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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΜΟΝΑΔΑ A2/Β4
Μεσογείων 56
115 27 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: 7η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης
επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση
ηλεκτρονικού
καταστήματος»
A’
ΚΥΚΛΟΣ
του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –
2020 – Κωδικός 034KE

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α΄265), όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 81/2019 (Α΄119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση
Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (Α΄156) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών
Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα
το άρθρο 3.
6. Η Υ2/9.7.2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/9.7.2019) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση
θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
7. Τον N. 4622/2019 (ΦΕΚ Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης».
8. Τον Νόμο 4914/2022 - ΦΕΚ 61/Α/21-3-2022 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση
Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις.
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9. Το Προεδρικό Διάταγμα 5/2022 - ΦΕΚ 15/Α/4-2-2022 Οργανισμός Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
10. Την με Α.Π. 51875/07.05.2021(ΦΕΚ Β΄ 1867/07.05.2021) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.
11. Τη με Α.Π. 86593/13.08.2020 (628/Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».
12. Το Π.Δ. 147/2017 (Α΄ 192) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
όπως ισχύει.
13. Τη με Α.Π. 66135/ΕΥΘΥ455/15.06.2017 (Β΄ 2064) Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας, και Ανάπτυξης «Τροποποίηση της με αριθμό
67743/ΕΥΘΥ/615/ 24.06.2015 Υπουργικής Απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ 1 του ν.4314/2014 και
κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (Β 655) κοινής υπουργικής απόφασης»
(Β΄1248).
14. Τη με Α.Π.110770/12.10.2021 (ΦΕΚ Β 4799/18.10.2021) Απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ
615/ 24.6.2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού
«Αναδιάρθρωση
της
Ειδικής
Υπηρεσίας
Διαχείρισης
ΕΠ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5
παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/ Φ03/2012 (ΦΕΚ Β’ 655)
κοινής υπουργικής απόφασης» (Β’ 1248)».
15. Τη με Α.Π. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Ανάθεση αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της Ε.Υ.Δ ΕΠΑνΕΚ»
(ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
16. Τη με Α.Π. 177229/15.12.2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
17. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο
πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα
(CCI 2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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20. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που
εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014,
(ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όπως ισχύει.
21. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014
περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη
μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή
εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά
των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως ισχύει.
22. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
23. Τη με Α.Π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση
προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα
με το αρ. 22 του Ν.4314/2014».
24. Τη με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού
Οικονομίας
και
Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση
της
υπ’
αριθμ.
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄
1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης
πράξεων”», όπως ισχύει.
25. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων
2014-20 και ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών
Ενισχύσεων.
26. Την από 03.06.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΕΥΘΥ, την Αρχή Πιστοποίησης
και την ΕΥ ΟΠΣ περί του τρόπου χειρισμού, στο πλαίσιο του ΣΔΕ των
ακολουθούμενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια της πράξης.
27. Την από 16.11.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/17.11.2020) ηλεκτρονική
αλληλογραφία της ΕΥΘΥ για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου.
28. Την Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με Α.Π. 135525/18.12.2020 «Εφαρμογή του ΣΔΕ σε δράσεις
επιχορήγησης Κεφαλαίου Κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Καν. 1301/2013».
29. Την Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της
οποίας αναπτύσσεται ο κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με
τον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
30. Το Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ)
2016/1148/ΕΕ σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων
δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση.
31. Την Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και
διαδικασιών του ν. 4577/2018 (Α΄ 199)».
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32. Τη με Α.Π. 7032/2308A1/23.12.2020 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για την έγκριση, μέσω της 57ης Γραπτής
Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης της δράσης με κωδ.
01-2b-1.2-16 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».
33. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 610/71/Α2/29.01.2021 (ΑΔΑ: 6ΥΝΨ46ΜΤΛΡ-ΗΔΦ)
Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την
ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση
ηλεκτρονικού
καταστήματος»
στο
Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»», με Κωδικό ΟΠΣ
5077045 και προϋπολογισμό 80.000.000 ευρώ.
34. Το με Α.Π. 3497ΕΞ2021/ΥΨηΔ/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης με Θέμα: Βεβαίωση συνάφειας της Πρόσκλησης αναφορικά με την
υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη
Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνEK, στην Επενδυτική
Προτεραιότητα 2b «Ανάπτυξη προϊόντων και Υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο
και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1.2, με τίτλο «eλιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου,
για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» με τους
Τομείς Παρέμβασης της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021.
35. Το Νόμο 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες
ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις
για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και ειδικότερα το Άρθρο 222
Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που καταβάλλεται στο
πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».
36. Τη με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 –
2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:97ΟΟ46ΜΤΛΡΘΤΠ).
37. Τη με Α.Π. 1326/188/A2/26.02.2021 Απόφαση με θέμα «Έγκριση αρχείου Συχνών
Ερωτήσεων - Απαντήσεων για τη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση
ηλεκτρονικού
καταστήματος»
του
Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (ΑΔΑ:
ΨΧ6Φ46ΜΤΛΡ-Υ2Κ), όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1964/289/Α2/ 24.03.2021
απόφαση.
38. Τη με Α.Π. 1816/276/A2/19.03.2021 Απόφαση με θέμα: Παράταση και Πρώτη (1η)
Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών
σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ: Ψ1Δ946ΜΤΛΡ-ΦΒΧ).
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39. Τη με Α.Π. 2143/319/Α2/02.04.2021 Απόφαση με θέμα: Δεύτερη (2η) Τροποποίηση
της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «eΛιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ: 9ΑΧ246ΜΤΛΡ-ΩΩΝ).
40. Τη με Α.Π. 2167/331/Α2/05.04.2021 Απόφαση με θέμα: Παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«eΛιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:9ΡΨ646ΜΤΛΡ-ΔΝΘ).
41. Τη με Α.Π. 2901/481/Α2/17.05.2021 Απόφαση με θέμα: Τέταρτη (4η) Τροποποίηση
της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη
Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ: ΨΝΣΦ46ΜΤΛΡ-ΙΚΚ).
42. Τη με Α.Π. 5281/06.10.2021 Απόφαση με θέμα: 5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Α’ ΚΥΚΛΟΣ του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014
– 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ: ΩΗ5646ΜΤΛΡ-ΨΧ2).
43. Τη με Α.Π. 6038/17.11.2021 Απόφαση με θέμα: 6η Τροποποίηση της Πρόσκλησης
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» - Α’ ΚΥΚΛΟΣ του
Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014
– 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ: 6ΘΕΣ46ΜΤΛΡ-690).
44. Το ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΦΕΠΑΕ με Α.Π. 2469/10.05.2022 με θέμα: «7η
Τροποποίηση e-ΛΙΑΝΙΚΟ Α Κύκλος ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ».
45. Τη με Α.Π. 2564/16.05.2022 Σύμφωνη Γνώμη της Μονάδας Α2 για την έβδομη (7η)
Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών
σχεδίων στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος Α’ Κύκλος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
A. Την έβδομη 7η τροποποίηση της με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφασης με θέμα:
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση
«e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του
λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:97ΟΟ46ΜΤΛΡ-ΘΤΠ), όπως
τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 1816/276/A2/19.03.2021, Α.Π. 2143/319/Α2/
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02.04.2021, Α.Π. 2167/331/Α2/05.04.2021, Α.Π. 2901/481/Α2/17.05.2021, Α.Π.
5281/06.10.2021 και Α.Π. 6038/17.11.2021 Αποφάσεις, ως προς τα παρακάτω:
1. Στο κεφάλαιο [8] ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, η παράγραφος:
«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης».
Διαμορφώνεται ως εξής:
«Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της
Απόφασης Ένταξης».
2. Στο κεφάλαιο [11.5] ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ η παράγραφος:
«Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το
αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης διάρκειας του
έργου».
Διαμορφώνεται ως εξής:
«Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το
αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας
του έργου».

Β.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Απόφαση με Α.Π. 981/138/Α2/
12.02.21 με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών
σχεδίων στη Δράση «eΛιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
(ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Κωδικός 034KE (ΑΔΑ:97ΟΟ46ΜΤΛΡ-ΘΤΠ),
όπως τροποποιήθηκε με τις με Α.Π. 1816/276/A2/19.03.2021, Α.Π. 2143/319/Α2/
02.04.2021, Α.Π. 2167/331/Α2/ 05.04.2021, Α.Π. 2901/481/Α2/17.05.2021, Α.Π.
5281/06.10.2021 και Α.Π. 6038/17-11-2021 Αποφάσεις.

C.

Αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση της
Δράσης και τα Παραρτήματα αυτής.

D. Η παρούσα απόφαση τροποποίησης της Πρόσκλησης της Δράσης να αναρτηθεί στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr, του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Επενδύσεων www.mindev.gov.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.
Ε.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και τους

εταίρους του, καθώς και από το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Δραγατσανίου
8, Πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό
τηλέφωνο με αστική χρέωση και email επικοινωνίας infoepan@mou.gr.
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Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Ιωάννης Τσακίρης

Συνημμένα:
Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης με τα Παραρτήματά της
Κοινοποίηση:
➢ Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
➢ Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
➢ Γραφείο Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης
➢ Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ
➢ Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
➢ Εθνική Αρχή Συντονισμού
➢ Αρχή Πιστοποίησης
➢ ΕΦΕΠΑΕ
➢ ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
➢ ΕΥΚΕ
➢ ΕΥΣΕ
Εσωτερική διανομή:
➢ Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ
➢ Γραφείο Προϊσταμένης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
➢ Μονάδες Α1, Α2, Β4
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων
του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος»
Α’ Κύκλος

7η Τροποποίηση
Αθήνα, Μάϊος 2022
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, οι χρησιμοποιούμενοι όροι και συντμήσεις έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται κατωτέρω:
ΟΡΟΣ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΟΥ

Ε.Π.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – έγγραφο που καθορίζει μια αναπτυξιακή
στρατηγική µε τη χρήση ενός συνεκτικού συνόλου προτεραιοτήτων.

ΕΠΑνΕΚ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία»

ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΕΦΕΠΑΕ

Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηματικότητας

Δράση

Σύνολο ενεργειών που πραγματοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων
που
τίθενται
από
τους
άξονες
προτεραιότητας
του
ΕΠ
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 2014-2020.
Κάθε Δράση, μπορεί να υλοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων πράξεων.

Πράξη του Ε.Π.

Έργο που επιλέγεται από τη διαχειριστική αρχή του οικείου προγράμματος
και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της σχετικής προτεραιότητας.

Δικαιούχος της Πράξης

Δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας αρμόδιος για την έναρξη ή την έναρξη και
υλοποίηση πράξεων. Στην παρούσα πρόσκληση Δικαιούχος της Πράξης είναι
ο ΕΦΕΠΑΕ

Κρατική ενίσχυση

Ενίσχυση που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ενίσχυση/Δημόσια Δαπάνη

Κάθε δημόσια συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων/έργων

Ωφελούμενος

Το νομικό πρόσωπο/επιχείρηση το οποίο λαμβάνει την ωφέλεια/
πλεονέκτημα από την υλοποίηση της Δράσης και το οποίο αποτελεί τoν
τελικό αποδέκτη της δημόσιας χρηματοδότησης.

Υπεύθυνος του Έργου

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Επιχείρησης που έχει την ευθύνη για την
υλοποίηση της πράξης από πλευράς επιχείρησης – Ωφελουμένου της Δράσης

Δημοσιονομική διόρθωση

Η ακύρωση του συνόλου ή μέρους της Κοινοτικής ή/και της Εθνικής
συμμετοχής σε ένα έργο ή σε μία πράξη

ΕΠ

«Ανταγωνιστικότητα

–

Κάθε δαπάνη στην οποία δεν αντιστοιχεί ίσης αξίας παραδοθέν προϊόν, έργο
Αχρεωστήτως καταβληθέν
ή υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με
ποσό
την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.
Ανάκτηση

Η επιστροφή των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από το
λαβόντα
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Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (ΜμΕ)
ΠΣΚΕ

ΑμΕΑ

Οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο Παράρτημα I του
Καν. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της πρόσκλησης)
Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων: το
πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης που
περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τα δεδομένα που απαιτούνται για τη
διαχείριση, έλεγχο και υλοποίηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων
Άτομα με αναπηρία. Ο όρος αναφέρεται σε άτομα με κινητική ή/και
αισθητηριακή αναπηρία (προβλήματα όρασης και ακοής) ή/και
ψυχική/νοητική/ γνωστική κ.λπ. αναπηρία.
Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του
κανονισμού Ε.Ε. 1407/2013, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία
από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης
επιχείρησης·

Ενιαία επιχείρηση

γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη
επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας
του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει
μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους
της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των
μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται
στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες
επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Δράση “e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για
την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π.
"Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας
«Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» (ΑΠ 1 και ΑΠ 1Σ), στον Θεματικό Στόχο 2
«Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών» και στην επενδυτική προτεραιότητα 2(b) «Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
ηλεκτρονικό εμπόριο και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ » και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1.2: «Αύξηση της
προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις».

1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η Δράση είναι:
1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Ο Νόμος 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 (Α΄265), όπως ισχύει.
4. Η με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη
και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό
προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ.
1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013,
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όπως ισχύει.
6. Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014 περί
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τη μεταβίβαση και διαχείριση
των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα
χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και
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επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως
ισχύει.
7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de Minimis) της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013).
8. Η με Α.Π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2784) «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014».
9. Η με Α.Π. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ
Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων
ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
10. Τα Εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και
ειδικότερα το Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
11. Η Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ο
κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο.
12. Ο Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ σχετικά
με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη
την Ένωση.
13. Η Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν.
4577/2018 (Α΄ 199)».
14. Η από 03.06.2020 ηλεκτρονική αλληλογραφία με την ΕΥΘΥ, την Αρχή Πιστοποίησης και την ΕΥ ΟΠΣ
περί του τρόπου χειρισμού, στο πλαίσιο του ΣΔΕ των ακολουθούμενων διαδικασιών σε όλα τα στάδια
της πράξης.
15. Η από 16.11.2020 (Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 6194/1375/Α3/17.11.2020) ηλεκτρονική αλληλογραφία της ΕΥΘΥ
για τον ορισμό του ΕΦΕΠΑΕ ως Δικαιούχου της Πράξης.
16. Η Εγκύκλιος της ΕΥΘΥ με Α.Π. 135525/18.12.2020 «Εφαρμογή του ΣΔΕ σε δράσεις επιχορήγησης
Κεφαλαίου Κίνησης σύμφωνα με το άρθρο 3(1) του Καν. 1301/2013».
17. Η με Α.Π. 7032/2308A1/23.12.2020 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ) για
την έγκριση, μέσω της 57ης Γραπτής Διαδικασίας της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης
της δράσης με κωδ. 01-2b-1.2-16 και τίτλο «Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του
κλάδου του λιανεμπορίου που διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».
18. Το με Α.Π. 3497ΕΞ2021/ΥΨηΔ/08.02.2021 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με Θέμα:
Βεβαίωση συνάφειας της Πρόσκλησης αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του ΕΠΑνEK,
στην Επενδυτική Προτεραιότητα 2b «Ανάπτυξη προϊόντων και Υπηρεσιών ΤΠΕ, ηλεκτρονικό εμπόριο
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και αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ» και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1.2, με τίτλο «e-λιανικό Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» με τους Τομείς Παρέμβασης της
Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής 2016-2021.
19. Ο Νόμος 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» και
ειδικότερα το Άρθρο 222 Αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο για την ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και
διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος».
20. Η με Α.Π. 106371/ΕΥΚΕ/28.01.2021 Διατύπωση Γνώμης επί του σχεδίου της πρόσκλησης για τη δράση
«e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου που
διατηρούν φυσικό κατάστημα, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος».
Σημειώνονται τα εξής:
• Η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων σε Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές γίνεται σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης).
• Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας, όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο
Παράρτημα ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013, στο Κεφάλαιο ΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού
821/2014, στον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018 και στον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ
2014 – 2020 που εκδόθηκε από την Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού το Μάιο του 2015. Η υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδοτήσεων των ληπτών των
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους των όρων
δημοσιότητας.
• Πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να
διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών
υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του
επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα
του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0,
level ΑΑ).
• Στοιχεία των εγκεκριμένων προς χρηματοδότηση Αιτήσεων, όπως αυτά προβλέπονται στο Παράρτημα
XII του Καν. 1303/2013 και στην κατά περίπτωση εφαρμοζόμενη νομική βάση του Ανταγωνισμού, θα
αποτελέσουν αντικείμενο δημοσιοποίησης.
• Κατά την εκτέλεση του έργου τηρείται η ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ειδικότερα ο
ν.4624/2019 (A΄137) “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις” .
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• Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας πρόσκλησης συμβιβάζονται με την εσωτερική
αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 παράγραφοι 2, 3 της Συνθήκης και πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis).

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι περιορισμοί στην λειτουργία των πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της Χώρας
που επιβάλλονται με στόχο την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19, δημιουργούν για τις
επιχειρήσεις συνθήκες που διαφέρουν σημαντικά από τις συνήθεις συνθήκες στις οποίες λειτουργούν
κανονικά. Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς
κινδύνους της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε αυτές τις
εξαιρετικές περιστάσεις σε βαθμό που υπονομεύεται η βιωσιμότητά τους.
Οι επιπτώσεις από την έξαρση της νόσου COVID-19 ενέχουν τον κίνδυνο σοβαρής επιβράδυνσης
ολόκληρης την οικονομίας της χώρας αλλά και της ΕΕ, πλήττοντας τις επιχειρήσεις, τις θέσεις εργασίας
και τα νοικοκυριά. Απαιτείται καλά στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα
από αυτήν.
Υπό το ανωτέρω πρίσμα και με σκοπό :
•

τη στήριξη της λειτουργίας των ΜμΕ επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας κορωνοϊού
(COVID-19),

•

την ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας καθώς και του ψηφιακού
μετασχηματισμού τους και

•

την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους,

το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων προτίθεται να επιχορηγήσει τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις
για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ). Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει
στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών
ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής
των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών
που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.
Η Δράση υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων εφεξής ΠΣΚΕ, που
φιλοξενείται στο διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr
Συνοπτική παρουσίαση της Δράσης:

Τίτλος και περιγραφή Δράσης
Τομείς

e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων
του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/
αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού σύμφωνα με
το Παράρτημα Χ )
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Συνολική διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη

CO01 - Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 16.000
(μοναδιαία ΑΦΜ)
CO02 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν
επιχορηγήσεις: 16.000 (μοναδιαία ΑΦΜ)
CO05 - Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται
(σύσταση < 3-ετίας) : 500 (μοναδιαία ΑΦΜ)
CV52Αριθμός
επιχειρήσεων
που
λαμβάνουν
επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19: 16.000
(μοναδιαία ΑΦΜ)
CV53-Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης
(επιχορήγησης) επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του
COVID-19 (πλην κεφαλαίου κίνησης): 80 εκ. €
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ
ΕΠΑΝΕΚ-ΑΞΟΝΑΣ 1:
- ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια
Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική
ΕΠΑΝΕΚ-ΑΞΟΝΑΣ 1Σ:
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα
- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Νότιο
Αιγαίο
80.000.000 ευρώ

Κατηγορία ενίσχυσης

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant)

Καθεστώς ενίσχυσης

Κανονισμός 1407/2013 De Minimis

Δείκτες εκροών

Γεωγραφικές Ενότητες υλοποίησης

3 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 80.000.000€ (Δημόσια
Δαπάνη) και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία,
Δυτική Ελλάδα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

15.515.395,28

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Αττική

25.042.943,11

Στερεά Ελλάδα

3.542.629,55

Νότιο Αιγαίο

4.438.656,79

ΣΥΝΟΛΟ

80.000.000,00

4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ρόλο Δικαιούχου της Πράξης κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 10α του καν. 1303/2013 αναλαμβάνει ο
ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος έχει την υποχρέωση:
-

Να επιβεβαιώσει την τήρηση των προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 5 «ΛΗΠΤΕΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ – ΟΡΟΙ
& ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της παρούσας

-

Να εφαρμόσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 11: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» της παρούσας

-

Να διατηρεί, κατά το μέρος εμπλοκής και αρμοδιότητάς του, αρχεία, για 10 έτη, όσον αφορά τη
χορήγηση ενισχύσεων που τον αφορούν και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
Πρόσκλησης, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να
πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis), ώστε
να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Το ισχύον πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου που αφορά στις αρμοδιότητες του ΕΦΕΠΑΕ
ως Ενδιάμεσου Φορέα εφαρμόζεται και ισχύει αναλογικά και στην συγκεκριμένη περίπτωση που ο
ΕΦΕΠΑΕ δρα ως Δικαιούχος της Πράξης.

5 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ωφελούμενοι της Δράσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο
πλαίσιο της παρούσας Δράσης, είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές Επιχειρήσεις Λιανικού Εμπορίου
που διατηρούν φυσικό κατάστημα (σε διακριτό της οικίας τους χώρο), ανεξάρτητα από τη νομική τους
μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:
•

Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019

•

Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της
Δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
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• να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα
Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα
μεγαλύτερα έσοδα.
• να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή
εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
• να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας, στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα
της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και
εφεξής,
• οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το
4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η
μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
• να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
• το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση,
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000
ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν
από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
• να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο
Παράρτημα VI της παρούσας.
• να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137)
(επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
• να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής
ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• να μην έχουν ουδέποτε ενταχθεί στη Δράση «e-Λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ
επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση
ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την με Α.Π. 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν
σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν
συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή
αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ),

6 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ στους οποίους πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι το
ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ.
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7 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των
5.000,00€ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών
(Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
Εφόσον η επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, τότε
αυτό δύναται να αναβαθμιστεί με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500,00 €.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020. Συνεπώς, το σύνολο των επιλέξιμων
δαπανών θα πρέπει να έχει εκκινήσει ως Φυσικό και Οικονομικό αντικείμενο από την ημέρα αυτή και
μετά.
Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης εντάσσονται σε δύο (2) ευρύτερες κατηγορίες, ήτοι Εξοπλισμός
Πληροφορικής και Λογισμικό, και έχουν ως ακολούθως:
Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα)
1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την
δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του
(πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με
τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή
Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία
ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι
επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.
Για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου
προϋπολογισμού του έργου είναι 30%.

Λογισμικό
1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα λειτουργεί
σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile
version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών)
και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον
είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software
as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.
Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι
100%.
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Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι
δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και η επιχορήγηση στην επιχείρηση ανέρχεται σε 1.500 ευρώ.

Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο
“ενιαίας επιχείρησης”) από τη συγκεκριμένη Δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που έχει
λάβει ή θα λάβει δυνάμει του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis) την τελευταία τριετία, υπολογιζόμενη
σε κυλιόμενη βάση, δεν δύναται να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών).

8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(www.ependyseis.gr/mis).
Την Πρόσκληση με το Υπόδειγμα της Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα
συνοδευτικά έντυπα της παρούσας πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους
παρακάτω δικτυακούς τόπους:
-

της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ : www.antagonistikotita.gr

-

του ΕΦΕΠΑΕ : www.efepae.gr

-

του ΕΣΠΑ: www.espa.gr

Ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης υποβάλλει μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
Κατά την υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης ο δυνητικός ωφελουμένος της Δράσης υποχρεούται
σωρευτικά:
-

να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα σχετικά πεδία του «ΕΝΤΥΠΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ» όπως αυτά εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΙΤΗΣΗΣ

-

να επισυνάψει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V (Α. Δικαιολογητικά
Συμμετοχής που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της Αίτησης Χρηματοδότησης)

-

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

Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες καθώς σε διαφορετική περίπτωση
δεν θα είναι δυνατή η οριστική υποβολή της αίτησης και η λήψη ενάριθμου κωδικού.
Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση.
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Η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στην πρόσκληση
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής
υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή Αίτησης. Οι αιτήσεις
χρηματοδότησης που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα αξιολογούνται.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό ωφελούμενο της
Δράσης (από τον δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο), υπό την προϋπόθεση της υποβολής αίτησης ακύρωσης
εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους ωφελούμενους μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis). Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην
παραίτηση των ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους, τη διαγραφή των δεδομένων της
πρότασης από το ΠΣΚΕ και παρέχει τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης εντός της
ταχθείσας προθεσμίας.
Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της
Δράσης φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης
χρηματοδότησης.
Η Αίτηση Χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) για
τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με
τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων,
συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν
επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Η ανακρίβεια των στοιχείων
που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση συνιστά επίσης εξουσιοδότηση προς την Διαχειριστική
Αρχή του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, για την περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,
συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, τα οποία και τηρούνται:
-

για τις ανάγκες υλοποίησης της παρούσας Δράσης (ενδεικτικά: έλεγχοι και διασταυρώσεις κατά την
υποβολή, παρακολούθηση τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης),

-

για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων (δεικτών), καθώς και

-

για το σκοπό της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση της εν λόγω
Δράσης.

Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων βάσει του ν.
4624/2019.
Ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση e-mail που έχει δηλώσει στην υποβληθείσα
Αίτηση Χρηματοδότησης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων
προθεσμιών και συνεπειών.

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V (Α. Δικαιολογητικά Συμμετοχής που
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά) υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
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(www.ependyseis.gr/mis) ηλεκτρονικά. Το μέγεθος για κάθε ένα από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
που θα συνοδεύουν την υποβολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι
υποχρεωτικοί.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προτείνεται, τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται
από τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, κ.ο.κ.), χωρίς επεξεργασία. Επίσης, είναι δυνατή η επισύναψη
συμπιεσμένων αρχείων τύπου *.pdf, *.jpeg, *.jpg και *.png.
Σημειώνεται ότι μέσω του ΠΣΚΕ επιβεβαιώνεται η πλήρης συμπλήρωση των πεδίων της ηλεκτρονικής
υποβολής. Η μη πληρότητα των πεδίων, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία υποβολής της αίτησης.

11 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
11.1 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Στην διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων αιτήσεων χρηματοδότησης εμπλέκονται τα ακόλουθα
όργανα:
Αξιολογητές
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλομένων επενδυτικών σχεδίων διενεργούνται από ένα (1) αξιολογητή, ο
οποίος επιλέγεται από τον ΕΦΕΠΑΕ. Οι αξιολογητές επιβεβαιώνουν την υποβολή των αιτούμενων
δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στον
συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης - ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών
ωφελουμένων της Δράσης.
Επιτροπή Αξιολόγησης
Για τις ανάγκες της αξιολόγησης της δράσης θα συσταθεί Επιτροπή Αξιολόγησης με ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ
με την οποία θα περιγράφονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, θα ορίζονται τα μέλη της και ό,τι άλλο
σχετικό απαιτείται. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη.
Επιπλέον, δύναται να ορίζονται σύμφωνα με τα ανωτέρω και επιπρόσθετες επιτροπές αξιολόγησης για
την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης.
Την Επιτροπή Αξιολόγησης υποστηρίζουν στελέχη του ΕΦΕΠΑΕ.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΦΕΠΑΕ εισηγείται στην Διοίκηση του ΕΦΕΠΑΕ και εκείνη με τη σειρά της
στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ:
•
•

την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης.
την έκδοση αποφάσεων απόρριψης.

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ έχει την γενική εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης. Μεταξύ άλλων μεριμνά για:
•
•

την έκδοση οριζοντίων οδηγιών, διευκρινίσεων και κατευθυντήριων γραμμών που αφορούν σε
θέματα αξιολόγησης
την παρακολούθηση και έλεγχο του χρονοδιαγράμματος αξιολόγησης
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•
•

την εποπτεία της/των επιτροπής/ών αξιολόγησης και ενστάσεων
τις σχετικές εισηγήσεις προς τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για την
έκδοση της εγκριτικής απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης και την έκδοση αποφάσεων
απόρριψης.

11.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του
κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η
έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις
νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
-

-

-

-

-

Ο έλεγχος πληρότητας των Τυπικών Δικαιολογητικών Συμμετοχής όπως αυτά περιγράφονται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V και πλήρωσης των Τυπικών Προϋποθέσεων, διεξάγεται για τις Αιτήσεις
Χρηματοδότησης με βάση το διαθέσιμο προϋπολογισμό ανά Κατηγορία Περιφέρειας αυξημένο κατά
40%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα εντάσσονται όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.
Αν κατά η Διαδικασία Αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι δεν έχει προσκομιστεί το σύνολο των τυπικών
δικαιολογητικών για μια αίτηση χρηματοδότησης, τότε διαβιβάζεται από τον ΕΦΕΠΑΕ με αρνητική
εισήγηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να χρησιμοποιήσει για την υποστήριξη του έργου της στοιχεία από
εθνικές βάσεις δεδομένων (π.χ. ΑΑΔΕ), εφόσον αυτά παρασχεθούν. Σε περίπτωση που τα στοιχεία
αυτά καταστούν διαθέσιμα, τότε αυτά δύναται να χρησιμοποιηθούν για την πλήρωση της αίτησης
χρηματοδότησης , τον έλεγχο της τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων και της εν γένει
επιλεξιμότητας της Αίτησης Χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αποφανθεί για την
Έγκριση ή Απόρριψη της Αίτησης Χρηματοδότησης, με βάση τα στοιχεία που έχει λάβει.
Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα από δημόσιο φορέα δεν μπορούν να καλύψουν δικαιολογητικά, όπως
υπεύθυνες δηλώσεις που απαιτούνται σύμφωνα με το Παράρτημα V Δικαιολογητικά Συμμετοχής
(α/α 4, 5, 9).
Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΦΕΠΑΕ δημιουργείται Πίνακας
Κατάταξης ανά κατηγορία Περιφέρειας με βάση τη μείωση του Κύκλου Εργασιών των Αιτήσεων
Χρηματοδότησης για τις Επιχειρήσεις.
Ο ΕΦΕΠΑΕ με εισήγησή του αποστέλλει τα αποτελέσματα στην αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
(αρνητικές και θετικές εισηγήσεις). Στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι είναι επαρκείς για την
ένταξη όλων των αιτήσεων χρηματοδότησης που έχουν υποβληθεί, είναι δυνατή η αποστολή στην
ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ τμηματικών αποτελεσμάτων προκειμένου να επιταχυνθεί η έκδοση απόφασης ένταξης.
Διενεργείται έλεγχος σώρευσης ενισχύσεων de minimis μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης (σημείο 16)
και του επισυναπτόμενου Πίνακα Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Επικουρικά
διενεργείται έλεγχος της σώρευσης ενισχύσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας (ΠΣΣΕΗΣ) με τον οποίο επιβεβαιώνεται ότι οι ενισχύσεις που λαμβάνει
ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης, σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (σύμφωνα με τον Καν.
1407/2013 De Minimis), δεν υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για την κυλιόμενη τριετία.
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Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής, θα
γίνουν αυστηρές διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των προσκομισθέντων
στοιχείων και να αποφευχθούν και αντιμετωπιστούν φαινόμενα απάτης σε βάρος του ενωσιακού
προϋπολογισμού.

11.3 ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Ο πίνακας κατάταξης των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβάλλονται από τον ΕΦΕΠΑΕ, μετά από
δειγματοληπτικό έλεγχο της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, διαβιβάζονται με εισήγηση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στον Ειδικό
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση.
Οι αποφάσεις ένταξης, δύναται να εκδίδονται και τμηματικά.
Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των ωφελούμενων της Δράσης πραγματοποιούνται μέχρι
εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (συμπεριλαμβανομένης της προσαύξησης κατά ποσοστό 20%), ανά
Κατηγορία Περιφερειών.
Τα αποτελέσματα των εγκεκριμένων αιτήσεων χρηματοδότησης δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους
της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr). Για τις αιτήσεις
χρηματοδότησης που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική τεκμηρίωση. Τα στοιχεία
των απορριφθέντων έργων δημοσιεύονται στους Δικτυακούς τόπους της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
(www.antagonistikotita.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr).
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, για τους οποίους η Αίτηση Χρηματοδότησης γίνεται αποδεκτή,
ενημερώνονται για την κατ΄ αρχήν έγκριση της πρότασής τους από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού
μηνύματος από το Σύστημα, καθώς και για τον τρόπο καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, των οποίων η Αίτηση Χρηματοδότησης έγινε αποδεκτή και
ενημερώθηκαν, υποβάλλουν στον ανά περιφέρεια ευθύνης εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ, Υπεύθυνη Δήλωση
Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος, με γνήσιο υπογραφής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
VIIΙ, με γνήσιο της υπογραφής ή μέσω www.gov.gr.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης, για τους οποίους η Αίτηση Χρηματοδότησης, απορρίπτεται,
ενημερώνονται: α) για την απόρριψη της πρότασής τους από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο Πληροφοριακό
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από
το Σύστημα και β) του δικαιώματος υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης (αντιρρήσεων) μέσω του ΠΣΚΕ.

11.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η διαδικασία ενστάσεων ακολουθεί το άρθρο 43 της Υπουργικής Απόφασης των "Εθνικών Κανόνων
επιλεξιμότητας των δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020" (ΦΕΚ 1822/Β/24.02.2015).
• Οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης δύνανται να υποβάλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή με την
έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999) κατά της απόφασης ένταξης/ απόρριψης. Η ένσταση
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).
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• Οι ενστάσεις ασκούνται άπαξ ανά διοικητική πράξη που αφορά στην διαδικασία αξιολόγησης των
αιτήσεων χρηματοδότησης: α) πληρότητας δικαιολογητικών- τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής ή
/και β) προϋπολογισμού και υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω ΠΣΚΕ) προς τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσης της
απόφασης ένταξης/απόρριψης.
• Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, η οποία
ορίζεται με απόφαση του ΕΦΕΠΑΕ.
• Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων τόσο ως προς τη νομιμότητα της
πράξης κατά της οποίας στρέφονται, όσο και ως προς την ουσία της υπόθεσης και είτε απορρίπτονται,
είτε γίνονται αποδεκτές. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων,
συντάσσεται πρακτικό το οποίο εγκρίνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ.
• Ο ΕΦΕΠΑΕ με εισήγησή του αποστέλλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων
(αρνητικές και θετικές εισηγήσεις).
• Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό έως 0,5% επί των υποβαλλόμενων
αποτελεσμάτων και κατόπιν τα διαβιβάζει στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ
και ΤΣ, ο οποίος εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις. Σε περίπτωση διαπίστωσης σφάλματος επί των
ενστάσεων που συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, το δείγμα ελέγχου αυξάνεται.
Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων κοινοποιούνται αμελλητί και αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια, στο
www.antagonistikotita.gr, του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Τα αποτελέσματα
γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη “Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «e-λιανικό» ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
(συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ)”, αλλά και μέσω
της πλατφόρμας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης
της ένστασης.
Η εκδοθείσα επί της ενστάσεως απόφαση καθιστά οριστική την πράξη ένταξης ή την τυχόν απόρριψη
αυτής αποκλειομένου έτερου σταδίου διοικητικής προσφυγής.

11.5 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Προκειμένου να καταβληθεί η δημόσια επιχορήγηση στους ωφελούμενους της Δράσης ορίζεται η
ακόλουθη διαδικασία:
ΟΙ ωφελούμενοι της Δράσης μετά την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των απαιτήσεων
δημοσιότητας, υποβάλλουν αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης, μέσω του ΠΣΚΕ ( www.ependyseis.gr/
mis), με σαφή αναφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φιλοξενείται το ηλεκτρονικό κατάστημα,
συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V [Β. Δικαιολογητικά που υποβάλλονται
ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης (Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού
Αντικειμένου)] (Το μέγεθος για κάθε ένα από τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν
την υποβολή δεν πρέπει να ξεπερνά τα δέκα (10) MB. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί.
Σημειώνεται ότι για τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη, στο
βαθμό του εφικτού, τα ενδεικτικά χαρακτηριστικά του Παραρτήματος ΧΙ, όπως προτείνονται από το
Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
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Το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την
ημερομηνία λήξης της δεκαοκτάμηνης διάρκειας του έργου.
Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων προτείνεται, τα αρχεία να είναι αυτά ακριβώς που εξάγονται
από τα πληροφοριακά συστήματα (Taxis, Πλατφόρμες e-banking, ERP λογισμικά κ.ο.κ.), χωρίς
επεξεργασία. Επίσης, είναι δυνατή η επισύναψη συμπιεσμένων αρχείων τύπου *.pdf, *.jpeg, *.jpg και
*.png.
Ο ΕΦΕΠΑΕ διενεργεί διοικητικό έλεγχο Φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου, σύμφωνα με τα στοιχεία
του αιτήματος επαλήθευσης – πιστοποίησης. Μετά την ολοκλήρωση της επαλήθευσης – πιστοποίησης
και κατόπιν κάλυψης ή μη, από τον ωφελούμενο της Δράσης τυχόν εντοπισμένων εκκρεμοτήτων και
ελλείψεων, ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ειδοποίηση, η επαλήθευση –
πιστοποίηση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.
Η συνταχθείσα από το όργανο διενέργεια της επαλήθευσης Έκθεση Επαλήθευσης, υποβάλλεται για
έγκριση (αποδοχή των αποτελεσμάτων) από ιεραρχικά ανώτερο και διαφορετικό όργανο. Σε περίπτωση
διαφωνίας ή λάθους σε πεδία της Έκθεσης Επαλήθευσης, παρέχεται η δυνατότητα να εκτελεστούν οι
όποιες διορθώσεις σε αυτή, από το αρμόδιο όργανο με την αντίστοιχη τεκμηρίωση.
Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης:
• ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την
αποστολή της σχετικής έκθεσης,
• ο ωφελούμενος της Δράσης αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.
• για τη λήψη της επιχορήγησης ο ωφελούμενος της Δράσης υποχρεούται να υποβάλλει τα
δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν, εγγράφως σύμφωνα με το Παράρτημα ΙX «Δικαιολογητικά
Καταβολής Επιχορήγησης».
• Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους
ωφελούμενους της Δράσης να ασκήσουν αντιρρήσεις. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εντός (15) ημερολογιακών
ημερών από την παραλαβή από αυτόν της Έκθεσης Επαλήθευσης. Σημειώνεται ότι η προσκόμιση
δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του ωφελούμενου της Δράσης μετά την παραλαβή κάθε
Έκθεσης Επαλήθευσης και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης
Επαλήθευσης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και εξέτασης αντιρρήσεων, επικαιροποιείται ή
συμπληρώνεται, αν απαιτείται, η απόφαση έγκρισης των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/ πιστοποίησης.
Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων αποστέλλονται στους ωφελούμενους της Δράσης με ευθύνη
του ΕΦΕΠΑΕ.

Το Αίτημα Επαλήθευσης, η Έκθεση Επαλήθευσης, η Πιστοποίησή της και όλο το υλικό της υποβληθείσας
αντίρρησης, τηρούνται στο Φάκελο της Πράξης.
Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους ωφελουμένους της Δράσης καταβάλλεται από τον
ΕΦΕΠΑΕ ο οποίος προβαίνει σε μεταφορά του ποσού της οριστικοποιημένης Έκθεσης Πιστοποίησης στον
λογαριασμό τράπεζας (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, και τον οποίο έχει
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δηλώσει ο δυνητικός ωφελούμενος στην Αίτηση. Ο χρόνος καταβολής της δημόσιας χρηματοδότησης
επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.
Σημειώνεται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021, η ενίσχυση που
καταβάλλεται στο πλαίσιο της Δράσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο,
τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του
Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται
και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα
πιστωτικά ιδρύματα.
Ο ΕΦΕΠΑΕ σε τακτά χρονικά διαστήματα με βάση τα αποτελέσματα του Διοικητικού Ελέγχου καταρτίζει
σχέδιο απόφασης τελικής έγκρισης και απόρριψης της χορήγησης χρηματοδότησης των ωφελούμενων
της Δράσης, με την οποία επιβεβαιώνεται για κάθε ωφελούμενο της Δράσης η πληρότητα ή μη των
δικαιολογητικών καταβολής της ενίσχυσης και η πλήρωση ή μη των τυπικών και ουσιαστικών
προϋποθέσεων της παρούσας Πρόσκλησης για την καταβολή του αιτούμενου ποσού ενίσχυσης.
Ξεχωριστή μνεία θα γίνεται για τις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η αναγκαιότητα επιστροφής ποσού
ενίσχυσης ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Τα εν λόγω σχέδια απόφασης θα διαβιβάζονται με σχετική
εισήγηση του ΕΦΕΠΑΕ στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στη συνέχεια στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ για υπογραφή. Οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται και να
κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες από το Δικαιούχο του Προγράμματος (ΕΦΕΠΑΕ).
Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης οι ωφελούμενοι, που θα είναι υπόχρεοι σε επιστροφή μέρους ή
του συνόλου της ενίσχυσης, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα
στο Κεφάλαιο 10.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ της παρούσας Πρόσκλησης.
Στις περιπτώσεις των ενστάσεων που γίνονται αποδεκτές με την ως άνω απόφαση, τα έργα θεωρούνται
ολοκληρωμένα και συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των ολοκληρωμένων έργων. Στις περιπτώσεις
των Ενστάσεων που απορρίπτονται και διαπιστώνεται η ανάγκη Επιστροφής της Ενίσχυσης εφαρμόζεται
η Υπουργική Απόφαση περί της διαδικασίας επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων.

11.6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Επισημαίνεται ότι:
- Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης
επιλεξιμότητας δαπανών.
- Κατά την ολοκλήρωση του έργου, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση αύξηση της συνολικής
εγκεκριμένης επιδότησης. Επιπλέον, οι τελικά πιστοποιούμενες επιλέξιμες δαπάνες δύνανται, ως
απόλυτα ποσά, να ανέλθουν μέχρι το όριο των 1.500 € για τον Εξοπλισμό και το όριο των 5.000€ για
το Λογισμικό. Αν στην υλοποίηση προκύψουν αλλαγές επί των εγκεκριμένων δαπανών, δεν απαιτείται
Αίτημα τροποποίησης αλλά ενσωματώνονται από τον ΕΦΕΠΑΕ στην επαλήθευση/πιστοποίηση.
- Για την παραλαβή του επενδυτικού σχεδίου απαιτείται η υλοποίηση του ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-Shop). Η μη πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-Shop),
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-

-

-

-

-

-

σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, αποτελεί λόγο ανάκλησης της Απόφασης
Ένταξης.
Οι δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες εφόσον συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις
της εφαρμοστέας φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες της κατηγορίας εξοπλισμού θα πρέπει τα επιχορηγούμενα πάγια
(υλικά και άυλα) να έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο παγίων της επιχείρησης σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες
τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την
προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση
για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο
φορέα. Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών θα προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα
και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής
αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
Όλες οι δαπάνες θα εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του
κόστους, καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επενδυτικό σχέδιο. Σε
περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή/και σχετικές με την
επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, θα γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως
επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
Για τον έλεγχο των τιμών, ο ΕΦΕΠΑΕ μπορεί να ζητά από τον ωφελούμενο της Δράσης, τον
προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για
εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.
Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης
(αποδείξεις δαπάνες, τιμολόγια αυτοπαράδοσης κ.ά).
Δεν γίνεται δεκτή εξόφληση δαπανών με τη χρήση επιταγών τρίτων.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα
συναλλάγματος και οι χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά
χρηματοοικονομικά έξοδα του ωφελούμενου της Δράσης. Επίσης, οι δαπάνες για πρόστιμα,
προσαυξήσεις, χρηματικές ποινές και έξοδα για την επίλυση διαφορών δεν είναι επιλέξιμες. - Ο Φόρος
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

11.7

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Για τις εξοφλήσεις των δαπανών, θα λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη τα οριζόμενα στις εκάστοτε
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης
συναλλαγών επί φορολογητέων πράξεων και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.
Για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες θα πρέπει να αποτελούν επενδυτικές δαπάνες σε συνάφεια με τα
άρθρα 22 & 23 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013,ΠΟΛ. 1216/1.10.2014 και ΠΟΛ.1079/6.4.2015) και η εξόφλησή
τους να γίνεται - ώστε εξασφαλίζεται επαρκής διαδρομή ελέγχου - με τους ακόλουθους αποδεκτούς
τρόπους:
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•

•

Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας πεντακοσίων (500) ευρώ
και κάτω (χωρίς ΦΠΑ), μπορεί να εξοφλείται και δίχως τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, δηλαδή
με μετρητά.
Κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων
(500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), θα πρέπει η τμηματική ή ολική εξόφληση της, να γίνει με τη χρήση
τραπεζικού μέσου πληρωμής.
Ως τραπεζικό μέσο πληρωμής, προκειμένου για την εφαρμογή των ανωτέρω, νοείται:
−
−

−
−

−

Η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, είτε με μετρητά είτε με μεταφορά μεταξύ
λογαριασμών (έμβασμα, ηλεκτρονικό ή μη).
Η χρήση χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών της επιχείρησης που πραγματοποιεί την πληρωμή
ή/και όποιας άλλης κάρτας συνδέεται με ονομαστικό ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του
ωφελούμενου της Δράσης που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι
Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών).
Η έκδοση επιταγής της επιχείρησης ή η έκδοση τραπεζικής επιταγής από νόμιμα λειτουργούσα
στην Ελλάδα τράπεζα.
Η χρήση ταχυδρομικής επιταγής – ταχυπληρωμής (έως του ορίου που επιτρέπεται από τα ΕΛΤΑ).
Επισημαίνεται ότι η επιβάρυνση για την έκδοση της ταχυδρομικής επιταγής δεν αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη.
Η καταβολή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή, που τηρείται σε Πάροχο
Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν. 3862/2010 (ήτοι Πιστωτικό Ίδρυμα, Ίδρυμα Πληρωμών ή Ίδρυμα
Ηλεκτρονικού Χρήματος), είτε με μετρητά, είτε με μεταφορά μεταξύ λογαριασμών πληρωμών
(μεταφορά εντός του ίδιου Ιδρύματος ή έμβασμα).

Σε περίπτωση που καταβάλλονται προκαταβολές έναντι της αξίας του προς αγορά αγαθού ή υπηρεσίας
ή όταν πραγματοποιούνται τμηματικές καταβολές που αφορούν δαπάνη για την οποία πρόκειται να
εκδοθεί παραστατικό καθαρής αξίας άνω των €500, απαιτείται η χρήση τραπεζικού μέσου, ανεξαρτήτως
του ποσού της κάθε τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης και απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για συναλλαγές που
εξοφλούνται μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής, είναι:
→ Έκδοση επιταγής από τον εταιρικό λογαριασμό του ωφελούμενου της Δράσης προς τον προμηθευτή,
που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας πιστοποίησης της δαπάνης.
Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) τα σχετικά με την εκδοθείσα επιταγή έντυπα
κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης ή
βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσόαποδέκτης) (β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).
→ Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή ή σε ταυτοποιημένο λογαριασμό
πληρωμών του προμηθευτή που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του Ν.3862/2010 (ήτοι
Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος ή Ίδρυμα Πληρωμών), από τον ωφελούμενο της Δράσης. Για την
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό
λογαριασμό ή στον λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών από το
οποίο θα προκύπτει ως δικαιούχος του λογαριασμού ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών προς
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→

→

→

→

→

τον ωφελούμενο της Δράσης και ο καταθέτης – επενδυτής και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Μεταφορά από τον εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό ή τον ταυτοποιημένο επαγγελματικό λογαριασμό
πληρωμών του ωφελούμενου της Δράσης που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών σε εταιρικό
τραπεζικό λογαριασμό ή σε επαγγελματικό λογαριασμό πληρωμών του προμηθευτή που τηρείται σε
Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αντίγραφο του
εγγράφου της τράπεζας ή του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών για μεταφορά χρημάτων από το οποίο
θα προκύπτουν τα στοιχεία των λογαριασμών ωφελούμενου της Δράσης και προμηθευτή (β) τα
σχετικά έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή των επαγγελματικών
λογαριασμών πληρωμών (extrait) της επιχορηγούμενης επιχείρησης και (γ) αναλυτικό καθολικό
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Έκδοση Τραπεζικής Επιταγής από τον ωφελούμενο της Δράσης προς τον προμηθευτή. Πρόκειται για
επιταγές που εκδίδονται από νόμιμα λειτουργούσα στην Ελλάδα τράπεζα, είτε με αντίστοιχη
κατάθεση μετρητών στην τράπεζα από τον ωφελούμενο της Δράσης, είτε με χρέωση του εταιρικού
τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου της Δράσης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής
απαιτείται: (α) αντίγραφο του σώματος της αντίστοιχης επιταγής, (β) σε περίπτωση έκδοσης της
επιταγής με χρέωση του εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου της Δράσης, το έντυπο
κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού (extrait) του ωφελούμενου της Δράσης και (γ) αναλυτικό
καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Ηλεκτρονική συναλλαγή (κίνηση web-banking ή κίνηση μεταφοράς μέσω web από και προς
ταυτοποιημένο λογαριασμό πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών). Για την
πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται: (α) έντυπο κίνησης του εταιρικού λογαριασμού (extrait) που
τηρείται σε Τράπεζα ή σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών του ωφελούμενου της Δράσης, (β) αντίγραφο
της ηλεκτρονικής συναλλαγής από το οποίο θα προκύπτει ο λήπτης του ποσού πληρωμής, δηλαδή ο
προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών και ο πληρωτής/καταθέτης, δηλαδή ο ωφελούμενος της
Δράσης και (γ) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Εξόφληση μέσω κάρτας πληρωμών (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης). Προϋπόθεση για την
πιστοποίηση της πληρωμής είναι η κάρτα να έχει εκδοθεί στο όνομα του ωφελούμενου της Δράσης
(εταιρικής σε περίπτωση Νομικού Προσώπου), είτε να συνδέεται απαραιτήτως με λογαριασμό
πληρωμών που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών στο όνομα του ωφελούμενου της Δράσης,
δηλαδή του επιχειρηματία μόνο στην περίπτωση των ατομικών επιχειρήσεων και οπωσδήποτε
εταιρική σε περίπτωση που ο ωφελούμενος της Δράσης είναι εταιρεία. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να
υπάρχει επαρκής διαδρομή ελέγχου, δηλαδή να αποδεικνύεται η αγορά των αντίστοιχων
αγαθών/υπηρεσιών και η χρέωση της κάρτας του ωφελούμενου της Δράσης (ανεξάρτητα εάν η
συναλλαγή αυτή πραγματοποιείται με δόσεις ή με εφάπαξ καταβολή). Για την πιστοποίηση
απαιτούνται: (α) αντίγραφο κίνησης κάρτας ή λογαριασμού πληρωμών του ωφελούμενου της Δράσης
που τηρείται σε Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που αποτυπώνει τις κινήσεις της κάρτας και στο οποίο
να εμφαίνεται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για τη συναλλαγή και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα)
προμηθευτή (λογαριασμός 50).
Έκδοση ταχυδρομικής επιταγής - ταχυπληρωμής με κατάθεση μετρητών του ωφελούμενου της
Δράσης στα ΕΛΤΑ για εξόφληση του προμηθευτή, σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας
πιστοποίησης της δαπάνης. Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτείται: (α) αποδεικτικά έκδοσης
και είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του ωφελούμενου της
Δράσης και του προμηθευτή και (β) αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50).»
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Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω δικαιολογητικού με τίτλο «αναλυτικό καθολικό
(καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50)» ισχύει μόνο για τους ωφελούμενους της Δράσης που τηρούν
Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (πρώην βιβλία Γ’ κατηγορίας).
Στις περιπτώσεις όπου από τα ως άνω περιγραφόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για τις εξοφλήσεις δεν
είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ως προς την τήρηση των κανόνων που ορίζονται
παραπάνω, δύναται να ζητείται επιπλέον απόδειξη είσπραξης ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής.
Σε περίπτωση εξόφλησης παραστατικού μέσω μετρητών (καθαρής αξίας έως και 500€) τα απαιτούμενα
στοιχεία και δικαιολογητικά για τις συναλλαγές αυτές είναι (εκτός του τιμολογίου αγοράς αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών): απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή ή έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας
π.χ. βεβαίωση προμηθευτή περί εξόφλησης της συναλλαγής ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω
τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το
τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο.
Το σύνολο των ως άνω συναλλαγών πρέπει να συνοδεύεται από τις κατά περίπτωση και σύμφωνα με την
τηρούμενη κατηγορία λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης (Απλογραφικά ή Διπλογραφικά), λογιστικές
καταχωρήσεις βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014).
Στην περίπτωση τήρησης απλογραφικών λογιστικών βιβλίων (χειρόγραφη ή μηχανογραφική τήρηση)
πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών/στοιχείων του
επενδυτικού σχεδίου (π.χ. τιμολογίων, τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, κλπ.) στο βιβλίο εσόδων-εξόδων
της επιχείρησης.
Στην περίπτωση τήρησης διπλογραφικών λογιστικών βιβλίων πρέπει να προσκομιστούν αντίγραφα των
λογιστικών καταχωρήσεων των παραστατικών τιμολόγησης και εξόφλησης των δαπανών της επένδυσης
στο γενικό ημερολόγιο, καθώς και τα αναλυτικά καθολικά των προμηθευτών.
Επισημαίνεται επιπλέον, ότι η επιχείρηση μπορεί να λαμβάνει και να εκδίδει ηλεκτρονικά τιμολόγια.
Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο περιέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014) και το οποίο έχει εκδοθεί και ληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή.
Για τους σκοπούς πιστοποίησης των δαπανών της επένδυσης, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα πρέπει σε
κάθε περίπτωση να εκτυπώνονται.

