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Τεχνικές Οδηγίες για την Ιστοσελίδα της Επιχείρησης 

Oι Επιχειρήσεις - Δικαιούχοι της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που 
επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία - “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 είναι υποχρεωμένοι να σηματοδοτήσουν στην Ιστοσελίδα 
τους, την Επιχορήγηση που λαμβάνουν από τη Δράση ΑΝΑΣΑ ΙΙ με τη συνδρομή του 
Διαρθρωτικού Ταμείου / Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ε.Ε., για την 
ενημέρωση των πολιτών.  
Η απαίτηση προκύπτει από την Πρόσκληση της Δράσης. Αποδεικτικά στοιχεία ανάρτησης 
ενημερωτικού σημείου στην Ιστοσελίδα πρέπει να υποβληθούν με το Αίτημα Καταβολής 
Ενίσχυσης στο ΠΣΚΕ. 

Στην Ιστοσελίδα πρέπει να αναρτηθεί εικονίδιο (banner) ή ό,τι αντίστοιχο, σε εμφανή θέση πρώτης 
σελίδας, περιλαμβάνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, κατ΄αναλογία των οδηγιών για τη δημιουργία 
Αναμνηστικής Πινακίδας – Αφίσας. Εναλλακτικά, μπορεί να αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα η Αφίσα 
που δημιουργήθηκε από την Επιχείρηση (βλ. Οδηγίες για τη δημιουργία Αφίσας), σε 
κατάλληλο μέγεθος. 

Υποστηρικτικά παρέχονται τα παρακάτω στοιχεία (σήματα , κείμενο) : 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η επιχείρησή μας που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, χρηματοδοτείται από 

τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από 

τον Covid-19 στη Θεσσαλία – “ΑΝΑΣΑ ΙΙ”» του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Η Δράση «ΑΝΑΣΑ ΙΙ» στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης των πολύ μικρών και μικρών 

επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης κεφαλαίου 

κίνησης για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 

της πανδημίας Covid-19. 
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Για όσους διαθέτουν ξενόγλωσση έκδοση: 

Τhe enterprise FASOLAKI IKE M.DIORINOU with headquarters in the Region of Thessaly,  was co-financed
by the European Regional Development Fund (ERDF) of the European Union (ΕΕ) for the 
implementation of its project under the Action “"Support micro and small enterprises affected by Covid-
19 in Thessaly “ under the framework of the Operational Program «Thessaly» 2014-2020.  

The Action is aimed at empowering micro and small enterprises in the Region of Thessaly 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…………………………………………………….. (100% public expenditure). 
The Action is co-financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund. 
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