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Ημερομηνία, 8-10-2021 

Α.Π.: 5078 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
ΘΕΜΑ: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια 
Καινοτομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 4228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005 

2. Την υπ' αριθ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με 
την επικύρωση του αποτελέσματος των εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, για την ανάδειξη των 
περιφερειακών αρχών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, 

3. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12-2014) για την Διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και 
ειδικότερα το άρθρο 13 παρ. 7η , όπως ισχύει. 

4. Το Νόμο 4605/2019 και ειδικότερα το άρθρο 26 για την τροποποίηση των διατάξεων του 
Νόμου 4314/2014, 

5. Την υπ. αριθμ. 32677/ΕΥΘΥ 332/23.03.2015 (ΦΕΚ 716/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση, 
με θέμα «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 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.  
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7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 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 Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.  

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 τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης 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). H Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό 
C(2016)8434 final/19.12.2016 «Υπόθεση κρατικής ενίσχυσης αριθ. SA. 46230 (2016/N) - 
Ελλάδα – Τροποποίηση του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα (2014 – 2020) 
για την περίοδο 2017 - 2020. 

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (O.J ΕΕ L 187/1 της 26.6.2014) 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. 

11. Τον Κανονισμό  (ΕΕ) 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας  

12. Την 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]. 

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. Τον Ν. 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 & 40.  

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».  

16. Την με Α.Π. 48087/ΕΥΚΕ5479/26.04.2017 εγκύκλιος της ΕΥΚΕ με θέμα: «Περιγραφή 
διαδικασιών, Ροών εργασίας και Ρόλων προς τους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση 
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

17. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική 
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση 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 
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δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων»,  

18. Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης 
κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει. 

19. Την 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. 

20. 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).  

21. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-7-2010), όπως ισχύει. 

22. Την με αριθμό C(2018) 8828 final / 12-12-2018 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τροποποίηση της Εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10167 για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 
Μακεδονία» 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 2014GR16M2OP002). 

23. Την με αρ. πρωτ. 5589/12-10-2018 απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία 
και τα κριτήρια επιλογής για τη δράση.  

24. Την υπ' αριθ. 5796/24-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα: 
«Ορισμός του «ΕΦΕΠΑΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις 
Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 

25. Η με αρ. πρωτ. 24712/EYKE 230/3-3-2020 Εγκριτική Επιστολή Πρόσκλησης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. 

26. Η με αρ. πρωτ. 1480/9-3-2020 Πρόσκληση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΑΔΑ:937Σ7ΛΛ-1ΚΣ) όπως ισχύει, 

27. Την με αρ. πρωτ. 3106/15-6-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα: «Έγκριση συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την πρόσκληση «Επενδυτικά Σχέδια 
Καινοτομίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020» στο 
πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. 

28. Την με αρ. πρωτ. 6430/3-12-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» 
του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  

29. Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και τον συνημμένο πίνακα κατάταξης για τη Δράση 
«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  

30. Την με αρ. πρωτ. 4776/24-9-2021 εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» για την αποδοχή και έγκριση του 
πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Δράσης «Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας» του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020». 

31. Την με αρ. πρωτ. 4820/27-9-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα «Αποδοχή και έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης της Δράσης 
«Επενδυτικά σχέδια καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.» 
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Αποφασίζει 

 

Την απόρριψη εξήντα δύο (62) πράξεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα του Παρατήματος 
της παρούσας, τα οποία βάσει των Πρακτικών (Α/Α 29 του προοιμίου) της Επιτροπής Αξιολόγησης 
και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτών (Α/Α 31) του προοιμίου), δεν θεμελιώνουν δικαίωμα 
υπαγωγής στη Δράση κατόπιν της αξιολόγησης, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 και τα παραρτήματα 
VI και VII του οδηγού της δράσης. 

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα,  έχουν τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά αυτής, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
Κρατικών Ενισχύσεων, προς την ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ/τον ΕΦΕΠΑΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στο δικτυακό 
τόπο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ (www.pepkm.gr). 

Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση 
χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του. 

