
      

 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 

επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία – ΑΝΑΣΑ ΙΙ» 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας 

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ  

για την ενεργοποίηση Αιτημάτων Πιστοποίησης – Πληρωμής στο Π.Σ.Κ.Ε. για τη Δράση 

ΑΝΑΣΑ ΙΙ 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση ΜΙΚΡΩΝ και ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ επιχειρήσεων με έναρξη το αργότερο έως 

31-12-2020 που δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία, επλήγησαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας 

Covid-19 και είχαν μείωση κύκλου εργασιών όπως ορίζονταν στην 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 που 

εκδόθηκε. Η ενίσχυση αφορά σε μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, με καθεστώς ενίσχυσης τον Κανονισμό  

(ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (DE MINIMIS) όπως ισχύει. 

 

Οι 6.975 επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στη Δράση, με συνολική Δημόσια Δαπάνη 23.481.581,44 €, 

με την Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας α.π. 5428/ 22-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΔΓ7ΛΡ-5ΣΡ),  

εντάχθηκαν στο ΠΕΠ.Θ με την Απόφαση α.π. 6278/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΔ757ΛΡ-ΠΚ0) 

Με την Απόφαση αυτή, κάθε μία έλαβε «μοναδικό κωδικό MIS». 

 

Εκδόθηκε η 3η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 6273/26-10-2022 (ΑΔΑ: ΩΝΘ37ΛΡ-47Δ) 

Σύμφωνα με την εν ισχύ Πρόσκληση : 

-Το ένα και μοναδικό Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή των 

δικαιούχων στο διάστημα από την έκδοση Απόφασης Ένταξης στο ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και έως 

31-03-2023. Η Αξιολόγηση των αιτημάτων και η καταβολή των ποσών στους δικαιούχους γίνεται 

από τον ΕΦΕΠΑΕ. 

- Το Αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στο ΠΣΚΕ  

συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Τμήμα Α και 

Τμήμα Β της Πρόσκλησης. Δικαιολογητικά που αναφέρονται και στα δύο τμήματα (Α και Β) του 

Παραρτήματος VI, υποβάλλονται άπαξ.    

- Η υποβολή των Αιτημάτων γίνεται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis / «Ενίσχυση Δράσεων 

Επιχειρηματικότητας» / «Αίτημα Καταβολής Ενίσχυσης». 

Η δυνατότητα υποβολής των Αιτημάτων στο Π.Σ.Κ.Ε. έχει ενεργοποιηθεί.  

 

Η Δράση ΑΝΑΣΑ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Σε αυτήν εντάσσονται και πόροι εκ των εγκεκριμένων στο ΠΕΠ.Θ για τις 

Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βόλου, Καρδίτσας και Τρικάλων. 

Οι ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ που υποβλήθηκαν εμπροθέσμως όπως προβλέπονταν στην Πρόσκληση, τελούν υπό 

ολοκλήρωση αξιολόγησης.  

Τα σχετικά αρχεία και κάθε πληροφόρηση για τη Δράση, αναρτώνται στις Ιστοσελίδες της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Ενδιάμεσου Φορέα : Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε./ 

Α.Ε.Δ.Ε.Π. : www.thessalia-espa.gr  , www.aedep.gr  , www.efepae.gr  και www.espa.gr   

Πληροφόρηση παρέχεται από την Α.Ε.Δ.Ε.Π. (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου/Κτίριο Ιάσων, Βόλος 

Τ.Κ.38221) στο τηλέφωνο 24210 76894–9 ή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : 

aedep@aedep.gr ή από την Ε.Υ.Δ. 2413-505100, thessalia@mou.gr  

Λάρισα, 27-10-2022 
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