12 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι υπεύθυνοι για την ορθή τήρηση των όρων και περιορισμών της
παρούσας Πρόσκλησης. Όλα τα δικαιολογητικά που αφορούν στην υλοποίηση του έργου (π.χ.
δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα στην Αίτηση, δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν
ηλεκτρονικά) πρέπει να τηρούνται από τον ΕΦΕΠΑΕ τόσο κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτέλεσης του
έργου όσο και μετά απ’ αυτή, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών μετά την καταβολή της
δημόσιας επιχορήγησης.

Σελίδα 25 από 95

A∆A: 978346ΜΤΛΡ-ΦΝΝ

13 ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΡΑΣΗΣ
Οι δείκτες εκροής που χαρακτηρίζουν τη Δράση είναι οι ακόλουθοι:
•

CO01 - Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται: 16.000 (μοναδιαία ΑΦΜ)

•

CO02 - Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις: 16.000 (μοναδιαία ΑΦΜ)

•

CO05 - Αριθμός νέων επιχειρήσεων που ενισχύονται (σύσταση < 3-ετίας) : 500 (μοναδιαία ΑΦΜ)

•

CV52- Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις για την αντιμετώπιση του COVID-19:
16.000 (μοναδιαία ΑΦΜ)

•

CV53-Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης (επιχορήγησης) επιχειρήσεων για την
αντιμετώπιση του COVID-19 (πλην κεφαλαίου κίνησης): 80 εκ. €

•

Τ4241 – ΜΜΕ που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις – δείκτης αποτελέσματος που αφορά
σε όλη τη χώρα και όχι αποκλειστικά τη Δράση

14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Κατά το διάστημα υλοποίησης του έργου τους και για τρία (3) έτη μετά την τελική καταβολή της δημόσιας
χρηματοδότησης, οι ωφελούμενοι της Δράσης είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οποιαδήποτε
πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με την πράξη προς τον ΕΦΕΠΑΕ με τη μορφή αναφορών ή
παροχής συγκεκριμένων στοιχείων.
Οι ωφελούμενοι της Δράσης λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα
XII του Κανονισμού 1303/2013 και αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του
Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία Διαχειριστική Αρχή στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η
ονομασία του ωφελούμενου της Δράσης και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της
πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης,
ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης της πράξης.
Ειδικότερα, ο ωφελούμενος της Δράσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από
συγχρηματοδοτουμένους πόρους Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τοποθετώντας, στο site και στο eshop, banners, καθώς και μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α4), σε σημείο εύκολα
ορατό από το κοινό, σύμφωνα υπόδειγμα που θα αναρτηθεί στα site των ανά Περιφέρεια αρμοδίων
εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, του ΕΦΕΠΑΕ, κ.ο.κ..
Οι ωφελούμενοι της Δράσης ενδέχεται να συμπεριλαμβάνονται σε δείγμα διενέργειας έρευνας για την
αξιολόγηση/αποτίμηση της δράσης στην οποία συμμετείχαν και στο πλαίσιο της οποίας
χρηματοδοτήθηκαν παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία.

14.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους
και μέχρι την πληρωμή της δημόσιας δαπάνης σε αυτούς, οφείλουν να τηρούν τους όρους της απόφασης
ένταξης και τις εφαρμοζόμενες διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.
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Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι της Δράσης οφείλουν να τηρούν τις παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενες
υποχρεώσεις:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

vi.

vii.

viii.

ix.
x.

xi.

xii.
-

τηρούν τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση καθώς και τους όρους του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI: Προϋποθέσεις Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis),
μην ενισχύονται από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση της ίδιας πρότασης ή
τμήματος αυτής,
να τηρούν τους όρους της χρηματοδότησης (απόφασης ένταξης),
να μην συγχωνευθούν, απορροφήσουν ή απορροφηθούν από άλλη επιχείρηση,
παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που αφορούν στο έργο ακόμα και μετά τη λήξη της
Δράσης, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα αποτίμησης και αξιολόγησης της Δράσης, στα
αρμόδια όργανα,
να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της Πράξης που
υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που
υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ,
να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την Πράξη ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική
κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώρηση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν
πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στον ΕΦΕΠΑΕ,
να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (ή εναλλακτικά ο ΕΦΕΠΑΕ), στις διαδικτυακές πύλες
www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115
και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του
ωφελούμενου της Δράσης και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης,
καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης,
ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της
κατηγορίας παρέμβασης της πράξης,
να μην διακόπτουν την υλοποίηση και λειτουργία του ενισχυθέντος έργου, εκτός αν συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ),
να μην μεταβιβάζουν για οποιοδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί,
εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας και
ισοδυνάμου αποτελέσματος, ώστε να ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση των στόχων της
επένδυσης, (απαιτείται ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ),
να μην αντικαταστήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του εξοπλισμού, εκτός εάν η αντικατάσταση
αφορά αγορά νέου παρομοίου εξοπλισμού (όμοιας ή καλύτερης τεχνολογίας), (απαιτείται
ενημέρωση του ΕΦΕΠΑΕ),
Για περιπτώσεις που αφορούν: μεταβολή στη νομική μορφή, την εταιρική/μετοχική σύνθεση –
μεταβολή των στοιχείων τους, όπως επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, μεταβολή των ΚΑΔ επένδυσης, με δεδομένο ότι η μεταβολή αφορά πάντα σε επιλέξιμες
δραστηριότητες και ότι πληρείται η τυπική προϋπόθεση του Κύριου ΚΑΔ σε έδρα ή Υποκατάστημα
ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 φορολογικού 2019 (Υποβολή 2020) αυτές ενσωματώνονται
και αποτυπώνονται στο αίτημα ολοκλήρωσης, κατά την υποβολή του στο ΠΣΚΕ
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xiii.

Για τις περιπτώσεις μετεγκατάστασης του ενισχυθέντος έργου εκτός της Περιφέρειας
εγκατάστασης εντός της οποίας χορηγήθηκε η ενίσχυση, απαιτείται η γνωστοποίηση στον
ΕΦΕΠΑΕ , ο οποίος στη συνέχεια ενημερώνει την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

Επισημαίνεται ότι οι όροι υλοποίησης της Πράξης όπως ορίζονται στην απόφαση ένταξης είναι ουσιώδεις
και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον ωφελούμενο της Δράσης χωρίς προηγούμενη έγκριση από
τον ΕΦΕΠΑΕ συνιστά βάσιμη αιτία διακοπής χρηματοδότησης της πράξης. Οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται συνεπεία αυτής της αλλαγής δεν είναι επιλέξιμες μέχρι την αναγνώρισή τους από τον
ΕΦΕΠΑΕ.
Oι ωφελούμενοι της Δράσης οφείλουν για δέκα (10) οικονομικά έτη από την ημερομηνία χορήγησης της
τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης δυνάμει του καθεστώτος να τηρούν και να φυλάσσουν τα
δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία της Πράξης, τα οποία τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων
οργάνων του Δημοσίου, της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, της ΕΔΕΛ ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας
δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών της Πράξης.
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή
επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων,
περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν
μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

14.2.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ)

Ο ωφελούμενος της Δράσης, πέραν των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της Πράξης, υποχρεούται τρία (3) έτη μετά από την πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον
ωφελούμενο, να τηρεί όσα προβλέπονται στο άρθρο 71 παρ.1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1303/2013 και τους
όρους της απόφασης ένταξης.
Επιπροσθέτως η ενισχυθείσα επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί πραγματικά για τρία (3) έτη μετά την
τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης στον ωφελούμενο της Δράσης (π.χ. απαιτούμενες άδειες,
ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ και παρουσίαση
οικονομικών συναλλαγών, υποβολή φορολογικών δηλώσεων). Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της ενισχυθείσας επιχείρησης, επιβάλλεται ολική ή αναλογική
δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Για τον έλεγχο των μακροχρονίων υποχρεώσεων, ο ωφελούμενος της Δράσης, πρέπει να αποστέλλει στον
ΕΦΕΠΑΕ όλα τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν εγγράφως ή μέσω ΠΣΚΕ από αυτήν. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης αυτών επιβάλλεται επιστροφή του συνόλου της δημόσιας επιχορήγησης.
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14.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Η επαλήθευση της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που έχει ο ωφελούμενος της Δράσης μετά
την ολοκλήρωση της Πράξης ή ο φορέας που αναλαμβάνει της υποχρεώσεις αυτές, πραγματοποιείται με
ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο ΣΔΕ.
Ο ΕΦΕΠΑΕ διατηρεί λεπτομερείς φακέλους με όλες τις πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που
απαιτούνται, οι οποίοι φυλάσσονται επί 10 έτη από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των πράξεων
Δειγματοληπτικά είναι δυνατόν να γίνει επιτόπια επαλήθευση πέραν του ΕΦΕΠΑΕ και της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και
από άλλα όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ έχει το
δικαίωμα διενέργειας όχι μόνο δειγματοληπτικών αλλά και στοχευμένων επανελέγχων μετά την
ολοκλήρωση εκάστου έργου.
Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της επαλήθευσης, η ΔΑ/ΕΦΕΠΑΕ εντοπίζει παρατυπία που κρίνει ότι
ενέχει ένδειξη απάτης, ενεργοποιείται η καθοριζόμενη από το ΣΔΕ διαδικασία.
Οι ανωτέρω διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις περί τη τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των
ωφελουμένων της Δράσης διενεργούνται σύμφωνα προς τη διαδικασία που ορίζεται στην Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο
του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθ. 21 του Ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν.
4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

15 ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2016/679
Ο δυνητικός ωφελούμενος με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του στο
Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών
εγγράφων παρέχει στην στον ΕΦΕΠΑΕ και τα νόμιμα εντεταλμένα όργανα αυτών, τη ρητή συγκατάθεση
του για την νόμιμη επεξεργασία κατ΄ άρθρο 6 του Κανονισμού 2016/679 των δεδομένων προσωπικού
του χαρακτήρα τα οποία προβλέπονται στον οδηγό του Προγράμματος και αποδέχεται ότι τέτοια
επεξεργασία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση, ένταξη, παρακολούθηση και ολοκλήρωση της
συγχρηματοδοτούμενης επενδυτικής πράξης του.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η πρόσκληση της Δράσης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ www.antagonistikotita.gr,
- του ΕΣΠΑ www.espa.gr,
- του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr.
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Για περαιτέρω πληροφορίες οι δυνητικοί ωφελούμενοι της Δράσης μπορούν να απευθύνονται στο
Γραφείο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο τηλ. 801 11 36300 και στο e-mail επικοινωνίας: infoepan@mou.gr και στον
ΕΦΕΠΑE στο τηλ. 2106985210 και στο e-mail επικοινωνίας : info@efepae.gr
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Περιφερειακές Μονάδες του
ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα της επιχείρησης που πρόκειται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης, στις
παρακάτω διευθύνσεις και τηλέφωνα:

Α/Α

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΕΠΑΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ

Δ/ΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ/
ΦΑΞ

E-MAIL / SITE

1

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ &
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛ.ΑΝ.ΕΤ

Πανεπιστημίου
39, Αθήνα,
T.K. 105 64

213 - 0166 100
213 - 0166 105

contact@elanet.gr
www.elanet.gr

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ
ΝΗΣΩΝ

Δ.Ε.Π.

Μαιζώνος 122 &
Γούναρη, Πάτρα,
T.Κ. 262 22

2610 - 622714
2610 - 277830

efd@diaxeiristiki.gr
www.diaxeiristiki.gr

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Κ.Ε.Π.Α. –
ΑΝ.Ε.Μ.

Οικισμός Λήδα –
Μαρία, 6 ΧΛΜ
Χαριλάου –
Θέρμης, Θέρμη,
Θεσσαλονίκη Τ.Κ.
570 01

2310 - 480000
2310 - 480003

info@e-kepa.gr
www.kepa-anem.gr

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΩΝ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΘ

Δ.Ε.Σ.Μ-Ο.Σ.

Όπισθεν οικισμού
Ηφαίστου / Κτίριο
«Παρατηρητή»
ΤΘ 145
Κομοτηνή
Τ.Κ. 691 50

25310 - 35916
25310 - 72328

www.desm-os.gr
desm-123@otenet.gr

5

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝ.ΔΙΑ.
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Θερμοπυλών &
Κύπρου, Λαμία,
Τ.Κ. 351 33

22310 - 67498
22310 - 67499

andia@otenet.gr
www.andia.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Α.Ε.Δ.Ε.Π.

Κεντρική
Προβλήτα Λιμένα
Βόλου, Κτίριο
Ιάσων / Νότια
αίθουσα, Βόλος,
Τ.Κ. 382 21

24210 - 76894
24210 - 29320

aedep@aedep.gr
www.aedep.gr

6
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7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΚΡΗΤΗΣ

Γιαμαλάκη 50 &
Σοφοκλή
Βενιζέλου,
Ηράκλειο Κρήτης,
Τ.Κ. 712 02

2810 - 302400
2810 - 344107

info@ank.gr
www.ank.gr

17 ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΑΝΑΚΤΗΣΗ
Σε ό,τι αφορά σε παρατυπίες, διακοπή της ενίσχυσης καθώς και σε ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) Κοινή
Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014−2020, σύμφωνα με το
αρ. 22 του Ν. 4314/2014»1.
Ανάκτηση μπορεί να γίνει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Ελλιπή στοιχεία στα υποβληθέντα παραστατικά της προμήθειας του εξοπλισμού και των υπηρεσιών
- Εφόσον διαπιστωθεί υπέρβαση του ορίου σώρευσης του κανονισμού 1407/2013 (De Minimis) η οποία
συντελείται με την χορηγηθείσα ενίσχυση, σε επίπεδο «ενιαίας επιχείρησης»
- Μη προσκόμιση μέρους ή του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V
- Μη πλήρωση των προϋποθέσεων δημιουργίας, λειτουργίας και δημοσιότητας του ηλεκτρονικού
καταστήματος
- Μη πλήρωση της προϋπόθεσης συμμετοχής για τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά το ελάχιστο 20%.
Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της δημόσιας επιχορήγησης από τον ωφελούμενο
της Δράσης σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, σύμφωνα με
την ΚΥΑ 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) (Β΄ 2784 ) εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στην παρούσα, όπως στην
περίπτωση υπέρβασης του ορίου σώρευσης). Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου σε επίπεδο “ενιαίας
επιχείρησης” επιστρέφεται το σύνολο του ποσού της επιχορήγησης εντόκως με χρησιμοποιούμενο
επιτόκιο το βασικό επιτόκιο της ΕΕ, προσαυξημένο κατά 100 μονάδες βάσης. Σε αυτή την περίπτωση ο
υπολογισμός γίνεται από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης.
Σημειώνεται ότι η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την καταπολέμηση
της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις θα διαβιβάζει στοιχεία που περιέχουν υπόνοια απάτης στις
αρμόδιες αρχές. Λεπτομερής αναφορά για την «Καταπολέμηση της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις»

1

https://www.espa.gr/elibrary/%CE%9A%CE%A5%CE%91_21122015_FEK_2784_DhmosionDior9wseis.pdf.
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υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)
https://www.espa.gr/el/Pages/staticAntiFraudPolicy.aspx.

και

συγκεκριμένα

στον

σύνδεσμο

18 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (προκύπτει από την ηλεκτρονική
καταχώρηση στο ΠΣΚΕ των σχετικών πεδίων από τον δυνητικό ωφελούμενο της Δράσης)

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ορισμός ΜΜΕ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας
επιχείρησης

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Προϋποθέσεις Κανονισμού 1407/2013

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης περί μη Υπαγωγής σε ΦΠΑ

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: Δικαιολογητικά για την καταβολή της ενίσχυσης

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)

-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: Προτεινόμενα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών υπηρεσιών και Απαιτήσεις Υλοποίησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Εντύπου Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης
Προκύπτει από την καταχώρηση στο ΠΣΚΕ από τον δυνητικό ωφελούμενο της Δράσης των κάτωθι
στοιχείων:
LOGO ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΕΦΕΠΑΕ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Υποβολής

1

1.1

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ το ΠΣΚΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ: Διασφαλίζεται η τήρηση της νομοθεσίας περί προσωπικών
δεδομένων βάσει του ν. 4624/2019.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

1.1.1. Α.Φ.Μ.
1.1.2. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.3. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1.1.4. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΑΤΟΜΙΚΗ/ΟΕ/ΕΕ/ΙΚΕ/ΕΠΕ/ΑΕ/ άλλο (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)

1.1.5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ
1.1.6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ / ΝΕΑ

1.1.7. ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ/ΜΙΚΡΗ/ΜΕΣΑΙΑ* (ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)

1.1.8. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΧΩΡΙΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ
(OFFSHORE)
1.1.9. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΝΑΙ/ΟΧΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
1.1.8.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

WEB

SITE (URL)

* Σύμφωνα με τον ορισμό της ΜΜΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Πρόσκλησης) και την δήλωση ΜΜΕ η οποία
αποτελεί τυπικό δικαιολογητικό (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο.
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1.2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ

1.2.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

1.2.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

1.2.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

1.2.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

1.3

1.2.4.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

1.2.4.2 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

1.3.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

1.3.2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

1.3.3. ΔΗΜΟΣ – ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

1.3.4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

1.4

1.3.4.1 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

1.3.4.2 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Κ.Α.Δ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ *

1.4.1 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Κ.Α.Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κύριος ή Με τα Μεγαλύτερα Έσοδα)
Α/Α

Κωδικός

Περιγραφή Κ.Α.Δ.

Ημερομηνία

1

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΚΑΔ

ΒΑΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

….
*Επαναλαμβάνονται οι ΚΑΔ σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός επιλέξιμοι ΚΑΔ
1.5

ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ *

Α/Α

ΑΦΜ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

EΜE

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ***

1
….
*Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις βάσει του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της πρόσκλησης
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**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ
1.6
ΑΦΜ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ*
Α/Α

ΑΦΜ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΜΕ***

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ*** ΕΡΓΑΣΙΩΝ***

1
* Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις βάσει του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ της πρόσκλησης
**ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΑΦΜ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΕΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΜΕ
***Για τις δυο (2) τελευταίες κλεισμένες Διαχειριστικές Χρήσεις
1.7
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
1.7.1 Α.Φ.Μ.
1.7.2. ΧΩΡΑ
1.7.3. ΕΠΩΝΥΜΟ
1.7.4. ΟΝΟΜΑ
1.7.5.1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
1.7.5. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1.7.5.2 ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
1.7.5.3 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΟΣ

1.7.6. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Σταθερό)
1.7.7. ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Κινητό)
1.7.8. Ηλεκτρονική Διεύθυνση (e-mail)

2
2.1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ Φ2

2.1.1.
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2019 (ΠΕΔΙΟ 312 Φ2)

4ΟΥ

2.1.1.
ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2020 (ΠΕΔΙΟ 312 Φ2)

4ΟΥ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι παρακάτω πίνακες συμπληρώνονται για κάθε εταίρο και με προσθήκη τόσων εγγραφών όσων
απαιτούνται ώστε το άθροισμα των επιμέρους ποσοστών συμμετοχής να ισούται με 100%.
3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ%

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ
Επιλογή από λίστα (φυσικό ή νομικό
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ πρόσωπο)
(το
άθροισμα
των
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ποσοστών όλων των
μετόχων να είναι 100%)
ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση για Μέτοχο εκτός
Ελλάδας
Α.Φ.Μ.
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση αν δεν είναι
Μέτοχος εκτός Ελλάδος
V.A.T. (ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση για Μέτοχο εκτός
Ελλάδας
Α. Δ.Τ. /ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση
Δ.Ο.Υ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΔΡΑΣ

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση αν δεν είναι
Μέτοχος εκτός Ελλάδος
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση

ΧΩΡΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ/ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΟΛΗ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση

FAX

Προαιρετικό

e-mail

Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση νομικού
προσώπου
Υποχρεωτικό μόνο στην περίπτωση νομικού
προσώπου
Υποχρεωτικό προς συμπλήρωση

Α.Φ.Μ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ/ΜΕΤΟΧΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ/ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ

4.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ/ΕΤΑΙΡΩΝ/ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

4.1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑ Ή ΕΤΑΙΡΩΝ Ή ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

4.1.1

Ο Φορέας ή οι εταίροι ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε άλλες επιχειρήσεις;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4.1.2

Ο Φορέας ή οι Μέτοχοι του συμμετέχουν σε επιχειρήσεις offshore;

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Αν επιλέγεται ΝΑΙ είτε στο 4.1.1 είτε στο 4.1.2 τότε είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί ο παρακάτω
πίνακας για κάθε εταίρο / μέτοχο (είτε φυσικό πρόσωπο είτε νομικό πρόσωπο) του φορέα που
συμμετέχει σε άλλη επιχείρηση.

