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Θεσσαλονίκη 12/4/2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα «2.561 αιτήσεις χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας κατατέθηκαν στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης της Δράσης «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014—2020». 
 

 
 
H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και 
επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας  
(Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η ΑΝΚΟ)  
ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «E-λιανικό - Επιχορήγηση 
υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την 
ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020 υποβλήθηκαν 2.561 αιτήσεις χρηματοδότησης συνολικού 
χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού και αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 
11.935.972,11€ που θα υλοποιηθούν από τις επιχειρήσεις, στις Περιφέρειες της 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 
 
Με βάση τα στοιχεία που δήλωσαν οι επιχειρήσεις στην αίτησή τους προκύπτει ότι : 
 
Α) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
 

  Yποβλήθηκαν 2.197 αιτήσεις χρηματοδότησης με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 

10.226.585,42€ που κατατάσσουν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στη δεύτερη θέση 

πανελλαδικά ως προς τον αριθμό των υποβληθεισών αιτήσεων και αιτούμενης δημόσιας 

δαπάνης (πανελλαδικά υποβλήθηκαν 11.503 αιτήσεις με συνολική αιτούμενη δημόσια 

δαπάνη 53,6 εκ. ευρώ 

 

 Το 87,42% των επιχειρήσεων είναι υφιστάμενες (ίδρυση πριν την 1/10/2019) με 

αιτούμενη δημόσια δαπάνη  8.792.636,24 € έναντι του 12,58% των επιχειρήσεων που 

είναι νεοσύστατες (ίδρυση μετά την 1/10/2019) με αιτούμενη δημόσια δαπάνη  

1.433.949,18€. 

 

 Το 97,50% των επιχειρήσεων ανήκουν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα με 

αιτούμενη δημόσια δαπάνη  9.989.755,42 €, το 2,23% των επιχειρήσεων ανήκουν στις 

μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως 50 άτομα με αιτούμενη δημόσια δαπάνη  205.430,00 €) 
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και το 0,32% στις μεσαίες επιχειρήσεις (από 50 έως 250 άτομα με αιτούμενη δημόσια 

δαπάνη 31.400,00€). Δεν υπήρξαν υποβολές από μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

 Το 63,18% των επιχειρήσεων (1.388 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 6.376.547,30 

€) θα υλοποιήσουν την επένδυση τους στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και ακολουθούν οι ΠΕ 

Πιερίας με 7,37% (162 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 778.216,00 €), Πέλλας με 6,87% (151 

αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 731.855,00 €), Χαλκιδικής με 6,83% (150 αιτήσεις με 

δημόσια δαπάνη 728.477,84 €), Ημαθίας με 6,78% (149 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια 

δαπάνη 699.998,28 €), Σερρών με  6,33% (139 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη) και Κιλκίς  

με 2,64% (58 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 267.875,00 €). 

Β) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 
 
• Υποβλήθηκαν συνολικά 364 αιτήσεις χρηματοδότησης με συνολική αιτούμενη δημόσια 
δαπάνη 1.706.586,09€. 
 

 Το 93,68% των επιχειρήσεων είναι υφιστάμενες (ίδρυση πριν την 1/10/2019) με 
αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.594.356,69 € έναντι του 6,32 % των επιχειρήσεων που είναι 
νεοσύστατες (ίδρυση μετά την 1/10/2019) με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 112.230,00 €. 
 

 Το 97,80% των επιχειρήσεων ανήκουν στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα με 
αιτούμενη δημόσια δαπάνη 1.666.586,69 € ενώ το υπόλοιπο 2,20% των επιχειρήσεων 
ανήκουν στις μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως 50 άτομα με αιτούμενη δημόσια δαπάνη  
40.000,00 €) Δεν υπήρξαν υποβολές από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 
 

 Το 55,22 % των επιχειρήσεων (201 αιτήσεις με αιτούμενη δημόσια δαπάνη 
926.956,31€) θα υλοποιήσουν την επένδυση τους στην ΠΕ Κοζάνης και ακολουθούν οι ΠΕ 
Καστοριάς με 21,98% (80 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 778.216,00 €), Φλώρινας14,01%  
(51 αιτήσεις με δημόσια δαπάνη 245.434,38 €), και Γρεβενών με 8,79% (32 αιτήσεις με 
αιτούμενη δημόσια δαπάνη  157.600,00€) αντίστοιχα. 
 
Και στις δύο Περιφέρειες οι περισσότερες υποβολές αφορούν στους τομείς των ειδών 
ιματισμού, υποδημάτων, γυναικείων ετοίμων ενδυμάτων, κοσμημάτων κ.ά.  
 
Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ, 
www.ependyseis.gr . Η υποβολή του ξεκίνησε στις 22/2/2021 και ολοκληρώθηκε στις 
5/4/2021 και ώρα 15:00. 
 
Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του 
λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-
shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του 
κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, 
καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους 
εσωτερικούς χώρους. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης για όλη τη χώρα ανέρχεται 
σε 80  εκ. ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους. 
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Η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% και έως 5.000€  κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ 
για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών 
(λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος 
που πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης  
 
Επίσης, η Δράση επιχορηγεί σε ποσοστό 100% έως 1.500€ την αναβάθμιση υφιστάμενου 
ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020. 
 

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει ο έλεγχος και η αξιολόγηση των επενδυτικών 
σχεδίων (αιτήσεις) που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Αναλυτική 
Πρόσκληση της Δράσης.  
 
Για τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να επικοινωνούμε με : 
 
α) την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-
mail:pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, και 
 
β) την ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr 
 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τυχόν 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/). 
 

Συνημμένα υποβάλλονται οι πίνακες με χρήσιμα στατιστικά στοιχεία των υποβολών στις 

Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. 

 
Με την παράκληση να δημοσιευτεί 

Πληροφορίες : κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος, Υπ. Δημοσιότητας & Πληροφόρησης  
Τηλ. 2310-480.000/#217, Κιν. 6937003555 tsitsopoulosi@e-kepa.gr 
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