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ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

Θέμα: Αποδοχή και  έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης 

«Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 

 

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

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/22-04-2005).  

2. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-07-2010).  

3. Τη με αρ. 43/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, 

Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Νοτίου 

Αιγαίου, 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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 τροποποιήθηκε και ισχύει, 

5. Τον Κανονισμό (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 

Ένωσης, 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.  

6. Την Ανακοίνωση της ΕΕ 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).  

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης 

για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013). 

8. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (Β΄ 5968) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
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«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”», όπως ισχύει, 

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

Εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων. 

10. Τη με αρ. πρωτ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Υπουργική Απόφαση (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», 

11. Τη με αρ. πρωτ. 97724/ΕΥΘΥ 750/19.09.2018 Απόφαση, σχετικά με τον καθορισμό των επιλέξιμων λειτουργικών 

δαπανών του ΕΦΕΠΑΕ που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων / καθηκόντων που αναλαμβάνει για 

τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως ισχύει, 

12. Τη με αρ. 32666/ΕΥΘΥ 324/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με την οποία 

αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,  όπως ισχύει, 

13. Τη με αρ. πρωτ. οικ.4613/2018/08.01.2019 (ΦΕΚ28/Β/15.01.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με 

θέμα: «Ορισμός του ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και Ανάθεσης 

καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 

όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει. 

14. Τη με αρ. πρωτ. 950/10.03.2021 Απόφαση έγκρισης Γραπτής Διαδικασίας του ΕΠ  Νότιο Αιγαίο 2014-2020, με την 

οποία εγκρίθηκαν η εξειδίκευση, η μεθοδολογία αξιολόγησης και τα κριτήρια επιλογής της δράσης, 

15. Τη με αρ. πρωτ. 41555/ΕΥΚE 681/08.04.2021 διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου πρόσκλησης για τη 

δράση «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου»,  

16. Τη με αρ. πρωτ. 1285/22.04.2021 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση “Επιχορήγηση Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020 και τις με αρ. πρωτ. 2038/28.05.2021, 2393/22.06.2021 και 

5038/20.12.2021, 1η, 2η και 3η τροποποιήσεις της αντίστοιχα, 

17. Τη με αρ. πρωτ. 2039/28.05.2021 Απόφαση Έγκρισης Συχνών Ερωτήσεων -Απαντήσεων για την υποβολή 

προτάσεων ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση  “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 

2014-2020 και την με αρ. πρωτ. 2414/22.06.2021 τροποποίηση της, 

18. Τη με αρ. πρωτ. 4179/15.10.2021 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης για τη δράση “Επιχορήγηση Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, 

19. Το από 24.12.2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης και τους συνημμένους πίνακες αποδεκτών και 

απορριφθεισών προτάσεων για τη Δράση “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, 

20. Τη με αρ. πρωτ. 5193/27.12.2021 εισήγηση της ΕΥΔ με θέμα την έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης 

των προτάσεων της δράσης «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020. 

21. Τη με αρ. πρωτ. 114/17.01.2022 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

“Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, με Κωδικό 

ΟΠΣ 4881, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, 

22. Τη με αρ. πρωτ. 113/17.01.2022 Απόφαση Ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη δράση 

“Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020, 
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23. Το από 04.02.2022 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και τους συνημμένους πίνακες αποδεκτών 

και απορριφθεισών προτάσεων για τη Δράση “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 

στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, 

24. Τη με αρ. πρωτ. 383/08.02.2022 εισήγηση της ΕΥΔ με θέμα την έγκριση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων των προτάσεων της δράσης «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 

Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 

2014-2020, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

A.Την αποδοχή και έγκριση του Πρακτικού και των συνημμένων οριστικών πινάκων κατάταξης της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 22 των έχοντας υπόψη εγγράφων Απόφαση για τη 

Δράση “Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο 

πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020. 

