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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης α.π. 3470/07-10-2020 περί υποβολής προτάσεων
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων στη δράση 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη
Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας
2014-2020

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
2. Τον Ν.4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως ισχύει.
3. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), όπως ισχύει.
4. Την με αρ. 26/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λάρισας με την οποία ανακηρύχτηκαν
ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την περίοδο 0109-2019 έως και 31-12-2023.
5. Την

Υπουργική

Απόφαση

με

αριθ.

32675/ΕΥΘΥ331/23.03.2015

(ΦΕΚ

713/Β΄/24-4-2015)

«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41545/ Γ΄ΚΠΣ/280ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β΄) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β) και το άρθρο 123, παρ. 6 και 7, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση
ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των
προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα
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τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα
καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει.
9. Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως
αναφέρεται στο άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2016/C 262/01).
10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013).
11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου για την κήρυξη ορισμένων
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014).
12. Τον Κανονισμό

(ΕΕ, Ευρατόμ), αριθ. 1046/2018, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται
στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013,
(ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ)
αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012.
13. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων
της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και
ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις.
14. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση
Αντικατάστασης της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα

του

ΕΣΠΑ

2014

-

2020

-

Έλεγχοι

νομιμότητας

δημοσίων

συμβάσεων

συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.
15. Τη με αριθμ. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) ΚΥΑ (ΦΕΚ 2784 Β’, 21-12-2015) Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.4314/2014, όπως ισχύει.
16. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.
17. Το με αριθμό C (2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο
Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης), όπως ισχύει.
18. Τη με αρ. C(2014)10183 final/18-12-2014 Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Την με αρ. πρ. 3236/23-09-2020 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Θεσσαλίας
2014-2020 περί Έγκρισης της 22ης Γραπτής Διαδικασίας για την έγκριση της Εξειδίκευσης Δράσεων
του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και των κριτηρίων της δράσης που αφορά στην παρούσα.
20. Την υπ’ αριθμ. 4176/11-11-2019 (ΦΕΚ 4371 Β 2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με
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την οποία ορίζεται ο Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και
Επιχειρηματικότητας – ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας (ΕΦ) του Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.
21. Το με αριθ. 105212 ΕΥΚΕ 1621/07-10-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ περί σύμφωνης γνώμης για την υπόψη Πρόσκληση.
22. Το άρθρο 47 παράγραφος 1 του Ν.4314/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 1
του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) και ισχύει σήμερα.
23. Την με αρ. πρωτ. 2742/01-08-2019 Απόφαση της Υπηρεσίας σχετικά με παράταση ισχύος του
άρθρου 10 της Υ.Α. αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018).
24. Την με αρ. από 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το
Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία
κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
25. Την με αρ. C(2020) 6754 final / 28/09/2020 SA.58616 (2020/Ν) έγκριση του θεσμικού
πλαισίου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων που αφορά η παρούσα.
26. Την από 20.03.20 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-109, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 6 αυτής.
27. Τον Ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση
της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρία & άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα τα άρθρα 39 και 40 αυτού.
28. Τη με αρ. 2020/C 340 I/01 / 13-10-2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 4η
τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να
στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 και
τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη
βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (2020/C 340 I/01) – παράταση ισχύος έως 3006-2021.
29. Τη με αρ. πρ. 3470/07-10-2020 Πρόσκληση της Δράσης 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και
πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία» - “ΑΝΑΣΑ”,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 20142020», όπως εκδόθηκε.
30. Τη με α.π. 4719/15-12-2020 (ΑΔΑ: 9Ω2Μ7ΛΡ-ΥΓΨ) Απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού της
Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ”» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης με α.π.
3470/07-10-2020 του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης
αιτήσεων χρηματοδότησης - Εντάξεις και Απορρίψεις πράξεων.
31. Την ανάγκη χορήγησης παράτασης περιορισμένου εύρους ως προς την ολοκλήρωση της
διαδικασίας των ενστάσεων και υποβολής αιτημάτων καταβολής, μετά την έκδοση των α-α 28 και
29 ανωτέρω, καθώς και αποσαφήνισης ορισμένων στοιχείων της Πρόσκλησης που αφορούν στα
μεταγενέστερα της ένταξης των πράξεων στάδια υλοποίησης, μη επηρεάζοντας τα κριτήρια
αξιολόγησης ούτε άλλο βασικό στοιχείο της εκδοθείσας Πρόσκλησης.
32. Την με α.π. 139518/30-12-2020 σύμφωνη γνώμη της ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ / ΕΥΚΕ περί της υπόψη 1ης
Τροποποίησης της Πρόσκλησης.
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Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Την 1η τροποποίηση της με αρ. πρ. 3470/07-10-2020 Πρόσκλησης της Δράσης
3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον
Covid-19 στη Θεσσαλία» - “ΑΝΑΣΑ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγκεκριμένα του Άξονα 1: «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην
ποιοτική

