
ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ Policy Objective

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ/ Specific Objective

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ_Κωδικός ΟΠΣ/ Project Title_MIS

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ/ Proposal Promoter

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ/ Location

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/ Outline Description

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΤΑΜΕΙΟ/ Estimated Cost &Funding 

ΤΑΜΕΙΟ/ Source

     
ΚΟΣΤΟΣ/ Cost (Euros)

03_Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

03.c.1_Αναστροφή της συρρίκνωσης της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική

Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α    Α Τ Τ Ι Κ Η Σ

ΕΤΠΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ Proposal Call

Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο  δράσης ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. 
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 
2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 40.000 ευρώ.
Το καθεστώς της ενίσχυσης είναι το Προσωρινό Πλαίσιο Στήριξης για τη λήψη μέτρων κρατικής 
ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου 
COVID-19 με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της 
Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

MIS 5113728 - Κωδ. Έργου ΑΤΤΕ3-0273701

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΣΩΤ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κ ΣΙΑ ΕΕ

40.000,00 ευρώ



Η επιχείρηση ενισχύθηκε στο πλαίσιο της ανωτέρω 
Δράσης που αφορά στην στήριξη επιχειρήσεων των 
κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης 
συνεδρίων/εµπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για 
εκδηλώσεις, εστίασης/διασκέδασης/ψυχαγωγίας, 
γυµναστηρίων και σχολών χορού οι οποίες έχουν 
πληγεί από την πανδηµία COVID-19.

Η δηµόσια χρηµατοδότηση καλύπτει µέρος του 
α π α ι τ ο ύ µ ε ν ο υ  Κ ε φ α λ α ί ο υ  Κ ί ν η σ η ς  τ ω ν 
επιχειρήσεων για τη διατήρηση της συνέχειας της 
οικονοµικής τους δραστηριότητας.  

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΠΑ  &  ΤΣ 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΑνΕΚ 

React EU – Η Δράση χρηµατοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ένωσης στην πανδηµία Covid-19


