1. ∆ιµοσ Αγίασ Βαρβάρασ
2. ∆ιµοσ Αρκαλοχωρίου (∆∆ ∆εµατίου, Καραβάδου,
Καςάνου, Νιπθδιτου,Ραναγιάσ, Σκινιά)
3. ∆ιµοσ Αρχανϊν
4. ∆ιµοσ Βιάννου
5. ∆ιµοσ Γοργολαΐνθ
6. ∆ιµοσ Ηαροφ
7. ∆ιµοσ Κρουςϊνα
8. ∆ιµοσ οφβα
9. ∆ιµοσ Τεµζνουσ
10. ∆ιµοσ Ραλιανισ
11. ∆ιµοσ Τυλίςου

∆ιµοι νοµοφ Θεςπρωτίασ
1. ∆ιµοσ Αχζροντα
2. ∆ιµοσ Ραραµυκιάσ
3. ∆ιµοσ Σαγιάδασ
4. ∆ιµοσ Φιλιατϊν
5. Κ. Σουλίου
6. ∆ιµοσ Μαργαριτίου
∆ιµοι νοµοφ Θεςςαλονίκθσ
1. ∆ιµοσ Αρζκουςασ
2. ∆ιµοσ Βαςιλικϊν (∆∆ Ρεριςτζρασ, Λιβαδίου, Αγ.
Αντωνίου)
3. ∆ιµοσ Βερτίςκου
4. ∆ιµοσ Καλλινδοίων
5. ∆ιµοσ Κορωνείασ (∆∆ Αρδαµερίου)
6. ∆ιµοσ Λαχανά
7. ∆ιµοσ Σοχοφ
8. ∆ιµοσ Χορτιάτθ (∆.∆. Χορτιάτθ)
9. ∆ιµοσ Αγίου Ακαναςίου (∆.∆. Ξθροχωρίου)
∆ιµοι νοµοφ Ιωαννίνων
1. ∆ιµοσ Άνω Καλαµά
2. ∆ιµοσ Άνω Ρωγωνίου
3. ∆ιµοσ Αγίου ∆θµθτρίου
4. ∆ιµοσ Ανατολικοφ Ηαγορίου
5. ∆ιµοσ ∆ελβινακίου
6. ∆ιµοσ Λάκκασ Σουλίου
7. ∆ιµοσ ∆ωδϊνθσ
8. ∆ιµοσ Εγνατίασ
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9. ∆ιµοσ Εκάλθσ
10. ∆ιµοσ Ευρυµενϊν
11. ∆ιµοσ Ηίτςασ
12. ∆ιµοσ Καλπακίου
13. ∆ιµοσ Κατςανοχωρίων
14. ∆ιµοσ Κεντρικοφ Ηαγορίου
15. ∆ιµοσ Μετςόβου
16. ∆ιµοσ Μολοςςϊν
17. ∆ιµοσ Ρραµάντων
18. ∆ιµοσ Σελλϊν
19. ∆ιµοσ Τηουµζρκων
20. ∆ιµοσ Τφµφθσ
21. Κ Ράπιγκου
22. Κ. Συράκου
23. Κ Βακυπζδου
24. Κ. Καλαρρυτϊν
25. Κ. Ματςουκίου
26. Κ. Ρωγωνιανισ
27. Κ. Λαβδάνθσ
28. Κ. ∆ίςτρατου
29. Κ. Βοβοφςθσ
30. Κ. Μθλζασ
31. ∆ιµοσ Ραςςαρϊνοσ
∆ιµοι νοµοφ Καβάλασ
1. ∆ιµοσ Ελευκερϊν (∆∆ Φωλιάσ, Μυρτόφυτου)
2. ∆ιµοσ Ορεινοφ
3. ∆ιµοσ Ριερζων (∆∆ Αυλισ, Μελιςςοκοµείου,
∆ωµατίων, Μεςορόπθσ, Μουςκζνθσ, Σιδθροχωρίου)
∆ιµοι νοµοφ Καρδίτςασ
1. ∆ιµοσ Αργικζασ
2. ∆ιµοσ Αχελϊου
3. ∆ιµοσ Καλλιφωνίου
4. ∆ιµοσ Μενελαΐδασ
5. ∆ιµοσ Μουηακίου
6. ∆ιµοσ εντίνθσ
7. ∆ιµοσ Ταµαςίου
8. Κ. Ανατ. Αργικζασ
∆ιµοι νοµοφ Καςτοριάσ
1. ∆ιµοσ Αγίων Αναργφρων
2. ∆ιµοσ Ακριτϊν
3. ∆ιµοσ Μεςοποταµίασ
4. ∆ιµοσ Βιτςίου
5. ∆ιµοσ Μωνοσ ∆ραγοφµθ
6. ∆ιµοσ Κλειςοφρασ
7. ∆ιµοσ Κορεςτίων
8. ∆ιµοσ Νεςτορίου
9. ∆ιµοσ Άργουσ Ορεςτικοφ (εκτόσ του ∆.∆. Άργουσ
Ορεςτικοφ)
10. Κ. Αρρζνων
11. Κ. Γράµµου
12. Κ. Καςτρακίου
∆ιµοι νοµοφ Κζρκυρασ
1. ∆ιµοσ Κιναλίου (∆∆ Ρερικειάσ, Λουτςϊν, Λαυκίου,
Ρεταλείασ, Νυµφϊν, Επίςκεψθσ, Κλθµατιάσ)
2. ∆ιµοσ Καςςωπαίων (∆∆ Σινιϊν, Νθςακίου, Καςςιϊπθσ,
Γιµαρίου)
3. ∆ιµοσ Φαιάκων (∆∆ Σπαρτφλα, Ηυγοφ, Σγουράδων,
Σωκρακίου)
∆ιµοι νοµοφ Κεφαλλθνίασ
1. ∆ιµοσ Ελειοφ-Ρρόνων

