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ΔΠΔΙ ΓΟΝ  

Θεζζαλονίκη 12/4/2021 

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα «2.561 αιηήζεις τρημαηοδόηηζης από ηις επιτειρήζεις ηης Κενηρικής και 
Γσηικής Μακεδονίας καηαηέθηκαν ζηην ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ΑΜΚΔ/ΔΦΔΠΑΔ ζηο πλαίζιο 
ηης Πρόζκληζης ηης Γράζης «e-λιανικό» ηοσ ΔΠΑνΔΚ, ΔΣΠΑ 2014—2020». 
 

 
 
H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εηαίξνο-Πεξηθεξεηαθή Μνλάδα ηνπ ΕΦΕΠΑΕ με τωρική και 
επιτειρηζιακή αρμοδιόηηηα ζηις Περιθέρειες ηης Κενηρικής και Γσηικής 
Μακεδονίας (Παξάξηεκα ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 
είλαη ε ΑΝΚΟ)  
ελεκεξψλεη φηη ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ηεο Δξάζεο «E-ιηαληθφ - Επηρνξήγεζε 
πθηζηάκελσλ ΜκΕ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, γηα ηελ 
αλάπηπμε/αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο» ηνπ ΕΠΑλΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020 ππνβιήζεθαλ 2.561 αιηήζεις τρημαηοδόηηζης ζσνολικού 
τρημαηοδοηούμενοσ προϋπολογιζμού και αιηούμενης δημόζιας δαπάνης 
11.935.972,11€ ποσ θα σλοποιηθούν από ηις επιτειρήζεις, ζηις Περιθέρειες ηης 
Κενηρικής και Γσηικής Μακεδονίας. 
 
Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ δήισζαλ νη επηρεηξήζεηο ζηελ αίηεζή ηνπο πξνθχπηεη φηη : 
 
Α) Περιθέρεια Κενηρικής Μακεδονίας 
 

  Yπνβιήζεθαλ 2.197 αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 

10.226.585,42€ πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο ζηε δεχηεξε ζέζε 

παλειιαδηθά σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ππνβιεζεηζψλ αηηήζεσλ θαη αηηνχκελεο δεκφζηαο 

δαπάλεο (παλειιαδηθά ππνβιήζεθαλ 11.503 αηηήζεηο κε ζπλνιηθή αηηνχκελε δεκφζηα 

δαπάλε 53,6 εθ. επξψ 

 

 Τν 87,42% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πθηζηάκελεο (ίδξπζε πξηλ ηελ 1/10/2019) κε 

αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε  8.792.636,24 € έλαληη ηνπ 12,58% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

είλαη λενζχζηαηεο (ίδξπζε κεηά ηελ 1/10/2019) κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε  

1.433.949,18€. 

 

 Τν 97,50% ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (έσο 10 άηνκα κε 

αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε  9.989.755,42 €, ην 2,23% ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηηο 
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κηθξέο επηρεηξήζεηο (απφ 10 έσο 50 άηνκα κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε  205.430,00 

€) θαη ην 0,32% ζηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο (απφ 50 έσο 250 άηνκα κε αηηνχκελε δεκφζηα 

δαπάλε 31.400,00€). Δελ ππήξμαλ ππνβνιέο απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 

 Τν 63,18% ησλ επηρεηξήζεσλ (1.388 αηηήζεηο κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 

6.376.547,30 €) ζα πινπνηήζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπο ζηελ ΠΕ Θεζζαινλίθεο θαη 

αθνινπζνχλ νη ΠΕ Πηεξίαο κε 7,37% (162 αηηήζεηο κε δεκφζηα δαπάλε 778.216,00 €), 

Πέιιαο κε 6,87% (151 αηηήζεηο κε δεκφζηα δαπάλε 731.855,00 €), Φαιθηδηθήο κε 6,83% 

(150 αηηήζεηο κε δεκφζηα δαπάλε 728.477,84 €), Ηκαζίαο κε 6,78% (149 αηηήζεηο κε 

αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 699.998,28 €), Σεξξψλ κε  6,33% (139 αηηήζεηο κε δεκφζηα 

δαπάλε) θαη Κηιθίο  κε 2,64% (58 αηηήζεηο κε δεκφζηα δαπάλε 267.875,00 €). 

Β) Περιθέρεια Γσηικής Μακεδονίας 
 
• Υπνβιήζεθαλ ζπλνιηθά 364 αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζπλνιηθή αηηνχκελε δεκφζηα 
δαπάλε 1.706.586,09€. 
 
Τν 93,68% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πθηζηάκελεο (ίδξπζε πξηλ ηελ 1/10/2019) κε 
αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 1.594.356,69 € έλαληη ηνπ 6,32 % ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 
είλαη λενζχζηαηεο (ίδξπζε κεηά ηελ 1/10/2019) κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 112.230,00 
€. 
 
