
 
                                               

 
   

 
                                                               ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ                      

 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ENHΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΣΟΤ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΗΜΑΘΙΑ  ΓΙΑ ΣΗ 
ΔΡΑΗ «e-λιανικό» ΣΟΤ ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑ 2014-2020   
 
Σην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ ζεηξάο ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ απφ ην Επηκειεηήξην Ηκαζίαο  
δηνξγαλψλεη δηαδηθηπαθή ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, κε ζέκα: 
 

«Εσκαιρίες- προκλήζεις για ηη δημιοσργία e-shop ηην εποτή ηοσ COVID-19» 
 

Η δηαδηθηπαθή εθδήισζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάπηη 17 Μαπηίος 2021 και ώπα 18:00. 
 
Για ηη ζςμμεηοσή ηοςρ ζηην εκδήλωζη οι ενδιαθεπόμενοι θα ππέπει να ζηείλοςν email ζηο 
support@icci.gr οπωζδήποηε μέσπι ηην Σπίηη 16/3/2021, ώζηε να ζαρ ζηαλούν οδηγίερ.  
 
Σηνπο ζπκκεηέρνληεο ζα απνζηαιεί έγθαηξα ην link κε ηηο νδεγίεο ζχλδεζεο & κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 
ιάβνπλ κέξνο ζηελ εθδήισζε. 
 
Υπελζπκίδεηαη φηη ε Δπάζη «e-lianiko» ζηοσεύει ζηην επισοπήγηζη ΜμΕ επισειπήζεων ηος 
κλάδος ηος λιανεμποπίος για ηην ανάπηςξη/αναβάθμιζη και διασείπιζη ηλεκηπονικού 
καηαζηήμαηορ (e-shop) πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19), λα εληζρπζεί ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο ςεθηαθήο 
ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο 
ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Δεκφζηα Δαπάλε) ηεο Δξάζεο αλέξρεηαη ζε 80  εκ. επξψ, κε 
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) ηεο Επξσπατθήο 
Έλσζεο θαη Εζληθνχο Πφξνπο. 
 
Η Δξάζε επισοπηγεί ζε ποζοζηό 100% και έωρ 5.000€  θάζε επηρείξεζε κε δηαθξηηφ ΑΦΜ γηα 
ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πινπνίεζε άπισλ ελεξγεηψλ 
(ινγηζκηθφ/ππεξεζίεο) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο πνπ 
πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηεο Αλαιπηηθήο Πξφζθιεζεο ηεο Δξάζεο. Επίζεο επισοπηγεί 
ζε ποζοζηό 100% έωρ 1.500€ ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο εθφζνλ 
ε επηρείξεζε ην διέθεηε ήδη ππιν ηιρ 18/3/2020. 
 
Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά 
ειεθηξνληθά ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα  Η ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ μεθίλεζε ζηηο 22/2/2021 και 
ώπα 13:00 και η καηαληκηική πποθεζμία ςποβολήρ είναι ζηιρ 24/3/2021 και ώπα 15:00. 
 
Σηελ εθδήισζε νη ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απεπζχλνπλ εξσηήζεηο θαη λα 
απνθηήζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα ππνβάινπλ πιήξε αίηεζε 
ρξεκαηνδφηεζεο. 
 



Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ εθδήισζε νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα 
απεπζχλνληαη :  
 
Σην Επηκειεηήξην Ηκαζίαο (ηει 2331024734, www.icci.gr , chamimat@otenet.gr, support@icci.gr). 
 
H παξαθνινχζεζε ζα είλαη δσξεάλ. 
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