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 Κ ο ζ ά ν η  3 - 2 - 2 0 2 1  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα : «Πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης για τις ανοικτές Δράσεις «Επιχειρηματική 
Ευκαιρία» και «Ενίσχυση Ρευστότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για 
τις ανοικτές Προσκλήσεις «Επιχειρηματική Ευκαιρία» και «Ενίσχυση Ρευστότητας Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) 
του ΕΣΠΑ 2014-2020,  το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του 
Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΔΜ–ΕΦΕΠΑΕ, συνιστά στους υποψήφιους Δικαιούχους, 
προκειμένου να αποκτήσουν έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της 
Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τις 
συγκεκριμένες Δράσεις,  

α) να απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης και συγκεκριμένα : 

 στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail: 
pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr) και 

 στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr. 

β) να επισκέπτονται τις ειδικές σελίδες ενημέρωσης των δύο δράσεων που έχουν 

δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, www.kepa-anem.gr οι οποίες 

ενημερώνονται καθημερινά (άμεση πρόσβαση από το πεδίο Ανοικτές Προκηρύξεις)   

 

γ) να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr 

(πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση :https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/), 

καθώς και στα: lpapaterpou@anko.gr και skellidis@anko.gr. 

δ) να απευθύνονται στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά Επιμελητήρια . 
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Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).  

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου2021 και η καταληκτική προθεσμία 

υποβολής είναι: 

 Για τη Δράση «Ενίσχυση Ρευστότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από την πανδημία Covid-19 στη Δυτική Μακεδονία» στις 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00. 

 Για τη Δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία στις 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00. 

Όλο το σχετικό πληροφοριακό υλικό (ερωτήσεις-απαντήσεις, υποβολή αίτησης, επιλέξιμοι ΚΑΔ, 

ενδεικτικά υποδείγματα δικαιολογητικών και Υπεύθυνων Δηλώσεων, κ.λ.π). είναι αναρτημένα  

στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική ς 

Μακεδονίας, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα - ΕΦΕΠΑΕ 

(www.efepae.gr), του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση 

Μακεδονίας ΑΜΚΕ - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr), της ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 

ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, www.anko.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο 

www.ependyseis.gr.  

Επισημαίνεται ότι και οι δύο Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 
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