2. ∆ιµοσ Ερίςου
3. ∆ιµοσ Λκάκθσ
4. ∆ιµοσ Λειβακοφσ
5. ∆ιµοσ Ρυλαρζων
6. ∆ιµοσ Σάµθσ (∆.∆. Ρουλάτων, Ρυργίου, Χαλιωτάτων)
7. Κ. Οµαλϊν
∆ιµοι νοµοφ Κιλκίσ
1. ∆ιµοσ Αξιοφπολθσ
2. ∆ιµοσ Γουµζνιςςασ
3. ∆ιµοσ Ευρωποφ
4. ∆ιµοσ Κρουςςϊν
5. ∆ιµοσ Μουριϊν
6. ∆ιµοσ Ρολυκάςτρου (εκτόσ ∆∆ Ρολυκάςτρου)
7. Κ. Λιβαδίων
8. ∆ιµοσ ∆οιράνθσ
9. ∆ιµοσ Γαλλικοφ (εκτόσ του ∆.∆. Ρεδινοφ)
10. ∆ιµοσ Ρικρολίµνθσ (∆.∆. Ανκοφφτου, Μικροκάµπου,
Νζου Αγιονερίου, Ραλαιοφ Αγιονερίου, Νζου
Γυναικοκάςτου)
∆ιµοι νοµοφ Κοηάνθσ
1. ∆ιµοσ Αςκίου
2. ∆ιµοσ Βελβεντοφ
3. ∆ιµοσ Μουρικίου
4. ∆ιµοσ Νεάπολθσ
5. ∆ιµοσ Τςοτυλίου
6. Κ. Βλάςτθσ
7. Κ. Ρενταλόφου
8. ∆ιµοσ Βερµίου
∆ιµοι νοµοφ Κορινκίασ
1. ∆ιµοσ Ξυλοκάςτρου (εκτόσ του ∆.∆. Ξυλόκαςτρου)
2. ∆ιµοσ Σαρωνικοφ (∆∆ Κατακαλίου, Ακικίων,
Γαλατακίου, Αγ. Λωάννθ)
3. ∆ιµοσ Σολυγείασ (∆∆ Σοφικοφ, Αγγελόκαςτρου,
Κορφοφ)
4. ∆ιµοσ Στυµφαλίασ
5. ∆ιµοσ Τενζασ (∆∆ Αγιονορίου, Στεφανίου, Κλενίασ,
Χιλιοµοδίου, Αγ.
Βαςιλείου, Κουταλά)
6. ∆ιµοσ Φενεοφ
∆ιµοι νοµοφ Κυκλάδων
1. ∆ιµοσ Άνδρου
2. ∆ιµοσ ∆ρυµαλίασ
3. ∆ιµοσ Εξωµβοφργου (Τινοσ)
4. ∆ιµοσ Κορκίου
5. ∆ιµοσ Νάξου (εκτόσ του ∆.∆. Νάξου)
6. ∆ιµοσ Υδροφςασ
7. Κ. Σικίνου
8. Κ. Φολζγανδρου
9. Κ. Κιµϊλου
10. Κ. Ανάφθσ
11. Κ. Ρανόρµου (Τινοσ)
12. Κ. Κουφονθςίων
13. Κ. Θράκλειασ
14. Κ. Σχοινοφςςασ
15. Κ. ∆ονοφςασ
16. Κ. Οίασ
∆ιµοι νοµοφ Λακωνίασ
1. ∆ιµοσ Ανατολικισ Μάνθσ
2. ∆ιµοσ Γερόνκρων
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3. ∆ιµοσ Γυκείου (εκτόσ του ∆.∆. Γυκείου)
4. ∆ιµοσ Ηάρακα
5. ∆ιµοσ Κεραπνϊν
6. ∆ιµοσ Μυςτρά
7. ∆ιµοσ Νιάτων
8. ∆ιµοσ Οινοφντοσ
9. ∆ιµοσ Οιτφλου
10. ∆ιµοσ Ρελλάνασ
11. ∆ιµοσ Σµφνουσ
12. ∆ιµοσ Φαρίδοσ
13. Κ. Καρυϊν
∆ιµοι νοµοφ Λάριςασ
1. ∆ιµοσ Αγιάσ (∆∆ Γερακαρίου, Μεγαλόβρυςου,
Μεταξοχωρίου, Νερόµυλων,
Ροταµιάσ, Ζλαφου)
2. ∆ιµοσ Αντιχαςίων
3. ∆ιµοσ Γόννων
4. ∆ιµοσ Ελαςςόνασ (εκτόσ ∆.∆. Ελλαςςόνοσ)
5. ∆ιµοσ Ευρυµενϊν (∆∆ Καρίτςασ, Οµολίου, Στόµιου)
6. ∆ιµοσ Κάτω Ολφµπου (∆∆ Κρανζασ, Ρυργετοφ)
7. ∆ιµοσ Λακζρειασ (∆∆ Ανατολισ, ∆ιµθτρασ,
Μαρµαρινισ)
8. ∆ιµοσ Λιβαδίου
9. ∆ιµοσ Μακρυχωρίου (∆∆ Ραραποτάµου, Ελάτειασ,
Ευαγγελιςµοφ)
10. ∆ιµοσ Μελιβοίασ (∆∆ Μελοιβίασ, Σωτθρίτςασ)
11. ∆ιµοσ Νζςςωνοσ (∆∆ Ρουρναρίου)
12. ∆ιµοσ Ολφµπου
13. ∆ιµοσ Ροταµιάσ
14. ∆ιµοσ Σαρανταπόρου
15. Κ. Αµπελακίων
16. Κ. Βερδικοφςθσ
17. Κ. Καρυάσ
18. Κ. Τςαριτςάνθσ
∆ιµοι νοµοφ Λαςικίου
1. ∆ιµοσ Λεράπετρασ (∆∆ Νζων Μάλων, Ανατολισ,
Γδοχίων, Καλαµαφκασ, Μακρυλίασ, Μεςελζρων,
Μουρνίων, Μφκων, Μφρτου, ίηθσ)
2. ∆ιµοσ Λτάνου
3. ∆ιµοσ Λεφκθσ
4. ∆ιµοσ Μακρφ Γιαλοφ
5. ∆ιµοσ Οροπεδίου Λαςικίου
6. ∆ιµοσ Σθτείασ (εκτόσ του παλαιοφ ∆ιµου Σθτείασ)
7. Κ. Βραχαςίου
∆ιµοι νοµοφ Λζςβου
1. ∆ιµοσ Αγίασ Ραραςκευισ
2. ∆ιµοσ Αγιάςου
3. ∆ιµοσ Ατςικισ
4. ∆ιµοσ Γζρασ
5. ∆ιµοσ Ερεςοφ-Αντίςςθσ
6. ∆ιµοσ Ευεργζτουλα
7. ∆ιµοσ Καλλονισ
8. ∆ιµοσ Λουτροπόλεωσ Κερµισ
9. ∆ιµοσ Μανταµάδου
10. ∆ιµοσ Μικυµνασ
11. ∆ιµοσ Μοφδρου
12. ∆ιµοσ Μφρινασ (εκτόσ ∆.∆. Μφρινασ)
13. ∆ιµοσ Νζασ Κοφταλθσ
14. ∆ιµοσ Ρζτρασ
15. ∆ιµοσ Ρλωµαρίου
16. ∆ιµοσ Ρολιχνίτου

