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Πρέβεζα 08/10/2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Αναρτήθηκε η πρόσκληση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου» 

 

  Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι αναρτήθηκε σήμερα 

από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου η πρόσκληση «Ενίσχυση Μικρών 

και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια 

Ηπείρου», με συνολική δημόσια δαπάνη 30.000.000 ευρώ.  Πρωταρχικός στόχος της πρόσκλησης 

είναι η στοχευόμενη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει 

επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19. 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της Περιφέρειας Ηπείρου www.php.gov.gr και της 

Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης www.peproe.gr. 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι μεταξύ 

άλλων: 

 Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ηπείρου 

 Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019 

 Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν 

από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της πρόσκλησης 

 Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση 

 Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους 

 Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων 

εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, 

Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., Κοινωνική 

Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία 

του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013, Αστική Εταιρία Δικαστικών Επιμελητών, 

Συμβολαιογραφικές Εταιρείες του ΠΔ 284/1993 

https://www.php.gov.gr/news/dt/10507-a%CE%BD%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5-%CF%85-%CE%B4-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CF%83%CF%87%CF%85%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%8D-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD.html
http://www.php.gov.gr/
http://www.peproe.gr/


 Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της 

επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 3.000 ευρώ και μέγιστο τα 15.000 ευρώ. 

  Η  ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων είναι στις 15/10/2020 (ώρα 13.00μμ) και 

ημερομηνία λήξης των υποβολών στις  4/11/2020 (ώρα 15.00μμ). 

  Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση 

www.ependyseis.gr  με την ένδειξη: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου». 
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