 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΦΕΠΑΕ – ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πίνακας απορριφθεισών προτάσεων 
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Κωδικός 
Πρότασης

Τίτλος Πράξης

ΚΜΡ6-0068380                  «Ανάπτυξη Έξυπνου Κτιρίου σε Έξυπνη Πανεπιστημιούπολη με χρήση τεχνολογιών IoT -Smart Buildings within Smart Campuses - SBSC»

ΚΜΡ6-0069910                  Υπηρεσίες Ανάπτυξης Πράσινων Eνεργειακά Αυτόνομων Κοινοτήτων

ΚΜΡ6-0069916                  Διαδραστικές Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας για τη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών και της Ρομποτικής

ΚΜΡ6-0071742                  Ευφυή Αθλητικά Ενδύματα

ΚΜΡ6-0072430                  Μη καταστρεπτική διάγνωση φθορών αυτοιάσιμου σκυροδέματος με τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπισης και τομογραφίας

ΚΜΡ6-0076940                  EMBNOESIS - Ετοιμοπαράδοτοι νοήμονες ΝΒ-ΙοΤ αισθητήρες για τον κατασκευαστικό κλάδο

ΚΜΡ6-0077093                  Ανάπτυξη και λειτουργία τεχνολογικών εφαρμογών προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ – GoBike

ΚΜΡ6-0077202                  MARS2052 - ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ 

ΚΜΡ6-0077905                  Αμπελουργία Ακριβείας με χρήση Πολλαπλών Αισθητήρων και Εναέριας Ρομποτικής

ΚΜΡ6-0078014                  

Χρήση 3d Τεχνολογιών (3d scanning - 3d printing) για την Ανακατασκευή Αρχαίων και Πρώιμων Μουσικών Οργάνων, με μεθόδους ταχείας προτυποποίησης και 
ανάστροφης μηχανικής. Ανάπτυξη state-of-the-art διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για φορητές συσκευές (Android και iOS smartphones / tablets), με χρήση 
τεχνολογίας επαυξημένης - εικονικής πραγματικότητας γύρω από τα αρχαία μουσικά όργανα, με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, σύγχρονες ηχογραφήσεις 
αρχαίων μουσικών κομματιών, οπτικοακουστικό περιεχόμενο παρουσίασης και διδασκαλίας αρχαίων μουσικών οργάνων. 

ΚΜΡ6-0078501                  
Ανάπτυξη εφαρμογής προσδιορισμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγής προϊόντων αγροδιατροφής σε πραγματικό χρόνο και υποστήριξης 
σχημάτων πιστοποίησης 

ΚΜΡ6-0078831                  Έξυπνα Ψυγεία με χρήση τεχνολογιών IoT - SmartFridge

ΚΜΡ6-0078840                  
Envi4Travel: Ψηφιακή πλατφόρμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών και κλιματικών δεικτών που επηρεάζουν τις δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού στην 
ΠΚΜ

ΚΜΡ6-0078938                  
Υμνωδός -Αναγνώριση και άμεσος χαρακτηρισμός πολιτιστικών τεκμηρίων για την εκπαίδευση και την προβολή της Βυζαντινής Μουσικής με χρήση τεχνητής 
νοημοσύνης" 

ΚΜΡ6-0078956                  Πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της τουριστικής κίνησης

ΚΜΡ6-0079398                  Αξιοποίηση αποβλήτων βιομηχανίας επεξεργασίας μαρμάρου για την παραγωγή επαγγελματικών δώρων με 3D εκτύπωση

ΚΜΡ6-0079459                  Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός εικόνων εμβρύων για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής όρασης

ΚΜΡ6-0079500                  Ανάπτυξη πλατφόρμας ευφυούς σχεδιασμού και βέλτιστης ανάλυσης δοχείων πίεσης

ΚΜΡ6-0081362                  "REvalue: Καινοτόμα πλατφόρμα Έξυπνης Αποτίμησης Ακινήτου"

ΚΜΡ6-0082081                  Πλατφόρμα Δυναμικών Διαφημίσεων & Κρατήσεων Ξενοδοχείων με Τεχνητή Νοημοσύνη