4.1.3

Στοιχεία Επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι Μέτοχοι (συμπεριλαμβανομένων των offshore)

α/α

Ονοματεπώνυμο

ΑΦΜ

Επωνυμία

Έτος

Αντικείμενο

Ποσοστό

Θέση στην

Μετόχου

Επιχείρησης

Επιχείρησης

Ίδρυσης

Επιχείρησης

Συμμετοχής

Επιχείρηση

1

2

3

Οι παρακάτω πίνακες 4.2.1 και 4.2.2 έχουν τη δυνατότητα προσθήκης όσων εγγραφών/ γραμμών όσων
απαιτούνται.
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4.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ / ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συμπεριλαμβανομένων των
offshore)

4.2.1

Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)

α/α

Συνδεδεμένος
Φορέας

ΑΦΜ
Επιχείρησης

Περίοδος
Αναφοράς
(συμπληρώνετ
αι για κάθε
έτος σύνδεσης
ξεχωριστά για
το διάστημα
2019-2021)

Απασχολούμενο
ι (ΕΜΕ)

Σύνολο
Ενεργητικού (€)

Κύκλος
Εργασιών
(€)

Συμπληρώνεται η
επωνυμία
του
συνδεδεμένου
φορέα
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνετα
ι το ΑΦΜ του
συνδεδεμένου
φορέα
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνεται
με το έτος που
αφορά
η
σύνδεση
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνονται
οι
απασχολούμενοι
(ΕΜΕ)
του
συνδεδεμένου
φορέα για το
αντίστοιχο
έτος
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνεται
το σύνολο του
ενεργητικού του
συνδεδεμένου
φορέα για το
αντίστοιχο έτος
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνετ
αι το σύνολο
του κύκλου
εργασιών του
συνδεδεμένο
υ φορέα για
το αντίστοιχο
έτος
(υποχρεωτικό
πεδίο)

4.2.2

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις (βάσει της δήλωσης που υποβλήθηκε)

α/α

Συνεργαζόμεν
ος Φορέας

ΑΦΜ
Επιχείρησης

Περίοδος
Αναφοράς

Απασχολούμενοι
(ΕΜΕ)

Σύνολο
Ενεργητικού
(€)

Κύκλος
Εργασιών
(€)

Συμπληρώνονται οι
απασχολούμενοι
(ΕΜΕ)
του
συνεργαζόμενου
φορέα
για
το
αντίστοιχο
έτος
(υποχρεωτικό πεδίο)

Συμπληρώνεται
το σύνολο του
ενεργητικού του
συνεργαζόμενο
υ φορέα για το
αντίστοιχο έτος
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνετ
αι το σύνολο
του κύκλου
εργασιών του
συνεργαζόμεν
ου φορέα για
το αντίστοιχο
έτος
(υποχρεωτικό
πεδίο)

(συμπληρώνετα
ι για κάθε έτος
σύνδεσης
ξεχωριστά για
το
διάστημα
2019-2021)
Συμπληρώνεται
η επωνυμία του
συνεργαζόμενου
φορέα
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνετ
αι το ΑΦΜ του
/συνεργαζόμε
νου
φορέα
(υποχρεωτικό
πεδίο)

Συμπληρώνεται
με το έτος που
αφορά η σύνδεση
(υποχρεωτικό
πεδίο)
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5.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS)

5.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (DE MINIMIS) ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ονομασία
Προγράμματος
από το οποίο η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει
έννομο δικαίωμα
λήψης ενίσχυσης,
από 01.01.2019
και μετά

Φορέας
Χορήγησης
ενίσχυσης

Αρ.
Πρωτ/λου &
Ημ/νια
Εγκριτικής
Απόφασης

Εγκριθέν
Ποσό
Ενίσχυσης

Καταβληθέν
Ποσό
Ενίσχυσης

Ημ/νια
Καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότη
σης

Τρέχου
σα
Φάση
Εξέλιξης
του
Έργου

5.2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΗ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ονομασία
Προγράμματος
από το οποίο η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει
έννομο
δικαίωμα
λήψης
ενίσχυσης, από
01.01.2019 και
μετά

Φορέας
Χορήγησης
ενίσχυσης

Αρ.
Πρωτ/λου &
Ημ/νια
Εγκριτικής
Απόφασης

Εγκριθέν
Ποσό
Ενίσχυσης

Καταβληθέν
Ποσό
Ενίσχυσης

Ημ/νια
Καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότη
σης

5.3

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ DE MINIMIS ΣΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ

Ονομασία
Προγράμματος
από το οποίο η
επιχείρηση έχει
αποκτήσει έννομο
δικαίωμα λήψης
ενίσχυσης,
από
01.01.2019
και
μετά

Φορέας
Χορήγησης
ενίσχυσης

Αρ.
Πρωτ/λου &
Ημ/νια
Εγκριτικής
Απόφασης

Εγκριθέν
Ποσό
Ενίσχυσης

Καταβληθέν
Ποσό
Ενίσχυσης
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Ημ/νια
Καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότη
σης

Επωνυμία
και Α.Φ.Μ.
του
ωφελούμεν
ου

Τρέχουσα
Φάση
Εξέλιξης
του Έργου

Επωνυμία
και Α.Φ.Μ.
του
ωφελούμεν
ου

Τρέχουσα
Φάση
Εξέλιξης
του Έργου

Επωνυμία
και Α.Φ.Μ.
του
ωφελούμεν
ου
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6

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.1

ΕΙΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΝΑΙ / ΟΧΙ
ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΜΗΝΕΣ
6.2

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΣΟ ΑΠΟ: …………. ΕΩΣ 5.000,00€

ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

6.3

Αν ΣΤΟ 6.1 Έχει επιλεγεί με ΝΑΙ η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ e-Shop να μην
επιτρέπεται ποσό μεγαλύτερου των 1.500,00€

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΩΔ
ΙΚΟΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πληροφορικής (μόνο για

1. Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού
απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με
τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό
σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS).
Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το
κόστος για ένα έτος.

νέα ηλεκτρονικά

2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/ Laptop).

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Εξοπλισμός

καταστήματα)

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

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ
ΠΟΣΟ

30%
μέγιστο
επιλέξιμο
ποσοστό του
επιχορηγούμενο
υ
προϋπολογισμού
του έργου

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο)
1. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop - θα
λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή
dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι),
αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό
περιβάλλον).
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS)
εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την
μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
2. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Τεκμηρίωση: (Υποχρεωτικό πεδίο)
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100%
μέγιστο
επιλέξιμο
ποσοστό του
επιχορηγούμε
νου
προϋπολογισ
μού του
έργου
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6.4
6.4

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΠΟΣΟ (€)

Α

Ιδιωτική Συμμετοχή

Β

Αιτούμενη Επιχορήγηση

Γ

Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

Δ

Μη Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός

% ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ (Γ+Δ)

7.

ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ)

Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων για τη δημοσιότητα, την πληροφόρηση και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων
Ο ωφελούμενος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες
δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και
πληροφόρησης.
Τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων που αφορούν κρατικές ενισχύσεις

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ο ωφελούμενος δεσμεύεται ότι το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει σαφείς και συγκεκριμένες
ΝΑΙ/ΟΧΙ
δεσμεύσεις ως προς την τήρηση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί δημοσιότητας και
πληροφόρησης.
Τήρηση των κατευθυντηρίων αρχών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και αφορούν στην προώθηση
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ
Ο ωφελούμενος δεσμεύεται να τηρήσει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και να λάβει τα
απαιτούμενα μέτρα.
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ΝΑΙ/ΟΧΙ
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8
8.1
Α/Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ **
8.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΠΟ ΛΙΣΤΑ)

8.3
ΑΡΧΕΙΟ *

8.4 ΣΧΟΛΙΑ

1

Στοιχεία Μητρώου - Νομικού
Προσώπου

Υποχρεωτική για όλες τις νομικές μορφές, πλην των
Ατομικών Επιχειρήσεων

2

Εκτύπωση Προσωποποιημένης
Πληροφόρησης μέσω Taxisnet

Υποχρεωτική

3

Πρόσφατη Εκτύπωση
Προσωποποιημένης Πληροφόρησης
μέσω Taxisnet με τα αναλυτικά
στοιχεία του υποκαταστήματος

Σε Περίπτωση ύπαρξης υποκαταστήματος όπου
ασκείται ως κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο

4

Έντυπο Ε3 με αριθμό Δήλωσης
(ηλεκτρονική υποβολή) φορολογικού
έτους 2019 (Υποβολή 2020)

Υποχρεωτικό (μόνο για υφιστάμενες)

5

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

Υποχρεωτική με έτος αναφοράς το έτος της
τελευταίας κλεισμένης διαχειριστικής χρήσης

6

Πίνακας Επιχορηγήσεων (Σώρευσης)

Υποχρεωτική

7

Έντυπο Φ2 4ου Τριμήνου 2020

Υποχρεωτική για Υφιστάμενες
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ

με

υποχρέωση

8

Έντυπο Φ2 4ου Τριμήνου 2019

Υποχρεωτική για Υφιστάμενες
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ

με

υποχρέωση

9

Υ.Δ . Εσόδων

Υποχρεωτική για τις Υφιστάμενες με μη υποχρέωση
υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ

*Upload το σχετικό pdf αρχείο.
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Υπεύθυνη Δήλωση στις ερωτήσεις της οποίας ο δυνητικός ωφελούμενος της Δράσης πρέπει να δηλώσει
σε όλα τα στοιχεία ΝΑΙ, εκτός από το σημείο 5 που μπορεί να είναι ΟΧΙ. Σε αντίθετη περίπτωση η Αίτηση
δεν γίνεται αποδεκτή.
9

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

9.1. Α.Α.

9.2 ΔΗΛΩΣΗ
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις
της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1

Όλα τα αναγραφόμενα στην ηλεκτρονική μορφή του εντύπου υποβολής πρότασης καθώς και
όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στο φυσικό φάκελο της
πρότασης είναι ακριβή και αληθή

2

Έχω λάβει σαφή γνώση του περιεχομένου της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «eΝΑΙ/ΟΧΙ
ΛΙΑΝΙΚΟ»

3

Η συγκεκριμένη αίτηση ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

4

Ο εξοπλισμός για τον οποίο αιτούμαι την επιχορήγηση είναι καινούργιος και αμεταχείριστος
ΝΑΙ/ΟΧΙ
κατά την ημερομηνία αγοράς του και δεν έχει παρακρατηθεί η κυριότητά του.

5

Εάν η επιχείρηση διαθέτει ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα

ΝΑΙ/ΟΧΙ

6

Δε συντρέχουν για την επιχείρηση λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του
Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

7

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης
επωνυμίας της επιχείρησης, του τίτλου της πράξης
χρηματοδότησης στον κατάλογο των ωφελουμένων
ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1828/2006

8

Αποδέχομαι οποιοδήποτε σχετικό έλεγχο για την εξακρίβωση των δηλωθέντων από τις
αρμόδιες εθνικές ή κοινοτικές αρχές

9

Αποδέχομαι τη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επιδότησης με τα
στοιχεία που παρέχονται από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS και τα συστήματα των ΝΑΙ/ΟΧΙ
ασφαλιστικών οργανισμών

10

Αποδέχομαι ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
ειδικότερα της διεύθυνσης email που δηλώνεται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο στην παρούσα
ηλεκτρονική υποβολή προς τον ΕΦΕΠΑΕ και όσα λαμβάνονται από αυτόν επέχουν θέση
επίσημων εγγράφων
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11

Αποδέχομαι ότι κατά την υλοποίηση του έργου, η επικοινωνία με τον ΕΦΕΠΑΕ αναφορικά με
την εξέλιξη και ολοκλήρωση του έργου δύναται να γίνεται ηλεκτρονικά (onscreen) μέσω
ηλεκτρονικών εντύπων, όπως αυτά θα καθοριστούν από τον ΕΦΕΠΑΕ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

12

Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση διαπίστωσης ανακριβειών στη δήλωσή μου, μετά την Απόφαση
Χρηματοδότησης, θα κληθώ να επιστρέψω έντοκα τη ληφθείσα δημόσια χρηματοδότηση

ΝΑΙ/ΟΧΙ

13

Δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και
ΝΑΙ/ΟΧΙ
ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ

14

Είμαι ενημερωμένος και η πρόταση που υποβάλω είναι εναρμονισμένη και υπακούει στους
περιορισμούς και πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/2013 (De Minimis)

15

Δεσμεύομαι ότι το σύνολο των ενισχύσεων που θα λάβω στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου
«e-ΛΙΑΝΙΚΟ» σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης αθροιζόμενο με τις λοιπές ενισχύσεις De Minimis ΝΑΙ/ΟΧΙ
που έχω λάβει κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Το ύψος των ενισχύσεων που η επιχείρησή μου, καθώς και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν
μαζί με αυτήν ως ενιαία επιχείρηση (στην έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την
αιτούσα επιχειρήσεις):

16

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά
τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης δυνάμει του Καν. 1407/2013 κατά τα τελευταία τρία
οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη),
παρουσιάζονται στον Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά.
* ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΝΑΨΕΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

17

Αν η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Καν. 1407/213 και σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού ή ασκεί άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής αυτού, θα διασφαλίζω με κατάλληλα μέσα όπως με διαχωρισμό των ΝΑΙ/ΟΧΙ
δραστηριοτήτων ή με διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος
σημασίας που χορηγείται δυνάμει της παρούσης πρόσκλησης.
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5

ΓΕΝΙΚΑ

7.1 Παρατηρήσεις

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75)
για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με
τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις
προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
1. Ο δυνητικός ωφελούμενος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα αποστέλλονται προς τον ΕΦΕΠΑΕ
ή/και την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει
δηλώσει στο σημείο 2.2.9. Πίνακας «ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ-» του Έντυπου Υποβολής, επέχουν
θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
2. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ
Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα
περιεχομένου με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Οι δυνητικοί ωφελούμενοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
τους αίτησης χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά
την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ορισμός ΜΜΕ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ

{Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 (Γενικός Κανονισμός
Απαλλαγής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I}.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ
Άρθρο 1
Επιχείρηση
Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική
δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές
επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις
προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Αριθμός απασχολουμένων και οικονομικά όρια προσδιορίζονται τις κατηγορίες
επιχειρήσεων
1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ») αποτελείται από

επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος
εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει
τα 43 εκατ. ευρώ.
2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους

από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου
ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί

λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του
ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Άρθρο 3
Τύποι επιχειρήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αριθμού
απασχολουμένων και των χρηματικών ποσών
1. «Ανεξάρτητη επιχείρηση» είναι κάθε επιχείρηση που δεν χαρακτηρίζεται ως συνεργαζόμενη

επιχείρηση κατά την έννοια της παραγράφου 2 ή ως συνδεδεμένη επιχείρηση κατά την έννοια της
παραγράφου 3.

2. «Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις» είναι όλες οι επιχειρήσεις που δεν χαρακτηρίζονται ως συνδεδεμένες

κατά την έννοια της παραγράφου 3 και μεταξύ των οποίων υπάρχει η ακόλουθη σχέση: μια επιχείρηση
(ανάντη επιχείρηση) κατέχει, μόνη ή από κοινού με μία ή περισσότερες συνδεδεμένες επιχειρήσεις
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κατά την έννοια της παραγράφου 3, το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου
μιας άλλης επιχείρησης (κατάντη επιχείρησης).
Ωστόσο, μια επιχείρηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητη, μη έχουσα δηλαδή συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις, ακόμη και εάν το όριο του 25 % καλύπτεται ή υπερκαλύπτεται, εφόσον το ποσοστό αυτό
ελέγχεται από τις ακόλουθες κατηγορίες επενδυτών και υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν είναι,
μεμονωμένα ή από κοινού, συνδεδεμένοι κατά την έννοια της παραγράφου 3 με την εν λόγω
επιχείρηση:
α) δημόσιες εταιρείες συμμετοχών, εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου, φυσικά πρόσωπα ή ομάδες
φυσικών προσώπων που ασκούν συστηματικά δραστηριότητες σε επενδύσεις επιχειρηματικού
κεφαλαίου και επενδύουν ίδια κεφάλαια σε μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις
(business angels), εφόσον το σύνολο της επένδυσης αυτής σε μία επιχείρηση δεν υπερβαίνει τα 1
250 000 ευρώ·
β) πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα μη κερδοσκοπικού σκοπού·

γ) θεσμικοί επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων περιφερειακής ανάπτυξης·
δ) αυτόνομες τοπικές αρχές με ετήσιο προϋπολογισμό μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ και με λιγότερους
από 5 000 κατοίκους.
3. «Συνδεδεμένες επιχειρήσεις» είναι οι επιχειρήσεις που διατηρούν μεταξύ τους μία από τις ακόλουθες

σχέσεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί κυριαρχική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης
που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας
που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των
δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Τεκμαίρεται ότι δεν υπάρχει κυριαρχική επιρροή, εφόσον οι επενδυτές που αναφέρονται στην
παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο δεν υπεισέρχονται άμεσα ή έμμεσα στη διαχείριση της εξεταζόμενης
επιχείρησης, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που έχουν με την ιδιότητά τους ως μετόχων ή
εταίρων.
Συνδεδεμένες θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις σχέσεις που
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο μέσω μιας ή περισσότερων άλλων επιχειρήσεων ή μέσω
οποιουδήποτε από τους επενδυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω σχέσεις μέσω φυσικού προσώπου ή ομάδας
φυσικών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
εφόσον ασκούν το σύνολο ή τμήμα των δραστηριοτήτων τους στην ίδια αγορά ή σε όμορες αγορές.
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Ως «όμορη αγορά» νοείται η αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που βρίσκεται αμέσως ανάντη ή κατάντη
της σχετικής αγοράς.
4. Εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, μια επιχείρηση δεν

μπορεί να θεωρηθεί ΜΜΕ εάν το 25 % ή περισσότερο του κεφαλαίου της ή των δικαιωμάτων ψήφου
της ελέγχεται, άμεσα ή έμμεσα, από έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, μεμονωμένα ή από
κοινού.
5. Μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει δήλωση σχετικά με την ιδιότητά της ως ανεξάρτητης,

συνεργαζόμενης ή συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς και σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τα
αριθμητικά όρια που αναφέρονται στο άρθρο 2. Η δήλωση αυτή μπορεί να υποβληθεί ακόμη και εάν
η διασπορά κεφαλαίου δεν επιτρέπει να καθοριστεί επακριβώς ποιος το κατέχει, οπότε η επιχείρηση
δηλώνει υπεύθυνα ότι μπορεί εύλογα να υποθέσει ότι δεν ανήκει, κατά ποσοστό 25 % ή περισσότερο,
σε μια επιχείρηση ή, από κοινού, σε περισσότερες επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.
Οι δηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων και εξακριβώσεων που
προβλέπονται από τις εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις.

Άρθρο 4
Στοιχεία για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των χρηματικών
ποσών και περίοδος αναφοράς
1. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του αριθμού απασχολουμένων και των

χρηματικών ποσών είναι εκείνα που αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και
υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Λαμβάνονται υπόψη κατά την ημερομηνία κλεισίματος των
λογαριασμών. Το ύψος του κύκλου εργασιών υπολογίζεται χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας
(ΦΠΑ) και χωρίς άλλους έμμεσους φόρους.
2. Όταν, κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση, μια επιχείρηση

βρίσκεται πάνω ή κάτω από τα όρια τα σχετικά με τον αριθμό απασχολουμένων ή τα χρηματικά όρια
που αναφέρονται στο άρθρο 2, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκτηση ή την απώλεια
της ιδιότητας της μεσαίας, μικρής ή πολύ μικρής επιχείρησης μόνον εάν η υπέρβαση των εν λόγω ορίων
επαναληφθεί επί δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.
3. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, οι λογαριασμοί των οποίων δεν έχουν κλείσει ακόμη, τα

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από καλόπιστες εκτιμήσεις που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Άρθρο 5
Ο αριθμός απασχολουμένων
Ο αριθμός απασχολούμενων ατόμων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ),
δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη
επιχείρηση ή για λογαριασμό αυτής επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν
ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι
σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Στον αριθμό απασχολουμένων περιλαμβάνονται:
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α) οι μισθωτοί·
β) τα άτομα που εργάζονται για την επιχείρηση, έχουν σχέση εξάρτησης προς αυτήν και εξομοιώνονται
με μισθωτούς με βάση το εθνικό δίκαιο·
γ) οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες·
δ) οι εταίροι που ασκούν τακτική δραστηριότητα εντός της επιχείρησης και προσπορίζονται οικονομικά
οφέλη από την επιχείρηση.
Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης
μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων. Η
διάρκεια των αδειών μητρότητας ή των γονικών αδειών δεν συνυπολογίζεται.

Άρθρο 6
Καθορισμός των στοιχείων της επιχείρησης

1. Στην περίπτωση ανεξάρτητης επιχείρησης, ο καθορισμός των στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του

αριθμού απασχολουμένων, πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση τους λογαριασμούς αυτής της
επιχείρησης.
2. Στην περίπτωση επιχείρησης που συνεργάζεται ή συνδέεται με άλλες επιχειρήσεις, ο καθορισμός των

στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού απασχολουμένων, γίνεται με βάση τους
λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία της επιχείρησης, ή — εφόσον υπάρχουν— τους ενοποιημένους
λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται και
η εξεταζόμενη επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο προστίθενται τα στοιχεία των επιχειρήσεων που
ενδεχομένως συνεργάζονται με την εξεταζόμενη επιχείρηση, οι οποίες βρίσκονται αμέσως ανάντη ή
κατάντη της εν λόγω επιχείρησης. Τα στοιχεία συγκεντρώνονται κατ' αναλογία προς το ποσοστό
συμμετοχής στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου (το υψηλότερο από τα δύο αυτά ποσοστά). Σε
περίπτωση διασταυρωμένης συμμετοχής, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο των ποσοστών αυτών.
Στα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο προστίθεται το 100 % των στοιχείων
των επιχειρήσεων που ενδεχομένως συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την εξεταζόμενη επιχείρηση
και τα οποία δεν περιλαμβάνονται ήδη στους λογαριασμούς βάσει ενοποίησης.
3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την

εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα
εφόσον υπάρχουν. Σε αυτά προστίθεται το 100 % των στοιχείων των επιχειρήσεων που συνδέονται με
αυτές τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, εκτός εάν τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται ήδη βάσει
ενοποίησης.
Για την εφαρμογή επίσης της παραγράφου 2, τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συνδέονται με την
εξεταζόμενη επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς και τα λοιπά στοιχεία τους, ενοποιημένα
εφόσον υπάρχουν. Στα στοιχεία αυτά προστίθενται κατ' αναλογία τα στοιχεία των επιχειρήσεων που
ενδεχομένως συνεργάζονται με τις συνδεδεμένες αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται αμέσως
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ανάντη ή κατάντη αυτών, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στους ενοποιημένους λογαριασμούς σε
αναλογία τουλάχιστον ισοδύναμη με το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο.
4. Όταν ο αριθμός απασχολούμενων δεδομένης επιχείρησης δεν προκύπτει από τους ενοποιημένους

λογαριασμούς, υπολογίζεται συγκεντρώνοντας κατ' αναλογία τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
συνεργάζονται με την εν λόγω επιχείρηση, και προσθέτοντας τα στοιχεία από τις επιχειρήσεις που
συνδέονται μαζί της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΜΕ

Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης

Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία: ……………………………………..……………………………. Διεύθυνση της
εταιρικής έδρας: ………………………………….………………………………..
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1): ……………………………………….
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2)
………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος της επιχείρησης (βλέπε επεξηγητικό σημείωμα)
Σημειώστε με ένα σταυρό την περίπτωση ή τις περιπτώσεις στις οποίες υπάγεται η
αιτούσα επιχείρηση:

Ανεξάρτητη επιχείρηση

Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία που αναγράφονται
παρακάτω προκύπτουν από τους λογαριασμούς της
επιχείρησης και μόνον.
Να συμπληρωθεί μόνο η δήλωση χωρίς παραρτήματα.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση

να επισυναφθεί
Να
συμπληρωθεί
και
το παράρτημα
(και
τα τυχόν τοΠαραααρ
συμπληρωματικά δελτία).
Στη συνέχεια να συμπληρωθεί η δήλωση και το
αποτέλεσμα των υπολογισμών να
μεταφερθεί
στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω.