17. Κ. Αγ. Ευςτρατίου
∆ιµοι νοµοφ Λευκάδασ
1. ∆ιµοσ Απολλωνίων
2. ∆ιµοσ Καρυάσ
3. ∆ιµοσ Σφακιωτϊν
∆ιµοι νοµοφ Μαγνθςίασ
1. ∆ιµοσ Αλµυροφ (∆∆ Κοκκωτϊν, Κωφϊν, Ανκότοπου και
Φυλακισ)
2. ∆ιµοσ Αργαλαςτισ
3. ∆ιµοσ Αφετϊν
4. ∆ιµοσ Ρτελεοφ
5. ∆ιµοσ Σθπιάδοσ
6. ∆ιµοσ Σοφρπθσ
7. Κ. Τρικερίου
8. Κ. Ανάβρασ
∆ιµοι νοµοφ Μεςςθνίασ
1. ∆ιµοσ Αβίασ
2. ∆ιµοσ Αετοφ
3. ∆ιµοσ Ανδανίασ
4. ∆ιµοσ Αριςτοµζνουσ
5. ∆ιµοσ Αρφαρϊν (∆∆ Άγριλου, Αρφάρων, Βελανιδίων,
Βροµόβρυςθσ, Σταµατίνου, Αγ. Φλϊρου)
6. ∆ιµοσ Αυλϊνοσ
7. ∆ιµοσ Βουφράδων
8. ∆ιµοσ ∆ωρίου
9. ∆ιµοσ Είρασ
10. ∆ιµοσ Κουρίασ (∆∆ Ρόλιανθσ, Αµφείασ)
11. ∆ιµοσ Λκϊµθσ
12. ∆ιµοσ Καλαµάτασ (∆∆ Αλαγονίασ, Αρτεµιςίασ, Βζργα,
Ελαιοχωρίου,
Καρβελίου, Λαδά, Λαιϊκϊν, Μικράσ Μαντινείασ,
Νεδοφςθσ, Ρθγϊν)
13. ∆ιµοσ Λεφκτρου
14. ∆ιµοσ Ραπαφλζςςα
15. Κ. Τριπφλλασ
16. Κ. Τρίκορφου
17. ∆ιµοσ Ανδροφςασ
18. ∆ιµοσ Οιχαλίασ
19. ∆ιµοσ Κυπαριςςίασ (∆.∆. Βρυςϊν, Μουριατάδασ,
Μφρου, Ξθροκάµπου,
Ρερδικονερίου, Σταςιοφ)
20. ∆ιµοσ Ρεταλιδίου (∆.∆. ∆ροςιάσ, Καλοχωρίου,
Καςτανιϊν, Λυκίςςθσ, Μακίασ, Νεροµφλου, Ρανιπερίου,
Κοκκίνου)
21. ∆ιµοσ Μελιγαλά
22. ∆ιµοσ Χιλιοχωρίων

