


1. Σκοπός και Στόχος της Δράσης 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων προκειμένου να αναβαθμίσουν και να 

βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική 

και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό 

τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. 



2. Προϋπολογισμός της Δράσης 

Ο Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 

400 εκατ. € και θα κατανεμηθεί ανά ομάδα Περιφερειών ως εξής:  
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Π/Υ (Δ/Δ) € 

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική 

Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 

172.000.000,00 

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, 

Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη 

50.000.000,00 

Αττική 150.000.000,00 

Στερεά Ελλάδα 17.000.000,00 

Νότιο Αιγαίο 11.000.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 400.000.000,00 
 

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το  
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) & εθνικούς πόρους 



3. Θεσμικό Πλαίσιο 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (De Minimis) 
   

Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων de minimis (ήσσονος σημασίας) 

που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία 

επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την 

συγκεκριμένη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€ 

μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) 

προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης 

(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της 

ενίσχυσης. 
 

Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 

Ορισμός πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

 



4. Συμμετέχουν 

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις όπως αυτές 

ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ οι οποίες θα 

πρέπει: 

i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές 

χρήσεις  

ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα 

με το Παράρτημα ΙII «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΚΑΔ)»  

iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της 

υποβολής του επενδυτικού σχεδίου 

 



 
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

 να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια 

 να δηλώσουν ως τόπο/τόπους για την υλοποίηση των ενεργειών 

της δράσης αποκλειστικά μία κατηγορία Περιφέρειας  

 να έχουν την ιδιότητα της μικρής και πολύ μικρής επιχείρησης 

σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ 

(Παράρτημα VI «Ορισμός ΜΜΕ») 

 να λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια διαθέτοντας 

όλες τις απαιτούμενες άδειες  

 

 



 να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: 

Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη 

Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, 

Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως 

ισχύει, Συνεταιρισμός 

 να μην είναι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες 

σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες 

 να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική 

διαχείριση 

 να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης 

 

 
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 



 oι δαπάνες στην αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν 
χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν σε άλλο 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς 
πόρους 

 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει 
λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της 
ενίσχυσης από τη Δράση, να μην υπερβαίνει τα 200.000 € (ή 
100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών μεταφορών) μέσα σε 
μία τριετία.  

 να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του Ν. 
4488/2017 (Α137/13.09.2017) 

 να υποβάλλουν μια και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά 
ΑΦΜ. Οι επιχειρήσεις δύνανται να υποβάλλουν δύο ακόμα 
αιτήσεις μόνο στην περίπτωση που η κάθε προηγούμενη αίτησή 
τους έχει απορριφθεί ή αποσυρθεί. 

 
5. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 



6. Επιλέξιμες Δαπάνες  
 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

/ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. 

Μηχανήματα – Εξοπλισμός 

1.1 Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

1.2 Εργαστηριακός Εξοπλισμός για Ποιοτικό 

Έλεγχο 

1.3 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής 

Απόδοσης - Προστασία του Περιβάλλοντος.  

1.4. Λοιπός εξοπλισμός 

1.5 Εξοπλισμός ΤΠΕ & Εξειδικευμένο Λογισμικό 

 

έως 100% 

2. 
Πιστοποίηση  

Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών 
έως 100% 

3. Συσκευασία – Ετικέτα – Branding  έως 25% 



6. Επιλέξιμες Δαπάνες  
 

Α/Α 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 

/ ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4. Ψηφιακή Προβολή έως 15.000€ 

5 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές Μελέτες 

έως 16.000€ 

για το σύνολο των 

υποκατηγοριών και υπό την 

προϋπόθεση δαπανών της 

κατηγορίας 1 για την 

υποκατηγορία 5.1 Υπηρεσίες και 

Τεχνικές Μελέτες Μηχανικού. 

6 Μεταφορικά Μέσα έως 50% 

7 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  

(νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας, 

άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2013 και άρθρο 2 παρ. 3 

της ΥΑΕΚΕΔ 

20% και μέχρι 

30.000€  

15.000€ ανά ΕΜΕ και 

μέχρι δυο (2) ΕΜΕ. 



