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Προς 

 

Δικαιούχους της υπ’ αριθμ. 1015/20-02-2023 Απόφασης Ένταξης 

Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ 

μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν 

από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ  

5775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» 

 

Βόλος 08/03/2023 

Α.Π. ΘΕΣΕ4-694 

 

Πληροφ.: Χαρά Γεροδήμου 

τηλ.: 24210 76894-9 

e-mail: 

hgerodimou@gmail.com 

 

 

Θέμα: Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του αιτήματος πιστοποίησης – 

επαλήθευσης των έργων που περιλαμβάνοντα στην υπ.αρίθμ. 1015/20-02-2023 Απόφασης 

Ένταξης Πράξεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 

Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ» με Κωδικό 

ΟΠΣ 5775 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020». 

 

Σχετ.: Η υπ’ αριθμ.1695/28-03-2022 απόφαση περί πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής 

ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών 

Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020. 

 

 

Κυρίες / Κύριοι, 

 

Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 3η 

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη 

δράση 3α.1.4.1.9: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 

στη Θεσσαλία - ΑΝΑΣΑ ΙΙ», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-

2020., το αργότερο μέχρι την 31/03/2023 θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αίτημα τελικής καταβολής 

ενίσχυσης. 

Η μη υποβολή αιτήματος καταβολής (επαλήθευσης – πιστοποίησης) έως 31-03-2023, επιφέρει διακοπή 

της ενίσχυσης και απένταξη της επιχείρησης από τη Δράση και το ΠΕΠ.Θ. 

Με το παρόν σας υπενθυμίζουμε ότι δεν έχετε έως σήμερα προχωρήσει στην υποβολή του αιτήματος 

επαλήθευσης και ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι η 31/03/2023. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 
Παπαδούλης Απόστολος 

Γενικός Διευθυντής 
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