∆ιµοι νοµοφ Ξάνκθσ
1. ∆ιµοσ Μφκθσ
2. ∆ιµοσ Σταυροφπολθσ
3. ∆ιµοσ Τοπείρου (∆.∆. Τοξότεσ, Γαλάνθσ
4. Κ. Κερµϊν
5. Κ. Κοτφλθσ
6. Κ. Σατρϊν
7. ∆ιµοσ Σζλερου
8. ∆ιµοσ Βιςτωνίδασ (∆.∆. Σουνίου)
9. ∆ιµοσ Αβδιρων (∆.∆. Αβδιρων, Μάνδρασ, Νζασ
Κεςςάνθσ)
10. ∆ιµοσ Ξάνκθσ (∆.∆. Κιµµερίου, Ευµοίρου)
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∆ιµοι νοµαρχίασ Ρειραιά
1. ∆ιµοσ Κυκιρων
2. ∆ιµοσ Μεκάνων
3. ∆ιµοσ Τροιηινοσ
4. Κ. Αντικυκιρων
5. ∆ιµοσ Ρόρου (θπειρωτικό τµιµα)
∆ιµοι νοµοφ Ρζλλασ
1. ∆ιµοσ Αριδαίασ
2. ∆ιµοσ Βεγορίτιδασ
3. ∆ιµοσ Ζδεςςασ (∆∆ Σωτιρα, Καρυδιά, Νιςι, Βρυτά,
Αγρά)
4. ∆ιµοσ Εξαπλατάνου
5. ∆ιµοσ Κφρρου
6. ∆ιµοσ Μενθίδοσ
7. ∆ιµοσ Σκφδρασ (εκτόσ του ∆.∆. Σκφδρασ)
8. ∆ιµοσ Μεγάλου Αλεξάνδρου
∆ιµοι νοµοφ Ριερίασ
1. ∆ιµοσ ∆ίου
2. ∆ιµοσ Ελαφίνασ
3. ∆ιµοσ Ρζτρασ
4. ∆ιµοσ Ριερίων
∆ιµοι νοµοφ Ρρζβεηασ
1. ∆ιµοσ Ανωγείου
2. ∆ιµοσ Κεςπρωτικοφ
3. ∆ιµοσ Λοφρου (εκτόσ ∆∆ Λοφρου, Ωρωποφ, Στεφάνθσ)
4. ∆ιµοσ Φιλιππιάδοσ (εκτόσ ∆∆ Φιλιππιάδασ, Ρζτρασ,
Νζασ Κεραςοφντασ)
5. Κ. Κρανιάσ
∆ιµοι νοµοφ εκφµνου
1. ∆ιµοσ Ανωγείων
2. ∆ιµοσ Αρκαδίου (∆∆ Αµνάτου, Αρχαίασ Ελεφκερνασ,
Ελευκζρνθσ, Κυριαννάσ,
Μζςθσ, Σκουλουφίων Χαρκίων)
3. ∆ιµοσ Γεροποτάµου
4. ∆ιµοσ Κουλοφκωνα
5. ∆ιµοσ Κουρθτϊν
6. ∆ιµοσ Λάµπθσ
7. ∆ιµοσ Συβρίτου
8. Κ. Ηωνιανϊν
∆ιµοι νοµοφ οδόπθσ
1. ∆ιµοσ Λάςµου (εκτόσ του ∆.∆. Λάςµου)
2. ∆ιµοσ Σϊςτου
3. Κ. Ορχάνθσ
4. Κ. Κεχροφ
∆ιµοι νοµοφ Σάµου
1. ∆ιµοσ Αγίου Κθρφκου
2. ∆ιµοσ Βακζοσ (εκτόσ του ∆.∆. Σαµίων)
3. ∆ιµοσ Ευδιλου
4. ∆ιµοσ Καρλοβαςίων (εκτόσ του ∆.∆. Καρλοβαςίων)
5. ∆ιµοσ Μαρακοκάµπου
6. ∆ιµοσ Ρυκαγορείου
7. ∆ιµοσ αχϊν
8. ∆ιµοσ Φοφρνων Κορςεϊν
∆ιµοι νοµοφ Σερρϊν
1. ∆ιµοσ Αµφίπολθσ
2. ∆ιµοσ Θρακλείασ
3. ∆ιµοσ Κερκίνθσ