  Επισημάνσεις  
 

 έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών: ημερομηνία δημοσίευσης της 

πρόσκλησης. 

 οι δαπάνες (επιλεξιμότητα, εύλογο, σκοπιμότητα κλπ) ελέγχονται 

κατά την πιστοποίηση 

 οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορεί να ζητούν από το 

δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την 

κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας του 

εξοπλισμού και τον έλεγχο των τιμών αυτού.  

 

6. Επιλέξιμες Δαπάνες  
 



7. Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων και 
επιδότηση 

 20.000  έως 200.000 €. 

 αιτούμενος προϋπολογισμός μεγαλύτερος των 200.000,00€ 

θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου 

 

Επενδυτικό σχέδιο με αιτούμενο προϋπολογισμό μικρότερο από 

20.000,00€, κρίνεται μη επιλέξιμο εξαρχής και δεν μπορεί να 

υποβληθεί. 

 

 

 



 8. Χρονοδιάγραμμα Δράσης 

• Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδύσεων δεν μπορεί να 

υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία 

έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. 

 

• Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του 

εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της 

επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να 

έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους 

πρώτους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της 

Απόφασης Ένταξης.  



9.Χρηματοδοτικό Σχήμα 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  1/3 

Ποσοστά Ενίσχυσης 

Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης 

Δημόσια Επιχορήγηση (%)για τις 

επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος 

πριν την υποβολή της πρότασης 

χρηματοδότησης έχουν ποσοστό 

εξαγωγικής δραστηριότητας ως 

προς τον Κύκλο Εργασιών =<8 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός - 50 50 

2 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών - 

διαδικασιών 
50 50 

3 Ετικέτα – Συσκευασία - Branding 50 50 

4.Ψηφιακή Προβολή  50 50 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές 

Μελέτες 
50 50 

6.Μεταφορικά Μέσα 50 50 

7 .Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  

(νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από 

το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

50 50 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  2/3 

Ποσοστά Ενίσχυσης 

Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης 

Δημόσια Επιχορήγηση (%) για τις 

επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος 

πριν την υποβολή της πρότασης 

χρηματοδότησης έχουν ποσοστό 

εξαγωγικής δραστηριότητας ως 

προς τον Κύκλο Εργασιών 

>8 και =<25 

 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός - 60 40 

2 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών 

- διαδικασιών 
60 40 

3 Ετικέτα – Συσκευασία - Branding 60 40 

4.Ψηφιακή Προβολή  60 40 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές 

Μελέτες 
50 50 

6.Μεταφορικά Μέσα 50 50 

7 .Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  

(νέο προσωπικό) με την υποστήριξη 

από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

60 40 

9.Χρηματοδοτικό Σχήμα 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ  3/3 

Ποσοστά Ενίσχυσης 

Κατηγορία Επιλέξιμης Δαπάνης 

Δημόσια Επιχορήγηση (%) για τις 

επιχειρήσεις που το τελευταίο έτος 

πριν την υποβολή της πρότασης 

χρηματοδότησης έχουν ποσοστό 

εξαγωγικής δραστηριότητας ως 

προς τον Κύκλο Εργασιών >25 

 

Ιδιωτική 

Συμμετοχή 

(%) 

1.Μηχανήματα – Εξοπλισμός - 65 35 

2 Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών - 

διαδικασιών 
65 35 

3 Ετικέτα – Συσκευασία - Branding 65 35 

4.Ψηφιακή Προβολή  65 35 

5. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες – Τεχνικές 

Μελέτες 
50 50 

6.Μεταφορικά Μέσα 50 50 

7 .Μισθολογικό κόστος εργαζομένων  

(νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από 

το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας) 

65 35 

9.Χρηματοδοτικό Σχήμα 



10. Ιδιωτική συμμετοχή 

 

 καλύπτεται με ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και δάνειο 

 

 το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν να υποστηρίζεται 

από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ. Στην περίπτωση 

αυτή το Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ) αυτού 

σωρεύεται με την επιχορήγηση του επενδυτικού σχεδίου κατά τον 

υπολογισμό του ορίου που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 1407/2013 και 

δεν δύναται να ξεπεραστεί. 



