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Θεζζαλονίκη 3-3-2021 

EΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΟΙΚΣΕ ΔΡΑΕΙ ΕΝΙΥΤΗ ΣΗ 

ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΕΠΑ 2014-2020 ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΣΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑ 2014-

2020 και ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΠΑ 2014-2020 

H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εηαίξνο-Πεξηθεξεηαθή Μνλάδα ηνπ ΕΦΕΠΑΕ κε ρσξηθή θαη 

επηρεηξεζηαθή αξκνδηφηεηα ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Κεληξηθήο θαη Δπηηθήο Μαθεδνλίαο 

(Παξάξηεκα ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο είλαη ε 

ΑΝΚΟ) ελεκεξψλεη φηη ζην πιαίζην ηνπ ΕΠΑλΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 θαη ηνπ Ε.Π. 

Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020 είλαη αλνηθηέο γηα ηελ 

ππνβνιή αηηήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο νη θάησζη δξάζεηο: 

Ε.Π. Πεπιθέπειαρ Δςηικήρ Μακεδονίαρ (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΠΑ 2014-2020. 

1.1 Δπάζη «ηήπιξη Ρεςζηόηηηαρ ζε Πολύ Μικπέρ και Μικπέρ Επισειπήζειρ πος 

επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19 ζηην Δςηική Μακεδονία»  

 

Η ζπγθεθξηκέλε Δξάζε ρξεκαηνδνηεί ην θεθάιαην θίλεζεο ησλ Πνιχ Μηθξψλ Μηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηε κνξθή ηεο κε επηζηξεπηέαο 

επηρνξήγεζεο θαη θαιχπηεη για έξοδα κάηω ησλ 10.000€, ηο 50% ησλ εμφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο ηνπ έηνπο 2019, κε επηρνξήγεζε πνζνχ από 1.000 € καη’ ελάσιζηο έωρ 

1.800 € (μέγιζηο). Σηα πνζά εμφδσλ επί ησλ νπνίσλ ζα ππνινγηζηεί ην πνζνζηφ ηνπ 

50% ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά νη αγνξέο εκπνξεπκάησλ, πξψησλ πιψλ θαη 

πιηθψλ, ελνηθίσλ, παξνρψλ ζε εξγαδφκελνπο θαη δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ.  

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Δεκφζηα Δαπάλε) ηεο Δξάζεο αλέξρεηαη ζε 5 εθ. επξψ, 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Εζληθνχο Πφξνπο. 

Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

ςποσπεωηικά ηλεκηπονικά ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ 

(www.ependyseis.gr/mis).  
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Η ςποβολή ηων αιηήζεων ξεκίνηζε ζηιρ 27/1/2021 και η καηαληκηική πποθεζμία 

ςποβολήρ είναι ζηιρ 31/3/2021 και ώπα 15:00. 

1.2 Δπάζη «Ενίζσςζη επισειπήζεων για ηην εθαπμογή καινοηομιών ή/και 

αποηελεζμάηων έπεςναρ και ηεσνολογίαρ/Επισειπημαηική Εςκαιπία ζηη Δςηική 

Μακεδονία»  

 

Η ζπγθεθξηκέλε Δξάζε αθνξά ζηελ ενίζσςζη ςθιζηάμενων, νέων και ςπό ζύζηαζη  

μικπών, πολύ μικπών και μεζαίων επισειπήζεων ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζε πιεζψξα ΚΑΔ ησλ ηνκέσλ κεηαπνίεζεο, εκπνξίνπ, ππεξεζηψλ, 

κεηαθνξψλ, θαηαζθεπψλ, θ.ι.π. πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα, κέζσ ζηνρεπκέλσλ ελεξγεηψλ, γηα αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο 

κε εηζαγσγή ζχγρξνλσλ θαη θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ θαη κέζσλ ζηελ παξαγσγηθή ηνπο 

δηαδηθαζία. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Δεκφζηα Δαπάλε) ηεο Δξάζεο αλέξρεηαη ζε 5,5 εκ. εςπώ, 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Εζληθνχο Πφξνπο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ επηρνξεγνχκελσλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θπκαίλεηαη απφ 

15.000,00€ έωρ 280.000,00€ με επισοπήγηζη έωρ και 70% ρξεκαηνδφηεζε κεγάιεο 

γθάκαο επηιέμηκσλ δαπαλψλ (θηεξηαθά, εμνπιηζκφο-ινγηζκηθφ, κεηαθνξηθά κέζα, 

πηζηνπνηήζεηο, ακνηβέο ζπκβνχισλ, ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο, κηζζνινγηθφ θφζηνο λέαο 

ζέζεο). 

Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα Κξαηηθψλ Εληζρχζεσλ 

(www.ependyseis.gr/mis).  

Η ςποβολή ηων αιηήζεων ξεκίνηζε ζηιρ 27/1/2021 και η καηαληκηική πποθεζμία 

ςποβολήρ είναι ζηιρ 31/3/2021 και ώπα 15:00. 
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2) Ε.Π.ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΕΠΙΥΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ), 

ΕΠΑ 2014-2020 

Σην πιαίζην ηνπ ΕΠΑλΕΚ ηελ πεξίνδν απηή είλαη αλνηθηέο γηα ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ νη 

Δξάζεηο:  

2.1) Δπάζη : «Επισοπήγηζη Επισειπήζεων Εζηίαζηρ για ηην Ππομήθεια 

Θεπμανηικών ωμάηων Εξωηεπικού Υώπος» 

 

Η ελ ιφγσ Δξάζε ζηνρεχεη ζηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ εζηίαζεο θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ παξνρήο θαηαιπκάησλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ θιάδνπ, νη νπνίεο πιήηηνληαη απφ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο έμαξζεο ηεο λφζνπ COVID-19, κε ηελ επηρνξήγεζε ηεο πξνκήζεηαο 

ζεξκαληηθψλ ζπζθεπψλ εμσηεξηθνχ ρψξνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκφο 

θαη νη επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ ζε εμσηεξηθνχο, λφκηκα ρξεζηκνπνηνχκελνπο ρψξνπο, 

φπνπ ν θαιχηεξνο αεξηζκφο ζα ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο (Δεκφζηα Δαπάλε) ηεο Δξάζεο αλέξρεηαη ζε 60  εκ. εςπώ, 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Εζληθνχο Πφξνπο. 