4. ∆ιµοσ Κορµίςτασ
5. ∆ιµοσ Ρετριτςίου
6. ∆ιµοσ Ρρϊτθσ
7. ∆ιµοσ οδολίβουσ
8. ∆ιµοσ Νιγρίτασ (εκτόσ του ∆.∆. Νιγρίτασ)
9. ∆ιµοσ Αχινοφ
10. ∆ιµοσ Βιςαλτίασ
11. ∆ιµοσ Στρυµωνικοφ
12. ∆ιµοσ Τραγιλοφ
13. ∆ιµοσ Αλιςτράτθσ
∆ιµοι νοµοφ Τρικάλων
1. ∆ιµοσ Αικικων (∆∆ Γαρδικίου, Αγ. Νικολάου,
∆ροςοχωρίου, Ακαµανίασ, ∆ζςθσ)
2. ∆ιµοσ Καλαµπάκασ (εκτόσ του ∆.∆. Καλαµπάκασ)
3. ∆ιµοσ Καςτανιάσ
4. ∆ιµοσ Κλεινοβοφ (∆∆ Κλείνου)
5. ∆ιµοσ Μαλακαςίου
6. ∆ιµοσ Οιχαλίασ
7. ∆ιµοσ Ραλθοκάςτρου
8. ∆ιµοσ Ραραλθκαίων
9. ∆ιµοσ Ρφλθσ
10. ∆ιµοσ Ρυνδαίων
11. ∆ιµοσ Τυµφαίων
12. ∆ιµοσ Φαρκαδόνασ
13. ∆ιµοσ Χαςίων
14. Κ. Νεράιδασ
15. Κ. Μυροφφλλου