Συνδεδεμένη επιχείρηση

το

αποτέλεσμα

των

υπολογισμών

να

μεταφερθεί στον πίνακα που παρατίθεται παρακάτω
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Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας επιχείρησης
Τα στοιχεία υπολογίζονται σύμφωνα με Παράρτημα Ι του ΕΕ 651/2014 σχετικά με τον ορισμό των
ΜΜΕ.
Περίοδος αναφοράς (*):
Αριθμός απασχολουμένων (ΕΜΕ)

Κύκλος εργασιών (**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

(*) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να
υπολογίζονται σε ετήσια βάση.
Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη πρέπει να
προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού
έτους.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Προσοχή: Σε σχέση με την προηγούμενη διαχειριστική χρήση, υπάρχει μεταβολή των στοιχείων η οποία
ενδέχεται να επιφέρει αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή
μεγάλη επιχείρηση);
Όχι
Ναι
[σ’ αυτή την περίπτωση, να συμπληρωθεί και να επισυναφθεί δήλωση σχετικά με την προηγούμενη
διαχειριστική χρήση (3)]
Υπογραφή
Όνομα και ιδιότητα του προσυπογράφοντος, που είναι εξουσιοδοτημένος να εκπροσωπεί την
επιχείρηση:
......................................................................................................
Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία της παρούσης δήλωσης καθώς και των ενδεχόμενων παρατημάτων
της είναι ακριβή.
......................................(τόπος), .................................. (ημερομηνία)
Υπογραφή:

(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Άρθρο 4, παράγραφος 2 του Παραρτήματος Ι του ΕΕ 651/2014.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Επισυναπτόμενα παραρτήματα
-

Παράρτημα Α εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνεργαζόμενη
επιχείρηση (και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

-

Παράρτημα Β εάν η επιχείρηση έχει τουλάχιστον μία συνδεδεμένη επιχείρηση
(και ενδεχόμενα συμπληρωματικά δελτία)

Υπολογισμός των στοιχείων για συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση (1) (βλέπε
επεξηγηματικό σημείωμα)

Περίοδος αναφοράς (2):

Αριθμός
απασχολουμένων
1. Στοιχεία (2) της αιτούσας επιχείρησης ή
των
ενοποιημένων
λογαριασμών
(μεταφορά από τον πίνακα Β(1) του
παραρτήματος Β (3)
2. Κατ’ αναλογία συγκεντρωτικά
στοιχεία (2) όλων των (ενδεχομένων)
συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων
(μεταφορά από τον πίνακα Α του
παραρτήματος Α)
3. Άθροισμα στοιχείων (2) όλων των
(ενδεχομένων) συνδεδεμένων επιχειρήσεων
που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
στη γραμμή [μεταφορά από τον πίνακα Β(2)
του παραρτήματος Β]
Σύνολο (4)
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
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(1) Αρθρο 6, παράγραφοι 2 και 3 του Παραρτήματος Ι του ΕΚ 651/2014.
(2) Όλα τα στοιχεία πρέπει να αφορούν την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση και να

υπολογίζονται σε ετήσια βάση. Στην περίπτωση νεοσύστατων επιχειρήσεων, τα στοιχεία που
λαμβάνονται υπόψη πρέπει να προκύπτουν από αξιόπιστες εκτιμήσεις που
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους (άρθρο 4).
(3) Τα στοιχεία της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των εργαζομένων,
υπολογίζονται με βάση τους λογαριασμούς και άλλα στοιχεία της επιχείρησης, ή – εφόσον
υπάρχουν – τους ενοποιημένους λογαριασμούς της επιχείρησης ή τους ενοποιημένους
λογαριασμούς στους οποίους περιλαμβάνεται η επιχείρηση βάσει ενοποίησης.
(4)Τα αποτελέσματα της γραμμής «Σύνολο» πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα της
δήλωσης σχετικά με τα «Στοιχεία για τον προσδιορισμό της κατηγορίας της
επιχείρησης».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
Για κάθε επιχείρηση για την οποία συμπληρώνεται «δελτίο εταιρικής σχέσης» [ένα δελτίο
για κάθε επιχείρηση συνεργαζόμενη με την αιτούσα επιχείρηση και για τις συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις των ενδεχόμενων συνδεδεμένων επιχειρήσεων, των οποίων τα στοιχεία δεν
περιλαμβάνονται ακόμη στους ενοποιημένους λογαριασμούς (1)], τα στοιχεία του σχετικού
«πίνακα εταιρικής σχέσης» πρέπει να μεταφέρονται στον ακόλουθο συγκεφαλαιωτικό
πίνακα:
Πίνακας Α
Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή
στοιχεία
1.
2.

Αριθμός
απασχολουμένων

Κύκλος
εργασιών

Σύνολο
ισολογισμού

(ΕΜΕ)

(*)

(*)

3.
4.
5.
6.
7.
Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους
ενοποιημένους λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο
6 παράγραφος 2, πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν
λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Σημείωση: Τα στοιχεία αυτά είναι το αποτέλεσμα υπολογισμού κατ’ αναλογία που
πραγματοποιείται στο «δελτίο εταιρικής σχέσης» που συμπληρώνεται για κάθε άμεσα ή
έμμεσα συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη
γραμμή 2 (σχετικά με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της
δήλωσης.
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
1. Ακριβή στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
.............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας:
..............................................................................
Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1):
.....................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2): ............
2. Ακαθάριστα στοιχεία της εν λόγω συνεργαζόμενης επιχείρησης

Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Ακαθάριστα
στοιχεία
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Σημείωση: Αυτά τα ακαθάριστα στοιχεία προκύπτουν από τους λογαριασμούς και άλλα
στοιχεία της συνεργαζόμενης επιχείρησης, ή, εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους
λογαριασμούς, στα οποία προστίθεται το 100% των στοιχείων των συνδεδεμένων με
αυτήν επιχειρήσεων, εκτός εάν τα δεδομένα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης στα λογιστικά στοιχεία της συνεργαζόμενης
επιχείρησης (3). Εάν χρειάζεται, πρέπει να προστίθενται τα δελτία σύνδεσης για τις
επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης.
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3. Υπολογισμός κατ’ αναλογία
α) Ακριβής αναφορά του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η επιχείρηση που
συμπληρώνει τη δήλωση (ή από τη συνδεδεμένη επιχείρηση μέσω της οποίας
δημιουργείται η σχέση με τη συνεργαζόμενη επιχείρηση), στη συνεργαζόμενη επιχείρηση
που αποτελεί το αντικείμενο του
παρόντος
δελτίου:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Αναφορά και του ποσοστού συμμετοχής (4) που κατέχει η συνεργαζόμενη επιχείρηση που
αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος δελτίου στην επιχείρηση που καταρτίζει τη δήλωση
(ή στη συνδεδεμένη επιχείρηση):
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
β) Πρέπει να επιλεγεί το υψηλότερο ποσοστό από τα δύο προηγούμενα ποσοστά και να
συμπεριληφθεί στα ακαθάριστα στοιχεία που αναφέρονται στο προηγούμενο πλαίσιο. Τα
αποτελέσματα του κατ’ αναλογία υπολογισμού θα μεταφέρονται στον παρακάτω πίνακα:
«Πίνακας εταιρικής σχέσης»

Ποσοστό: ...

Αποτελέσματα
αναλογία

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

κατ’

(*) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Α του παραρτήματος Α.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 3 εδάφιο 1.
(4) Όσον αφορά τη συμμετοχή στο κεφάλαιο ή στα δικαιώματα ψήφου, λαμβάνεται

υπόψη
το υψηλότερο ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό πρέπει να προστεθεί το ποσοστό συμμετοχής
στην ίδια επιχείρηση που ανήκει σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (ορισμός, άρθρο 3
παράγραφος 2 εδάφιο 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Α. Προσδιορισμός της περίπτωσης στην οποία υπάγεται η αιτούσα επιχείρηση

Περίπτωση 1: Η αιτούσα επιχείρηση καταρτίζει ενοποιημένους λογαριασμούς ή
περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στους ενοποιημένους λογαριασμούς άλλης
συνδεδεμένης επιχείρησης [πίνακας Β(1)].

Περίπτωση 2: Η αιτούσα επιχείρηση ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις δεν
καταρτίζουν ενοποιημένους λογαριασμούς ή δεν περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης
[πίνακας Β(2)].

Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την
αιτούσα επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή,
εφόσον υπάρχουν, από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά
συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων
επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις, που βρίσκονται ακριβώς ανάντη
ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης
(1).
Β. Μέθοδοι υπολογισμού ανάλογα με την περίπτωση
Περίπτωση 1: Ως βάση υπολογισμού χρησιμοποιούνται οι ενοποιημένοι λογαριασμοί. Να
συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας Β(1)
Πίνακας Β (1)

Σύνολο

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ) (*)

Κύκλος
εργασιών
(**)

Σύνολο ισολογισμού (**)

(*) Όταν στους ενοποιημένους λογαριασμούς δεν φαίνεται ο αριθμός εργαζομένων, ο
αριθμός τους υπολογίζεται με την άθροιση του αριθμού εργαζομένων όλων των
επιχειρήσεων με τις οποίες συνδέεται η αιτούσα επιχείρηση.
(**) σε χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη
γραμμή 1 του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.
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Προσδιορισμός των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται βάσει ενοποίησης

Συνεργαζόμενη επιχείρηση
(επωνυμία/ ακριβή στοιχεία

Διεύθυνση της
εταιρικής έδρας

Αριθμός μητρώου ή ΦΠΑ
(συμπληρώνεται ο ΑΦΜ*)

Ονοματεπώνυμο και
τίτλος του ή των
βασικών
διευθυνόντων (**)

Α.
Β.
Γ.
Δ.
(*) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(**) Πρόεδρος (Chief executive), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
Σημαντική σημείωση: Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις μιας παρόμοιας συνδεδεμένης
επιχείρησης, που δεν περιλαμβάνονται ήδη βάσει ενοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίζονται
ως άμεσοι εταίροι της αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής
σχέσης» πρέπει συνεπώς να προστίθενται στο παράρτημα Α.
Περίπτωση 2: Για κάθε συνδεδεμένη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μέσω
άλλων συνδεδεμένων επιχειρήσεων), πρέπει να συμπληρώνεται ένα «δελτίο σύνδεσης» και
να γίνεται απλή άθροιση των λογαριασμών όλων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων
συμπληρώνοντας τον πίνακα Β(2) παρακάτω.
(1) Ορισμός, άρθρο 6 παράγραφος 2 εδάφιο 2.

Πίνακας Β (2)

Επιχείρηση αριθ.:
1. (*)

Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών
(**)

Σύνολο
ισολογισμού
(**)

2. (*)
3. (*)
4. (*)
Σύνολο
(*) να προστίθεται ένα «δελτίο σύνδεσης» ανά επιχείρηση. (**) σε
χιλιάδες ευρώ.
Τα στοιχεία της γραμμής «Σύνολο» του παραπάνω πίνακα πρέπει να μεταφέρονται στη γραμμή
3 (σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις) του πίνακα του παραρτήματος της δήλωσης.

Σελίδα 59 από 95

A∆A: 978346ΜΤΛΡ-ΦΝΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
(μόνο για τη συνδεδεμένη επιχείρηση που δεν περιλαμβάνεται βάσει ενοποίησης στον
πίνακα Β)
1. Ακριβή στοιχεία της επιχείρησης
Επωνυμία ή εταιρική επωνυμία:
..............................................................................
Διεύθυνση της εταιρικής έδρας :
..............................................................................
Αριθ. μητρώου ή ΦΠΑ (συμπληρώνεται ο ΑΦΜ1)

:

..............................................................................
Ονοματεπώνυμο και τίτλος του ή των κύριων διευθυντικών στελεχών (2):
..............................................................................
2. Στοιχεία της εν λόγω επιχείρησης

Περίοδος αναφοράς:
Αριθμός
απασχολουμένων
(ΕΜΕ)

Κύκλος
εργασιών (*)

Σύνολο ισολογισμού (*)

Σύνολο
(*) σε χιλιάδες ευρώ.
(1) Να προσδιοριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους.
(2) Πρόεδρος («Chief executive»), Γενικός Διευθυντής ή αντίστοιχη θέση.
(3) Ακόμη και εάν τα στοιχεία σχετικά με μία επιχείρηση περιλαμβάνονται στους ενοποιημένους
λογαριασμούς σε ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, πρέπει
παρόλα αυτά να εφαρμόζεται το ποσοστό που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο (ορισμός, άρθρο 6
παράγραφος 3 εδάφιο 2).
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να μεταφέρονται στον πίνακα Β(2) του παραρτ. Β.
Σημαντική σημείωση: Τα στοιχεία των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες με την αιτούσα
επιχείρηση προκύπτουν από τους λογαριασμούς τους και άλλα στοιχεία, ή, εφόσον υπάρχουν,
από τους ενοποιημένους λογαριασμούς. Στα στοιχεία αυτά συγκεντρώνονται κατ’ αναλογία τα
στοιχεία των ενδεχόμενων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων με τις εν λόγω συνδεδεμένες επιχειρήσεις,
που βρίσκονται ακριβώς ανάντη ή κατάντη της αιτούσας επιχείρησης, εφόσον δεν περιλαμβάνονται
ήδη βάσει ενοποίησης (3).
Παρόμοιες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άμεσοι εταίροι της
αιτούσας επιχείρησης. Τα στοιχεία τους και ένα «δελτίο εταιρικής σχέσης» πρέπει συνεπώς να
προστίθενται στο παράρτημα Α.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis
Πίνακας Επιχορηγήσεων de minimis
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ de minimis ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΗΨΗΣ
Αφορά στην επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση (αιτούσα) καθώς και σε αυτές με την οποία η αιτούσα λειτουργεί ως ενιαία επιχείρηση (στην
έννοια περιλαμβάνονται οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις).
Μέτρο με το οποίο
αποκτήθηκε το έννομο
δικαίωμα λήψης της
ενίσχυσης (από 1/1/2019
και μετά) και φορέας
χορήγησης ενίσχυσης

Αριθμός Υπουργικής
Απόφασης Ένταξης ή
αριθμός σύμβασης ή
άλλου εγγράφου με το
οποίο τεκμηριώνεται η
λήψη του έννομου
δικαιώματος

Ημ/νία
Υπουργικής
Απόφασης
Ένταξης ή
ημερομηνία
λήψης του
έννομου
δικαιώματος

Ποσό δημόσιας
χρηματοδότησης
που
αναγράφεται
στην Απόφαση
Ένταξης.

Ποσό Δημόσιας
Χρηματοδότησης
που έχει
καταβληθεί
πραγματικά
στην επιχείρηση.

Ημ/νία
καταβολής
τελευταίας
χρηματοδότησης

Επωνυμία
Ωφελουμένου

ΑΦΜ
Ωφελουμένου

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία δημόσιας χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης ένταξης/υπαγωγής και εν γένει παραχώρησης του
έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης. Ελέγχεται από την αρμόδια αρχή το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που η επιχείρηση λαμβάνει, τόσο κατά τη διάρκεια
του οικείου οικονομικού έτους, όσο και των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών προκειμένου να εξακριβωθεί αν η νέα ενίσχυση δεν οδηγεί σε υπέρβαση του ανώτατου ορίου
που ισχύει για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
Ημερομηνία:

……….20……

Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος εκπρόσωπος
(σφραγίδα επιχείρησης, στοιχεία
Νόμιμου εκπροσώπου, υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Δικαιολογητικά Συμμετοχής και Υλοποίησης του Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου που επισυνάπτονται ηλεκτρονικά

Α.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή της
Χρηματοδότησης
Α/Α

Αίτησης

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1

Στοιχεία Μητρώου - Νομικού Προσώπου της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης). Σε
περίπτωση ατομικής επιχείρησης, δεν απαιτείται.

2

Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την
ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρόσκλησης).

3

Πρόσφατη Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr με τα αναλυτικά
στοιχεία του υποκαταστήματος (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι μεταγενέστερη
από την ημερομηνία της πρόσκλησης), σε περίπτωση υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το
Λιανικό Εμπόριο

4

Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) συμπληρωμένη με στοιχεία της τελευταίας κλεισμένης
διαχειριστικής χρήσης.

5

Πίνακας Επιχορηγήσεων De minimis (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) με τις επιχορηγήσεις της τελευταίας 3ετίας (2021,
2020, 2019)

6

Έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Υποβολή 2020) με εμφανή τον αριθμό δήλωσης ή την τελευταία
τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις)

7

Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2020 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις)
ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

8

Έντυπο Φ2 του 4ου τριμήνου του 2019 με εμφανή τον αριθμό δήλωσης (δεν αφορά σε νέες επιχειρήσεις)
ή την τελευταία τροποποιητική, εφόσον έχει υποβληθεί τέτοια.

9

Υ.Δ. Εσόδων για τις επιχειρήσεις που δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ. Στην Υ.Δ. θα πρέπει να
αναφέρονται τα έσοδα αναλυτικά για τις περιόδους σύγκρισης ανά έτος (2019 & 2020) (Δεν αφορά νέες
επιχειρήσεις)
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Β.
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την Υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης
(Ελέγχου Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου)
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr (με εμφανή την
1
ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα είναι πρόσφατη).
2

Εκτύπωση Βεβαίωσης Εγκαταστάσεων Εσωτερικού (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα
είναι πρόσφατη), σε περίπτωση Υποκαταστήματος με κύρια Δραστηριότητα το Λιανικό Εμπόριο

3

Παραστατικά Τιμολόγησης δημιουργίας / αναβάθμισης ηλεκτρονικού καταστήματος και αγοράς
εξοπλισμού

4

Παραστατικά Πληρωμής / Εξόφλησης Δαπανών

5

Λογιστικά Άρθρα εγγραφής των Παραστατικών Τιμολόγησης και των Παραστατικών Πληρωμής (για Γ’
Κατηγορίας)
Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων του μήνα καταχώρησης των Παραστατικών Τιμολόγησης (για Β’ Κατηγορίας)

6

Αναλυτικό καθολικό (καρτέλα) προμηθευτή (λογαριασμός 50) (για Γ’ Κατηγορίας)

7

Μητρώο παγίων

8

Φωτογραφίες οι οποίες αποτυπώνουν το φυσικό κατάστημα και τα είδη προς πώληση (ενδεικτικά), τα
οποία είναι σε συνάφεια με τον κύριο ΚΑΔ ή με τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα και συνολικά με τους
επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.

9

Φωτογραφία του φυσικού καταστήματος η οποία θα αποτυπώνει την αφίσα δημοσιότητας σε εμφανή
σημείο (κοντινή και απομακρυσμένη απόσταση).

10

Φωτογραφίες όπου απεικονίζεται ο αιτούμενος εξοπλισμός και το Serial Number αυτού

Επισημάνσεις και κατά περίπτωση παραδοτέα:
Για την πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου:
-

Στην σελίδα του e-shop θα πρέπει να μπορεί να ταυτοποιηθεί ότι ανήκει στην επιχείρηση που λαμβάνει
την επιχορήγηση (στοιχεία επικοινωνίας, λογότυπα, κ.α.)
Θα πρέπει να είναι διακριτή η ηλεκτρονική διεύθυνση που φιλοξενεί το e-shop
Στην Σελίδα του e-shop θα πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί Δημοσιότητας.
Για τις περιπτώσεις που έχει συνταχθεί Ιδιωτικό Συμφωνητικό, αυτό απαιτείται να προσκομίζεται με
την υποβολή του στην ΔΟΥ.
Για τις περιπτώσεις που υπάρχει παρακρατούμενος φόρος, απαιτείται ο πίνακας παρακρατούμενων
φόρων, η ταυτότητα οφειλής και τα αποδεικτικά εξόφλησής του.
Δελτία Αποστολής και παραστατικά διακίνησης, εφόσον εκδόθηκαν.

Για την Πιστοποίηση του Οικονομικού Αντικειμένου, επιλέξιμοι τρόποι πληρωμής και παραδοτέα:
➢ ΕΜΒΑΣΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΒΑΣΜΑ (e-BANKING)
i.
Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου
εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού.
ii.
Αντίγραφο παραστατικού μεταφοράς στο οποίο να εμφανίζονται τα στοιχεία του χρεώμενου
και του πιστούμενου λογαριασμού.
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➢ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
i.
Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου
εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η
επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης).
ii.
Αντίγραφο του σώματος της επιταγής.
➢ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
i.
Αντίγραφο εντύπου κίνησης εταιρικού τραπεζικού λογαριασμού επιχείρησης (extrait) όπου
εμφανίζεται η χρέωση του λογαριασμού ή βεβαίωση της τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί η
επιταγή (αριθμός επιταγής-ημερομηνία-ποσό-αποδέκτης)
ii.
Αντίγραφο του σώματος της επιταγής
➢ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης.
➢ ΜΕΤΡΗΤΑ: Αντίγραφο απόδειξης είσπραξης ή βεβαίωσης εξόφλησης (ή σχετική αναγραφή στο εν λόγω
τιμολόγιο/παραστατικό ότι εξοφλήθηκε τοις μετρητοίς και με σφραγίδα του προμηθευτή εφόσον το
τιμολόγιο/παραστατικό είναι χειρόγραφο).
➢ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων του λογαριασμού που τηρείται
στον πάροχο ηλεκτρονικών πληρωμών του μήνα χρέωσης που αποτυπώνονται η καταβολή για την
συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου του λογαριασμού.
➢ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της πιστωτικής κάρτας του μήνα χρέωσης που
αποτυπώνονται μία δόση ή η εφάπαξ καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της
κάρτας (ή του χρεούμενου λογαριασμού εφόσον αφορά χρεωστική κάρτα και τα στοιχεία του
δικαιούχου της κάρτας).
➢ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ – POS: Αντίγραφο του εντύπου κινήσεων της χρεωστικής κάρτας του μήνα χρέωσης
που αποτυπώνονται η καταβολή για την συναλλαγή και τα στοιχεία του δικαιούχου της κάρτας.
➢ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ / ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ
i.
Αποδεικτικά έκδοσης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του
ωφελουμένου της Δράσης και του προμηθευτή
ii.
Αποδεικτικά είσπραξης της ταχυδρομικής επιταγής, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του
ωφελουμένου της Δράσης και του προμηθευτή
ΠΡΟΣΟΧΗ:
- Οι λογαριασμοί τόσο του ωφελούμενου της Δράσης, από τον οποίο θα μεταφέρονται τα ποσά, όσο
και του προμηθευτή, προς τον οποίο θα μεταφέρονται, θα πρέπει να ανήκουν στην εταιρεία, εφόσον
πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, και όχι σε εταίρους.
- Τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των 500€ (χωρίς ΦΠΑ) εξοφλούνται αποκλειστικά και μόνο με τραπεζικό
μέσο πληρωμής.
- Δεν επιτρέπεται κατακερματισμός της δαπάνης που οδηγεί σε αποφυγή των υποχρεώσεων για τους
αποδεκτούς τρόπους εξόφλησης (δηλαδή δεν επιτρέπεται τμηματική έκδοση ή και πληρωμή
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τιμολογίου με σκοπό την μετάπτωση σε μικρότερη κατηγορία, για την εξόφληση των δαπανών αυτών
με μετρητά).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Προϋποθέσεις ΚΑΝ. ΕΕ 1407/2013 De Minimis
Προκειμένου να είναι οι ενισχύσεις συμβατές με τον Κανονισμό Καν Ε.Ε. 1407/2013 πρέπει να ισχύουν οι
παρακάτω όροι και προϋποθέσεις:
Α. Γενικοί όροι:
1. ο παρόν κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου
β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή
γεωργικών προϊόντων
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και
της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i. όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που
πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii. όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε
πρωτογενείς παραγωγούς
δ) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων,
ε) Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους
τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες
δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός
εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την
προϋπόθεση ότι με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους,
διασφαλίζεται ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού.
στ) Επίσης ο κανονισμός Ε.Ε. 1407/2013 δεν εφαρμόζεται στις ενισχύσεις για δραστηριότητες που
σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα
με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες
δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα.
Β. Ειδικοί όροι
1) Η ενίσχυση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000€ Δημόσια Δαπάνη, συναθροίζοντας και τυχόν
ενισχύσεις που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν, από άλλα μέτρα που υπάγονται στο καθεστώς de minimis, σε
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών και από οποιοδήποτε φορέα χορήγησης σε επίπεδο ενιαίας
επιχείρησης.
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2) Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανωτάτου ορίου που ορίζεται προηγουμένως, με τη χορήγηση
νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω νέας ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο
ευεργέτημα του παρόντος κανονισμού
3) Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να
προσδιοριστεί κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση
υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο. Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν
από τη συγχώνευση ή την εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
4) Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος
σημασίας που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την
ενίσχυση, η οποία είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες
χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν είναι δυνατός, οι
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία των ιδίων
κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
5) Σε περίπτωση επένδυσης από επιχείρηση που εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για
λογαριασμό τρίτων το ποσό των ενισχύσεων δεν μπορεί να τις 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο
τριών οικονομικών ετών. Εάν μια επιχείρηση εκτελεί οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό
τρίτων, και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200 000 ευρώ, θα
ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαχωρισμός
των δραστηριοτήτων ή διάκριση των στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη της δραστηριότητας
των οδικών εμπορευματικών μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100 000 ευρώ και να μη
χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών
μεταφορών.
6) Η ενίσχυση ήσσονος σημασίας θεωρείται ότι χορηγείται κατά τον χρόνο παραχώρησης στην οικεία
επιχείρηση του έννομου δικαιώματος λήψης της ενίσχυσης
7) Τα ανωτέρω όρια ισχύουν υπό το πρίσμα του όρου της «ενιαίας επιχείρησης». Στον όρο «ενιαία
Επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που
έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού,
διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης
που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
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Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του
πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση.
8) Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες
επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η
σώρευση αυτή οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης
που έχει καθοριστεί με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης σε κανονισμό απαλλαγής κατά
κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
9) Πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης, το οικείο κράτος μέλος φροντίζει επίσης να λάβει από την
αποδέκτρια επιχείρηση δήλωση, σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, για οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση
ήσσονος σημασίας την οποία έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παρόντος κανονισμού ή άλλων
κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το
τρέχον οικονομικό έτος.
10) Τα κράτη μέλη χορηγούν νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας σύμφωνα με τον Καν. ΕΕ 1407/2013, μόνο
αφού εξακριβώσουν ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος
σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην οικεία επιχείρηση σε επίπεδο που υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο
όριο που καθορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 και ότι τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στον
κανονισμό αυτό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: Υπόδειγμα Υ.Δ. περί μη Υπαγωγής σε ΦΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο
άλλων υπηρεσιών
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Αρ.
Τηλεομοιότυπου
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Fax):
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του
Ν.
1599/1986,
ως
νόμιμος
εκπρόσωπος
και
εκ
μέρους
της
επιχείρησης:
……………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………….………
με
ΑΦΜ:…………………………….……………… δηλώνω ότι:
1. Η επιχείρηση που εκπροσωπώ ΔΕΝ υποχρεούται σε υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α.
2. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης που εκπροσωπώ, για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του έτους
2019 ανήλθε στα: ………………………………………………€
3. Ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης που εκπροσωπώ, για το τρίμηνο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου του έτους
2020 ανήλθε στα: ………………………………………………€
Γνωρίζω ότι τα ανωτέρω ποσά, θα ελεγχθούν για την εγκυρότητα και την ταυτότητα με τα υποβληθέντα στο ΠΣΚΕ με τις
λογιστικές καταστάσεις τις επιχείρησης κατά την υποβολή του Αιτήματος Ελέγχου και σε περίπτωση που διαπιστωθούν
αναντιστοιχίες θα γίνει αναβαθμολόγηση της πρότασης με τα ποσά που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις,
γεγονός το οποίο μπορεί να επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης.