ΚΜΡ6-0082083                  
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα υπηρεσιών στάθμευσης σε εμπορικούς χώρους με χρήση τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων και Επαυξημένης 
Πραγματικότητας 

ΚΜΡ6-0082086                  Πλατφόρμα Μικτής Πραγματικότητας για την εικονική συμμετοχή του κοινού σε εκδηλώσεις θεάματος

ΚΜΡ6-0082241                  Ευφυές Σύστημα Εκτίμησης, Πρόληψης,  Έξυπνης Διαχείρισης και Αξιοποίησης Βιοαποβλήτων - ΑΕ3νΑΟ

ΚΜΡ6-0082362                  Καινοτόμο Σύστημα Απομακρυσμένης Εμβύθισης σε Υποβρύχια Περιβάλλοντα

ΚΜΡ6-0082416                  BladeWorks: "Πλατφόρμα σχεδίασης και ελέγχου αντοχής και αισθητικής για κοπή προσωποποιημένων λεπίδων"

ΚΜΡ6-0082867                  Καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής για περισσότερο 'πράσινη' ξυλεία

ΚΜΡ6-0083182                  
Ανάπτυξη καινοτόμου, έξυπνου συστήματος τοιχοποιίας μεταβαλλόμενης θερμικής αντίστασης για κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης και συνθηκών θερμικής 
άνεσης

ΚΜΡ6-0085874                  SmartWeed: Ανάπτυξη Έξυπνου Συστήματος διαχείρισης ζιζανίων νέων καλλιεργειών

ΚΜΡ6-0087962                  Βιομηχανική έρευνα για την ανάπτυξη νέας καινοτόμας  διάταξης συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής  ενέργειας με καύση βιομάζας

ΚΜΡ6-0088179                  
Καλλιέργεια και αξιοποίηση αρωματικών/φαρμακευτικών φυτών που αναφέρονται στις γραφές του Αγίου Όρους για τη δημιουργία συμπληρωμάτων διατροφής 
και καλλυντικών» Ακρωνύμιο: AthosHerbs

ΚΜΡ6-0088454                  
 Πρόταση για την δημιουργία ενός καινοτομικού συστήματος αύξησης της ενεργητικής ασφαλείας των επιβατών αυτοκινήτων με την ονομασία  PASS  - 
Passenger’s Active Safety System (ΕΣΑΕ - Ενεργό σύστημα ασφαλείας επιβατών)  που ολοκληρώνει τη συνεργασία όλων των επιμέρους υποσυστημάτων του 
οχήματος και επιτυγχάνει την  έγκαιρη προειδοποίηση του οδηγού για πιθανούς κινδύνους.

ΚΜΡ6-0099681                  Αξιολόγηση και Παραγωγή Γενετικού Υλικού Φαρμακευτικών Φυτών Πλούσιων σε Βιοδραστικά Μόρια με Σύγχρονες Τεχνολογίες Αιχμής

ΚΜΡ6-0109689                  Ανάδειξη της ποιότητας του μελιού της Σιθωνίας μέσα από καινοτόμα βιοδραστική προτυποποίηση

ΚΜΡ6-0115661                  Η Μοναστηριακή διατροφή ως μία νέα πρόταση ευζωίας του σύγχρονου ανθρώπου· μια σύγχρονη προσέγγιση με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων.

ΚΜΡ6-0140563                  Αξιοποίηση φρούτων δεύτερης διαλογής για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΚΜΡ6-0142162                  Πιλοτική παραγωγή καινοτόμου στιγμιαίου χυμού φρούτων με μειωμένη περιεκτικότητα σε σάκχαρα

ΚΜΡ6-0142628                  
Καινοτόμο σύστημα μικροαισθητήρων και προσωποποιημένης πληροφόρησης αγροτών για την πρόγνωση και προστασία οπωροφόρων δέντρων απο παγετό-
FROST-PROTECT

ΚΜΡ6-0154624                  CACC – Πόλεις εναντίον της Κλιματικής Αλλαγής

ΚΜΡ6-0181405                  Ποιοτική και ποσοτική διαχείριση πρώτης ύλης με συστήματα ΙοΤ και ΑΙ.