∆ιµοι νοµοφ Φκιϊτιδασ
1. ∆ιµοσ Αγίου Γεωργίου Τυµφρθςτοφ
2. ∆ιµοσ Αµφίκλειασ
3. ∆ιµοσ ∆οµοκοφ
4. ∆ιµοσ Ελάτειασ
5. ∆ιµοσ Κεςςαλιϊτιδοσ
6. ∆ιµοσ Μακρακϊµθσ
7. ∆ιµοσ Ξυνιάδοσ
8. ∆ιµοσ Σπερχειάδοσ
9. ∆ιµοσ Τικορζασ
10. Κ. Τυµφρθςτοφ
11. ∆ιµοσ Υπάτθσ
∆ιµοι νοµοφ Φλϊρινασ
1. ∆ιµοσ Αετοφ
2. ∆ιµοσ Ρεράςµατοσ (∆∆ Φλάµπουρου, Άνω Υδροφςασ,
∆ροςοπθγισ)
3. ∆ιµοσ Ρρεςπϊν
4. Κ. Κρυςταλοπθγισ
5. Κ. Νυµφαίου
6. Κ. Λζχοβου
7. Κ. Βαρικοφ
8. ∆ιµοσ Κάτω Κλεινϊν
9. ∆ιµοσ Αµυνταίου (∆.∆. Κζλλθσ)
∆ιµοι νοµοφ Φωκίδασ
1. ∆ιµοσ Βαρδουςίων
2. ∆ιµοσ Γραβιάσ
3. ∆ιµοσ ∆ελφϊν
4. ∆ιµοσ Ευπαλίου
5. ∆ιµοσ Καλλιζων
6. ∆ιµοσ Λιδορικίου
7. ∆ιµοσ Ραρναςςοφ
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∆ιµοι νοµοφ Χαλκιδικισ
1. ∆ιµοσ Ανκεµοφντα
2. ∆ιµοσ Αρναίασ
3. ∆ιµοσ Ηερβοχωρίων
4. ∆ιµοσ Ραναγίασ (∆∆ Ραναγιάσ)
5. ∆ιµοσ Ρολυγφρου (∆∆ Σανϊν, Ραλαιόκαςτου,
Ρροδρόµου, Ταξιάρχθ,
Βραςταµϊν)
6. ∆ιµοσ Σταγφρων-Ακάνκου (∆∆ Σταγφρων, Στρατονικίου)
∆ιµοι νοµοφ Χανίων
1. ∆ιµοσ Ανατολικοφ Σελίνου
2. ∆ιµοσ Κερίςου (∆∆ Κεριςοφ)
3. ∆ιµοσ Λνναχωρίου
4. ∆ιµοσ Καντάνου
5. ∆ιµοσ Κιςςάµου
6. ∆ιµοσ Μουςοφρων (∆∆ Καρανοφ, Λάκκων, Μεςκλϊν,
Ορκουνίου, Ρραςζ,
Σεµπρωνά)

7. ∆ιµοσ Μυκιµνθσ
8. ∆ιµοσ Ρελεκάνου
9. ∆ιµοσ Σφακίων
10. Κ. Άςθ Γωνιά
11. ∆ιµοσ Κολυµβαρίου
12. ∆ιµοσ Βουκολίων
∆ιµοι νοµοφ Χίου
1. ∆ιµοσ Αγίου Μθνά (εκτόσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ –
Καρφάσ – Αγ.Ερµιόνθ – Μζγασ Λιµζνασ – Αγ. Φωτεινι-)
2. ∆ιµοσ Αµανισ
3. ∆ιµοσ Λωνίασ
4. ∆ιµοσ Καµποχϊρων
5. ∆ιµοσ Καρδαµφλων
6. ∆ιµοσ Μαςτιχοχωρίων
7. ∆ιµοσ Οινουςςϊν
8. ∆ιµοσ Οµθροφπολθσ
9. ∆ιµοσ Χίου (πλθν τθσ πόλθσ Χίου)
10. ∆ιµοσ Ψαρϊν
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17. Ραράρτθμα VIII – Κωδικοί Δραςτθριοτιτων του κλάδου του
Λιανικοφ Εμπορίου κατά ΚΑΔ 2008 που δεν είναι επιλζξιμοι
Ρίνακασ 1: Μθ επιλζξιμοι Κ.Α.Δ. Λιανικοφ Εμπορίου
ΚΑΔ 2008

Ρεριγραφι

47.8

Λιανικό εμπόριο ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ

47.81

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ, ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ

47.81.1

Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ, ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ

47.82

Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, ενδυμάτων και υποδθμάτων, ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και
αγορζσ

47.82.1

Λιανικό εμπόριο κλωςτοχφαντουργικϊν προϊόντων, ενδυμάτων και υποδθμάτων, ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και
αγορζσ

47.89

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδϊν ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ

47.89.1

Λιανικό εμπόριο άλλων ειδϊν ςε υπαίκριουσ πάγκουσ και αγορζσ

47.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.1

Άλλο λιανικό εμπόριο φροφτων, λαχανικϊν, κρζατοσ, ψαριϊν, προϊόντων αρτοποιίασ, γαλακτοκομικϊν προϊόντων
και αβγϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.11