Ημερομηνία:

/

/2021

Για την επιχείρηση
-ΟΝόμιμος Εκπρόσωπος
(Σφραγίδα Επιχείρησης, στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου, υπογραφή)

(1)
(2)
(3)

(4)

Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
Αναγράφεται ολογράφως.
«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10
ετών.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ: Υπόδειγμα Υ.Δ. Αποδοχής Τεχνικού Παραρτήματος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός
Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:

Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Αρ.
Τηλεομοιότυπου
(Fax):

η επιχείρηση (ωφελούμενος της Δράσης) με κωδικό έργου ……………… έλαβε γνώση της Απόφασης Ένταξής της στη Δράση
«e-ΛΙΑΝΙΚΟ» στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία", ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και του
Τεχνικού Παραρτήματος, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την αξιολόγηση και αποδέχεται το περιεχόμενό του, καθώς και
όλους τους όρους που τίθενται στην Πρόσκληση για την υλοποίηση του έργου και την παρακολούθηση αυτού χωρίς καμία
επιφύλαξη.
Ημερομηνία:

…………20……
-Ο-

Νόμιμος εκπρόσωπος

ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ Δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης
1. Έγγραφο τράπεζας με το ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του ωφελούμενου της

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Δράσης που θα χρησιμοποιηθεί για την πίστωση της δόσης, στο οποία θα αναφέρεται
και η επωνυμία του ωφελούμενου.
Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
(πρόσφατη εκτύπωση) και εγκαταστάσεων της επιχείρησης.
Κατάσταση εγκαταστάσεων της επιχείρησης της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
(πρόσφατη εκτύπωση).
Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής
Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών.
Επισημαίνεται ότι, η βεβαίωση οφειλής γίνεται αποδεκτή μόνο στην τελική εκταμίευσή,
όπου γίνεται και η παρακράτηση του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4314/2014
(ΦΕΚ265).
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της Δράσης συνιστάται οι ενημερότητες να
διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία
προσκόμισης τους.
Σε συνέχεια της νομοθετικής ρύθμισης περί ακατάσχετου [Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ
36/Α/09.03.2021), Άρθρο 222] όπως ισχύει, αναστέλλεται η προσκόμιση αυτών των
δικαιολογητικών για το χρονικό διάστημα ισχύος της ρύθμισης αυτής.
Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, όπου
δηλώνεται ότι δεν εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία εκτέλεσης
προηγούμενης απόφασης ανάκτησης.
Υπεύθυνη Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου με γνήσιο υπογραφής όπου δηλώνεται ότι δεν
έχουν υποβληθεί σε βάρος της επιχείρησης οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου
40 του Ν. 4488/2017 (Α137/13.09.2017).
Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας από το Γ.Ε.ΜΗ. περί μη πτώχευσης, αίτησης για
πτώχευση και μη θέσης σε εκκαθάριση, με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο δίμηνο.
Σε περίπτωση μη δυνατότητας έκδοσης του πιστοποιητικού καλής λειτουργίας από το
Γ.Ε.Μ.Η. θα πρέπει να προσκομιστούν πρωτότυπα πιστοποιητικά, έκδοσης τελευταίου
διμήνου:
• μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο, μη θέσης σε
εκκαθάριση και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση από ΓΕΜΗ.
Για τις ατομικές επιχειρήσεις αρκεί η προσκόμιση πρωτότυπου πιστοποιητικού, έκδοσης
τελευταίου διμήνου:
• μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης από Πρωτοδικείο.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων της Δράσης συνιστάται το πιστοποιητικό
να διατηρεί την ισχύ τους για τουλάχιστον 15 ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης
του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X: Επιλέξιμοι Κωδικοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ
47.19.10.03
47.19.10.04
47.19.10.05
47.19.10.06
47.19.10.07
47.19.10.08
47.19.10.09
47.41
47.41.3
47.41.31
47.41.31.01
47.41.31.02
47.41.31.03
47.41.31.04
47.41.31.05
47.41.31.06
47.41.31.07
47.41.31.08
47.41.31.09
47.41.31.10
47.41.31.11
47.41.31.12
47.41.31.13
47.42
47.42.3
47.42.32
47.42.32.01
47.42.32.02
47.42.32.03
47.42.32.04
47.42.32.05
47.42.32.06
47.42.32.07

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών)
Λιανικό εμπόριο βιολογικών ειδών, εκτός τροφίμων
Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα outlet
Λιανικό εμπόριο διαφόρων προϊόντων από καταστήματα stock
Λιανικό εμπόριο ειδών δώρων γενικά
Λιανικό εμπόριο ειδών ερωτικού περιεχομένου (sex shop)
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και
λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού
σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμικού
Λιανικό εμπόριο άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν
ή όχι στο ίδιο περίβλημα μία ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδων μνήμης,
μονάδων εισόδου, μονάδων εξόδου
Λιανικό εμπόριο αναλογικών ή υβριδικών μηχανών αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών τους
Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών
Λιανικό εμπόριο μέσων μεταφοράς δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε αυτόματες μηχανές
επεξεργασίας δεδομένων
Λιανικό εμπόριο μονάδων εισόδου ή εξόδου, που περιέχουν ή όχι στο ίδιο περίβλημα μονάδες
μνήμης
Λιανικό εμπόριο μονάδων μνήμης
Λιανικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών
Λιανικό εμπόριο φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <=10
kg, όπως αυτές των τύπων "laptops", "notebooks" και "sub-notebooks"
Λιανικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται
υπό μορφή συστημάτων
Λιανικό εμπόριο ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο
περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων, μιας μονάδας εισόδου και
μιας μονάδας εξόδου, συνδυασμένων ή μη
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία
Λιανικό εμπόριο συσκευών εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοτηλεοπτική
μετάδοση
Λιανικό εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και εξαρτημάτων
Λιανικό εμπόριο συσκευών τηλεομοιοτυπίας
Λιανικό εμπόριο συστημάτων δορυφορικών λήψεων (κεραιών, ανακλαστήρων)
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47.42.32.08
47.43
47.43.3
47.43.33
47.43.33.01
47.43.33.02
47.43.33.03
47.43.33.04
47.43.33.05
47.43.33.06
47.43.33.07
47.43.33.08
47.43.33.09
47.43.33.10
47.43.33.11
47.43.33.12
47.43.33.13
47.43.33.14
47.43.33.15
47.43.33.16
47.51
47.51.5
47.51.51
47.51.51.01
47.51.51.02
47.51.51.03
47.51.51.04
47.51.51.05
47.51.51.06
47.51.51.07
47.51.51.08
47.51.51.09
47.51.51.10
47.51.51.11
47.51.51.12
47.51.51.13
47.51.51.14

Λιανικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων, συμβατικών τηλεφώνων, θυροτηλέφωνων και λοιπού
τηλεφωνικού εξοπλισμού
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηχητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού βίντεο
Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων δεκτών ραδιόφωνου ή τηλεόρασης και
παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο αυτομάτων μηχανικών συσκευών, παιγνίων, σφαιριστηρίων, ηλεκτρόφωνων και
παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που χρησιμοποιούνται στα
αυτοκίνητα), που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας
Λιανικό εμπόριο δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς
εξωτερική πηγή ενέργειας
Λιανικό εμπόριο δεκτών τηλεόρασης
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας, ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης
ήχου
Λιανικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους, μερών ραδιοφωνικών
δεκτών και πομπών, μερών εξοπλισμού ραντάρ, όχι για αυτοκίνητα οχήματα
Λιανικό εμπόριο μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου
Λιανικό εμπόριο μεγάφωνων, ακουστικών κεφαλής, ακουστικών και συνδυασμών μικρόφωνων και
ακουστικών
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας
Λιανικό εμπόριο μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους
Λιανικό εμπόριο ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών βίντεο και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας
Λιανικό εμπόριο συστημάτων περιστροφής δίσκων, πικάπ, κασετόφωνων και άλλων συσκευών
αναπαραγωγής ήχου
Λιανικό εμπόριο τηλεοπτικών μηχανών λήψης
Υπηρεσίες τοποθέτησης ραδιομαγνητόφωνων σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και αυτοκινούμενα
μηχανήματα
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ειδών κλωστοϋφαντουργίας
Λιανικό εμπόριο αγκίστρων, κοπιτσών και πορπών και παρόμοιων ειδών, από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο αγκραφών, σουστών, κοπιτσών και μερών τους, κουμπιών, φερμουάρ
Λιανικό εμπόριο άλλων μεταποιημένων ειδών, συμπεριλαμβανομένων και των πατρόν
Λιανικό εμπόριο άλλων πλεκτών υφασμάτων ή υφασμάτων κροσέ
Λιανικό εμπόριο βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος και παρόμοιων ειδών, για χρήση με το
χέρι
Λιανικό εμπόριο δαντελών με το κομμάτι, σε λωρίδες ή σε διακοσμητικά σχέδια
Λιανικό εμπόριο εγχώριων υφαντών
Λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου
Λιανικό εμπόριο ελαστικοποιημένων υφασμάτων, εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων
(ελαστικών οχημάτων)
Λιανικό εμπόριο επιμεταλλωμένων νημάτων
Λιανικό εμπόριο εργόχειρων
Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων κρεβατιών
Λιανικό εμπόριο κεντημάτων με το κομμάτι, σε λωρίδες ή σε διακοσμητικά σχέδια
Λιανικό εμπόριο κλωστών
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47.51.51.15
47.51.51.16
47.51.51.17
47.51.51.18
47.51.51.19
47.51.51.20
47.51.51.21
47.51.51.22
47.51.51.23
47.51.51.24
47.51.51.25
47.51.51.26
47.51.51.27
47.51.51.28
47.51.51.29
47.51.51.30
47.51.51.31
47.51.51.32
47.51.51.33
47.51.51.34
47.51.51.35
47.51.51.36
47.51.51.37
47.51.51.38
47.51.51.39
47.51.51.40
47.51.51.41
47.51.51.42
47.51.51.43
47.51.51.44
47.51.51.45
47.51.51.46
47.51.51.47
47.51.51.48
47.51.51.49
47.51.51.50
47.51.51.51
47.51.51.52
47.51.51.53
47.51.51.54
47.51.51.55
47.51.51.56
47.51.51.57
47.51.52

Λιανικό εμπόριο κλωστών και κορδονιών από καουτσούκ, καλυμμένων με υφαντικά υλικά,
υφαντικού νήματος και λωρίδων, εμποτισμένων ή καλυμμένων με ελαστικό ή πλαστικό
Λιανικό εμπόριο κλωστών και νημάτων ραψίματος
Λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες)
Λιανικό εμπόριο κουρεμένου μαλλιού, λιπαρού (άπλυτου), καθώς και κουρεμένου μαλλιού,
πλυμένου στην προβιά
Λιανικό εμπόριο λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών (και αλογότριχων) που δεν είναι
λαναρισμένες ή χτενισμένες
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανδρικών υφασμάτων
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- κεντημάτων
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- υφασμάτων, για γυναικεία ρούχα
Λιανικό εμπόριο μη υφαντών και ειδών από μη υφαντά, εκτός από τα είδη ένδυσης
Λιανικό εμπόριο μουσαμάδων, τεντών, περσίδων παράθυρων και σκηνών τσίρκου
Λιανικό εμπόριο μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων
Λιανικό εμπόριο νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου, νημάτων σενίλλιας και ραβδωτών
νημάτων με θηλιές
Λιανικό εμπόριο νημάτων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο παπλωμάτων
Λιανικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας
Λιανικό εμπόριο πιλήματος (τσόχας), επενδυμένου, επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου
Λιανικό εμπόριο προτύπων γυναικείων αμφιέσεων (πατρόν)
Λιανικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών
Λιανικό εμπόριο σημαιών και λαβάρων
Λιανικό εμπόριο στενών υφαντών υφασμάτων, διακοσμητικών γαρνιτούρων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο συνέργων για το κέντημα και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο τιλμάτων (στουπιών)
Λιανικό εμπόριο τολυπών και σκόνης κλωστοϋφαντουργίας και νεπ μύλων
Λιανικό εμπόριο τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων, υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ
Λιανικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού
Λιανικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά
Λιανικό εμπόριο υφαντικών προϊόντων καπιτονέ με το κομμάτι
Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων)
Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και υφαντών υφασμάτων από
επιμεταλλωμένο νήμα π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από συνθετικά ή τεχνητά νήματα ασυνεχών ινών
Λιανικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από συνθετικά ή τεχνητά νήματα συνεχών ινών
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων για γυναικεία ρούχα και λευκών ειδών
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασμάτινων ειδών ταπετσαρίας
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων κλωστοϋφαντουργίας, εμποτισμένων, επενδυμένων ή επικαλυμμένων
π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων και άλλων ειδικών υφασμάτων
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων με πέλος, θηλειωτών υφασμάτων τέρι, πλεκτών ή κροσέ
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων πολυτελείας, για γυναικεία ρούχα
Λιανικό εμπόριο υφασμάτων, για ανδρικά ρούχα
Λιανικό εμπόριο φιγουρινιών και πλισέδων
Λιανικό εμπόριο ψιλικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και συναφών ειδών
Λιανικό εμπόριο κουρτινών και διχτυωτών κουρτινών
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47.51.52.01
47.52
47.52.4
47.52.41
47.52.41.01
47.52.41.02
47.52.41.03
47.52.41.04
47.52.41.05
47.52.41.06
47.52.41.07
47.52.41.08
47.52.41.09
47.52.41.10
47.52.41.11
47.52.41.12
47.52.41.13
47.52.41.14
47.52.41.15
47.52.41.16
47.52.41.17
47.52.41.18
47.52.41.19
47.52.41.20
47.52.41.21
47.52.41.22
47.52.41.23
47.52.42
47.52.42.01
47.52.42.02
47.52.42.03
47.52.42.04
47.52.42.05
47.52.42.06
47.52.42.07

Λιανικό εμπόριο κουρτινών (συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών, γύρων
(βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών
Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από βασικά μέταλλα π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων κλειδαριών από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και σύρματος από κασσίτερο
Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και σύρματος από μόλυβδο
Λιανικό εμπόριο ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα και χάλκινων
ελατηρίων
Λιανικό εμπόριο θερμομονωμένων δεξαμενών (εκτός των δοχείων για αέρια), από σίδηρο ή χάλυβα,
χωρητικότητας < 300 lt
Λιανικό εμπόριο καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο κοχλιών (βιδών) και λοιπών βιομηχανικών ειδών
Λιανικό εμπόριο κοχλιωτών και μη κοχλιωτών μεταλλικών συνδετήρων
Λιανικό εμπόριο λουκέτων και κλειδαριών για έπιπλα, από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα
οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης
από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
Λιανικό εμπόριο πορπών και πλαισίων με πόρπες, που περιλαμβάνουν κλειδαριές, μερών τους και
χωριστών κλειδιών
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών οικοδομών και εργαλείων τεχνικών
Λιανικό εμπόριο στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια,
από ξυλεία
Λιανικό εμπόριο συρματοπλέγματος
Λιανικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων,
πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων
Λιανικό εμπόριο σύρματος από ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα
Λιανικό εμπόριο σύρματος από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
Λιανικό εμπόριο σύρματος από χαλκό ή αργίλιο
Λιανικό εμπόριο σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτροδίων, με επικάλυψη ή με πυρήνα
από συλλίπασμα (flux)
Λιανικό εμπόριο συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων
ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων
Λιανικό εμπόριο αιθυλικής αλκοόλης και άλλων μετουσιωμένων αποσταγμάτων με οποιαδήποτε
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα
Λιανικό εμπόριο άλλων βουρτσών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων κολλών
Λιανικό εμπόριο άλλων χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών, παρασκευασμένων στεγανωτικών
Λιανικό εμπόριο άσπρου πετρελαϊκού αιθέρα (white spirit)
Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων καθαρισμού με οξέα, συλλιπασμάτων, παρασκευασμένων
επιταχυντών βουλκανισμού, πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για ελαστικό ή
πλαστικό, καταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α., μεικτού αλκυλοβενζόλιου και
αλκυλονακαταλυτικών παρασκευασμάτων π.δ.κ.α.
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47.52.42.08
47.52.42.09
47.52.42.10
47.52.42.11
47.52.42.12
47.52.43
47.52.43.01
47.52.43.02
47.52.43.03
47.52.43.04
47.52.43.05
47.52.43.06
47.52.44
47.52.44.01
47.52.44.02
47.52.45
47.52.45.01
47.52.45.02
47.52.45.03
47.52.45.04
47.52.45.05
47.52.45.06
47.52.45.07
47.52.46
47.52.46.01
47.52.46.02
47.52.46.03
47.52.47
47.52.47.01
47.52.47.02
47.52.47.03
47.52.47.04
47.52.47.05
47.52.47.06

Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών, αδιαφανοποιητών και χρωμάτων,
υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων, επικαλυμμάτων κεραμευτικής, υγρών λούστρων και
παρόμοιων ειδών και τριμμένου γυαλιού
Λιανικό εμπόριο πισσών από λιθάνθρακα, από λιγνίτη ή τύρφη και άλλων ορυκτών πισσών
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων γενικά
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του
βινύλιου, σε υδατώδες μέσο
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων επίχρισης και βερνικιών με βάση πολυεστέρες, ακρυλικά πολυμερή του
βινύλιου, σε μη υδατώδες διάλυμα
Λιανικό εμπόριο επίπεδων τζαμιών
Λιανικό εμπόριο γυαλιού "βιτρό"
Λιανικό εμπόριο γυαλιού ασφαλείας (όχι για εξοπλισμό μεταφοράς)
Λιανικό εμπόριο γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου,
εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου
Λιανικό εμπόριο γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού σε φύλλα, άλλα μη κατεργασμένου
κατά άλλο τρόπο
Λιανικό εμπόριο επίπεδου γυαλιού και επιφανειακά λειασμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα,
αλλά μη κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
Λιανικό εμπόριο μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα, εκτός αυτών για εξοπλισμό
μεταφοράς
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο
Λιανικό εμπόριο κλαδευτικών ψαλίδων φρακτών, ψαλίδων κοπής χλοοτάπητα, μηχανών κοπής των
άκρων της χλόης
Λιανικό εμπόριο χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες, πάρκα ή αθλητικά γήπεδα
Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών
Λιανικό εμπόριο δικλείδων μείωσης της πίεσης, δικλείδων ελέγχου, ρυθμιστικών και ασφαλιστικών
δικλείδων
Λιανικό εμπόριο κεραμικών σωληνώσεων, αγωγών, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων
Λιανικό εμπόριο λεβήτων για κεντρική θέρμανση
Λιανικό εμπόριο μερών στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια,
μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης
Λιανικό εμπόριο σωμάτων καλοριφέρ για κεντρική θέρμανση, που δεν θερμαίνονται ηλεκτρικά, από
σίδηρο ή χάλυβα
Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών
Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής
Λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών υγιεινής
Λιανικό εμπόριο μπανιέρων, νιπτήρων, λεκανών και των καλυμμάτων τους, καζανακιών και
παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από
σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός
Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων
Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων χειρός
Λιανικό εμπόριο αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους, εκτός αυτών για
αυτοκίνητα οχήματα
Λιανικό εμπόριο γεωργικών εργαλείων χειρός
Λιανικό εμπόριο ελκυστήρων οδηγούμενων από πεζούς
Λιανικό εμπόριο εναλλακτικών εργαλείων για εργαλεία χειρός, που είτε λειτουργούν με ρεύμα, είτε
χωρίς ρεύμα, ή για εργαλειομηχανές
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47.52.47.07
47.52.47.08
47.52.47.09
47.52.47.10
47.52.47.11
47.52.47.12
47.52.47.13
47.52.47.14
47.52.47.15
47.52.47.16
47.52.47.17
47.52.47.18
47.52.49
47.52.49.01
47.52.49.02
47.52.49.03
47.52.49.04
47.52.49.05
47.52.49.06
47.52.49.07
47.52.49.08
47.52.49.09
47.52.49.10
47.52.49.11
47.52.49.12
47.52.49.13
47.52.49.14
47.52.49.15
47.52.49.16
47.52.49.17
47.52.49.18
47.52.49.19
47.52.49.20
47.52.49.21
47.52.49.22

Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών, για ακόνισμα, τρόχισμα, πλάνισμα,
πριόνισμα, κοπή ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα
Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών ή το φρεζάρισμα μετάλλων
Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων, κεραμικών, σκυροδέματος ή
παρόμοιων ορυκτών υλικών και για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού
Λιανικό εμπόριο εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου, φελλού, κόκαλου, σκληρού
ελαστικού, σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών υλικών
Λιανικό εμπόριο εργαλείων για μαλακή συγκόλληση, σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση,
μηχανών και συσκευών, για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό
Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, με πεπιεσμένο αέρα ή με ενσωματωμένο μη ηλεκτρικό κινητήρα
Λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός, των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική
ή στη δασοκομία
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα (εκτός
από κλαδευτικές ψαλίδες φρακτών, ψαλίδες κοπής χλοοτάπητα, μηχανές κοπής των άκρων της
χλόης)
Λιανικό εμπόριο μερών γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
Λιανικό εμπόριο μηχανών για κατασκευή σπειρωμάτων ή για ελικότμηση, με αφαίρεση μετάλλου
π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο οργάνων μέτρησης
Λιανικό εμπόριο χειροπρίονων
Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ακρυλικών φύλλων
Λιανικό εμπόριο άλλης ακατέργαστης ξυλείας (συμπεριλαμβανομένων των σχιστών στύλων και
πασσάλων)
Λιανικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλοφύλλων (καπλαμάδων) και παρόμοιας
επικολλητής ξυλείας
Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
Λιανικό εμπόριο άλλων δοκών και ράβδων για τις κατασκευές
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους,
άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο και ειδών από
συσσωματωμένο σχιστόλιθο
Λιανικό εμπόριο άλλων οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές
ύλες, για κατασκευές
Λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές
ύλες, που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
Λιανικό εμπόριο αντικολλητών που αποτελούνται αποκλειστικά από φύλλα ξυλείας
Λιανικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
Λιανικό εμπόριο ασβεστόλιθου και γύψου
Λιανικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το
βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο
Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων καπλαμάδων
Λιανικό εμπόριο άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων
Λιανικό εμπόριο γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
Λιανικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις
Λιανικό εμπόριο γύψου
Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο
Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles), από χαλκό
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47.52.49.23
47.52.49.24
47.52.49.25
47.52.49.26
47.52.49.27
47.52.49.28
47.52.49.29
47.52.49.30
47.52.49.31
47.52.49.32
47.52.49.33
47.52.49.34
47.52.49.35
47.52.49.36
47.52.49.37
47.52.49.38
47.52.49.39
47.52.49.40
47.52.49.41
47.52.49.42
47.52.49.43
47.52.49.44
47.52.49.45
47.52.49.46
47.52.49.47
47.52.49.48
47.52.49.49
47.52.49.50
47.52.49.51
47.52.49.52
47.52.49.53
47.52.49.54

Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και σύρματος ψευδάργυρου,
πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων ψευδάργυρου
Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από
ανοξείδωτο χάλυβα ή από κραματοποιημένο χάλυβα
Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από
σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα
Λιανικό εμπόριο ειδών από αμιαντοτσιμέντο, τσιμέντο με ίνες κυτταρίνης ή από παρόμοια υλικά
Λιανικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο επενδυμένων ξυλοφύλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας
πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, μέγιστου πάχους 6 mm
Λιανικό εμπόριο ινοσανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών
Λιανικό εμπόριο καολίνη και άλλων καολινικών αργίλων
Λιανικό εμπόριο κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων,
αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών
Λιανικό εμπόριο κεραμικών πλακακιών και πλακών
Λιανικό εμπόριο κιμωλίας και δολομίτη
Λιανικό εμπόριο κονιαμάτων
Λιανικό εμπόριο κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσαριστό ή χυτό γυαλί,
γυαλιού βιτρό, πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές
Λιανικό εμπόριο λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων
ή θρυμματισμένων πετρών
Λιανικό εμπόριο μαζών κεραμικής
Λιανικό εμπόριο μαλλιών από σκουριές υψικαμίνων, ορυκτών μαλλιών, συμπεριλαμβανομένων
μειγμάτων σε όγκους, φύλλα ή κυλίνδρους, μειγμάτων και ειδών από θερμο/ηχομονωτικά υλικά
π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων, τεχνητά χρωματισμένων
κόκκων και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη ή αλάβαστρο
Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών
λίθων)
Λιανικό εμπόριο μαρμάρων και σχιστόλιθων
Λιανικό εμπόριο μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών
υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλων ξυλωδών υλικών
Λιανικό εμπόριο μυλοπετρών, ακονοπετρών, τροχών λείανσης και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο ξυλείας σε φυσική κατάσταση, επεξεργασμένης με χρώμα, βαφή, κρεόζωτο ή άλλα
συντηρητικά
Λιανικό εμπόριο ξυλείας, πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή
αποφλοιωμένης, πάχους >= 6 mm, στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων, από
μη εμποτισμένη ξυλεία
Λιανικό εμπόριο ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας
Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά
Λιανικό εμπόριο οικοδομικής λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής, από ξυλεία π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και
κατωφλιών τους, από ξυλεία
Λιανικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα
ή τεχνητό λίθο
Λιανικό εμπόριο πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων από μόλυβδο, σκονών και ψηγμάτων
μολύβδου
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47.52.49.55
47.52.49.56
47.52.49.57
47.52.49.58
47.52.49.59
47.52.49.60
47.52.49.61
47.52.49.62
47.52.49.63
47.52.49.64
47.52.49.65
47.52.49.66
47.52.49.67
47.52.49.68
47.52.49.69
47.52.49.70
47.52.49.71
47.52.49.72
47.52.49.73
47.52.49.74
47.52.49.75
47.52.49.76
47.52.49.77
47.52.49.78
47.52.49.79
47.52.49.80
47.52.49.81
47.52.49.82
47.52.49.83
47.53
47.53.5
47.53.53
47.53.53.01

Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από
σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων,
ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο προϊόντων οροφής ή πρόσοψης από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά, σε ρολά
Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών
μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων κτιρίων, εκτός από ξύλινα
Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών
Λιανικό εμπόριο πυρίμαχων προϊόντων
Λιανικό εμπόριο πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών
κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες
γαίες
Λιανικό εμπόριο πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων
π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο σανίδων, τεμαχίων και παρόμοιων ειδών από φυτικές ίνες, άχυρων ή
υπολειμμάτων ξυλείας, συσσωματωμένων με ορυκτές συνδετικές ύλες
Λιανικό εμπόριο σιδήρου και μετάλλων για κατασκευές γενικά
Λιανικό εμπόριο σιδήρου μπετόν
Λιανικό εμπόριο σκυροστρώματος, πισσοσκυροστρώματος
Λιανικό εμπόριο συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες, ή σχήματα καθορισμένης
μορφής
Λιανικό εμπόριο σχιστόλιθου
Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από μόλυβδο
Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από ψευδάργυρο
Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό
Λιανικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή
χάλυβα
Λιανικό εμπόριο σωληνώσεων από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
Λιανικό εμπόριο τεχνητών νημάτων από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες,
άκαμπτων από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών
Λιανικό εμπόριο τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ειδών από
γυάλινες ίνες
Λιανικό εμπόριο τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, τσιμέντου σκουριών υψικαμίνων και
παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων
Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο φύλλων παρκέτων, καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, ταβανοσανίδων και
τεμαχίων ξύλων για παρκέτα
Λιανικό εμπόριο φυσικών άμμων
Λιανικό εμπόριο χώματος κατάλληλου για την κηπουρική
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) και επενδύσεων δαπέδου, χαλιών και
κιλιμιών
Λιανικό εμπόριο άλλων χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων [συμπεριλαμβάνονται
και τα καλύμματα από πίλημα (τσόχα)]
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47.53.53.02
47.53.53.03
47.53.53.04
47.53.53.05
47.53.53.06
47.53.53.07
47.53.53.08
47.53.53.09
47.53.53.10
47.53.53.11
47.53.53.12
47.53.53.13
47.53.53.14
47.53.53.15
47.54
47.54.5
47.54.54
47.54.54.01
47.54.54.02
47.54.54.03
47.54.54.04
47.54.54.05
47.54.54.06
47.54.54.07
47.54.54.08
47.54.54.09
47.54.54.10
47.54.54.11
47.54.54.12
47.54.54.13
47.54.54.14
47.54.54.15
47.54.54.16
47.54.54.17
47.54.54.18
47.54.54.19
47.54.54.20
47.54.54.21
47.54.54.22
47.54.54.23

Λιανικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων και πατακιών από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός του
κυτταρινοειδούς
Λιανικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων
Λιανικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες
Λιανικό εμπόριο επενδύσεων τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή
πλακιδίων
Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων δαπέδων με υπόθεμα από χαρτί ή χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο κιλιμιών, βελεντζών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο λινοταπήτων
Λιανικό εμπόριο πλαστικών δαπέδων και συνθετικών πλακιδίων δαπέδων και οροφής
Λιανικό εμπόριο ταπετσαριών τοίχων γενικά
Λιανικό εμπόριο χαλιών γενικά
Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, θυσανωτών
Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, με κόμπους
Λιανικό εμπόριο χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδων, υφαντών
Λιανικό εμπόριο χαρτιού ταπετσαρίας και παρόμοιων επενδύσεων τοίχων, διαφανών στοιχείων
παράθυρων από χαρτί
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών αγωγών, για τάση έως 1000 V
Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών
Λιανικό εμπόριο άλλων μετασχηματιστών, με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος >= 16 kVA
Λιανικό εμπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (ματιών) μαγειρέματος, καμινέτων, σχαρών
μαγειρέματος, ψηστιέρων
Λιανικό εμπόριο ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα, οικιακού
τύπου
Λιανικό εμπόριο αυτόματων διακοπτών κυκλώματος, τάσης >= 1000 V
Λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία
ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο διακοπτών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ειδών εφαρμογής ηλεκτρισμού (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ασφαλειών
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και
θερμαντήρων εμβάπτισης
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς, ακουστικής ή οπτικής
σηματοδότησης
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους
Λιανικό εμπόριο ηλεκτροθερμικών συσκευών κομμωτικής ή στεγνωτήρων χεριών, ηλεκτρικών
σίδερων
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονόμων
Λιανικό εμπόριο ιονιστών αέρα
Λιανικό εμπόριο κλιματιστικών μηχανημάτων
Λιανικό εμπόριο λυχνιολαβών, για τάση >= 1000 V
Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή
συσκευών π.δ.κ.α.
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47.54.54.24
47.54.54.25
47.54.54.26
47.54.54.27
47.54.54.28
47.54.54.29
47.54.54.30
47.54.54.31
47.54.54.32
47.54.54.33
47.54.54.34
47.54.54.35
47.54.54.36
47.54.54.37
47.54.54.38
47.54.54.39
47.54.54.40
47.54.54.41
47.54.54.42
47.59
47.59.5
47.59.55
47.59.55.01
47.59.55.02
47.59.55.03
47.59.55.04
47.59.55.05
47.59.55.06
47.59.55.07
47.59.55.08
47.59.55.09
47.59.55.10
47.59.55.11
47.59.55.12
47.59.55.13
47.59.55.14
47.59.55.15
47.59.55.16
47.59.55.17
47.59.55.18
47.59.55.19
47.59.55.20

Λιανικό εμπόριο μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- δεκτών τηλεόρασης, ραδιόφωνου και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ηλεκτρικών συσσωρευτών
Λιανικό εμπόριο μηχανημάτων για το σιδέρωμα, το πρεσάρισμα, συμπεριλαμβανομένων των
πρεσών ασφαλείας
Λιανικό εμπόριο ξυριστικών και κουρευτικών μηχανών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα
Λιανικό εμπόριο ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών
Λιανικό εμπόριο πλεκτομηχανών
Λιανικό εμπόριο πλεκτομηχανών, ραπτομηχανών και παρόμοιων μηχανών, μηχανών κατασκευής
θυσάνων
Λιανικό εμπόριο πλυντηρίων πιάτων, οικιακού τύπου
Λιανικό εμπόριο πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων ρούχων, οικιακού τύπου
Λιανικό εμπόριο ραπτομηχανών οικιακού τύπου
Λιανικό εμπόριο συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π.δ.κ.α., τάσης >= 1000 V
Λιανικό εμπόριο συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών
συσσωρευτών
Λιανικό εμπόριο συστημάτων συναγερμού
Λιανικό εμπόριο υλικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Λιανικό εμπόριο υφαντικών μηχανών
Λιανικό εμπόριο φούρνων μικροκυμάτων
Λιανικό εμπόριο φωτοβολταϊκών στοιχείων
Λιανικό εμπόριο ψυγείων και καταψυκτών, οικιακού τύπου
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα
καταστήματα
Λιανικό εμπόριο επίπλων
Λιανικό εμπόριο άλλων καθισμάτων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο γυάλινων καθρεπτών
Λιανικό εμπόριο επίπλων από πλαστικές ύλες και επίπλων από άλλα υλικά, συμπεριλαμβανομένου
του καλαμιού, της λυγαριάς, του μπαμπού ή παρόμοιων υλικών
Λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας
Λιανικό εμπόριο θωρακισμένων ή ενισχυμένων θησαυροφυλάκιων, χρηματοκιβώτιων και πορτών
από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο καθισμάτων γενικά
Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με μεταλλικό σκελετό
Λιανικό εμπόριο καθισμάτων, κυρίως με ξύλινο σκελετό
Λιανικό εμπόριο κρεβατιών και σομιέδων
Λιανικό εμπόριο μερών άλλων επίπλων
Λιανικό εμπόριο μερών καθισμάτων
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- επίπλων και μικροεπίπλων
Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων γενικά
Λιανικό εμπόριο μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, για καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην κρεβατοκάμαρα, στην τραπεζαρία
και στο καθιστικό
Λιανικό εμπόριο πλεκτών επίπλων
Λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας
Λιανικό εμπόριο στηριγμάτων στρωμάτων
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47.59.57.16
47.59.58

Λιανικό εμπόριο στρωμάτων
Λιανικό εμπόριο στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)
Λιανικό εμπόριο χρηματοκιβώτιων
Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών
Λιανικό εμπόριο άλλων ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
Λιανικό εμπόριο γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινών σημάτων,
πινακίδων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο ερμάτων για λαμπτήρες ή λυχνίες εκκένωσης, στατικών μεταλλακτών, άλλων
επαγωγέων
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού, γραφείου κομοδίνου ή λυχνοστατών
Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων εκκένωσης, λαμπτήρων υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων, λαμπτήρων
τόξου
Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των
υπέρυθρων), εκτός αυτών για αυτοκίνητα οχήματα
Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο μερών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
Λιανικό εμπόριο μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων
Λιανικό εμπόριο πλαστικών μερών π.δ.κ.α., για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινές
πινακίδες και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου
Λιανικό εμπόριο υαλικών φωτιστικών
Λιανικό εμπόριο υλικών και εξαρτημάτων φωτιστικών ειδών
Λιανικό εμπόριο φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων, που λειτουργούν με ξηρές στήλες, συσσωρευτές,
δυναμοηλεκτρομαγνητικές συσκευές
Λιανικό εμπόριο φωτεινών πινακίδων, φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα
δέντρα
Λιανικό εμπόριο ξύλινων ειδών, ειδών από φελλό και ειδών καλαθοπλεκτικής
Λιανικό εμπόριο ειδών από φελλό
Λιανικό εμπόριο ειδών από φυσικό φελλό
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξυλεία
Λιανικό εμπόριο εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, από ξυλεία
Λιανικό εμπόριο κοφινιών και ψαθών
Λιανικό εμπόριο κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακιδίων κάθε σχήματος, συμπαγών
κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό
Λιανικό εμπόριο μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής, ειδών
καλαθοποιίας και ψάθινων ειδών
Λιανικό εμπόριο ξύλινων βαρελιών
Λιανικό εμπόριο ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια
αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξυλεία
Λιανικό εμπόριο ξύλινων σκαλών
Λιανικό εμπόριο ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής διακόσμησης επίπλων, θηκών για
κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξυλεία
Λιανικό εμπόριο πινάκων και εκκλησιαστικών εικόνων από ξύλο, όχι ζωγραφιστών
Λιανικό εμπόριο συσσωματωμένου φελλού, ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο υπολειμμάτων φελλού
Λιανικό εμπόριο φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά
τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες, φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη
Λιανικό εμπόριο ψάθινων ειδών γενικά
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα
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47.59.58.30
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47.59.58.33
47.59.58.34
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47.59.58.36
47.59.58.37

Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών κεραμικών ειδών
Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα,
για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα
Λιανικό εμπόριο ατομικών και οικιακών μηχανημάτων ζύγισης και συσκευών ζύγισης
Λιανικό εμπόριο βουρτσών
Λιανικό εμπόριο γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής
διακόσμησης και παρόμοιων
Λιανικό εμπόριο ενυδρείων ψαριών
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών
καλλωπισμού από πορσελάνη
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών
καλλωπισμού, (εκτός αυτών από πορσελάνη)
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή
αλουμίνιο και μερών τους
Λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων
Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.δ.κ.α. από σίδηρο ή χάλυβα, μη
ηλεκτρικών
Λιανικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών
Λιανικό εμπόριο κουρτινόβεργων (ξύλινων, μεταλλικών, πλαστικών κλπ)
Λιανικό εμπόριο κουταλιών, πιρουνιών, κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπατουλών για γλυκά,
μαχαιριών για ψάρια και για βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και παρόμοιων μαγειρικών ή
επιτραπέζιων σκευών
Λιανικό εμπόριο κουτιών, θηκών, κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών, και λεπίδων τους
Λιανικό εμπόριο μερών θερμαστρών, κουζινών, συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και παρόμοιων
μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
Λιανικό εμπόριο μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί
εκτός από αμπούλες, πώματα, καλύμματα και άλλα είδη κλεισίματος, από γυαλί
Λιανικό εμπόριο νταμιτζάνων, μπουκαλιών, φιαλών, και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο οικιακών ειδών από γυαλί, κρύσταλλο και πορσελάνη
Λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών, από σίδηρο ή χάλυβα ή
από χαλκό, μη ηλεκτρικών
Λιανικό εμπόριο ομπρελών ήλιου και ομπρελών κήπου και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
Λιανικό εμπόριο πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων
Λιανικό εμπόριο πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από κεραμικές ύλες
Λιανικό εμπόριο πλαστικών γλαστρών, ζαρντινιέρων και συναφών ειδών
Λιανικό εμπόριο ποτηριών από γυαλί, εκτός από υαλοκεραμικά υλικά
Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από άλλες πλαστικές ύλες
(εκτός του αιθυλένιου)
Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά), από πολυμερή του
αιθυλένιου
Λιανικό εμπόριο σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα
Λιανικό εμπόριο σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο
Λιανικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα
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Λιανικό εμπόριο συσκευών υγραέριου οικιακής χρήσεως (κουζινών - πλυντηρίων - ψυγείων κλπ)
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο βιβλίων
Λιανικό εμπόριο γεωγραφικών ατλάντων και άλλων βιβλίων με χάρτες ή διαγράμματα
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιου έντυπου υλικού,
σε χωριστά φύλλα
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων βιβλίων, φυλλαδίων κάθε είδους, και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο λεξικών και εγκυκλοπαιδειών, καθώς και τευχών τους
Λιανικό εμπόριο χαρτών και υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων, εκτυπωμένων σε άλλη
μορφή εκτός από βιβλία και υδρόγειων σφαιρών
Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών
Λιανικό εμπόριο άλλου έντυπου υλικού π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς, τυπωμένου, ανάγλυφου ή διάτρητου
Λιανικό εμπόριο άλλου χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από μαλακή κυτταρίνη
Λιανικό εμπόριο άλλων χαρτιών και χαρτονιών
Λιανικό εμπόριο αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν), αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών
για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων, χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου, μεμβρανών πολυγράφων
και πλακών όφσετ, από χαρτί, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
Λιανικό εμπόριο αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων,
ταινιών, σε ρολά και άλλες επίπεδες μορφές από πλαστικές ύλες, πλάτους >= 20 cm
Λιανικό εμπόριο βιβλίων μητρώων, λογιστικών βιβλίων, κλασέρ, εντύπων προς συμπλήρωση και
άλλων ειδών γραφικής ύλης, από χαρτί ή χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο γομολάστιχων από βουλκανισμένο ελαστικό
Λιανικό εμπόριο δίσκων, πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, από χαρτί ή
χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών
Λιανικό εμπόριο εκτυπωμένων ή εικονογραφημένων ταχυδρομικών καρτών, εκτυπωμένων με ευχές
κλπ
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για ντοσιέ κινητών φύλλων ή χαρτοφυλάκων ταξινόμησης εγγράφων,
ειδών γραφείου και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο κολλών, για το σχολείο και το γραφείο
Λιανικό εμπόριο κουτιών ταξινόμησης εγγράφων, επιστολοθηκών, κουτιών αρχειοθέτησης και
παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία, καταστήματα κλπ από χαρτί
Λιανικό εμπόριο μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών
Λιανικό εμπόριο μελανιών, με αναγόμωση φυσιγγίων (cartridges) εκτυπωτών
Λιανικό εμπόριο μικροεξοπλισμού γραφείου από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο μολυβιών, κραγιονιών, λεπτών ράβδων γραφίτη για μολύβια, κρητίδων (παστέλ),
κάρβουνων σχεδίασης, κιμωλιών γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής
Λιανικό εμπόριο πενών για σινική μελάνη, στυλογράφων μελάνης, άλλων στυλογράφων και άλλων
πενών
Λιανικό εμπόριο περγαμηνοειδούς χαρτιού, αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου), διαφανούς χαρτιού
αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών
Λιανικό εμπόριο πλακών και πινάκων, σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών, σφράγισης ή
αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων, μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών και
ταμπόν μελάνης
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Λιανικό εμπόριο πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών από μη κυματοειδές χαρτί ή
χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο σάκων και τσαντών από χαρτί
Λιανικό εμπόριο στυλογράφων με σφαιρίδιο, στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα
(τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό, μηχανικών ή κινητών μολυβιών
Λιανικό εμπόριο συλλογών εργαλείων γραφής, κονδυλοφόρων και θηκών μολυβιών και παρόμοιων
θηκών και των μερών τους
Λιανικό εμπόριο σύνθετου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου επιφανειακά ή εμποτισμένου
Λιανικό εμπόριο σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ από καουτσούκ ή μέταλλο
Λιανικό εμπόριο φακέλων, επιστολικών δελταρίων, ταχυδρομικών δελταρίων, από χαρτί ή κουτιών
από χαρτόνι, που περιέχουν γραφική ύλη
Λιανικό εμπόριο χαλκομανιών και εκτυπωμένων ημερολογίων
Λιανικό εμπόριο χαράκων
Λιανικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή, εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες
Λιανικό εμπόριο χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ, κυματοειδούς και ανάγλυφου ή
διάτρητου π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο χαρτιού, χαρτονιού, χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης, επιχρισμένων,
εμποτισμένων, επενδυμένων, με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
Λιανικό εμπόριο χαρτοκιβώτιων, κουτιών και κασών, από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι
Λιανικό εμπόριο χαρτοκοπτών, μαχαιριών για το άνοιγμα γραμμάτων, μαχαιριών σβηστήρων,
ξυστρών κλπ
Λιανικό εμπόριο χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού
Λιανικό εμπόριο χονδρού χαρτιού και χαρτονιού, εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για
γραφή, εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες
ουσίες
Λιανικό εμπόριο χρωμάτων καλλιτεχνών, σπουδαστών ή ζωγράφων, επιγραφών, χρωμάτων
αλλαγής των αποχρώσεων, χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και βίντεο
Λιανικό εμπόριο άγραφων δίσκων, κασετών και οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ)
Λιανικό εμπόριο βιντεοκασετών και κασετών μαγνητόφωνου
Λιανικό εμπόριο βιντεοταινιών
Λιανικό εμπόριο δίσκων και κασετών διδασκαλίας ξένων γλωσσών
Λιανικό εμπόριο εγγεγραμμένων μουσικών δίσκων, οπτικών δίσκων (CDs, DVDs κλπ) και κασετών
Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ταινιών εγγραφής ήχου
Λιανικό εμπόριο μαγνητικών ταινιών με περιεχόμενο ήχο και εικόνα
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- άγραφων βιντεοκασετών και κασετών μαγνητόφωνου
Λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων άγραφων μέσων για ηχογραφήσεις ή παρόμοιες εγγραφές
άλλων φαινομένων, (εκτός από τις κινηματογραφικές ταινίες)
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού
Λιανικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ
ή πλαστικό, για σπορ
Λιανικό εμπόριο αερόστατων, πηδαλιουχούμενων και άλλων μη μηχανοκίνητων αεροσκαφών
Λιανικό εμπόριο αθλητικών ειδών γενικά
Λιανικό εμπόριο αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων
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Λιανικό εμπόριο αλεξίπτωτων, (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και
στροφόπτωτων και των εξαρτημάτων τους
Λιανικό εμπόριο άλλων αθλητικών υποδημάτων, εκτός από μπότες του πατινάζ
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες,
κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας
Λιανικό εμπόριο άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό, κωπήλατων βαρκών και κανό
Λιανικό εμπόριο αλυσίδων για ποδήλατα
Λιανικό εμπόριο αναπνευστικών συσκευών δυτών
Λιανικό εμπόριο ανεμόπτερων και αιωρόπλανων
Λιανικό εμπόριο βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφόδιων, φυσιγγίων, άλλων
πυρομαχικών και βλημάτων και των μερών τους, για κυνήγι ή αθλητισμό
Λιανικό εμπόριο δερμάτινων συνόλων για μοτοσικλέτες
Λιανικό εμπόριο διχτυών για αθλητισμό
Λιανικό εμπόριο ειδών αλιείας γενικά
Λιανικό εμπόριο ειδών και εξοπλισμού γυμναστικής ή αθλητισμού
Λιανικό εμπόριο ειδών υποβρύχιας αλιείας και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού θαλάσσης (βατραχοπέδιλων, μασκών και παρόμοιων
Λιανικό εμπόριο εξωλέμβιων κινητήρων για προώθηση
Λιανικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και αεροθαλάμων για ποδήλατα
Λιανικό εμπόριο ιστιοφόρων για αναψυχή ή αθλητισμό
Λιανικό εμπόριο καλαμιών ψαρέματος, άλλων συνέργων ψαρέματος με πετονιά, ειδών κυνηγιού ή
ψαρέματος π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο κινητήρων για θαλάσσια προώθηση και ανταλλακτικών τους
Λιανικό εμπόριο κρανών για ποδήλατα
Λιανικό εμπόριο λουκέτων για ποδήλατα
Λιανικό εμπόριο μαστιγίων, μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
Λιανικό εμπόριο μπαλονιών
Λιανικό εμπόριο μποτών του σκι και υποδημάτων χιονοπορείας
Λιανικό εμπόριο ναυτιλιακών ειδών γενικά, από αυτά που χρησιμοποιούνται και στην ερασιτεχνική
ναυτιλία
Λιανικό εμπόριο ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών και παρόμοιων όπλων και μερών τους
Λιανικό εμπόριο ξύλινων ή πλαστικών λέμβων
Λιανικό εμπόριο όπλων και άλλων ειδών κυνηγιού και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο όπλων και φυσιγγίων κυνηγίου
Λιανικό εμπόριο οργάνων γυμναστικής
Λιανικό εμπόριο πέδιλων για θαλάσσιο σκι, κυματοσανίδων, ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού
για ναυτικά αθλήματα
Λιανικό εμπόριο πλαστικών ενδυμάτων, όπως δυτών
Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων και άλλων δίτροχων, χωρίς κινητήρα
Λιανικό εμπόριο ποδηλάτων, ανταλλακτικών και των εξαρτημάτων τους
Λιανικό εμπόριο πυροβόλων όπλων που οπλίζονται από την κάννη, τουφεκιών άθλησης, κυνηγίου
ή σκοποβολής
Λιανικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου
για πλοία και αεροσκάφη (και για αθλητικές χρήσεις)
Λιανικό εμπόριο συσκευών ραντάρ, ραδιοναυσιπλοΐας και ραδιοτηλεχειρισμού, συσκευών GPS
Λιανικό εμπόριο σχοινιών ή κορδονιών για αθλητισμό
Λιανικό εμπόριο σωσιβίων χιτώνων και σωσιβίων
Λιανικό εμπόριο υγρού και πεπιεσμένου αέρα, για αθλητισμό
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Λιανικό εμπόριο υδρογόνου, αργού, σπάνιων αερίων, αζώτου και οξυγόνου, για αθλητισμό
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων προπόνησης και παρόμοιων υποδημάτων με ελαστικές ή πλαστικές
σόλες και με υφασμάτινα επάνω μέρη
Λιανικό εμπόριο φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό
Λιανικό εμπόριο χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα, παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα
και των μερών τους
Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού κατασκήνωσης
Λιανικό εμπόριο ιστίων για σκάφη, ιστιοσανίδων ή ιστιοφόρων οχημάτων, άλλων σκηνών και ειδών
κατασκήνωσης
Λιανικό εμπόριο υπνόσακων
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους
Λιανικό εμπόριο άλλων παιχνιδιών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων
Λιανικό εμπόριο βεγγαλικών, φωτοβολίδων, βαρελότων και άλλων πυροτεχνικών ειδών
(εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων)
Λιανικό εμπόριο ειδών για σφαιριστήρια, για λούνα παρκ, για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια
συναναστροφής ή παιχνιδιών που λειτουργούν με νομισματοδέκτη ή με δισκέτα
Λιανικό εμπόριο ειδών μοντελισμού
Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά
Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών, στα οποία
συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις
Λιανικό εμπόριο κούκλων που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις
Λιανικό εμπόριο παιγνιόχαρτων (τραπουλών)
Λιανικό εμπόριο παιδικών τρένων και εξαρτημάτων τους, άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό
κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών βίντεο που παίζονται με τηλεοπτικό δέκτη
Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις
Λιανικό εμπόριο πυροτεχνημάτων
Λιανικό εμπόριο συναρμολογούμενων παιχνιδιών-σπαζοκεφαλιών
Λιανικό εμπόριο τροχοφόρων παιχνιδιών σχεδιασμένων για να επιβαίνονται από παιδιά και
καροτσιών για κούκλες
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού
Λιανικό εμπόριο - μετά από εισαγωγή - παιδικών ενδυμάτων
Λιανικό εμπόριο άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ρουχισμού και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων
ρουχισμού, πλεκτών ή κροσέ
Λιανικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, κεφαλόδεσμων, φοδρών, καλυμμάτων, σκελετών
καπέλων, πλαισίων καπέλων, γείσων και υποσιάγωνων, για καλύμματα κεφαλιού
Λιανικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας
Λιανικό εμπόριο ανδρικών ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση
Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, σώβρακων, σλιπ,
πιτζαμών, ρομπών
Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουμιών, συνόλων, σακακιών, μπλέιζερ, παντελονιών,
φορμών με μπούστο και με τιράντες, βερμούδων και σορτς
Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ,
αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών
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Λιανικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων σακακιών ή μπλέιζερ
Λιανικό εμπόριο ανδρικών πουκάμισων, πιτζαμών, μπλουζών, εσώρουχων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού
Λιανικό εμπόριο γαντιών και γαντιών χωρίς δάκτυλα
Λιανικό εμπόριο γουναρικών γενικά
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων, για επαγγελματική χρήση
Λιανικό εμπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά
Λιανικό εμπόριο γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ζωνών, εσώρουχων, νυχτικών, ρομπών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών, κομπινεζόν,
μεσοφοριών, σλιπ, κιλοτών, νυχτικών, μπουρνουζιών, ρομπών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουμιών, συνόλων, σακακιών, φορεμάτων,
φουστών, παντελονιών, φορμών με μπούστο και με τιράντες, βερμούδων και σορτς
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών, πουκάμισων και σεμιζιέ
Λιανικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ,
αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο γυναικείων καπέλων
Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ενδυμάτων
Λιανικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων
Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ρουχισμού από βουλκανισμένο ελαστικό, εκτός
του σκληρού ελαστικού
Λιανικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός
από καλύμματα κεφαλιού)
Λιανικό εμπόριο ειδών εσωτερικής ένδυσης, από χαρτί ή κυτταρίνη
Λιανικό εμπόριο ειδών νεωτερισμών
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφαντών, υφαντικών υλών εμποτισμένων ή
επενδυμένων
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων από πλαστικό
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων γάμου και βαπτιστικών
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού (συμπεριλαμβάνονται και τα γάντια) από πλαστικό
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από γουνόδερμα, (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από δέρμα ή σύνθεση δέρματος
Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού, από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ρολά ινών
κυτταρίνης
Λιανικό εμπόριο έτοιμων ανδρικών ενδυμάτων
Λιανικό εμπόριο ζωνών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
Λιανικό εμπόριο ιερατικών αμφίων και των εξαρτημάτων τους
Λιανικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από
καουτσούκ ή πλαστικές ύλες
Λιανικό εμπόριο καπέλων
Λιανικό εμπόριο καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλιού, φιλέδων μαλλιών
Λιανικό εμπόριο κολάν, καλσόν, μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας,
πλεκτών ή κροσέ
Λιανικό εμπόριο κοντομάνικων φανελακιών
Λιανικό εμπόριο μαντιλιών, σαλιών, γραβατών, γαντιών και άλλων εξαρτημάτων ρουχισμού, μερών
ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού, από υφαντικές ύλες, που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- έτοιμων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων
Λιανικό εμπόριο νυφικών και βαπτιστικών ενδυμάτων
Λιανικό εμπόριο ομπρελών
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47.71.71.49
47.71.71.50
47.71.71.51
47.71.71.52
47.71.71.53
47.71.71.54
47.71.71.55
47.71.71.56
47.72
47.72.7
47.72.72
47.72.72.01
47.72.72.02
47.72.72.03
47.72.72.04
47.72.72.05
47.72.72.06
47.72.72.07
47.72.72.08
47.72.73
47.72.73.01
47.72.73.02
47.72.73.03
47.72.73.04
47.72.73.05
47.72.73.06
47.72.73.07
47.72.73.08
47.75.76.01
47.75.76.02
47.75.76.03
47.75.76.04
47.75.76.05
47.75.76.06
47.75.76.07
47.75.76.08
47.75.76.09

