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 Κ ο ζ ά ν η  2 0 - 4 - 2 0 2 1  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αύριο Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, στις 15:00, η καταληκτική προθεσμία υποβολών των 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Στήριξη 
Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία 
Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 
(ΕΠΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
 
Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ, υπενθυμίζει  ότι 
αύριο Τετάρτη 21-4-2021 και ώρα 15:00 είναι η καταληκτική προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων χρηματοδότησηςστο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και 
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική 
Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014 -
2020.  
 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). 
 
Υπενθυμίζεται ότι,η συγκεκριμένη Δράση χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησηςτων μικρών και 
πολύ μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη μορφή της μη 
επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει,για έξοδα κάτω των 10.000€, το 50% των εξόδων 
της επιχείρησης του έτους 2019, με επιχορήγηση ποσού από 1.000 € (κατ’ ελάχιστο) έως 
1.800 € (μέγιστο). Στα ποσά εξόδων επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό του 50% θα 
συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά οι αγορές εμπορευμάτων, πρώτων υλών και υλικών, ενοικίων, 
παροχών σε εργαζόμενους και διαφόρων λειτουργικών εξόδων. Mία από τις βασικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων είναι στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 
1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε 
σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), μεγαλύτερη ή 
ίση του 10%. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν οι ενδιαφερόμενοι στο γεγονός ότι, 
εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών στο παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 
10% (δηλαδή το αποτέλεσμα της διαίρεσης Κ. Ε. του 2ου και 3ου Τριμήνου του 2019 / Κ. Ε. του 
2ου και 3ου Τριμήνου του 2020 είναι μικρότερο από 1,11 στρογγυλοποιημένο στο 2ο δεκαδικό 
ψηφίο),η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) της Δράσης  ανέρχεται σε 5 εκ ευρώ, με 
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικούς Πόρους. 
 
Το πλήρες κείμενο της Απόφασης καθώς και όλο τα αναγκαίο 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 Δυτικής 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 - ΚΕΠΑΑΝΕΜΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr) , της ΑΝΚΟ (www.anko.gr), 
του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και 
της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης μπορούν να απευθύνονται : 
 
α) στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-mail:pdm@e-
kepa.gr, info@e-kepa.gr, και 
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β) στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας), τηλ. 2461/24022 , anko@anko.gr. 
 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 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/) και να απευθύνονται και στα κατά τόπους Εμποροβιομηχανικά 
Επιμελητήρια. 
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