
    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 241.2.1/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 16:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω 
τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., που 
συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22.07.2021 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Ο.Δ.Δ. 579) «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου»  για τον ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ΄ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5.8.2021 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 662) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-07-2021 
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου» (ΥΟΔΔ 579), συγκλήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
4448/20-6-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 
Αποδοχή  και Έγκριση του Πρακτικού 1/7-6-20220 της Επιτροπής Ενστάσεων  της Δράσης 
«Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας 6 του  Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο 
“Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον 
Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”» 
 
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του Δ.Σ., κ.κ.: 
1. Ευστάθιος Σταθόπουλος, Πρόεδρος 
2. Ιωάννης Ευμολπίδης, αντιπρόεδρος 
3. Κωνσταντίνος Θεοδωράκης, μέλος 
4. Ανδρέας Παπαπετρόπουλος, μέλος 
5. Αναστασία Παυλίδου, μέλος 
6. Κωνσταντίνος Τσόγκας, μέλος 
 

Προσήλθαν : ο Διευθυντής του Πράσινου Ταμείου κ. Γεώργιος Πρωτόπαπας, ο Γραμματέας 
του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί σύμβουλοι 
του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Ζαβού Αλεξάνδρα και Μπασιαρίδου Αικατερίνη. 

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Ο Διευθυντής με την αριθμ. πρωτ. 4388/17-06-2022 εισήγησή του έθεσε υπόψη των μελών, 
τα ακόλουθα: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 (A’ 182) και ιδίως τα άρθρα 5 και 6 αυτού, όπως ισχύουν,  
2. Τις διατάξεις του ν. 4280/2014 (Α’ 159) αρ. 28 παρ.33β, όπου ορίζεται ότι τα  

αναπορρόφητα  κονδύλια εξόδων μεταφέρονται στη χρήση του επόμενου έτους, 
εφόσον δεν θα καταβληθούν εντός της τρέχουσας χρήσης, όπως ισχύει,  

3. Την υπ’ αριθ. 181.7/27-5-2020 (ΑΔΑ:9ΣΑ746Ψ8ΑΑ-2ΟΜ) απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του πράσινου Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η έγκριση του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη 
βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 
Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα 
πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και διάθεση πίστωσης ποσού 
31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των αδιάθετων πιστώσεων του 
έτους 2020 το 2021»,  

ΑΔΑ: Ψ4ΛΚ46Ψ844-ΚΜΧ



4. Την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70329/4512/22-7-2021 Απόφαση  του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (τ. Υ.Ο.Δ.Δ 579)  με θέμα «Συγκρότηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/74815/4816/5-8-2021 (Υ.Ο.ΔΔ 662), όμοια απόφαση, 

5. Την υπ’ αριθ. 218.1/18-8-2021 Απόφαση του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου με θέμα 
«Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» (Β’ 3906),  

6. Την υπ΄αριθ. 6418/21-9-2021 (ΑΔΑ 67HΨ46ψ844-ΗΕ5) Απόφαση με θέμα: Έγκριση 
Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης 
και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 
του  Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων 
και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης 
της Π.Ε Αρκαδίας” από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» και 
διάθεση πίστωσης ποσού 31.391.473,90 €, για την υλοποίησή του” με μεταφορά των 
αδιάθετων πιστώσεων του έτους 2020 το 2021», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ.  
9457/20-12-2021 (ΑΔΑ:96ΘΟ46Ψ844-87Ζ) όμοια  Απόφαση.   

7. Την υπ΄αριθμ. 7539/26-10-2021 (ΑΔΑ:9ΣΒ246Ψ844-Β77)  Απόφαση με θέμα: 
Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων για τη Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του  
Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο “Χρηματοδότηση έργων και 
Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού 
ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης 
της Π.Ε Αρκαδίας», 

8. Την   υπ’ αριθ. 226.1/10-11-2021 (ΑΔΑ: 9ΜΜ446Ψ844-8Κ2)  Απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίνεται ο Αναλυτικός 
Προϋπολογισμός του Πράσινου Ταμείου για το έτος 2022, 

