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ΘΕΜΑ: Απόρριψη Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υ-
ποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά 
προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 
3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ88/4124). 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

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.  Το Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως ισχύει. 

3.  Την αριθ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ) για 

την… επικύρωση των αποτελεσμάτων των ….περιφερειακών εκλογών … 2019 και ανακήρυξης …… Περιφερειάρ-

χη….της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…. 

4.  Το από 30/08/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

5.  Την με αριθμό C(2014) 3542/23-05-2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής 

Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001). 

6.  Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 

των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρημα-

τικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» ( Α΄68). 

7.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.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 

(De Minimis) (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013). 

8.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της 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 Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
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ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

και για την κατάργηση του υπ. αριθ. 1083/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. 

9.  Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αριθ. 1080/2006 Κανονι-

σμού του Συμβουλίου. 

10. Ο Κανονισμός (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 Ένω-

σης, 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. 

11. 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 λεπτο-

μέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετι-

κά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοι-

νωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

12. 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). 

13. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 όπως ισχύει. 

14. Την με α.π. 137675/EΥΘΥ1016/ 19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/ 31-12-2018) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικα-

τάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚΒ’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροπο-

ποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚΒ΄1822) υπουργικής απόφασης «Εθνι-

κοί 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». 

15. Το με α.π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25-11-2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης 

και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο πλαίσιο του 

Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την Απασχόληση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

16. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και ειδικότερα το 

εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων. 

17. Τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων [Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 20-05-2003]. 

18. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 3357/ΕΥΣ/1338/27-01-2011 «Στοιχεία συστήματος για τον 

έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

19. Την με α.π. 48087/ΕΥΚΕ5479/26-04-2017 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή διαδικασιών, Ροών εργασίας 

και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική πε-

ρίοδο 2014-2020». 
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20. Την με α.π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/21-12-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 2784) με θέμα «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων 

και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋ-

πολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμ-

φωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014». 

21. Την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου 32674/ΕΥΘΥ330/23-03-2015 (ΦΕΚ 714/Β/24-04-2015) με την 

οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα 

με το άρθρο 7 του N. 4314/2014 και αντικατάστασης της αριθμ. 41543/278/Γ΄ΚΠΣ / ΚΥΑ/8-12-2000(ΦΕΚ 1501/Β΄) 

κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει. 

22. Το Νόμο 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 

προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 137Α/13-09-2017) 

και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40. 

23. Την με αριθμό C(2020) 4705 final / 07-07-2020 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροπο-

ποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10174 final/18-12-2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του 

Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 για στήριξη από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου 

«Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP014) όπως τροποποιείται 

και ισχύει κάθε φορά. 

24. Την με α.π. 4267/01-09-2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ με θέμα « Πρόταση τροποποίησης απόφασης ορισμού 

ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα για δράσεις Επιχειρηματικότητας του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 

2014 – 2020 και η με αριθμό πρωτοκόλλου 4285/02-09-2020 σύμφωνη γνώμη του ΕΦΕΠΑΕ. 

25. Την με α.π. 1623/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΚΟ7ΛΒ-Α3Δ/ΦΕΚ1249/Β/12-04-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με θέμα: «Ορισμός του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμμα-

τος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 και ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για δράσεις ενίσχυ-

σης της επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) και προώθησης στην απασχόληση (ΕΚΤ)», όπως τροποποιείται και ισχύει 

κάθε φορά. 

26. Την από 06-06-2019 Επιχειρησιακή Συμφωνία μεταξύ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

και του Νόμιμου Εκπροσώπου του ΕΦΕΠΑΕ για την άσκηση των καθηκόντων διαχείρισης από τον ΕΦΕΠΑΕ που 

του έχουν ανατεθεί με την με αρ. πρωτ. 1623/03-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΟΚΟ7ΛΒ-Α3Δ/ΦΕΚ1249/Β/12.04.2019) Απόφα-

ση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

27. Την από 09-07-2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 με την οποία εγκρίθηκε το 5ο Έγγραφο Εξειδίκευσης της Εφαρμογής. 

28. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5977/12-12-2019 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, η οποία ελήφθη με την 19η γραπτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκε η 

μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της Δράσης 3α.4.2 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, 

κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης». 

ΑΔΑ: ΨΜΝΤ7ΛΒ-ΖΡΧ
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29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6009/13-12-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΜΘ με θέμα «Αίτημα εξέτασης σχεδίου 

Πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων για την Ενίσχυση ίδρυσης επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» όπου ζητείται από την ΕΥΚΕ η σύμ-

φωνη γνώμη της. 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 135221/ΕΥΚΕ2393/27-12-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύ-

σεων - ΕΣΠΑ «Έκφραση γνώμης για Σχέδιο Πρόσκλησης». 