Λιανικό εμπόριο ομπρελών, μπαστουνιών, ράβδων-καθισμάτων
Λιανικό εμπόριο παιδικών ενδυμάτων γενικά
Λιανικό εμπόριο πιτζαμών γενικά
Λιανικό εμπόριο πουκάμισων γενικά
Λιανικό εμπόριο στηθόδεσμων, κορσέδων, λαστέξ, μαγιό, τιραντών, ζαρτιέρων, καλτσοδετών και
λοιπών παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο στρατιωτικών και αστυνομικών στολών και εξαρτημάτων
Λιανικό εμπόριο τεχνητών γουνών και ειδών από τεχνητή γούνα
Λιανικό εμπόριο φανελών ζέρσεϊ, πουλόβερ, ζακετών, γιλέκων και παρόμοιων ειδών, πλεκτών ή
κροσέ
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων
Λιανικό εμπόριο αδιάβροχων υποδημάτων, με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ
ή πλαστικό, όχι για σπορ
Λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας
Λιανικό εμπόριο μερών υποδημάτων
Λιανικό εμπόριο ξύλινων υποδημάτων, διάφορων ειδικών υποδημάτων και άλλων υποδημάτων
π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά, εκτός των αθλητικών
υποδημάτων
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων που έχουν ενσωματωμένα προστατευτικά μεταλλικά ψίδια
Λιανικό εμπόριο δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα (χωρίς τα είδη που
χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές)
Λιανικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών, από κάθε υλικό
Λιανικό εμπόριο δέρματος αιγάγρου (σαμουά), λουστρινιού και δέρματος με στιλπνή επικάλυψη
και επιμεταλλωμένου δέρματος
Λιανικό εμπόριο δερμάτων άλλων ζώων, χωρίς τρίχες
Λιανικό εμπόριο ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο, από κάθε υλικό
Λιανικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων
Λιανικό εμπόριο συνθετικών δερμάτων
Λιανικό εμπόριο χαρτοφυλάκων και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη
Λιανικό εμπόριο άλλων κοπτικών ειδών, ειδών και συνόλων ειδών για την περιποίηση των χεριών ή
των ποδιών
Λιανικό εμπόριο αρωμάτων και κολονιών
Λιανικό εμπόριο βατών από υφαντικά υλικά και ειδών απ' αυτές, για χρήση άλλη από φαρμακευτική
Λιανικό εμπόριο βουρτσακιών τουαλέτας για προσωπική χρήση και βουρτσακιών για καλλυντικά
και οδοντόβουρτσων
Λιανικό εμπόριο λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ξηρών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη φαρμακευτική
ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς
Λιανικό εμπόριο ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών (συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων
μεταλλικών ταινιών που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών)
Λιανικό εμπόριο ξυριστικών παρασκευασμάτων, αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα,
παρασκευασμάτων για το λουτρό, άλλων αρωμάτων καλλυντικών ή παρασκευασμάτων
καλλωπισμού π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών
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47.75.76.10
47.75.76.11
47.75.76.12
47.75.76.13
47.75.76.14
47.75.76.15
47.75.76.16
47.75.76.17
47.75.76.18
47.75.76.20
47.76.77.01
47.76.77.03
47.76.77.10
47.76.77.11
47.76.77.12
47.77
47.77.8
47.77.82
47.77.82.01
47.77.82.02
47.77.82.03
47.77.82.04
47.77.82.05
47.77.82.06
47.77.82.07
47.77.82.09
47.77.82.10
47.77.82.11
47.77.82.12
47.77.82.14
47.78.83
47.78.83.01
47.78.83.02

Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών
Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών,
(συμπεριλαμβάνονται και οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες για την οδοντοστοιχία)
Λιανικό εμπόριο παρασκευασμάτων ομορφιάς, μακιγιάζ, φροντίδας του δέρματος
(συμπεριλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο σαμπουάν, λακ μαλλιών, παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα ή ίσιωμα
μαλλιών
Λιανικό εμπόριο σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων,
που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι, για προσωπική υγιεινή
Λιανικό εμπόριο σκονών που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό
Λιανικό εμπόριο σφουγγαριών
Λιανικό εμπόριο υγρών χαρτομάντιλων
Λιανικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης
Λιανικό εμπόριο χτενών, τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών, φουρκετών, λαβίδων
κατσαρώματος, ψεκαστήρων αρωμάτων και βάσεών τους, πομπόν και ταμπόν πουδραρίσματος
Λιανικό εμπόριο ανθέων
Λιανικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών
Λιανικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους, συνθέσεων ανθέων, καθώς και
ανθοδεσμών, στεφανιών και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο μερών φυτών, χορταριών, βρύων και λειχήνων, κατάλληλων για διακοσμητική
χρήση
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ανθέων
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα
Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα, ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα
μαργαριτάρια, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους
Λιανικό εμπόριο άλλων ρολογιών χεριού, τσέπης και άλλων ρολογιών συμπεριλαμβανομένων των
χρονόμετρων
Λιανικό εμπόριο γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού, μερών για την κατασκευή τέτοιων γυαλιών
Λιανικό εμπόριο ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους, ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και
μερών τους
Λιανικό εμπόριο επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού χεριού, ξυπνητηριών και ρολογιών
τοίχου και άλλων ρολογιών
Λιανικό εμπόριο καλλιεργημένων μαργαριταριών, πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων,
συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων, κατεργασμένων αλλά μη
δεμένων σε κοσμήματα
Λιανικό εμπόριο λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών κάθε είδους και των μερών τους
Λιανικό εμπόριο πολύτιμων λίθων και κοσμημάτων από πολύτιμους λίθους
Λιανικό εμπόριο ρολογιών χεριού ή τσέπης, με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με
πολύτιμο μέταλλο
Λιανικό εμπόριο σκευών από άργυρο
Λιανικό εμπόριο συσκευών καταγραφής, μέτρησης της ώρας, παρκόμετρων και χρονοδιακοπτών με
μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού
Λιανικό εμπόριο σκευών επιμεταλλωμένων με χρυσό ή άργυρο
Λιανικό Εμπόριο φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού και εξοπλισμού ακριβείας, υπηρεσίες
οπτικού
Λιανικό εμπόριο άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, ωκεανογραφικών, υδρολογικών,
μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών
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47.78.83.03
47.78.83.04
47.78.83.05
47.78.83.06
47.78.83.07
47.78.83.08
47.78.83.09
47.78.83.10
47.78.83.11
47.78.83.12
47.78.83.13
47.78.83.14
47.78.83.15
47.78.83.16
47.78.83.17
47.78.83.18
47.78.83.19
47.78.83.20
47.78.83.21
47.78.83.22
47.78.83.23
47.78.83.24
47.78.83.25
47.78.83.26
47.78.86.01
47.78.86.02
47.78.86.03
47.78.86.04
47.78.86.05
47.78.86.06
47.78.86.07

Λιανικό εμπόριο αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές, μηχανές προβολής ή
φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης
Λιανικό εμπόριο ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για φωτογραφική χρήση, χημικών
παρασκευασμάτων για φωτογραφική χρήση π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο κιαλιών, μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων, άλλων αστρονομικών
οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων
Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών λήψης
Λιανικό εμπόριο κινηματογραφικών μηχανών προβολής, επιδιασκοπίων και άλλων προβολέων
εικόνων
Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών μη κατεργασμένων οπτικώς και μερών για την κατασκευή τέτοιων
γυαλιών
Λιανικό εμπόριο ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης και παρόμοιων ειδών,
διορθωτικών, προστατευτικών ή άλλων
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων άλλων οπτικών οργάνων
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού
Λιανικό εμπόριο μερών σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και
προφύλαξης ή παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών
Λιανικό εμπόριο οπτικών ινών, φύλλων, πλακών από πολωτικό υλικό, φακών, φίλτρων και
παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο πυξίδων προσανατολισμού, άλλων οργάνων και συσκευών ναυσιπλοΐας
Λιανικό εμπόριο σκελετών και υποστηριγμάτων ματογυαλιών, ματογυαλιών ηλίου και προφύλαξης
ή παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο συσκευών με υγρούς κρυστάλλους, λέιζερ εκτός των διόδων λέιζερ
Λιανικό εμπόριο υδρόμετρων, θερμόμετρων, πυρόμετρων, βαρόμετρων, υγρόμετρων και
ψυχρόμετρων
Λιανικό εμπόριο φακών επαφής
Λιανικό εμπόριο φακών επαφής, φακών ματογυαλιών από γυαλί, φακών ματογυαλιών από άλλα
υλικά
Λιανικό εμπόριο φλας, φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης, συσκευών για φωτογραφικά
εργαστήρια, νεγκατοσκοπίων και οθονών προβολής
Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών και κινηματογραφικών ειδών
Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών λυχνιών φλας, "κύβων" φλας και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών άμεσης εκτύπωσης και εμφάνισης και άλλων μηχανών
Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών μηχανών για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων,
φωτογραφικών μηχανών για εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ, μικροφωτοδελτία και παρόμοια
είδη
Λιανικό εμπόριο φωτογραφικών πλακών και φιλμ, φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης,
ευαισθητοποιημένων, μη εκτεθειμένων, φωτογραφικού χαρτιού
Λιανικό εμπόριο αγαλματίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή
παρόμοια είδη και καθρεπτών, από βασικά μέταλλα
Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκόλλητων ταινιών, πλακών, λωρίδων, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών
φύλλων, ταινιών σε ρολά και άλλων ταινιών σε επίπεδες μορφές, από πλαστικές ύλες π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών από δέρμα ή συνθετικά δέρματα (ειδών που χρησιμοποιούνται σε
μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές)
Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών γάμου και βαπτιστικών (λαμπάδων, στέφανων κλπ)
Λιανικό εμπόριο άλλων μη κατασκευαστικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές
ύλες
Λιανικό εμπόριο άλλων πλαστικών προϊόντων συσκευασίας

Σελίδα 91 από 95

A∆A: 978346ΜΤΛΡ-ΦΝΝ

47.78.86.08
47.78.86.09
47.78.86.10
47.78.86.11
47.78.86.12
47.78.86.13
47.78.86.14
47.78.86.15
47.78.86.16
47.78.86.17
47.78.86.19
47.78.86.20
47.78.86.21
47.78.86.22
47.78.86.23
47.78.86.25
47.78.86.26
47.78.86.27
47.78.86.28

47.78.86.29
47.78.86.30
47.78.86.31
47.78.86.32
47.78.89
47.78.89.01
47.78.89.02
47.78.89.03
47.78.89.04
47.78.89.05
47.78.89.06
47.78.89.07
47.78.89.08
47.78.89.09
47.78.89.10
47.78.89.11
47.78.89.12
47.78.89.13
47.78.89.14

Λιανικό εμπόριο άλλων πολυτελών μικροαντικειμένων, όχι από πολύτιμα μέταλλα ή λίθους
Λιανικό εμπόριο αλουμινόχαρτου
Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων κοσμημάτων
Λιανικό εμπόριο βιομηχανικών διαμαντιών, κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων), σμύριδας, φυσικού
κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών
Λιανικό εμπόριο διακοσμητικών κεριών
Λιανικό εμπόριο διάφορων άλλων ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους, κορδονιών ή σχοινιών, έτοιμων διχτυών, από
υφαντικά υλικά, ειδών από νήματα, λωρίδων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο ειδών διακόσμησης εσωτερικών χώρων
Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών ειδών π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο κεριών, κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού σε κυλίνδρους ή σε φύλλα
Λιανικό εμπόριο λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους >= 0.2 mm
Λιανικό εμπόριο μασουριών, καρουλιών και παρόμοιων ειδών, διηθητικού χαρτιού και χαρτονιού,
άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- ψευδοκοσμημάτων
Λιανικό εμπόριο παιδικών καροτσιών και μερών τους
Λιανικό εμπόριο πινέλων ζωγραφικής και γραφής
Λιανικό εμπόριο πλακών, φύλλων, μεμβρανών, λεπτών φύλλων και λωρίδων, από πλαστικές ύλες,
που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά
Λιανικό εμπόριο πλαστελίνης
Λιανικό εμπόριο πολτών προπλασμάτων, οδοντιατρικού κηρού και άλλων παρασκευασμάτων για
οδοντιατρική χρήση με βάση το γύψο, παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες,
παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών και σύνθετων
διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων
Λιανικό εμπόριο προϊόντων από ανθρώπινες ή ζωικές τρίχες και παρόμοιων προϊόντων από
κλωστοϋφαντουργικές ίνες
Λιανικό εμπόριο σπάγγων, κορδονιών, σχοινιών και καλωδίων, από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες
από στελέχη φυτών
Λιανικό εμπόριο τεχνητών ανθέων, διακοσμητικών φυλλωμάτων και φρούτων και μερών τους
Λιανικό εμπόριο φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα
Λιανικό εμπόριο μη εδώδιμων μη καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Λιανικό εμπόριο άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων
Λιανικό εμπόριο άλλων μουσικών οργάνων
Λιανικό εμπόριο διάφορων συλλεκτικών ειδών
Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
Λιανικό εμπόριο εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, αρμονίων και παρόμοιων
οργάνων, ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων, φυσαρμόνικων
Λιανικό εμπόριο έργων τέχνης
Λιανικό εμπόριο ιερογραφιών, ζωγραφιστών εικόνων και παρόμοιων ειδών
Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων
Λιανικό εμπόριο μετρονόμων, διαπασών και πνευστών διαπασών, μηχανισμών για μουσικά κουτιά
και χορδών μουσικών οργάνων
Λιανικό εμπόριο μουσικής σε έντυπη μορφή (παρτιτούρων)
Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων γενικά
Λιανικό εμπόριο μουσικών οργάνων ή οργάνων με κλίμακα πλήκτρων, ο ήχος των οποίων παράγεται
ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα
Λιανικό εμπόριο νομισμάτων και μεταλλίων
Λιανικό εμπόριο παλαιών γραμματόσημων
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47.78.89.15
47.78.89.16
47.78.89.17
47.78.89.18
47.78.89.19
47.79
47.79.9
47.79.91
47.79.91.01
47.79.91.02
47.79.92
47.79.99
47.79.99.01
47.79.99.02
47.79.99.03
47.79.99.04
47.79.99.05

Λιανικό εμπόριο πιάνων και άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων
Λιανικό εμπόριο πινάκων ζωγραφικής γενικά
Λιανικό εμπόριο πνευστών μουσικών οργάνων
Λιανικό εμπόριο συλλογών γραμματόσημων και νομισμάτων
Λιανικό εμπόριο χρυσών και λοιπών νομισμάτων
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
Λιανικό εμπόριο παλαιών αντικειμένων αξίας (αντικών)
Λιανικό εμπόριο αρχαιοτήτων και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης
Λιανικό εμπόριο συλλεκτικών ειδών αξίας
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων βιβλίων
Λιανικό εμπόριο άλλων μεταχειρισμένων ειδών
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ενδυμάτων και υποδημάτων
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρικών ειδών
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων σιδερένιων βαρελιών
Λιανικό εμπόριο φθαρμένων ειδών ρουχισμού και άλλων φθαρμένων ειδών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: Προτεινόμενα χαρακτηριστικά ηλεκτρονικών υπηρεσιών – Συστάσεις και Απαιτήσεις
Υλοποίησης
Για τις σχεδιαζόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα ήταν χρήσιμο να ληφθούν υπόψη, στο βαθμό του
εφικτού, τα παρακάτω ενδεικτικά χαρακτηριστικά, οι Συστάσεις Οριζόντιου Χαρακτήρα και οι Γενικές
Απαιτήσεις Υλοποίησης, όπως προτείνονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Προδιαγραφές χρηστικότητας ηλ. υπηρεσιών
1. Να διατίθεται ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ questions)
2. Να διατίθεται βίντεο επίδειξης χρήσης της υπηρεσίας (demo)
3. Να διατίθεται λειτουργικότητα live support
4. Να προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία/τμήμα με στοιχεία επικοινωνίας
5. Να διατίθεται μηχανισμός αποστολής σχολίων και παραπόνων
6. Αν διατίθεται φόρουμ συζήτησης ή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να αναφέρεται
7. Να διατίθεται μηχανισμός μέτρησης της ικανοποίησης από τη χρήση της υπηρεσίας

Προδιαγραφές διαφάνειας παροχής ηλ. υπηρεσιών
1. Ειδοποίηση ολοκλήρωσης υπηρεσίας
2. Πρόοδος ολοκλήρωσης υπηρεσίας
3. Δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης

Προδιαγραφές διαφάνειας στη χρήση προσωπικών δεδομένων
1. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και σχετικές με την
επεξεργασία των δεδομένων πληροφορίες
2. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων που τον αφορούν
3. Να παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα,
καθώς και η δυνατότητα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας
4. Να διατίθεται μηχανισμός υποβολής παραπόνων αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα
5. Να παρέχεται μηχανισμός καταγραφής/παρακολούθησης των φορέων/μητρώων στους οποίους
παρέχεται πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ενός χρήστη
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Κυβερνοασφάλεια
Να ληφθούν υπόψη:
• Η Εθνική Στρατηγική ΚυβερνοΑσφάλειας (ΑΔΑ:Ψ4Ρ7465ΧΘ0-Ζ6Ω), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ο
κεντρικός σχεδιασμός της Ελληνικής Πολιτείας αναφορικά με τον τομέα της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο.
• Ο Ν. 4577/2018 (ΦΕΚ 199/Α’/03.12.2018) που ενσωματώνει την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148/ΕΕ σχετικά με
μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την
Ένωση.
• Η Απόφαση υπ’ αριθμ 1027 (ΦΕΚ 3739/Β/08.10.2019) «Θέματα εφαρμογής και διαδικασιών του ν.
4577/2018 (Α΄ 199).
• Να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφαλούς ανάπτυξης συστημάτων (security by design και default)
καθώς και οι απαιτήσεις προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας (privacy by design and default).

2. Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων
Nα ληφθεί υπόψη o Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
I. Αντίγραφα Ασφαλείας - Να υιοθετηθεί/αναπτυχθεί συγκεκριμένη πολιτική για τη λήψη και διαχείριση
των αντιγράφων ασφαλείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον
να διασφαλίζει τη δυνατότητα ανάκτησης των δεδομένων, ανά πάσα στιγμή, για το πλήρες εύρος χρόνου
που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.
II. Προσβασιμότητα - Να ληφθεί υπόψη το πρότυπο EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), «Accessibility
requirements for ICT products and services»), εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού
προτύπου, και το επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ».
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