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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 31.03.2021, για τη Δράση στήριξης ρευστότητας  

σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, 

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε την παράταση της προθεσμίας 

υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που 

επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», συνολικού προϋπολογισμού 5 εκ ευρώ, με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων ορίστηκε η 31.03.2021 

Η δράση αφορά σε επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και χρηματοδοτεί το κεφάλαιο κίνησης των 

επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης και καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% 

των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με 

επιχορήγηση ποσού από 1.000 ευρώ (κατ’ ελάχιστο) έως 1.800 ευρώ (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. 

Ο προσδιορισμός των ΚΑΔ των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, καθώς και πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις 

περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

(www.ependyseis.gr/mis). 

Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποκτήσουν έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη 

ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη 

συγκεκριμένη Δράση, μπορούν:  

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 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας), τηλ. 

2461/24022 , anko@anko.gr. 

β) να επισκέπτονται την ειδική σελίδα ενημέρωσης που έχει δημιουργηθεί στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΠΑ-

ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, www.kepa-anem.gr , η οποία ενημερώνεται 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. 

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 

αναρτημένο στη σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτική 

Μακεδονία (www.pepdym.gr), καθώς και στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα - ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και του Κέντρου 

Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ 

(www.kepa-anem.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και στο www.ependyseis.gr.  

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 

Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ), Οικισμός Λήδα-Μαρία, Κτήριο Ερμής (1ος 

όροφος), 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης και στο τηλέφωνο 2310-480000 ή στο 

pepdm@e-kepa.gr  ή στο www.kepa-anem.gr  (στην επιλογή "Στείλε το ερώτημά σου"), όπως και στο γραφείο 

πληροφόρησης της ΑΝΚΟ Α.Ε. (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Φον 

Καραγιάννη 1-3, Κοζάνη, info@anko.gr, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr). 
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