
Η επισείπηζη με ηην επυνςμία ΠΑΝΑΜΑΡΜ ΟΒΔΔ πος εδπεωει ζηην Πεπιθέπεια Γςηικήρ
Μακεδονίαρ, ενηάσθηκε ζηη Γπάζη «Δνίζσςζη Μκπϊν και Πολω Μικπϊν Δπισειπήζευν πος
επλήγηζαν απψ ηην πανδημία Covid-19 ζηην Γςηική Μακεδονία».

Η Γπάζη ζηοσεωει ζηην παποσή ενίζσςζηρ ηυν μικπϊν και πολω μικπϊν επισειπήζευν ηηρ
Πεπιθέπειαρ Γςηικήρ Μακεδονίαρ με ηη μοπθή ηηρ μη επιζηπεπηέαρ επισοπήγηζηρ για ηη
διαζθάλιζη επαπκήρ πεςζηψηηηαρ για ηην ανηιμεηϊπιζη ηυν επιπηϊζευν ηηρ πανδημίαρ Covid-19.

Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ (100% Γημψζια Γαπάνη) ηηρ επένδςζηρ είναι 40.000 €, και
ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΣΠΑ) ηηρ Δςπυπαφκήρ
Ένυζηρ (ΔΔ) και Δθνικοωρ Πψποςρ ζηο πλαίζιο ηος Δπισειπηζιακοω Ππογπάμμαηορ «Γςηική
Μακεδονία» 2014-2020.

Ενίζχυζη Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήζεων που

επλήγηζαν από ηην πανδημία Covid-19 ζηην Δυηική
Μακεδονία

Η επισείπηζη ΠΑΝΑΜΑΡΜ ΟΒΔΔ πος εδπεωει ζηην πεπιθέπεια ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ενηάσθηκε ζηη δπάζη
«Ψηθιακψ Βήμα» πποχπολογιζμοω 84 εκαη. Εσρώ. Η Γπάζη ζηοσεωει ζηην τηθιακή αναβάθμιζη ηυν πολω μικπϊν,
μικπϊν και μεζαίυν επισειπήζευν.

Ο ζςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ επένδςζηρ είναι 35.680,00 € εκ ηυν οποίυν η δημψζια δαπάνη ανέπσεηαι ζε
17.840,00 € και ζςγσπημαηοδοηείηαι απψ ηην Δλλάδα και ηο Δςπυπαφκψ Σαμείο Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ ηηρ
Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ.

Το επιτειρημαηικό ζτέδιο ποσ εγκρίθηκε προς τρημαηοδόηηζη και σλοποιείηαι, περιλαμβάνει επενδύζεις 

ζηις παρακάηω καηηγορίες:

 Ππομήθεια, μεηαθοπά, εγκαηάζηαζη και λειηοςπγία νέυν μησανημάηυν και λοιποω εξοπλιζμοω ΣΠΔ 

 Ππομήθεια εξειδικεςμένος λογιζμικοω, εθαπμογϊν γπαθείος, ανάπηςξη ιζηοζελίδαρ, ςπηπεζίερ e-shop κ.α.

 Άλλερ Ψηθιακέρ Τπηπεζίερ (τηθιακή διαθήμιζη, πιζηοποίηζη τηθιακήρ πολιηικήρ αζθάλειαρ, καηασϊπηζη και 
μεηαθοπά δεδομένυν κ.α.)

Μέζω ηης ζσμμεηοτής ζηη Δράζη, η επιτείρηζη πέηστε:

 βεληίυζη ηηρ ανηαγυνιζηικψηηηαρ ηηρ 

 ενίζσςζη ηηρ εξυζηπέθειαρ

 ενίζσςζη ηηρ επισειπημαηικψηηηαρ

διαηήπηζη ποιοηικϊν θέζευν επγαζίαρ

Με ηη ζςμβολή ηος ΔΠΑνΔΚ ενιζσωθηκε η επισείπηζη αποθέπονηαρ οθέλη ζηην ανηαγυνιζηικψηηηα ηηρ σϊπαρ καθϊρ 

και ζηην ηοπική οικονομία.

Σhe enterprise PANAMARM Co with headquarters in the Region of Western Macedonia, was co-
financed by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΔΔ) for
the implementation of its project under the Action "Support micro and small enterprises
affected by Covid-19 pandemic in Western Macedonia” under the framework of the Operational
Program «Dytiki Macedonia» 2014-2020.

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Western
Macedonia in the form of a non-repayable grant to ensure sufficient liquidity to deal with the
effects of the Covid-19 pandemic.

Ιnvestment’s total budget is 40.000 (100% public expenditure). The Action is co-financed by
Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

SUPPORT OF MICRO AND SMALL ENTERPISES AFFECTED BY COVID-
19 PANDEMIC IN WESTERN MAKEDONIA

The enterprise PANAMARM Co based in Western Makedonia region, has joined the Action “Digital Step” with a total
budget of 84 million €. The Action aims at the digital upgrading of very small, small and medium - sized
enterprises.

The investment’s total budget is 35.680.00 € out of which 17.840,00 € is public expenditure. The Action is co-
financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

The approved subsidized Business Plan includes investments in the following categories:

 Procurement and installation of ICT equipment 

 Software for office applications, web development, e-shop services etc.  

 Digital services (Digital advertising, e –security certifications, data entry and transfer etc.)

Through the participation in the Action, the enterprise achieved:

 Competitiveness improvement 

 Reinforcement of an extrovert business profile 

 Enhancement of entrepreneurship

 Maintenance of high quality job positions

The support of EPANEK proved beneficial, not only for the enterprise but also for the competitiveness of the national 

as well as the local economy.


