
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-
ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Αρ. Πρωτοκ: 807
Ημερομηνία: 22/10/2020

Ταχ. Δ/νση : 
Ταχ. Κώδικας :
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο :
FAX : 
E-mail :
Website :

Θεμιστοκλέους 48, Καλαμάτα
24100
Βακκά Κέλλυ
2721092478
2721097323
ptmessinias  @  psf  .  org  .  gr
http  ://  psf  .  org  .  gr  /  pt  -  messinias

ΠΡΟΣ: 
Μέλη του Π.Τ. Μεσσηνίας-
Λακωνίας

ΚΟΙΝ:

 
ΘΕΜΑ: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από 
την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
 Σας ενημερώνουμε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα 
«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την 
πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020»

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις όπου πρέπει να 

πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Κεφ. 5 της δημοσιευμένης Πρόσκλησης 

και ενδεικτικά:

 Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις με έδρα / υποκατάστημα στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου 

 Έναρξη λειτουργίας πριν 1/1/2019 

 Να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ (Παράρτημα Ι Πρόσκλησης) 

 Να δραστηριοποιούνται αδιάλειπτα από 31/1/2020 έως και την υποβολή της 

αίτησης στον κύριο ΚΑΔ ή στον ΚΑΔ με το μεγαλύτερα έσοδα 

 Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους 

 Το άθροισμα των εξόδων 2019 συγκεκριμένων κατηγοριών να είναι ίσο ή 

μεγαλύτερο των 10.000€ 

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 

http://psf.org.gr/pt-messinias
mailto:ptmessinias@psf.org.gr


08/10/2020 και ώρα 10:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 01/11/2020 ώρα 
15:00. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά.

Έναρξη Υποβολών : 8-10-2020 και ώρα 10:00 

 Λήξη Υποβολών: 1-11-2020 και ώρα 15:00 

 Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων θα εκδοθεί μέχρι την 31-12-

2020 

 Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 30.000.000€ 

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

εξόδων της επιχείρησης κατά το έτος 2019, με ελάχιστο ποσό 

επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000,00€. 

Συμβουλευτείτε τους Λογιστές σας, για να σας κατατοπίσουν σχετικά.

Λεπτομέρεις θα βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας

http://www.messinianchamber.gr/mesinia/articles/article.jsp?

context=103&categoryid=2979&articleid=35323
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