9. Την υπ΄αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/121887/2781/20-12-2021 (ΑΔΑ:9ΓΔΓ4653Π8-ΑΨ4)  Απόφαση  
του Υπουργού Π.ΕN. με την οποία εγκρίθηκε ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Πράσινου 
Ταμείου, οικονομικού έτους 2022, 

10. Την υπ΄ αριθ. 231.2/26-01-2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΨ46Ψ844-Ψ67) Απόφαση ΔΣ του Πράσινου 
Ταμείου Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων έτους 2022 του Πράσινου Ταμείου σε 
Χρηματοδοτικά Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες, 

11. Το πρακτικό Νο 1/7-6-2022 της Επιτροπής Ενστάσεων (αριθμ πρωτ. εισερχ. ΠΤ 4388/17-
6-2022) 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

την αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού Νο 1/7-6-2022 της Επιτροπής Ενστάσεων της Δράσης 
«Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα 
προτεραιότητας 6 του  Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο 
“Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 
δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον 
Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας”», σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή γνωμοδότησε την 
απόρριψη των έξι (6) ενστάσεων που κατατέθηκαν για τα επιχειρηματικά σχέδια που 
υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση,  σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής και την 
αιτιολογία που περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα του Πρακτικού, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 
 
 
 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Πίνακας απορριφθεισών προτάσεων  
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1 
ΠΤ21-
0470329  

Δυτική 
 
Μακεδον
ία 

ΚΕΠΑ -
ΑΝΕΜ 

Απορριφθεί
σα 

Η αίτηση 
χρηματοδότησης 
κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς 
δεν υποβλήθηκε 
το σύνολο των 
απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με το 
Παράρτημα I της 
Αναλυτικής 
Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ως εκ 
τούτου δεν 
εξετάστηκε για την 
τήρηση των 
προϋποθέσεων 
συμμετοχής και 
δεν ελέγχθηκαν τα 
κριτήρια 
αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 
κριτήρια). 
Πιο συγκεκριμένα 
δεν υποβλήθηκαν 
τα κάτωθι: 
• Υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 
1599/86 από τον 
νόμιμο 
εκπρόσωπο της 
εταιρείας με το 
γνήσιο της 
υπογραφής 
σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Α στο 

13/5/202
2 

Πληρότητα 
δικαιολογητι
κών 

Αρνητικ
ή 

Απόρρι
ψη 

Η αίτηση χρηματοδότησης 
απορρίφθηκε , καθώς δεν υποβλήθηκε 
το σύνολο των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με το 
Παράρτημα 4 της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης όπως ισχύει. 
Συγκεκριμένα, δεν υποβλήθηκαν τα 
κάτωθι:  
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 
από τον νόμιμο εκπρόσωπο της 
εταιρείας με το γνήσιο της υπογραφής 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Α στο 
Παράρτημα ΙΧ της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης 
- Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των 
επιχορηγήσεων που έχουν λάβει κατά 
το παρελθόν οι συνδεδεμένες και 
συνεργαζόμενες με το φορέα της 
επένδυσης επιχειρήσεις, με το γνήσιο 
της υπογραφής, 
Η επιχείρηση ανάρτησε εκ των 
υστέρων, με την αίτηση ένστασης, τα 
σχετικά δικαιολογητικά, το οποία 
ωστόσο είναι εκπρόθεσμα και δε 
μπορούν να ληφθούν υπόψη, 
σύμφωνα με τη διαδικασία 
αξιολόγησης της Δράσης. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η 
Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται την 
απόρριψη της ένστασης. 