Άλλο λιανικό εμπόριο νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.11.01

Λιανικό εμπόριο περιοδεφοντα εμπόρου φροφτων και λαχανικϊν

47.99.12

Άλλο λιανικό εμπόριο μεταποιθμζνων φροφτων και λαχανικϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.13

Άλλο λιανικό εμπόριο κρζατοσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.14

Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων κρζατοσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.15

Άλλο λιανικό εμπόριο ψαριϊν, οςτρακοειδϊν και μαλακίων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.16

Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίασ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.16.01

Λιανικό εμπόριο τυποποιθμζνων προϊόντων αρτοποιίασ, μζςω αυτόματων πωλθτϊν

47.99.17

Άλλο λιανικό εμπόριο ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ με βάςθ τθ ηάχαρθ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.17.01

Λιανικό εμπόριο τυποποιθμζνων ειδϊν ηαχαροπλαςτικισ, μζςω αυτόματων πωλθτϊν

47.99.18

Άλλο λιανικό εμπόριο γαλακτοκομικϊν προϊόντων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.19

Άλλο λιανικό εμπόριο αβγϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.2

Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτϊν και καπνοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.21

Άλλο λιανικό εμπόριο καφζ, τςαγιοφ, κακάου και μπαχαρικϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.21.01

Λιανικό εμπόριο ροφθμάτων, μζςω αυτόματων πωλθτϊν

47.99.21.02

Υπθρεςίεσ προμικειασ από τθ λειτουργία αυτόματων πωλθτϊν τρίτων για ροφιματα

47.99.22

Άλλο λιανικό εμπόριο βρϊςιμων ελαίων και λιπϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.23

Άλλο λιανικό εμπόριο τροφίμων για βρζφθ, τροφίμων διαίτθσ και άλλων ομογενοποιθμζνων παραςκευαςμάτων
διατροφισ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.24

Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.24.01

Λιανικό εμπόριο άλλων τυποποιθμζνων τροφίμων π.δ.κ.α., μζςω αυτόματων πωλθτϊν

47.99.25

Άλλο λιανικό εμπόριο αλκοολοφχων ποτϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.26

Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων ποτϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν
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47.99.27

Άλλο λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.3

Άλλο λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.31

Άλλο λιανικό εμπόριο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, περιφερειακϊν μονάδων και λογιςμικοφ εκτόσ καταςτθμάτων,
υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.32

Άλλο λιανικό εμπόριο τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.33

Άλλο λιανικό εμπόριο θχθτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ βίντεο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.4

Άλλο λιανικό εμπόριο καταςκευαςτικϊν υλικϊν και ςιδθρικϊν π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.41

Άλλο λιανικό εμπόριο ςιδθρικϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.42

Άλλο λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιϊν και λοφςτρων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.43

Άλλο λιανικό εμπόριο επίπεδων τηαμιϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.44

Άλλο λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ για το γραςίδι και τον κιπο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.45

Άλλο λιανικό εμπόριο υδραυλικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ κζρμανςθσ, κακϊσ και προμθκειϊν εκτόσ
καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.46

Άλλο λιανικό εμπόριο ειδϊν υγιεινισ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.47

Άλλο λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρόσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.49

Άλλο λιανικό εμπόριο καταςκευαςτικϊν υλικϊν π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.5

Άλλο λιανικό εμπόριο οικιακϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.51

Άλλο λιανικό εμπόριο ειδϊν κλωςτοχφαντουργίασ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.52

Άλλο λιανικό εμπόριο κουρτινϊν και διχτυωτϊν κουρτινϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.53

Άλλο λιανικό εμπόριο χαρτιοφ τοιχοςτρωςίασ (ταπετςαρίασ) και επενδφςεων δαπζδου, χαλιϊν και κιλιμιϊν εκτόσ
καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.54

Άλλο λιανικό εμπόριο θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.55

Άλλο λιανικό εμπόριο επίπλων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.55.01

Λιανικό εμπόριο περιοδεφοντα εμπόρου επίπλων

47.99.56

Άλλο λιανικό εμπόριο φωτιςτικϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.57

Άλλο λιανικό εμπόριο ξφλινων ειδϊν, ειδϊν από φελλό και ειδϊν καλακοπλεκτικισ εκτόσ καταςτθμάτων,
υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.58

Άλλο λιανικό εμπόριο μουςικϊν οργάνων και παρτιτοφρων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.59

