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ΘΕΜΑ: Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88 «Ε-

νίσχυση 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 Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

έχοντας υπόψη: 

1. Την με αριθμό C(2018) 8853 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10174 final/18-12-

2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014 – 2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Τα-

μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στό-

χου «Επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 

2014GR16M2OP014). 

2. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 137675/EΥΘΥ1016/ 19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/ 31-12-2018) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-

10-2016 (ΦΕΚΒ’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση 

της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31-7-2015 (ΦΕΚΒ΄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 αποτελε-

σμάτων αξιολόγησης πράξεων». 

3. 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 γρα-

πτή διαδικασία, με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλο-

γής της Δράσης 3α.4.2 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε 

τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης». 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 300/22-1-2020 Πρόσκληση τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση 

επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Ε-

ξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο 

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

2020. 

5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 10210/13.02.2020 Εισήγηση της Διαχειριστικής Έργων 

Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομικής Συμβουλευτικής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΕΣΜ-

ΟΣ ΑΜΘ), για την ανάρτηση καταλόγου με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Πρό-

σκλησης. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

 

 

                                                        ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
                                                                  Ευρωπαϊκό Ταμείο 

                                                                  Περιφερειακής Ανάπτυξης 
 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Ταχ. Δ/νση:     Ηροδότου 28 

Ταχ. Κώδικας : 691 32,  Κομοτηνή 

Πληροφορίες:  Ι. Κεσανλής 

Τηλέφωνο:      2531352332  

Fax:                2531352350 

Email :            ikessanlis@mou.gr  

 

 

 

 

 

                      Προς:   

 

 

 

                      

Ημερομηνία: 21/02/2020 

Α.Π.: 967 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

mailto:ikessanlis@mou.gr
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6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου /14.02.2020 Εισήγηση της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Α.Μ.Θ. 

για την ανάρτηση καταλόγου με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις της Πρόσκλησης 

ΑΜΘ88 «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περι-

φερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανα-

τολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

Εγκρίνει 

τον κατάλογο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής 

Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανατολική Μα-

κεδονία και Θράκη» 2014-2020, προκειμένου να διευκολυνθούν οι επενδυτές.  

 

 Ο Περιφερειάρχης  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
 

 
Χρήστος Μέτιος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνημμένα 

Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Πρόσκλησης ΑΜΘ88. 
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Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

 

Α. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

1. Επιτρέπεται ως επαγγελματική έδρα για το επενδυτικό σχέδιο, η οικία του δυνητικού 

δικαιούχου; 

Απάντηση: Επιτρέπεται η δήλωση ως επαγγελματική έδρα της επιχείρησης ως οικία 

του δυνητικού δικαιούχου με τον όρο ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν περιλαμβάνει κτιρι-

ακές δαπάνες (κατηγορία δαπανών Α.1). 

 

2. Ατομική επιχείρηση έχει διακόψει τη λειτουργία της  και θέλει να κάνει έναρξη ως 

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, είναι επιλέξιμη για τη Δράση; 

Απάντηση: Ναι με την προϋπόθεση ότι δεν αποτελεί επανέναρξη της επιχειρηματικής 

του δραστηριότητας. 

 

3.  Είναι επιλέξιμες οι εταιρείες spinoff; 

Απάντηση: Οι εταιρείες spinoff δεν είναι επιλέξιμες σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

Πρόσκληση της Δράσης. 

 

Β.ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

4.  Για πόσα έτη θα πρέπει να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά για το κριτήριο 3 (ε-

παγγελματική εμπειρία)  ώστε να λάβει το επενδυτικό σχέδιο τη μέγιστη βαθμολογία; 

Απάντηση: Για το κριτήριο 3 αναφορικά με την Επαγγελματική εμπειρία θα πρέπει να 

προσκομισθούν τα σχετικά δικαιολογητικά σε βάθος πενταετίας για κάθε εταί-

ρο/μέτοχο. 

 

5. Για πόσα έτη θα πρέπει να προσκομισθούν δικαιολογητικά για το κριτήριο 5 (Διάρ-

κεια ανεργίας) ώστε να λάβει το επενδυτικό σχέδιο μέγιστη βαθμολογία; 

Απάντηση: Για το κριτήριο 5 που αφορά στην Διάρκεια ανεργίας θα πρέπει να προ-

σκομισθούν σχετικά δικαιολογητικά έως και ένα χρόνο πριν την καταληκτική υποβολή 

των αιτήσεων χρηματοδότησης (πχ κάρτα ανεργίας ή βεβαίωση αρμόδιου Φορέα.) 

 

6. Τι θα δηλωθεί στο πεδίο 6 του εντύπου Ι.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ σχετικά με τις άδειες που θα χρειαστεί η επιχείρηση; 

Απάντηση: Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 της Αναλυτικής Πρόσκλησης δεν είναι α-

παραίτητη η προσκόμιση άδειας λειτουργίας. 

 

7. Αν μία επιχείρηση ιδρυθεί μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης και έχει εισφέρει 

στο εταιρικό της κεφάλαιο ήδη την ιδιωτική συμμετοχή που απαιτείται σύμφωνα με 
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την Πρόσκληση, είναι επιλέξιμη για τη Δράση; Και αν ναι, ποια δικαιολογητικά πρέπει 

να προσκομισθούν ανάλογα με τη νομική της μορφή; 

Απάντηση: Εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που θέτει η Πρόσκληση, και ο 

τρόπος κάλυψης της ιδίας συμμετοχής είναι μέσω της καταβολής/αύξησης του εταιρι-

κού της κεφαλαίου τότε θα πρέπει να προσκομισθούν ανάλογα με την νομική μορφή 

της επιχείρησης:         

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.):  

 Καταστατικό της εταιρείας ή / και τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας για 

την καταβολή/αύξηση του κεφαλαίου τα οποία φέρουν τη θεώρηση του αρμόδιου 

φορέα στο οποίο έχουν κατατεθεί (πρέπει να αναγράφεται ρητά ο σκοπός της κατα-

βολής/αύξησης του κεφαλαίου). 