ΌΧΙ 7/6/2022 
Απόρρι
ψη 

ΑΔΑ: Ψ4ΛΚ46Ψ844-ΚΜΧ



Παράρτημα ΙΧ της 
Αναλυτικής 
Πρόσκλησης 
• Υπεύθυνη 
δήλωση Ν. 
1599/86 των 
επιχορηγήσεων 
που έχουν λάβει 
κατά το παρελθόν 
οι συνδεδεμένες 
και 
συνεργαζόμενες 
με το φορέα της 
επένδυσης 
επιχειρήσεις, με το 
γνήσιο της 
υπογραφής, 
σύμφωνα με το 
υπόδειγμα Δ στο 
Παράρτημα ΙΧ της 
Αναλυτικής 
Πρόσκλησης 

ΑΔΑ: Ψ4ΛΚ46Ψ844-ΚΜΧ



2 
ΠΤ21-
0466759 

Δυτική  
Μακεδον
ία 

ΚΕΠΑ -
ΑΝΕΜ 

Απορριφθεί
σα 

Η αίτηση 
χρηματοδότησης 
κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς 
δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη 
βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην 
Πρόσκληση της 
Δράσης (50) 
(βαθμολογία Ε/Σ 
:49,99 μονάδες) 
 
Συγκεκριμένα 
πραγματοποιήθηκ
ε διόρθωση στο 
Κριτήριο 
μελλοντικής 
μείωσης 
εξάρτησης 
επιχείρησης από 
τον "λιγνίτη" από 
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", 
καθώς από τον 
έλεγχο της 
εκτύπωσης 
ενεργών 
δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης 
διαπιστώθηκε ότι 
η επιχείρηση δεν 
διαθέτει ΚΑΔ 
σχετιζόμενο με τη 
λιγνιτική 
παραγωγή. 
Συνεπώς το εν 
λόγω κριτήριο δεν 
βαθμολογείται. 
Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκ
ε διόρθωση στον 

20/5/202
2 

Βαθμολογία 
μικρότερη 
της βάσης 
πρόκρισης 

Αρνητικ
ή 

Απόρρι
ψη 

Η αίτηση χρηματοδότησης 
απορρίπτεται, καθώς δεν 
ικανοποιείται η ελάχιστη βαθμολογία 
των 50 μονάδων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη πρόσκληση στο 
κεφάλαιο 11.2 Διαδικασία 
Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης, 
κατόπιν διόρθωσης του Κριτήριου 
μελλοντικής μείωσης εξάρτησης 
επιχείρησης από τον "λιγνίτη" από 
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", καθώς από τον έλεγχο 
της εκτύπωσης ενεργών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
διαθέτει ΚΑΔ σχετιζόμενο με τη 
λιγνιτική παραγωγή. 
Πιο αναλυτικά η επιχείρηση με 
επωνυμία *********** και κωδικό 
πράξης ΠΤ21-0466759 οριστικοποίησε 
την αίτηση χρηματοδότησης στην εν 
θέματι δράση στις 15/11/2021 3:21:42 
μμ, συνεπώς η βαθμολογία της 
αίτησης υπολογίστηκε σύμφωνα με 
την ισχύουσα κατά την υποβολή της 
αίτησης πρόσκληση (6418/21-9-2021 
ΑΔΑ: 67ΗΨ46Ψ844-ΗΕ5). Σύμφωνα 
λοιπόν με την αρχική πρόσκληση, η 
δραστηριότητα 43 δεν 
συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα με τις 
σχετιζόμενες δραστηριότητες με τη 
λιγνιτική παραγωγή, γ αυτό και 
πραγματοποιήθηκε η σχετική 
διόρθωση στο κριτήριο «μελλοντική 
μείωση εξάρτησης επιχείρησης από 
τον "λιγνίτη"» 
Η δραστηριότητα 43 προστέθηκε στον 
πίνακα με τις σχετιζόμενες 
δραστηριότητες με τη λιγνιτική 
παραγωγή με την Υπ. Αρίθμ. 9457/20-
12-2021 ΑΔΑ: 96ΘΟ46Ψ844-87Ζ 
τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης 
η οποία δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε 

ΌΧΙ 7/6/2022 
Απόρρι
ψη 

ΑΔΑ: Ψ4ΛΚ46Ψ844-ΚΜΧ



κύκλο εργασιών 
για το έτος 2017 
από 15.700,00€ σε 
0€, και στον κύκλο 
εργασιών 
προερχόμενος από 
εργολάβο του 
Ομίλου ΔΕΗ ΑΕ 
από 15.000,00€ σε 
0€, καθώς η 
ημερομηνία 
έναρξης της 
επιχείρησης είναι 
9/8/2017 και το 
έτος 2017 δεν 
αποτελεί 
κλεισμένη κλήση. 
Λαμβάνοντας 
υπόψιν τα 
παραπάνω, η 
βαθμολογία της 
αίτησης 
διαμορφώθηκε 
στις 49,99 
μονάδες. 