31. Την με αρ. πρωτ. 300/22.01-2020 (ΨΞΘ17ΛΒ-Κ7Ο) Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυ-

ση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδί-

κευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020 (ΑΜΘ88). 

32. Την με αρ. πρωτ. 1562/24.03.2020 (ΨΔ7Μ7ΛΒ-7Θ6) Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής 

επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περι-

φερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

33. Tην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ A’ 64 - 14.03.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”. 

34. Tην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) (ΦΕΚ Α’ 75 – 30.03.2020) “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας 

του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. 

35. Την με αρ. πρωτ. 1829/10.04.2020 (Ρ5ΒΡ7ΛΒ-Υ0Χ) Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής 

επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περι-

φερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

36. Την με αρ. πρωτ. 2770/12.06.2020 (Ψ4ΘΖ7ΛΒ-ΠΒΧ) Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής επενδυτι-

κών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

37. Την με αριθμ. πρωτ. 5848/20.11.2020 επιστολή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης,  ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ., με θέμα: 

“Αίτημα αύξησης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)»”. 

38. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 6226/10-12-2020 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, η οποία ελήφθη με την 23η γραπτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκε η 

τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης (3α.4.2) «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα 

σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» και ειδικότερα η αύξηση του προϋπολογισμού 

στα 18.000.000 €.  

39. Το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό εντάξεων επί της συνολικής χρηματοδότησης του Άξονα 1 (205,47%) του Ε.Π.-

Α.Μ.Θ. 2014-20, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.87453/19.08.2020 (ΦΕΚ 3932/Β/15.09.2020) Υ.Α. και το 

183,54% της συνολικής χρηματοδότησης του Ε.Π.-Α.Μ.Θ. 2014-20. 
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40. Την με αρ. πρωτ. 6227/10.12.2020 (9ΟΨΞ7ΛΒ-Ν86) Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής 

επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περι-

φερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

41. Τις με α.π. 56390/03.06.2020 οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ για την αναθεώ-

ρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 για το έτος 2020. 

42. Την με α.π. 967/21-02-2020 (ΑΔΑ: 6Κ4Ξ7ΛΒ-Ω61) έγκριση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων και παροχή διευκρι-

νήσεων. 

43. Την με αρ. πρωτ. 71/07-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ17Ψ7ΛΒ-Δ5Γ) Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής 

επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περι-

φερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

44. Τις προτάσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο 

της ως άνω πρόσκλησης (ΑΜΘ88/4124) της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Π.Α.Μ.Θ. 

45. Την με α.π. 3936/07-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΕΒΟ7ΛΒ-ΥΕΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα: «Συγκρότηση 

Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσκλησης ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)». 

46. Την αξιολόγηση εκάστης αίτησης χρηματοδότησης όπως καταγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και τη διαμόρφωση των Τεχνικών Παραρτημάτων των θετικά αξιολογημένων πράξεων, κατά 

τη διαδικασία οριστικοποίησης τους, συμπεριλαμβανομένου του Συνολικού Κόστους Πράξης. 

47. Την με α.π. 6460/ΕΥΔ/18-12-2020 (10399/ΕΦΕΠΑΕ/ΔΕΣΜΟΣ/18-12-2020) εισήγηση του πρακτικού αξιολόγησης 

και του πίνακα αξιολόγησης προτάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσκλησης ΑΜΘ88 προς τον Περιφερειάρ-

χη ΑΜΘ. 

48. Την με α.π. 6509/ΕΥΔ/22-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΒΣ7ΛΒ-ΖΕΥ) απόφαση επικύρωσης του πρακτικού της επιτροπής 

αξιολόγησης και του πίνακα αξιολόγησης προτάσεων του Περιφερειάρχη ΑΜΘ. 

49. Την με α.π. 441/27.01.2021 (ΑΔΑ: Ψ82Δ7ΛΒ-ΠΦ7) απόφαση Ένταξη Πράξης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρή-

σεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ88/4124)». 

50. Την με α.π. 492/03.02.2021 (ΑΔΑ: 6Φ9Ι7ΛΒ-0ΞΒ) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα: «Συγκρότηση 

Επιτροπής Ενστάσεων Πρόσκλησης ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)». 

51. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο 

της ως άνω πρόσκλησης. 

52. Το με α.π. 12885/ 18-05-2021, Πρακτικό της Επιτροπής Ενστάσεων των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά 

προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
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53. Την αξιολόγηση εκάστης αίτησης ένστασης, όπως καταγράφεται στα αναλυτικά  Φύλλα Αξιολόγησης, τα οποία 

αποτυπώνονται στο ΠΣΚΕ. 

