
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 

Ν.Π.∆.∆ 

 

ΕΜΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ταχ.∆/νση: ΟΘΩΝΟΣ 3 - ΛΑΜΙΑ 35131 
Τηλ.2231022112, 2231021395 
Φαξ. 2231030985 
http://www.fthiotidoscc. r   

e-mail: info(fthiotidoscc.Rr  

Λαµία, 11/03/2021 
Αρ.Πρωτ.: 1468 

Προς τον 

Υπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων 
κ. Σπ. — Αδ. Γεωργιάδη 

    

Κοινοποίηση: 

1. Υφυπουργό  Ανάπτυξης & Επενδύσεων/αρµόδιο ΕΣπΑ 
Κ. Γ. Τσακίρη 

2. 	Ενδιάµεσο Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ 
3. Επιµελητήρια — ΚΕΕΕ 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

Στα πλαίσια της δηµοσίευσης της πρόσκλησης για την υποβολή  αιτήσεων στην ∆ράση «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 034ΚΕ πολλοί  συνάδελφοί  

µας, αντιµετωπίζουν το εξής πρόβληµα : 

Σύµφωνα µε τον οδηγό  της ∆ράσης -,µια από  τις βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής των 

επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι; 

να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑ∆ 47 και Αναλυτικοί  αυτού, όπως αυτοί  περιγράφονται στο 

Παράρτηµα Χ) είτε ως ΚΥΡΙΑ ∆ραστηριότητα, στην έδρα ή  στο υποκατάστηµα, είτε ως 

δραστηριότητα µετα µεγαλύτερα έσοδα. 

Ως γνωστόν οι περισσότερες επιχειρήσεις λιανικού  εµπορίου δεν διαθέτουν µόνο έναν ΚΑ∆ αλλά  

πολλούς και κατά  την έναρξη δραστηριοτήτων τους πολύ  συχνά  δηλώνονται οι ΚΑ∆ σε δευτεροβάθµια 

ή/και τριτοβάθµια ανάλυση και όχι πάντα σε τεταρτοβάθµια. 

Στην περίπτωση λοιπόν που µια επιχείρηση δεν έχει ανάλυση σε τεταρτοβάθµιο είναι πιθανό  ένας 

από  τους ΚΑ∆ να µην είναι επιλέξιµος µε αποτέλεσµα να µην µπορεί  ο τριτοβάθµιος να δηλωθεί  ως ΚΑ∆ 

επένδυσης κατά  την υποβολή  της πρότασης και συνεπώς τα προϊόντα των παραπάνω ΚΑ∆ να µην µπορούν 

να συµπεριληφθούν στο e-shop. 
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Υπεύθυνος Σ 

ΕλΑΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

0 ΕΦΕΠΑΕ ζητά  από  τις επιχειρήσεις προτού  προβούν σε ηλεκτρονική  υποβολή  της πρότασης αν 

επιθυµούν να συµπεριλάβουν ως ΚΑ∆ επένδυσης έναν από  τους τεταρτοβάθµιους της προηγούµενης 

περίπτωσης, να έχουν προβεί  σε τροποποίηση και επέκταση στο µητρώο του ΤΑΧΙΣ το οποίο είναι σχεδόν 

Α∆ΥΝΑΤΟ διότι απαιτεί:  

αφενός µεν ασφαλιστική  ενηµερότητα από  τον ΕΦΚΑ που γνωρίζουµε καλά  ότι πολλοί  

συνάδελφοί  µας το χρονικό  διάστηµα που διανύουµε µε κλειστές επιχειρήσεις αδυνατούν να 

ανταπεξέλΘουν στην πληρωµή  των ασφαλιστικών τους εισφορών, 

αφετέρου δε και ακόµη πιο σηµαντικό  ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆.Ο.Υ την στιγµή  που 

στο σύνολο σχεδόν της χώρας έχει επιβληθεί  αυστηρό  Lockdown λόγω της πανδηµίας και το 

σύνολο των ∆.Ο.Υ δεν δέχονται το κοινό  παρά  µόνο µε ραντεβού  και έπειτα από  αρκετές ηµέρες. 

Συνεπώς ένα σφάλµα του οδηγού  της δράσης το οποίο θεωρούµε ότι έχει γ ίνει εκ παραδροµής και 

όχι από  δόλο, αυτοµάτως αφαιρεί  το δικαίωµα από  πολλούς συναδέλφους να υποβάλουν πρόταση 

εγκαίρως. 

ΖΗΤΟΥΜΕ  να πραγµατοποιηθεί  άµεσα τροποποίηση του οδηγού  υλοποίησης της δράσης ή  

επίσηµη διευκρίνιση, µε αρχείο ερωτήσεων απαντήσεων, όπου Θα επιτρέπεται η υποβολή  και δήλωση ως 

[(Λ∆ επένδυσης και σε τριτοβάθµια ανάλυση µε τον ειδικό  όρο στην ένταξη να πραγµατοποιηθεί  ανάλυση 

σε τεταρτοβάθµιο καί  να εξαιρεθούν ουσιαστικά  οι µη επιλέξιµοι ΚΑ∆. 

Παρακαλούµε για δικές σας ενέργειες & παραµένουµε στη διάθεσή  σας. 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 
mοιπτιαηε 

Ν. Γ1.8 