ισχύ μεταγενέστερα της 
οριστικοποίησης της αίτησης ΠΤ21-
0466759. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την απόρριψη της 
ένστασης. 

ΑΔΑ: Ψ4ΛΚ46Ψ844-ΚΜΧ



3 
ΠΤ21-
0466757 

Δυτική  
Μακεδον
ία 

ΚΕΠΑ -
ΑΝΕΜ 

Απορριφθεί
σα 

Η αίτηση 
χρηματοδότησης 
κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς 
δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη 
βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην 
Πρόσκληση της 
Δράσης (50) 
(βαθμολογία Ε/Σ : 
49,97 μονάδες) 
Πιο συγκεκριμένα, 
κατόπιν 
διόρθωσης των 
στοιχείων που 
δηλώθηκαν στην 
αίτηση, βάσει των 
υποβεβλημένων 
δικαιολογητικών, 
άλλαξε η 
βαθμολογία των 
κάτωθι κριτηρίων: 
- Διορθώθηκε ο 
Κύκλος Εργασιών 
της Επιχείρησης 
για το έτος 2017 
από 15.000 σε 
15.700, για το έτος 
2018 από 15.000 
σε 15.100 και για 
το έτος 2019 από 
19.800 σε 20.300. 
- Διορθώθηκε ο 
Κύκλος εργασιών 
προερχόμενος από 
προμηθευτή του 
Ομίλου ΔΕΗ για 
Υπεργολάβο, για 
το έτος 2017 από 
15.700 σε 15.000 

20/5/202
2 

Βαθμολογία 
μικρότερη 
της βάσης 
πρόκρισης 

Αρνητικ
ή 

Απόρρι
ψη 

Η αίτηση χρηματοδότησης 
απορρίπτεται, καθώς δεν 
ικανοποιείται η ελάχιστη βαθμολογία 
των 50 μονάδων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη πρόσκληση στο 
κεφάλαιο 11.2 Διαδικασία 
Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης, 
κατόπιν διόρθωσης του Κριτήριου 
μελλοντικής μείωσης εξάρτησης 
επιχείρησης από τον "λιγνίτη" από 
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", καθώς από τον έλεγχο 
της εκτύπωσης ενεργών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
διαθέτει ΚΑΔ σχετιζόμενο με τη 
λιγνιτική παραγωγή. 
Πιο αναλυτικά η επιχείρηση με 
επωνυμία************* και κωδικό 
πράξης ΠΤ21-0466757 οριστικοποίησε 
την αίτηση χρηματοδότησης στην εν 
θέματι δράση στις 15/11/2021 6:31:39 
μμ, συνεπώς η βαθμολογία της 
αίτησης υπολογίστηκε σύμφωνα με 
την ισχύουσα κατά την υποβολή της 
αίτησης πρόσκληση (6418/21-9-2021 
ΑΔΑ: 67ΗΨ46Ψ844-ΗΕ5). Σύμφωνα 
λοιπόν με την αρχική πρόσκληση, η 
δραστηριότητα 43 δεν 
συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα με τις 
σχετιζόμενες δραστηριότητες με τη 
λιγνιτική παραγωγή, γ αυτό και 
πραγματοποιήθηκε η σχετική 
διόρθωση στο κριτήριο «μελλοντική 
μείωση εξάρτησης επιχείρησης από 
τον "λιγνίτη"» 
Η δραστηριότητα 43 προστέθηκε στον 
πίνακα με τις σχετιζόμενες 
δραστηριότητες με τη λιγνιτική 
παραγωγή με την Υπ. Αρίθμ. 9457/20-
12-2021 ΑΔΑ: 96ΘΟ46Ψ844-87Ζ 
τροποποίηση της αρχικής πρόσκλησης 
η οποία δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε 