ΚΜΡ6-0185211                  Βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση μεθοδολογιών τεχνητής νοημοσύνης και στοχαστικής μοντελοποίησης

ΚΜΡ6-0186089                  Βελτιστοποίηση καλλιεργητικών πρακτικών  και ορθολογική χρήση μυκητοκτόνων για την καταπολέμηση της Φαιάς Σήψης στα πυρηνόκαρπα 

ΚΜΡ6-0188884                  
Ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – καινοτόμα προϊόντα και εφαρμογές με βάση τη ρίγανη 
και το ριγανέλαιο

ΚΜΡ6-0205654                  Βελτίωση ανταγωνιστικώς δεικτών καλλιέργειας ακτινιδιάς  δια της υιοθέτησης καινοτομων τεχνικών παραγωγής 

ΚΜΡ6-0219951                  Διασφάλιση Αγροτικής Παραγωγής και Οικοσυστημικών Υπηρεσιών κάτω από το πρίσμα της Κλιματικής Αλλαγής

ΚΜΡ6-0253669                  ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΜΡ6-0253969                  
Προσαρμογή των καλλιεργειών οπωροφόρων δένδρων σε επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο χειμερινό ψύχος, τις θερινές βροχοπτώσεις και το 
νεοεμφανιζόμενο έντομο Halyomorpha halys

ΚΜΡ6-0266159                  ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014 - 2020

ΚΜΡ6-0268372                  Καινοτόμα βιολειτουργικά τρόφιμα και προϊόντα με βάση τα ελληνικά  ενδημικά βότανα και το ακτινίδιο : Ανάπτυξη - Ανάλυση – Χαρακτηρισμός - Αξιοποίηση

ΚΜΡ6-0271254                  "ELECTRIC : rEnewabLe Energy Charging sysTem foR vehICles"

ΚΜΡ6-0277783                  CityHero - Πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων πληθοπορισμού για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και των μεταφορών

ΚΜΡ6-0280070                  Ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας διαχείρισης του αποτυπώματος άνθρακα αξιοποιώντας τεχνολογίες Blockchain 

ΚΜΡ6-0281422                  IoTV - ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΥΦΥΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΓΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΚΜΡ6-0281539                  ΑΝΑΠΤΥΞΗ Β2Β ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  -Recharge it as a Service

ΚΜΡ6-0281571                  Αυτόνομο ηλιακό φωτοκαταλυτικό σύστημα αδρανοποίησης υγρών επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

ΚΜΡ6-0284680                  
Ανάπτυξη ενός συστήματος συλλογής μοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση ποιότητας στην αλυσίδα αξίας του επιτραπέζιου 
σταφυλιού – GraDA

ΚΜΡ6-0286157                  Πλατφόρμα συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων τουρισμού

ΚΜΡ6-0286537                  Αξιοποίηση κλαδεμάτων ροδακινιάς και άλλων οπωροφόρων για την κάλυψη τοπικών ενεργειακών αναγκών (ΕΝΕΡΚΛΑΔ)

ΑΔΑ: 6ΠΙΓ7ΛΛ-ΛΩΟ



ΚΜΡ6-0287505                  
Βελτίωση του δείκτη εξαγωγών προϊόντων ροδάκινου και βερίκοκου με βελτιστοποίηση της γραμμής παραγωγής τους κ μείωση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος αυτών

ΚΜΡ6-0290550                  Ανάπτυξη ρομποτικού μηχανήματος ψησίματος και αυτόματης κοπής γύρου

ΚΜΡ6-0292101                  ΠΑΠΙΛΙΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑ. ΗΛΙΑΣ

ΚΜΡ6-0292416                  Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για βελτιστοποίηση της ποιότητας αποθηκευμένων Σιτηρών

ΚΜΡ6-0292520                  Καινοτόμο Σύστημα Ασφαλούς Πλοήγησης Ηλεκτρικών Ποδηλάτων & Πατινιών

ΑΔΑ: 6ΠΙΓ7ΛΛ-ΛΩΟ
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