 Βεβαίωση μεταβολών από Γ.Ε.ΜΗ. 

 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό όψεως 

της εταιρείας, για καταβολή ή αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου. 

 Κίνηση του λογαριασμού όψεως έως την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής, και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προη-

γούμενου μήνα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματο-

δότησης. 

 Σε περίπτωση που ο φορέας τηρεί διπλογραφικά βιβλία, κίνηση (καρτέλες) των λο-

γαριασμών 40 και 43 στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση. 

Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.):  

 Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Μετόχων/Εταίρων για την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. (πρέπει να αναφέρεται ρητά ο σκο-

πός).  

 Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου (για τις Α.Ε.) για την πιστοποίηση της κατα-

βολής του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 Αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο Τραπεζικό λογαριασμό όψεως 

της εταιρείας. 

 Κίνηση του λογαριασμού όψεως έως την προηγούμενη ημέρα πριν την ημερομηνία 

ηλεκτρονικής υποβολής, και όχι προγενέστερη της τελευταίας ημέρας του προη-

γούμενου μήνα πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματο-

δότησης. 

 Κίνηση (καρτέλες) των λογαριασμών 40 και 43 στη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυσή 

τους. 

 
 

8. Αιτήματα προσθήκης επιπλέον ΚΑΔ, στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙ-

ΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)». 

Απάντηση: Σε συνέχεια τεκμηριωμένων αιτημάτων, εγκρίνεται η προσθήκη των ακό-

λουθων ΚΑΔ στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)», η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά την 1η Τροποποίηση της 

Πρόσκλησης. 

93.1             Αθλητικές δραστηριότητες 

93.11          Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.11.10      Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων 

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, α-

ντισφαίρισης κλπ 

93.11.10.02 Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ 

93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) 

93.11.10.04 Υπηρεσίες πίστας "καρτ" 

93.11.10.05 Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ 

93.13          Εγκαταστάσεις γυμναστικής 

93.13.1       Υπηρεσίες γυμναστηρίων 

93.13.10     Υπηρεσίες γυμναστηρίων 

93.13.10.01 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιό-

γκα κλπ) 

93.13.10.02 Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής. 
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Κοινοποίηση: 
• Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ, firbas@mnec.gr  

• Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, stateaid_unit@mnec.gr 
• Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 

spa@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), scos@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), siss@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), eyssaap@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, sec.ops@mnec.gr  
• ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 
• Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ), hellaskps@mnec.gr  
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, esubpde@mnec.gr  
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
- Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ, periferiarxis@pamth.gov.gr  
- Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως ΑΜΘ, ektelestikos@pamth.gov.gr  

- Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, 
gappy@pamth.gov.gr  

- Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
dianap@pamth.gov.gr  
- Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), 
panmpots@pme.duth.gr,  
petrossoukoulias@gmail.com  

• Επιμελητήρια Περιφέρειας ΑΜΘ (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών τους) 
- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), keeuhcci@uhc.gr, ebex@otenet.gr  
- Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, info@rodopicci.gr, proedros@rodopicci.gr  
- Επαγγελματικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης,info@everodopi.gr, 
gravanisanton@gmail.com  
- Επιμελητήριο Δράμας, ccidrama@dramanet.gr  
- Επιμελητήριο Έβρου, epimevro@otenet.gr, marketing@evroschamber.gr  

- Επιμελητήριο Καβάλας, info@chamberofkavala.gr  
- Επιμελητήριο Ξάνθης, ebex@otenet.gr  
- Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, oeeam2@otenet.gr, 
oee2pt@oe-e.gr  
- Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, oee1pt@oe-e.gr  

- ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, geoteeam@otenet.gr  

- ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Θράκης, thraki@geotee.gr  
- ΤΕΕ –Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, teeam@tee.gr  
- ΤΕΕ – Τμήμα Θράκης, tee_thrace@tee.gr  
• Φορείς επιχειρηματικότητας (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών τους) 
- Σύνδεσμος Εξαγωγέων, info@seve.gr, si@seve.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, info@sbe.org.gr, i.stavrou@sbbe.gr, georgiou@sbbe.gr  
- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, info@sev.org.gr  

- Σύνδεσμος Βιοτεχνικών-Βιομηχανιών Έβρου, info@sbbevros.gr  
- Σύνδεσμος Βιοτεχνικών-Βιομηχανιών Ξάνθης, sbbx@otenet.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών-Βιοτεχνικών Ροδόπης, sbbnr@otenet.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Βιοτεχνών Ανατολικής Μακεδονίας, sbam1974@gmail.com  
- Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), info@grhotels.gr, info@alexbh.gr  
- Συνδέσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), info@sete.gr,  
thracehoteliers@otenet.gr, amitzalis@lucyhotel.gr  

- Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE), 
gsevee@gsevee.gr, info@gsevee.gr, oebese@hotmail.gr  

- Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), info@sepe.gr, ysirros@sepe.gr,  
paparidou@sepe.gr,  
• Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΦΕΠΑΕ), amaksi@efepae.gr   

- Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ), info@desm-os.gr 
 
Εσωτερική διανομή: 
• Προϊστάμενος ΕΥΔ 
• Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 και Γ   
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