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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα : «Ενημέρωση και πληροφόρηση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων και ελευθέρων 
επαγγελματιών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για τις ανοικτές Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, 
ΕΣΠΑ 2014-2020. 
 
Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων και των Ελευθέρων Επαγγελματιών των 
Περιφερειών της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για  τις ανοικτές Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 
2014-2020:  

• Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
(Έναρξη Ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 16 Ιουνίου και ώρα 10:00π.μ. 
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 29 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 17:00)           

• Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - 
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ  
( Έναρξη Ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 14 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00π.μ. 
  Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00)           
 

• Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων  
( Έναρξη Ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 
  Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00) 
        

• Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 
( Έναρξη Ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 
Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων:  30 Ιουλίου 2021 και ώρα 15:00) 
 

• Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων 
Εξωτερικού Χώρου 

     ( Έναρξη Ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 4 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 15:00 
       Λήξη Ηλεκτρονικής Υποβολής αιτήσεων: 31 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00)           
 
η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης του ΕΠ/ΠΔΜ– ΕΦΕΠΑΕ, στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας 
συνιστά στους υποψήφιους να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τη δέουσα προσοχή 
δεδομένου ότι  δεν προβλέπεται η αναζήτηση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή 
διευκρινήσεων. Ως εκ τούτου οποιαδήποτε έλλειψη δικαιολογητικού που δεν επιτρέπει την 
εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την τήρηση των ειδικών προϋποθέσεων συμμετοχής 
στη δράση, χαρακτηρίζεται ως ουσιώδης και καθιστά την αίτηση απορριπτέα.  
 
Επίσης κατόπιν των πρόσφατων τροποποιήσεων στις Δράσεις «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ», 
«Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» και «Επιχορήγηση 
Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» αλλά και της ισχύουσας πρόσκλησης της Δράσης 
«ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» (προκήρυξη 10-6-2021) όσες επιχειρήσεις/αυτοαπασχολούμενοι 
απορρίπτονται δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που 
η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. 
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Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις κάθε 
Πρόσκλησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε  περίπτωση που η επιχείρηση 
αυτή ενταχθεί στη Δράση. 
 
Οι υποψήφιοι των εν λόγω Περιφερειών προκειμένου να αποκτήσουν  έγκυρη, ασφαλή και 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης για τις συγκεκριμένες Δράσεις να απευθύνονται στις επίσημες πηγές 
πληροφόρησης και συγκεκριμένα : 
 
α)Στην ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ/Γραφείο πληροφόρησης κοινού (www.antagonistikotita.gr, 
infoepan@mou.gr, τηλ.801 11 36 300). 
 
β) Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, info@e-kepa.gr, 
info@e-kepa.gr). 
 
γ)Στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής 
Μακεδονίας), τηλ. 24610-24022 , anko@anko.gr, www.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 της περιοχής τους.  
 
Σχετικά με τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι στις Περιφέρειες της 
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, μπορούν να ενημερωθούν από τις ιστοσελίδες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ 
ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr), της ΑΝΚΟ (www.anko.gr) και της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ 
( www.antagonistikotita.gr). 
 
Επισημαίνεται ότι η Δράσεις για την ΕΠΑΝΑΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, την ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
και για την Επιχορήγηση των επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων για 
εξωτερικούς χώρους, συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους,  ενώ οι Δράσεις για την Επιχορήγηση 
Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων και την Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων 
Δικηγόρων συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από Εθνικούς πόρους. 
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