Τν 97,80% ησλ επηρεηξήζεσλ αλήθνπλ ζηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο (έσο 10 άηνκα κε 
αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 1.666.586,69 € ελψ ην ππφινηπν 2,20% ησλ επηρεηξήζεσλ 
αλήθνπλ ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο (απφ 10 έσο 50 άηνκα κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε  
40.000,00 €) Δελ ππήξμαλ ππνβνιέο απφ κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 
 
Τν 55,22 % ησλ επηρεηξήζεσλ (201 αηηήζεηο κε αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε 926.956,31€) 
ζα πινπνηήζνπλ ηελ επέλδπζε ηνπο ζηελ ΠΕ Κνδάλεο θαη αθνινπζνχλ νη ΠΕ Καζηνξηάο 
κε 21,98% (80 αηηήζεηο κε δεκφζηα δαπάλε 778.216,00 €), Φιψξηλαο14,01%  (51 
αηηήζεηο κε δεκφζηα δαπάλε 245.434,38 €), θαη Γξεβελψλ κε 8,79% (32 αηηήζεηο κε 
αηηνχκελε δεκφζηα δαπάλε  157.600,00€) αληίζηνηρα. 
 
Καη ζηηο δχν Πεξηθέξεηεο νη πεξηζζφηεξεο ππνβνιέο αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο ησλ εηδψλ 
ηκαηηζκνχ, ππνδεκάησλ, γπλαηθείσλ εηνίκσλ ελδπκάησλ, θνζκεκάησλ θ.ά.  
 
Υπελζπκίδεηαη φηη νη αηηήζεηο ππνβιήζεθαλ ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ΠΣΚΕ, 
www.ependyseis.gr . Η ππνβνιή ηνπ μεθίλεζε ζηηο 22/2/2021 θαη νινθιεξψζεθε ζηηο 
5/4/2021 θαη ψξα 15:00. 
 
Η ζπγθεθξηκέλε Δξάζε ζηνρεχεη ζηελ επηρνξήγεζε ΜκΕ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ηνπ 
ιηαλεκπνξίνπ γηα ηελ αλάπηπμε/αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο 
(e-shop) πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρζεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο ηνπ 
θνξσλντνχ (COVID-19), λα εληζρπζεί ν βαζκφο ελζσκάησζεο ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, 
θαζψο θαη ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο θαη λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο ζηνπο 
εζσηεξηθνχο ρψξνπο. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Δεκφζηα Δαπάλε) ηεο Δξάζεο γηα φιε ηε ρψξα αλέξρεηαη 
ζε 80  εκ. εσρώ, κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Εζληθνχο Πφξνπο. 

http://www.ependyseis.gr/
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Η Δξάζε επηρνξεγεί ζε πνζνζηφ 100% και έως 5.000€  θάζε επηρείξεζε κε δηαθξηηφ 
ΑΦΜ γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ πιεξνθνξηθήο θαη ηελ πινπνίεζε άπισλ ελεξγεηψλ 
(ινγηζκηθφ/ππεξεζίεο) κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ειεθηξνληθνχ 
θαηαζηήκαηνο πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο ηεο Αλαιπηηθήο Πξφζθιεζεο ηεο 
Δξάζεο  
 
Επίζεο, ε Δξάζε επηρνξεγεί ζε πνζνζηφ 100% έως 1.500€ ηην αναβάθμιζη 
πθηζηάκελνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο εθφζνλ ε επηρείξεζε ην δηέζεηε ήδε πξηλ ηηο 
18/3/2020. 
 

Σην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα ζα μεθηλήζεη ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ 
επελδπηηθψλ ζρεδίσλ (αηηήζεηο) πνπ ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
Αλαιπηηθή Πξφζθιεζε ηεο Δξάζεο.  
 
Γηα ηπρφλ πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ηεο Κεληξηθήο 
θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχκε κε : 
 
α) ηην ΚΔΠΑ-ΑΝΔΜ ΑΜΚΔ/EΦΔΠΑΔ (ηει 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-
mail:pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr, θαη 
 
β) ηην ΑΝΚΟ (Παξάξηεκα ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο 
Μαθεδνλίαο), ηει. 2461/24022 , anko@anko.gr 
 
Επίζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ηπρφλ ηλεκηρονικά ηο ερώηημά 
ηοσς κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.kepa-anem.gr (πεδίν "Σηείιε ην εξψηεκά ζνπ" ζηε 
δηεχζπλζε: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/). 
 

Σπλεκκέλα ππνβάιινληαη νη πίλαθεο κε ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ππνβνιψλ ζηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο. 

 
Με ηην παράκληζη να δημοζιεσηεί 

Πληροθορίες : κ. Ιωάννης Τζιηζόποσλος, Υπ. Δημοζιόηηηας & Πληροθόρηζης 
Τηλ. 2310-480.000/#217, Κιν. 6937003555 tsitsopoulosi@e-kepa.gr 
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