ΌΧΙ 7/6/2022 
Απόρρι
ψη 
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και για το έτος 
2019 από 20.300 
σε 19.800€. 
- Επιπλέον 
πραγματοποιήθηκ
ε διόρθωση στο 
κριτήριο 4. 
Κριτήριο 
μελλοντικής 
μείωσης 
εξάρτησης 
επιχείρησης από 
τον "λιγνίτη" από 
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", 
καθώς η 
επιχείρηση δε 
διαθέτει 
υφιστάμενο ΚΑΔ 
που να σχετίζεται 
με τη λιγνιτική 
παραγωγή. 

ισχύ μεταγενέστερα της 
οριστικοποίησης της αίτησης ΠΤ21-
0466757. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την απόρριψη της 
ένστασης. 

4 
ΠΤ21-
0453711 

Δυτική 
 
Μακεδον
ία 

ΚΕΠΑ -
ΑΝΕΜ 

Απορριφθεί
σα 

Η αίτηση 
χρηματοδότησης 
κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς 
δεν ικανοποιεί την 
ελάχιστη 
βαθμολογία, 
σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην 
Πρόσκληση της 
Δράσης (50) 
(βαθμολογία Ε/Σ : 
41,71 μονάδες) 
Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκ
ε διόρθωση στο 
Κριτήριο 
μελλοντικής 
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Βαθμολογία 
μικρότερη 
της βάσης 
πρόκρισης 

Αρνητικ
ή 

Απόρρι
ψη 

Η αίτηση χρηματοδότησης 
απορρίπτεται, καθώς δεν 
ικανοποιείται η ελάχιστη βαθμολογία 
των 50 μονάδων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στη πρόσκληση στο 
κεφάλαιο 11.2 Διαδικασία 
Αξιολόγησης – Κριτήρια Αξιολόγησης, 
κατόπιν διόρθωσης του Κριτήριου 
μελλοντικής μείωσης εξάρτησης 
επιχείρησης από τον "λιγνίτη" από 
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", καθώς από τον έλεγχο 
της εκτύπωσης ενεργών 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης 
διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν 
διαθέτει ΚΑΔ σχετιζόμενο με τη 
λιγνιτική παραγωγή. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω η Επιτροπή 

ΌΧΙ 7/6/2022 
Απόρρι
ψη 
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μείωσης 
εξάρτησης 
επιχείρησης από 
τον "λιγνίτη" από 
"ΝΑΙ" σε "ΟΧΙ", 
καθώς από την 
υποβληθείσα 
εκτύπωση ενεργών 
δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης 
προκύπτει ότι η 
επιχείρηση δεν 
διαθέτει 
υφιστάμενη 
σχετιζόμενη 
δραστηριότητα με 
τη λιγνιτική 
παραγωγή. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΛΙΓΝΙΤΗ) 
Λαμβάνοντας 
υπόψιν την 
παραπάνω 
διόρθωση, η 
βαθμολογία της 
αίτησης 
διαμορφώνεται 
στις 41,71 
μονάδες. 

Ενστάσεων εισηγείται την απόρριψη 
της ένστασης. 
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5 
ΠΤ21-
0466215  

Δυτική  
Μακεδον
ία 

ΚΕΠΑ -
ΑΝΕΜ 

Απορριφθεί
σα 

Η αίτηση 
χρηματοδότησης 
κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς 
δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις 
συμμετοχής 
σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 5. 
Δικαιούχοι – Όροι 
&Προϋποθέσεις 
της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ως εκ 
τούτου δεν 
ελέγχθηκαν τα 
κριτήρια 
αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 
κριτήρια). 
Συγκεκριμένα, από 
τον έλεγχο των 
υποβληθέντων 
δικαιολογητικών 
και συγκεκριμένα 
από την εκτύπωση 
ενεργών ΚΑΔ, τις 
επιστολές 
έγκρισης 
εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος 
ανάληψης 
λειτουργίας νέου 
πρακτορείου 
ΟΠΑΠ καθώς 
επίσης και από το 
μισθωτήριο της 
έδρας της 
επιχείρησης στην 
οδό ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
68-72, προκύπτει 

