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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΘΕΜΑ: Διαδικτυακή Παρουσίαση της Νέας Δράσης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη 

Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ» 

 

Η ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει Διαδικτυακή 

Ενημέρωση για τη Νέα Δράση του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 «Ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ», η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 08/04/2022 και ώρα 13.00.  

Η αναλυτική παρουσίαση της Δράσης από την Υπεύθυνη της Δράσης στην ΑΕΔΕΠ κα. Χαρά 

Γεροδήμου θα προβληθεί στο Κανάλι YouTube και στα social media (facebook και twitter) της 

ΑΕΔΕΠ με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων πάνω στη Δράση και σε  ερωτήματα 

που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.   

 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία (έδρα ή υποκατάστημα) κατά την υποβολή της αίτησης 

συμμετοχής στην Πρόσκληση και έχουν έναρξη το αργότερο έως 31-12-2020, είναι οποιασδήποτε 

νομικής μορφής, επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 και έχουν μείωση κύκλου εργασιών όπως 

ορίζεται στην Αναλυτική Πρόσκληση, διαθέτουν ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας ή ΚΑΔ 

δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα που εντάσσεται στα ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι της 

Πρόσκλησης και καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Πρόσκλησης. 

 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που θα 

συνοδεύεται από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis από 30/03/2022 ώρα 13:00 και έως 29/04/2022 ώρα 

15:00.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα 

www.aedep.gr ή και να επικοινωνούν με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική 

Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/Νότια Αίθουσα, Βόλος, τηλ. 24210/76894-9, 

aedep@aedep.gr, Υπεύθυνη κα. Χαρά Γεροδήμου).   
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