
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
 

Θεσσαλονίκη, 27-5-2022 
Αριθμ. Πρωτ. 2593 

 

Ορθή επανάληψη 27-5-2022 

Ως προς το θέμα και την επισύναψη 
των αποτελεσμάτων 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Απόφαση έγκρισης πρακτικού επιτροπής και αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων 
επί της υπ’ αρ. 1629/8-4-2022 απόφασης με θέμα: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της 
RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

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. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου». 

3. Ο Κανονισμός (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 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, όπως ισχύει.  

4. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (O.J ΕΕ L 
352/1 της 24.12.2013) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De 
Minimis). 

5. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό 
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 
final/23.05.2014.  

6. H 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 
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και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 2014GR16M2OP002), 

7. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί 
καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 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 των δεδομένων.  

8. Ο Νόμος 4314/2014 (Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014?2020) (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), 
όπως ισχύει.  

9. Ο 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.  

10. H υπ' αριθ. 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 δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», 

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

12. 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».  

13. Η 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».  

14. Το άρθρο 13, παρ. 7ε του Ν. 4314/20014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. 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». 

16. Η υπ’ αρ. 5589/12-10-2018  απόφαση έγκρισης γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής 
Παρακολούθησης του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, με την οποία εγκρίθηκαν η 
εξειδίκευση, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης. 

17. Το με Α.Π. 74668/EYKE1312/5-7-2021 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης 
επί σχεδίου πρόσκλησης για τη δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα  δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας 
της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».  

18. Την υπ΄αριθμ. 4310/01-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ6Ζ7ΛΛ-19Υ) Απόφαση με θέμα: Πρόσκληση 
«Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα 
δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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19. Την υπ΄αριθμ. 1628/8-4-2022 Απόφαση με θέμα: Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων 
στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5088 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»  

20. Την υπ΄αριθμ. 1629/8-4-2022 Απόφαση με θέμα: Απόρριψη Πράξεων Κρατικών 
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και 
ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της 
RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

21. Την υπ΄αριθμ. 1756/14-4-2022 απόφαση με θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης 
Ενστάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».  

22. Το 1ο πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση ανέργων 
για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους 
τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020». 

23. Την με αρ. πρωτ. 2582/27-5-2022 εισήγηση της προϊσταμένης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» για την αποδοχή πρακτικού της 
επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση ανέργων για 
αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στους 
τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π. 
«Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020. 

Αποφασίζει 

Την αποδοχή και έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που 
συγκροτήθηκε με την με  αρ. πρωτ. 1756/14-4-2022 απόφαση για τη Δράση «Ενίσχυση 
ανέργων για αυτοαπασχόληση και ίδρυση νέων επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν 
στους τομείς προτεραιότητας της RIS3 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».  

Σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό: 

1. Έγιναν αποδεκτές (3) αιτήσεις ένστασης πράξεων με κωδικούς έργων που 
αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του Παρατήματος της παρούσας, οι οποίες βάσει των 
Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων αξιολογούνται θετικά και 
παραπέμπονται προς ένταξη. 

2. Απορρίφθηκαν πέντε (5) αιτήσεις ένστασης πράξεων με κωδικούς έργων που 
αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του Παρατήματος της παρούσας, βάσει των Πρακτικών 
της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων. 

 
Ο ΕΦΕΠΑΕ να ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση 
ένστασης έχει αξιολογηθεί. 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ 
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Κοινοποίηση: 

ΚΕΠΑ - ΑΝΕΜ 
 

 

 

Πίνακας 1 

Εγκεκριμένες Αιτήσεις Ενστάσεων 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΚΜΕ8-0458701 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2 ΚΜΕ8-0465669 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3 ΚΜΕ8-0466314 ΓΕΡΜΑΝΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

 

Πίνακας 2 

Απορριφθείσες  Αιτήσεις Ενστάσεων 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1 ΚΜΕ8-0457638 ΑΓΚΟΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

2 ΚΜΕ8-0465957 ΑΓΚΟΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 

3 ΚΜΕ8-0464266 ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΚΜΕ8-0466031 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ STARDUST 

5 ΚΜΕ8-0467196 ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
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