54. Την με α.π. 2737/28.05.2021 (ΑΔΑ: ΩΑ6Ι7ΛΒ-3ΒΟ) Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με θέμα: "Επικύρωση 

Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Πίνακα Αξιολόγησης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαί-

σιο της Πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προ-

τεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια 

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ88/4124)». 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων είκοσι έξι (26) αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρή-

σεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 

3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ88/4124)», με συνολικό αιτούμε-

νο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 4.068.627,00€. Συγκεκριμένα απορρίπτονται:  

α) Είκοσι (20) αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω μη κάλυψης τυπικών προϋποθέσεων (Έλεγχος Πληρότη-

τας & Επιλεξιμότητας), με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 2.867.125,41€,  

β) Τρεις (3) αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω αιτήσεων που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία χαμη-

λότερης των ορίων της Πρόσκλησης, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 

602.450,46€, και 

γ) Τρεις (3) αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω παραίτησης από τη Δράση, με συνολικό αιτούμενο προϋ-

πολογισμό (δημόσια δαπάνη) 599.051,13€. 

Ο Περιφερειάρχης 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
 

Χρήστος Μέτιος 

 

Συνημμένα: 

 Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Απόρριψης 

Αιτήσεις χρηματοδότησης της Πρόσκλησης υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση 
επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην 
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΜΘ88/4124), που απορρίπτονται:  

α) λόγω μη κάλυψης τυπικών προϋποθέσεων (Έλεγχος Πληρότητας & Επιλεξιμότητας),  

β) λόγω αιτήσεων που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία χαμηλότερης των ορίων της Πρόσκλησης, 

γ) λόγω παραίτησης από τη Δράση. 

Πίνακας αποδεκτών: Με την υποχρέωση ενημέρωσης των δικαιούχων του Παραρτήματος Ι 

 Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) 
Σεβαστουπόλεως 113, 115 26 Αθήνα, info@efepae.gr 

Εσωτερική Διανομή: 

 Προϊστάμενος ΕΥΔ και Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 και Γ 
 Χρονολογικό αρχείο 

mailto:info@efepae.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ii.α) Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων λόγω μη κάλυψης τυπικών προϋποθέσεων (Έλεγχος Πληρότητας & Επιλεξιμότητας) 

A/A Κωδικός Έργου 
Αιτούμενος Επιχορη-

γούμενος Π/Ϋ 
Αιτιολόγηση της Βαθμολογίας 

1 ΑΜΘΕ5-0073112 111.650,56 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

2 ΑΜΘΕ5-0075710 284.939,27 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

3 ΑΜΘΕ5-0071946 272.956,45 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

4 ΑΜΘΕ5-0068664 21.144,50 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

5 ΑΜΘΕ5-0063380 285.000,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

6 ΑΜΘΕ5-0062113 253.151,84 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

7 ΑΜΘΕ5-0073445 119.867,14 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

8 ΑΜΘΕ5-0075777 32.000,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

9 ΑΜΘΕ5-0076123 60.193,14 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

10 ΑΜΘΕ5-0072881 76.146,20 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

11 ΑΜΘΕ5-0067931 22.830,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

12 ΑΜΘΕ5-0076294 222.609,47 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

13 ΑΜΘΕ5-0076223 284.800,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

14 ΑΜΘΕ5-0076140 37.000,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

15 ΑΜΘΕ5-0061633 90.147,38 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

16 ΑΜΘΕ5-0071220 165.000,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

17 ΑΜΘΕ5-0063356 69.297,66 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

18 ΑΜΘΕ5-0063448 272.297,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

19 ΑΜΘΕ5-0061899 21.000,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

20 ΑΜΘΕ5-0073438 165.094,80 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Υποσύνολο: 2.867.125,41  
 
 

ii.β) Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων λόγω αιτήσεων που συγκέντρωσαν συνολική βαθμολογία χαμηλότερης των ορίων της Πρόσκλησης 

A/A Κωδικός Έργου 
Αιτούμενος Επιχορη-

γούμενος Π/Ϋ 
Αιτιολόγηση της Βαθμολογίας 

21 ΑΜΘΕ5-0075941 127.900,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

22 ΑΜΘΕ5-0076159 285.000,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

23 ΑΜΘΕ5-0069971 189.550,46 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Υποσύνολο: 602.450,46  
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iii) Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων λόγω Παραίτησης από τη Δράση 

A/A Κωδικός Έργου 
Αιτούμενος Επιχορη-

γούμενος Π/Ϋ 
Αιτιολόγηση της Βαθμολογίας 

24 ΑΜΘΕ5-0068584 284.790,47 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

25 ΑΜΘΕ5-0073581 284.600,00 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

26 ΑΜΘΕ5-0075841 29.660,66 Σύμφωνα  με το αναλυτικό φύλλο αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου. 

Υποσύνολο: 599.051,13  

Σύνολο: 4.068.627,00  
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