Η Δξάζε επηρνξεγεί ζε ποζοζηό 100% ηελ πξνκήζεηα ελφο ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο 

εμσηεξηθνχ ρψξνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ πγξαεξίνπ, ειεθηξηθά, θπζηθνχ αεξίνπ, πάλει 

ππεξχζξσλ, αινγφλνπ ή άιιν, απηφλνκα/κεκνλσκέλα ή κέξνο θηλεηνχ  εμνπιηζκνχ πνπ 

θέξεη ελζσκαησκέλν ζεξκαληηθφ ζψκα εμσηεξηθνχ ρψξνπ) ανά δέκα (10) ηεηπαγωνικά 

μέηπα και μέσπι 100 εςπώ για ηο κάθε θεπμανηικό ζώμα. Σο μέγιζηο ποζό 

ενίζσςζηρ για ένα σώπο εζηίαζηρ ή ανά ξενοδοσείο / ηοςπιζηικό καηάλςμα 

ανέπσεηαι ζε 5.000€. 

Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

ςποσπεωηικά ηλεκηπονικά ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα https://heating-

devices.mindev.gov.gr/ 

Η ςποβολή ηων αιηήζεων ξεκίνηζε ζηιρ 4/1/2021 και ώπα 15:00 και η καηαληκηική 

πποθεζμία ςποβολήρ είναι ζηιρ 28/4/2021 και ώπα 17:00. 

https://heating-devices.mindev.gov.gr/
https://heating-devices.mindev.gov.gr/
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 Επωηήζειρ-Απανηήζειρ επί ηηρ Αναλςηικήρ Ππόζκληζηρ ηηρ Δπάζηρ 

 Video με ηα βαζικά ζημεία ηηρ Αναλςηικήρ Ππόζκληζηρ ηηρ Δπάζηρ 

 

2.2) Δπάζη : «E-λιανικό - Επισοπήγηζη ςθιζηάμενων ΜμΕ επισειπήζεων ηος 

κλάδος ηος λιανεμποπίος, για ηην ανάπηςξη/αναβάθμιζη και διασείπιζη 

ηλεκηπονικού καηαζηήμαηορ» 

 

Η ζπγθεθξηκέλε Δξάζε ζηνρεχεη ζηελ επισοπήγηζη ΜμΕ επισειπήζεων ηος κλάδος 

ηος λιανεμποπίος 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 αλέξρεηαη ζε 80  εκ. εςπώ, 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο θαη Εζληθνχο Πφξνπο. 

Η Δξάζε επηρνξεγεί ζε πνζνζηφ 100% θαη έσο 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 επηρνξεγεί ζε πνζνζηφ 100% έωρ 1.500€ ηελ αλαβάζκηζε πθηζηάκελνπ 

ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο εθφζνλ ε επηρείξεζε ην δηέζεηε ήδε ππιν ηιρ 18/3/2020. 

Οη αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο καδί κε ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη 

ςποσπεωηικά ηλεκηπονικά ζην Πιεξνθνξηαθφ Σχζηεκα  

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210104_FAQ_estiash_thermantika.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GMePeGqXDtc&feature=youtu.be
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Η ςποβολή ηων αιηήζεων ξεκίνηζε ζηιρ 22/2/2021 και ώπα 13:00 και η καηαληκηική 

πποθεζμία ςποβολήρ είναι ζηιρ 24/3/2021 και ώπα 15:00. 

Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο θαζψο θαη θάζε ιεπηνκέξεηα ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο γηα θάζε Δξάζε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηηο Αλαιπηηθέο Πξνζθιήζεηο ησλ 

Δξάζεσλ (www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr, www.efepae.gr, www.kepa-anem.gr 

θαη www.anko.gr ) 

Επωηήζειρ-Απανηήζειρ επί ηηρ Αναλςηικήρ Ππόζκληζηρ ηηρ Δπάζηρ 

Video με ηα βαζικά ζημεία ηηρ Αναλςηικήρ Ππόζκληζηρ ηηρ Δπάζηρ  

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ 

Γηα αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο Δξάζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν 

ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, νη ελδηαθεξφκελνη 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηηο επίζεκεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, ήηνη : 

α) ζηελ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ (ηει 2310-480.000, www.kepa-anem.gr, e-

mail:pdm@e-kepa.gr, info@e-kepa.gr,  

β)ζηελ ΑΝΚΟ (Παξάξηεκα ηεο ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ ζηελ Πεξηθέξεηα Δπηηθήο 

Μαθεδνλίαο), ηει. 24610-24022 , anko@anko.gr. 

Επίζεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απνζηέιινπλ ειεθηξνληθά ην εξψηεκά ηνπο κέζσ 

ηεο ηζηνζειίδαο www.kepa-anem.gr (πεδίν "Σηείιε ην εξψηεκά ζνπ" ζηε 

δηεχζπλζε :https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) θαη επίζεο κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη θαη ζηα θαηά ηφπνπο Εμποποβιομησανικά Επιμεληηήπια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.espa.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/
http://www.efepae.gr/
http://www.kepa-anem.gr/
http://www.anko.gr/
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/20210226_e-lianiko_faqs.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KLrk5xsSIvs
https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/)
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