23/5/202
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Επιλέξιμότητ
α φορέα 
επένδυσης 

Αρνητικ
ή 

Απόρρι
ψη 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με το κεφάλαιο 
5. Δικαιούχοι – Όροι &Προϋποθέσεις 
της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Πιο αναλυτικά πό τον έλεγχο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
και συγκεκριμένα από την εκτύπωση 
ενεργών ΚΑΔ, τις επιστολές έγκρισης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης 
λειτουργίας νέου πρακτορείου ΟΠΑΠ 
καθώς επίσης και από το μισθωτήριο 
της έδρας της επιχείρησης στην οδό ΕΛ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 68-72, προκύπτει ότι η 
επιχείρηση εντάσσεται σε οργανωμένο 
ομοιόμορφο δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και 
οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν 
σχετικών συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν 
συνήθως εμπορικά σήματα ή 
διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία 
για την χρήση και τη διανομή αγαθών 
ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, 
Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης 
κλπ.).  Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την απόρριψη της 
ένστασης. 

ΌΧΙ 7/6/2022 
Απόρρι
ψη 
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ότι η επιχείρηση 
εντάσσεται σε 
οργανωμένο 
ομοιόμορφο 
δίκτυο διανομής 
προϊόντων ή 
παροχής 
υπηρεσιών και οι 
οποίες 
εκμεταλλεύονται 
κατόπιν σχετικών 
συμβάσεων άδειες 
εκμετάλλευσης 
δικαιωμάτων 
διανοητικής 
ιδιοκτησίας, που 
αφορούν συνήθως 
εμπορικά σήματα 
ή διακριτικούς 
τίτλους και 
τεχνογνωσία για 
την χρήση και τη 
διανομή αγαθών ή 
υπηρεσιών (π.χ. 
franchising, 
Shopinshop, 
δίκτυο 
πρακτόρευσης 
κλπ.). 
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6 
ΠΤ21-
0459248 

Πελοπον. ΔΕΠ 
Απορριφθεί
σα 

Η αίτηση 
χρηματοδότησης 
κρίνεται μη 
επιλέξιμη, καθώς 
δεν ικανοποιεί 
πλήρως τις τυπικές 
προϋποθέσεις 
συμμετοχής 
σύμφωνα με το 
κεφάλαιο 5. 
Δικαιούχοι – Όροι 
&Προϋποθέσεις 
της Αναλυτικής 
Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ως εκ 
τούτου δεν 
ελέγχθηκαν τα 
κριτήρια 
αξιολόγησης 
(βαθμολογούμενα 
κριτήρια). 
Πιο συγκεκριμένα, 
το συνολικό ποσό 
των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας 
που έχει λάβει στο 
παρελθόν η 
δεδομένη 
επιχείρηση (ενιαία 
επιχείρηση), 
συμπεριλαμβανομ
ένης της ενίσχυσης 
από αυτή τη 
Δράση, υπερβαίνει 
το ποσό των 
200.000 ευρώ 
μέσα σε μία 
τριετία (τρέχον 
οικονομικό έτος 
και τα δύο (2) 
προηγούμενα 
οικονομικά έτη) 

23/5/202
2 

Υπέρβαση 
ορίου de 
minimis 

Αρνητικ
ή 

Απόρρι
ψη 

Η επιχείρηση ***********Σ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
υπέβαλλε στις 23/05/2022 ένσταση 
κατά της απόφασης απόρριψης της 
επενδυτικής πρότασης με κωδικό 
έργου ΠΤ21-0459248. Η επενδυτική 
πρόταση απορρίφθηκε καθώς το 
συνολικό ποσό των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο 
παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση 
(ενιαία επιχείρηση), 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης 
από αυτή τη Δράση, υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000,00 € μέσα σε μία 
τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 
δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) 
πριν από τον χρόνο χορήγησης 
(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) 
του εννόμου δικαιώματος της 
ενίσχυσης. 
Η υπέρβαση του ορίου de minimis 
διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο 
σώρευσης στο ΠΣΣΚΕ και προέρχεται 
από ενισχύσεις που έχει λάβει η ενιαία 
επιχείρηση, μέσω των επιχειρήσεων: 
- ****** ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- **** ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
- Δ******** *******s 
Ο φορέας της επένδυσης επιχείρηση 
δηλώνει, στο πλαίσιο της παρούσας 
ένστασης, μη συνδεδεμένη με την 
επιχείρηση **** ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς η 
σύνδεση μέσω φυσικών προσώπων 
ισχύει μόνο στις περιπτώσεις που 