 11. Χρονοδιάγραμμα Δράσης 

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών 

σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 

Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται η 20/02/2019 και 

ώρα 10:00:00. 

 

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι 

εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 

τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευση 

της.  

 

 



12. Υποβολή επενδυτικού σχεδίου 

 

 Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 

www.ependyseis.gr/mis 
 

 Ταυτόχρονη ηλεκτρονική υποβολή τόσο της αίτησης 

χρηματοδότησης όσο και του φακέλου υποψηφιότητας 

(δικαιολογητικά) 
 

 Τα δικαιολογητικά υποβολής/ένταξης υποβάλλονται σε μη 

επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή αρχείου (π.χ. αρχείο τύπου pdf) 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: κάθε επισυναπτόμενο έγγραφο θα πρέπει να έχει χωρητικότητα μέχρι 10 ΜΒ. 

 

 

 

 

http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis
http://www.ependyseis.gr/mis


13. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων  – Έγκριση 
Πράξεων  

 

 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά 

προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

υποβολής στο ΠΣΚΕ (First In First Out) 

 1o Βήμα : Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής/υποβολής  

 2ο Βήμα: Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής. Θετική 

απάντηση στο σύνολο των τυπικών προϋποθέσεων, με βάση τα 

αντικειμενικά κριτήρια της αναλυτικής πρόσκλησης 

 3ο Βήμα: Έλεγχος Βαθμολογούμενων Κριτηρίων Αξιολόγησης με 

ελάχιστη  βαθμολογία για την ένταξη κάθε επενδυτικού σχεδίου 

το 50.  



B1 Αριθμός Εργαζομένων της Επιχείρησης, πέραν των 2 

B2 Κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων  

B3 Κέρδη προ τόκων και φόρων 

B4 Κέρδη προ φόρων 

B5 Αύξηση Κύκλου Εργασιών της Επιχείρησης 

B6 Επενδυτική Πολιτική της Επιχείρησης (ΔΕΠ) 

B7 Εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής Επενδυτικού Σχεδίου 

B8 Τόπος Υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου σε ειδικές περιοχές  

(π.χ. ορεινές, παραμεθόριες, κλπ). 

14.Κριτήρια Αξιολόγησης  



15. Υλοποίηση 

 

 Ηλεκτρονική και έντυπη υποβολή Αιτημάτων Ενδιάμεσης 

Επαλήθευσης  

 Έργο τουλάχιστον ίσο με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου 

επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες 

της υλοποίησής του 

 Αιτήματα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης - Πιστοποίησης δαπανών είναι 

δυνατόν να υποβληθούν μέχρι δύο (2) το πολύ και έως την 

εκτέλεση του 80% του επιχορηγούμενου φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου 

 

 



  16. Επαλήθευση - Πιστοποίηση  

 Διοικητική και επιτόπια επαλήθευση του Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου (ΦΟΑ) κατόπιν Αιτήματος Επαλήθευσης-Πιστοποίησης 

του δικαιούχου 
 

 Αφορά στην επιβεβαίωση της  

o υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου 

o επιλεξιμότητας των πραγματοποιηθεισών δαπανών 

o πιστοποίησης τους μετά από έλεγχο του εύλογου του κόστους 

 



17. Χρηματοδότηση 

Α) Προκαταβολή (δυνητική) 

 έως 40% της δημόσιας χρηματοδότησης με ισόποση εγγυητική 

επιστολή 

 

Β) Ενδιάμεση καταβολή – Αποπληρωμή  

 Καταβάλλονται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης 

- Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου 

Δύναται να γίνει χρήση Καταπιστευτικού Λογαριασμού και αφορά 

ΜΟΝΟ σε ενδιάμεση επαλήθευση - πιστοποίηση  

 

 



18. Ολοκλήρωση - Παραλαβή  

Προϋποθέσεις  

 Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 

 Το υλοποιηθέν και πιστοποιηθέν Φυσικό Αντικείμενο όπως έχει οριστεί 

στο Τεχνικό Παράρτημα να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000,00 €. 

 Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται που 

να περιλαμβάνει την ενισχυόμενη, στο πλαίσιο της υλοποιηθείσας 

επένδυσης, δραστηριότητα. 

 Η επιχείρηση οφείλει να διατηρεί, κατά το έτος που προηγείται της 

υποβολής του τελικού αιτήματος επαλήθευσης, τις ΕΜΕ μισθωτής 

εργασίας που διέθετε το έτος πριν την υποβολή του επενδυτικού 

σχεδίου και τις οποίες δήλωσε στο αίτημα χρηματοδότησης αυτής. 

 Η ύπαρξη υποδομών για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης 

ατόμων με αναπηρία.  



19. Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις 
 
Ο Δικαιούχος υποχρεούται τρία (3) έτη μετά από την τελική 
πληρωμή της δημόσιας χρηματοδότησης: 
 

α) να μην προβεί σε παύση ή μετεγκατάσταση της παραγωγικής 
δραστηριότητας της ενισχυθείσας επένδυσης σε διαφορετική περιφέρεια 
 

β) να μην προβεί σε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
στοιχείου της επένδυσης 
 

γ) να μην προβεί σε ουσιαστική μεταβολή που επηρεάζει τη φύση, τους 
στόχους ή την εφαρμογή των όρων που θα μπορούσαν να 
υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της χρηματοδότησης 
 

δ) να διατηρεί τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης που 
έχουν επιχορηγηθεί, εκτός αν αυτά αντικατασταθούν από άλλα 
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος 
 

ε) να διατηρεί την αφίσα σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο της 
επιχείρησης. 
 



 
20. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας 
 

Οι Δικαιούχοι οφείλουν 

 να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο, εφόσον υπάρχει, σύντομη 

περιγραφή της πράξης, και τη χρηματοδοτική συνδρομή από την 

Ένωση, να προβάλλουν το έμβλημα της ΕΕ, με αναφορά στην 

Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο 

 

 να τοποθετήσουν (κατ΄ελάχιστον) το έμβλημα της Ε.Ε. με τη 

σχετική αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο σε ορατό σημείο, στην 

αρχική σελίδα στον ιστότοπο της επιχείρησης, χωρίς να απαιτείται 

κύλιση 

 



 
21. Υποχρεώσεις Δημοσιότητας 
 
 

 να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης τους αφίσα, 

σε ελάχιστο μέγεθος A3 αναφορικά με τη συνδρομή του 

Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με 

τις οδηγίες της αναθέτουσας αρχής 

 

 να αποδέχονται τη συμπερίληψη τους στο κατάλογο των πράξεων 

του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 

(ή εναλλακτικά ο Ενδιάμεσος Φορέας), στις διαδικτυακές πύλες 

www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr 



20. Πληροφορίες για το κοινό    

  

Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Περιφερειακών Μονάδων: 

www.efepae.gr 

Γρ. Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:  

Λεωφ. Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα 

Δευτέρα - Παρασκευή, 8.00 πμ - 5.00 μμ 

email: infoepan@mou.gr 

 

801 11 36 300 
Δευτέρα – Παρασκευή 

από σταθερό με αστική 

χρέωση 

από τις 8.00 πμ έως τις 

7.00 μμ 

 



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ EΦΕΠΑΕ : ΚΕΠΑ –ΑΝΕΜ 

 
Κεντρικά Γραφεία 

Οικισμός ΛΗΔΑ-ΜΑΡΙΑ, Κτήριο Ερμής 
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης,                                         

57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης 
Τηλ. 2310-480.000/Fax:2310-480.003 
info@e-kepa.gr/info@kepa-anem.gr 
www. Kepa-anem.gr/www.e-kepa.gr 

 
Επικουρικά Σημεία Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ  

Επιμελητήρια Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ΑΝΚΟ, ΣΕΒΕ, ΣΒΒΕ 



Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ  
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα  

& Καινοτομία» 

                  
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

                                                 
 
 
 
 