επιχειρηματικότητα,

με

αιχμή

την

καινοτομία

και

αύξηση

της

Περιφερειακής

Προστιθέμενης Αξίας», Θεματικού Στόχου 3, Επενδυτικής Προτεραιότητας 3α: «Προώθηση της
επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη
στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων» και
Ειδικού Στόχου 1.4.1: Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από
υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους», ως προς τα
ακόλουθα :

α.

Στην Ενότητα 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ / Πίνακας σελίδας 8/ Λήξη

Καθεστώτος, το :
«31.12.2020»
Αντικαθίσταται με :
«30.06.2021»

β.

Στην Ενότητα 7 της Πρόσκλησης, η τελευταία πρόταση :
«Ωστόσο το συνολικό αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται κατ’ επιλογή

των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.»
Αντικαθίσταται με :
«Ωστόσο το συνολικό αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης υποβάλλεται
κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από την έκδοση Απόφασης Ένταξης στο
ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 που οδηγεί σε χορήγηση ενός μοναδικού κωδικού MIS
για το κάθε επενδυτικό σχέδιο – πράξη και έως 30/04/2021.»

γ. Στην Ενότητα 10.5 της Πρόσκλησης, η παράγραφος :
«Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σύμφωνα

με το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 το αργότερο έως τις 31/12/2020. Σε περίπτωση ενστάσεων
που αξιολογούνται θετικά και οδηγούν σε υποχρέωση χρηματοδότησης, εάν υπερβαίνουν το
χρονικό όριο ισχύος της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, τότε δύνανται να χρηματοδοτηθούν με τον Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) αφού
υποβληθεί Υ/Δ περί σώρευσης και ελεγχθεί η πλήρωση των προϋποθέσεων του Κανονισμού
(σε εκείνο το χρονικό σημείο).»
Αντικαθίσταται με :
«Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας,
σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.2690/1999 το αργότερο έως τις 28/02/2021.»
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δ.

Στην Ενότητα 11.1 της Πρόσκλησης / Α) Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) :
«Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το δικαιούχο σε

ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο, τόσο ηλεκτρονικά όσο και σε έντυπη μορφή
(και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα όπως αυτά καθορίζονται
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Τα δικαιολογητικά και παραδοτέα σε έντυπη μορφή απαιτείται να
αποσταλούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους αιτήματος.
Μη προσκόμισή τους εντός της ανωτέρω προθεσμίας δύναται να οδηγήσει σε απόρριψη του
αιτήματος.
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική και
έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα το αργότερο
έως την 31η Μαρτίου 2021.»
Αντικαθίσταται με :
«Το Αίτημα Καταβολής (Επαλήθευσης – Πιστοποίησης) υποβάλλεται από το
δικαιούχο σε ειδικά τυποποιημένο για το σκοπό αυτό έντυπο ηλεκτρονικά στο
Π.Σ.Κ.Ε.

με

επισύναψη

(Ηλεκτρονική

Ανάρτηση)

όλων

των

απαιτούμενων

δικαιολογητικών και παραδοτέων όπως αυτά καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ. Η έλλειψη πληρότητας Αιτήματος, δύναται να οδηγήσει σε
απόρριψη του αιτήματος με αιτιολόγηση και ανάγκη υποβολής του εκ νέου από τον
Δικαιούχο με την απαιτούμενη πληρότητα.
Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης - Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί σε
ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
παραδοτέα το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2021»

ε. Στην Ενότητα 11.1 της Πρόσκλησης / Β) Επαλήθευση, η πρόταση :

«Τα παραδοτέα καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται αναλυτικά στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII.»
Αντικαθίσταται με :
«Τα παραδοτέα καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία τεκμηρίωσης αναφέρονται
αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ.»

στ.