ΌΧΙ 7/6/2022 
Απόρρι
ψη 
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πριν από τον 
χρόνο χορήγησης 
(έκδοση απόφαση 
ένταξης Πράξης) 
του εννόμου 
δικαιώματος της 
ενίσχυσης. 
Από τον έλεγχο 
στο Πληροφοριακό 
Σύστημα 
Σώρευσης 
Κρατικών 
Ενισχύσεων 
(ΠΣΣΚΕ), προέκυψε 
ότι ο φορέας της 
επένδυσης, μαζί 
με τις 
συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, έχει 
λάβει ήδη 
ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας 
ύψους 200.000,00 
€, οι οποίες 
αθροιζόμενες με 
την ενίσχυση που 
αιτείται βάσει του 
παρόντος 
επενδυτικού 
σχεδίου φθάνει τα 
285.600,00 €.  
Σημειώνεται ότι 
στο ΠΣΚΕ, στην 
Υπεύθυνη Δήλωση 
ΜΜΕ, καθώς και 
των 
επιχορηγήσεων, 
είχε δηλωθεί ως 
συνδεδεμένη 
επιχείρηση η 
ατομική 
επιχείρηση 

δραστηριοποιούνται στην ίδια ή 
όμορη αγορά. 
Η ένσταση καθώς και τα 
επισυναπτόμενα, σε αυτήν, στοιχεία 
εξετάσθηκαν από τον ΕΦ, και 
διαπίστωσε τα κάτωθι: 
1) Ο ατομικός επιχειρηματίας ******* 
***** συμμετέχει στο μετοχικό 
κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης 
********* ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό 
52,3125%, ενώ κατέχει τη θέση του 
Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης. 
2) Ο ατομικός επιχειρηματίας ******Σ 
******Σ συμμετέχει στο μετοχικό 
κεφάλαιο της επιχείρησης **** 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με ποσοστό 
52,3125%, ενώ κατέχει τη θέση του 
Προέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της επιχείρησης. 
Ο ΕΦ κρίνει ότι οι επιχειρήσεις ****** 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
και **** ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, είναι 
συνδεδεμένες μέσω της ατομικής 
επιχείρησης ***********Σ ******, 
και συνεπώς ότι ορθά απορρίφθηκε η 
επενδυτική πρόταση με κωδικό έργου 
ΠΤ21-0459248, καθώς σύμφωνα με το 
ΠΣΣΚΕ το συνολικό ποσό των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που 
έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη 
επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης 
από αυτή τη Δράση, υπερβαίνει το 
ποσό των 200.000,00 € μέσα σε μία 
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Δ******* 
Ν******. Στην 
Υπεύθυνη Δήλωση 
των 
Επιχορηγήσεων 
είχαν δηλωθεί οι 
ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας 
του φορέα της 
επένδυσης και της 
προαναφερθείσας 
ατομικής 
επιχείρησης 
(113.363,12 €). 
Κατά τον έλεγχο 
στο ΠΣΣΚΕ 
προέκυψε 
επιπλέον, ως 
συνδεδεμένη 
επιχείρηση, η 
DNCK ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία 
έχει λάβει 
ενισχύσεις 
ήσσονος 
σημασίας, ύψους 
86.636,88 €. 

τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα 
δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) 
πριν από τον χρόνο χορήγησης 
(έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) 
του εννόμου δικαιώματος της 
ενίσχυσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω η Επιτροπή Ενστάσεων 
εισηγείται την απόρριψη της 
ένστασης. 
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