Άλλο λιανικό εμπόριο μαχαιροπίρουνων, πιατικϊν, γυαλικϊν, ειδϊν πορςελάνθσ και αγγειοπλαςτικισ και μθ
θλεκτρικϊν οικιακϊν ςυςκευϊν, ειδϊν και εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.59.01

Λιανικό εμπόριο περιοδεφοντα εμπόρου οικιακϊν ςκευϊν

47.99.6

Άλλο λιανικό εμπόριο πολιτιςτικϊν και ψυχαγωγικϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.61

Άλλο λιανικό εμπόριο βιβλίων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.62

Άλλο λιανικό εμπόριο εφθμερίδων και περιοδικϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.63

Άλλο λιανικό εμπόριο χαρτικϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.64

Άλλο λιανικό εμπόριο εγγραφϊν μουςικισ και βίντεο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.65

Άλλο λιανικό εμπόριο ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.66

Άλλο λιανικό εμπόριο εξοπλιςμοφ καταςκινωςθσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.67

Άλλο λιανικό εμπόριο παιχνιδιϊν κάκε είδουσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν
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47.99.68

Άλλο λιανικό εμπόριο γραμματόςθμων και νομιςμάτων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.69

Άλλο λιανικό εμπόριο καλλιτεχνικϊν και αναμνθςτικϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.7

Άλλο λιανικό εμπόριο ειδϊν ιματιςμοφ, ιατροφαρμακευτικϊν ειδϊν, ειδϊν καλλωπιςμοφ, λουλουδιϊν, φυτϊν,
ηϊων ςυντροφιάσ και τροφζσ για ηϊα ςυντροφιάσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.71

Άλλο λιανικό εμπόριο ειδϊν ιματιςμοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.71.01

Λιανικό εμπόριο περιοδεφοντα εμπόρου ειδϊν ιματιςμοφ και ςυναφϊν ειδϊν

47.99.72

Άλλο λιανικό εμπόριο υποδθμάτων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.73

Άλλο λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδϊν και ειδϊν ταξιδιοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.74

Άλλο λιανικό εμπόριο φαρμακευτικϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.75

Άλλο λιανικό εμπόριο ιατρικϊν και ορκοπεδικϊν ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.76

Άλλο λιανικό εμπόριο καλλυντικϊν και ειδϊν καλλωπιςμοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.77

Άλλο λιανικό εμπόριο λουλουδιϊν, φυτϊν και ςπόρων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.78

Άλλο λιανικό εμπόριο λιπαςμάτων και αγροχθμικϊν προϊόντων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.79

Άλλο λιανικό εμπόριο ηϊων ςυντροφιάσ και τροφϊν για ηϊα ςυντροφιάσ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων
ι αγορϊν

47.99.8

Άλλο λιανικό εμπόριο καυςίμων για οχιματα και άλλων νζων εμπορευμάτων π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων,
υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.81

Άλλο λιανικό εμπόριο καυςίμων για οχιματα εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.82

Άλλο λιανικό εμπόριο ρολογιϊν και κοςμθμάτων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.83

Άλλο λιανικό εμπόριο φωτογραφικοφ και οπτικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ ακριβείασ εκτόσ καταςτθμάτων,
υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.84

Άλλο λιανικό εμπόριο υλικϊν κακαριςμοφ εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.85

Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακισ χριςθσ, υγραζριου, άνκρακα και ξυλείασ εκτόσ καταςτθμάτων,
υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.85.01

Λιανικό εμπόριο πετρελαίου κζρμανςθσ, με διανομι κατ' οίκον

47.99.86

Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μθ εδϊδιμων καταναλωτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων
πάγκων ι αγορϊν

47.99.87

Άλλο λιανικό εμπόριο ακατζργαςτων αγροτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.88

Άλλο λιανικό εμπόριο μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.89

Άλλο λιανικό εμπόριο μθ εδϊδιμων μθ καταναλωτικϊν προϊόντων π.δ.κ.α. εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων
πάγκων ι αγορϊν

47.99.9

Άλλο λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων και μθ εξειδικευμζνων ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι
αγορϊν

47.99.91

Άλλο λιανικό εμπόριο παλαιϊν αντικειμζνων αξίασ (αντικϊν) εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.92

Άλλο λιανικό εμπόριο μεταχειριςμζνων βιβλίων εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.93

Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειριςμζνων ειδϊν εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν

47.99.99

Άλλο λιανικό εμπόριο εκτόσ καταςτθμάτων, υπαίκριων πάγκων ι αγορϊν μθ εξειδικευμζνων αγακϊν
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