Στην Ενότητα 11.1 της Πρόσκλησης / Γ) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης αντιρρήσεις δικαιούχου, η πρόταση :

«Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης:
- ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με την
αποστολή της σχετικής έκθεσης ή/και μέσω του ΠΣΚΕ με χρήση των κωδικών του,
- ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.»
Αντικαθίσταται με :
«Με την οριστικοποίηση της έκθεσης πιστοποίησης:
- ο δικαιούχος ενημερώνεται γραπτώς για τα αποτελέσματα της πιστοποίησης με
την αποστολή της σχετικής έκθεσης από τον Ε.Φ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
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ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την αίτηση συμμετοχής του στη Δράση για
επικοινωνία.
- ο δικαιούχος αποκτά δικαίωμα λήψης δημόσιας επιχορήγησης.
Το αποτέλεσμα είναι οριστικοποιημένο στο ΠΣΚΕ και άμεσα διαθέσιμο στον
δικαιούχο με χρήση των κωδικών του.»

ζ. Στην Ενότητα 11.1 της Πρόσκλησης / Γ) Παραλαβή αποτελεσμάτων επαλήθευσης - αντιρρήσεις
δικαιούχου, η πρόταση :
«Σημειώνεται ότι η προσκόμιση δικαιολογητικών εκταμίευσης εκ μέρους του Δικαιούχου μετά

την παραλαβή κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων
κάθε Έκθεσης Επαλήθευσης.»
Αντικαθίσταται με :
«Σημειώνεται ότι μετά την παρέλευση της προαναφερόμενης προθεσμίας των
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων
επαλήθευσης/πιστοποίησης της εκάστοτε Έκθεσης Επαλήθευσης χωρίς υποβολή
αντιρρήσεων, συνιστά αποδοχή του συνόλου των αποτελεσμάτων κάθε Έκθεσης
Επαλήθευσης. »

η.

Στην Ενότητα της Πρόσκλησης 11.2 :ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, η 1η παράγραφος :

«Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από τον ΕΦ έπειτα
από υποβολή της δικαιούχου επιχείρησης σχετικού Αιτήματος Καταβολής και της Επαλήθευσης
– Πιστοποίησης από πλευράς ΕΦ. Μετά την πιστοποίηση και προσκόμιση των απαραίτητων
δικαιολογητικών καταβολής όπως αυτά προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII της παρούσης.»
Αντικαθίσταται με :
«Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στον εκάστοτε δικαιούχο σύμφωνα με
την οριστικοποιημένη Έκθεση Επαλήθευσης – Πιστοποίησης που εκδίδεται από τον
ΕΦ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 11.1 της παρούσης, καταβάλλεται
από τον ΕΦ.»

θ.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ,
το 1ο δικαιολογητικό :
«Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας

gsis.gr) στην οποία θα εμφανίζονται οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα
Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης η οποία θα
πρέπει είναι σύγχρονη της ημερομηνίας υποβολής του αιτήματος ελέγχου).»
Αντικαθίσταται με :
« Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της
ιστοσελίδας

gsis.gr)

στην

οποία

θα

εμφανίζονται

οι

Δραστηριότητες

της

Επιχείρησης (ΚΑΔ) καθώς και τα Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων Εσωτερικού
για

έδρα/υποκαταστήματα

εντός

Θεσσαλίας
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(με

εμφανή

την

ημερομηνία
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εκτύπωσης η οποία θα πρέπει να είναι σύγχρονη της ημερομηνίας υποβολής του
αιτήματος ελέγχου).»

ι. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, το
2ο δικαιολογητικό :

« Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ με το συνοδευτικό έντυπο για τον μήνα
που προηγείται αυτού της υποβολής του αιτήματος καταβολής, καθώς και του αντίστοιχου
του προηγούμενου έτους π.χ:…»
Συμπληρώνεται με :
« Στην περίπτωση που η Δικαιούχος επιχείρηση στον μήνα αναφοράς Αιτήματος
ελέγχου τρέχουσας περιόδου (π.χ. 1ος/2020 ή 4ος/2020 κλπ.) ή / και στους
αντίστοιχους προηγούμενου έτους ( π.χ. 1ος/2021 ή 4ος/2021 κλπ.) δεν οφείλει να
υποβάλει ΑΠΔ, υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 περί μη υποχρέωσης
υποβολής της για τον/τους εν λόγω μήνες, με αναφορά και των σχετικών λόγων. Η
Υ.Δ. θα είναι είτε με ψηφιακή υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου Δικαιούχου μέσω
www.gov.gr και θα αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, είτε με χειρόγραφη υπογραφή νόμιμου
εκπροσώπου και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και θα αναρτηθεί στο
ΠΣΚΕ αρχείο scan.»

ια.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ,
το 3ο δικαιολογητικό:
« Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που

ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 20142020 και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2014-2020 (βλ. Παράρτημα ΧΙ).»
Αντικαθίσταται με :
«

Φωτογραφία

της

αναρτημένης

αφίσας,

σύμφωνα

με

τις

υποχρεώσεις

δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και
Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας 20142020 (βλ. Παράρτημα ΧΙ). Η Φωτογραφία πρέπει να είναι ευκρινής τόσο ως προς
το περιεχόμενό της όσο και ως προς την εμφανή θέση τοποθέτησής της στο χώρο
της επιχείρησης που επιχορηγείται.»

ιβ.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ,
το 4ο δικαιολογητικό:

«Εκτυπώσεις της ιστοσελίδας της επιχείρησης (εφόσον υπάρχει) από τις οποίες θα προκύπτει
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις δημοσιότητας που ορίζονται στους Επικοινωνιακούς
Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας
Θεσσαλίας 2014-2020.»
Συμπληρώνεται με :
«Εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει ιστοσελίδα, υποβάλλεται σχετική Υπεύθυνη
Δήλωση του Ν1599/86 περί μη διάθεσης – λειτουργίας ιστοσελίδας. Η Υ.Δ. θα είναι
είτε με ψηφιακή υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου Δικαιούχου μέσω www.gov.gr
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και θα αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, είτε με χειρόγραφη υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου
και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και θα αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ αρχείο
scan.»

ιγ.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, το
Δικαιολογητικό υπ’ αρ 2 :
« 2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς πλην

Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ και Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων
απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων και ασφαλιστικών
εισφορών.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την
ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισης τους.»
Αντικαθίσταται με :
« 2. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς
Κεντρικής

Διοίκησης

σε ισχύ και Ασφαλιστική

ενημερότητα για είσπραξη

εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ, ή Βεβαίωση οφειλής φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών.
Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να
διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον ένα (1) μήνα από την ημερομηνία
προσκόμισης τους.»

ιδ. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, το
Δικαιολογητικό υπ’ αρ 3 :

«3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ
(εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση
του ποσού.»
Αντικαθίσταται με :
«3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον
αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης και με
εμφανή τα στοιχεία του Δικαιούχου λογαριασμού, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση
του ποσού.»

ιε.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, το
Δικαιολογητικό υπ’ αρ 4, 1η πρόταση :
« 4. Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη (για ατομικές

επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται :»
Αντικαθίσταται με :
« 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή
Νόμιμου Εκπροσώπου, είτε με ψηφιακή υπογραφή μέσω www.gov.gr και θα
αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ, είτε με χειρόγραφη υπογραφή και θεωρημένη για το γνήσιο
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της υπογραφής και θα αναρτηθεί στο ΠΣΚΕ αρχείο scan, στην οποία θα
αναφέρονται :»

2. Η παρούσα 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να
αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα: Ενδιάμεσος Φορέας

Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας – ΕΦΕΠΑΕ [www.efepae.gr] και
[www.aedep.gr],

της

Ειδικής

Υπηρεσίας

Διαχείρισης

Ε.Π.

Περιφέρειας

Θεσσαλίας

[www.thessalia-espa.gr], του ΕΣΠΑ [www.espa.gr] και www.ependyseis.gr

3. Κατά τα λοιπά ισχύει με αρ. πρ. 3470/07-10-2020 Πρόσκληση της Δράσης 3α.1.4.1.8: «Ενίσχυση
μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη
Θεσσαλία» - “ΑΝΑΣΑ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κοινοποίηση :
-

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης :
•

Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

•

Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων

•

Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης

•

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής

•

Ε.Υ. ΟΠΣ

•

Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

•

Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων – Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ

-

Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε., Αθήνα

-

Α.Ε.Δ.Ε.Π., Βόλος

-

Μ.Ο.Δ. Α.Ε.

-

Περιφέρεια Θεσσαλίας:
•

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Θεσσαλίας

•

Γραφείο Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Εσωτ. Διανομή:
Μονάδες Α, Γ, Β2, Προϊστάμενος ΕΥΔ
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