Η εκδοθείσα επί των ενστάσεων απόφαση καθιστά οριστική την κατάταξη της πράξης στους πίνακες αποτελεσμάτων, 

χωρίς τη δυνατότητα ετέρου σταδίου διοικητικής προσφυγής.  

B. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που αφορούν οι ενστάσεις που γίνονται αποδεκτές, σύμφωνα με τον συνημμένο 

πίνακα, εγκρίνονται για χρηματοδότηση από το Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, συμπληρωματικά στις ήδη 

ενταχθείσες με την με αρ. πρωτ. 114/17.01.2022 Απόφαση Ένταξης, η οποία θα τροποποιηθεί για τον σκοπό αυτό. 

Γ. Την ενέργεια άμεσης οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων της παρούσης στο ΠΣΚΕ. 

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ www.pepna.gr, του ΕΦΕΠΑΕ 

www.efepae.gr, και του ΕΣΠΑ www.espa.gr. Επίσης, να κοινοποιηθεί στον κάθε ενδιαφερόμενο με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, αλλά και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λάβει γνώση για το αποτέλεσμα της εξέτασης της ένστασης και τη 

σχετική αιτιολόγηση. 

 

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ 

 

Συνημμένα: 

Πίνακας Αποδεκτών και Απορριφθεισών Ενστάσεων 
  

 
     

 



Κωδικός 
Πρότασης Επωνυμία Φορέα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΑΙΓ3-0427451                 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5,42 100.000,00 € 100.000,00 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε με προσοχή το σκεπτικό της ένστασης διαπιστώνει 
ότι η εν λόγω επιχείρηση λειτουργούσε νομίμως με τη μορφή του Φορέα Κοινωνικής Οικονομίας με 
βάση τα οριζόμενα στον Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α΄/2016) , άρθρο 3, παρ. 1, διαθέτοντας βεβαίωση 
εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επιπλέον προσκομίστηκε και 
πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού και σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής.
Επιπρόσθετα σε ημερομηνία πρότερη της υποβολής αίτησης υποβλήθηκε αίτηση από την επιχείρηση 
για χορήγηση «πιστοποιητικού μέλους» των ετών 2020 και 2021 στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου 
ΚΑΛΟ. Η αίτηση αυτή κρίθηκε ως εμπρόθεσμη από την αρμόδιο υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας 
αλλά η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση. Κατά την ένσταση 
προσκομίζονται πιστοποιητικά με Αρ. Πρωτ.: ΚΟ84/17/01/2022 και Αρ. Πρωτ.: ΚΟ28/11/01/2022.
Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή και η πρόταση εγκρίνεται

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΝΑΙΓ3-0427473                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΚΑΣΙΟΣ

7,16 60.000,00 € 60.000,00 € ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε με προσοχή το σκεπτικό της ένστασης διαπιστώνει 
ότι σε ημερομηνία πρότερη της υποβολής αίτησης υποβλήθηκε αίτηση από την επιχείρηση για 
χορήγηση «πιστοποιητικού μέλους» των ετών 2020 και 2021 στην αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου 
ΚΑΛΟ. Η αίτηση αυτή κρίθηκε ως εμπρόθεσμη από την αρμόδιο υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας 
αλλά η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση.
Κατά την ένσταση προσκομίζονται πιστοποιητικά με Αρ. Πρωτ.: ΚΟ4208/04-01-2022 , Αρ. Πρωτ.: 
ΚΟ4212/04-01-2022 και Αρ. Πρωτ.: ΚΟ129/17-01-2022 καθώς και οι βεβαιώσεις σύνθεσης μελών, 
οργάνου διοίκησης περί μη τροποποίησης καταστατικού.
Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται δεκτή και η πρόταση εγκρίνεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΝΑΙΓ3-0397736 GREEN COMPANY  ΚΟΙΝΣΕΠ 4,36 100.000,00 € 100.000,00 € ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

Υποβλήθηκε ένσταση λόγω της απόρριψης της πρότασης, καθώς κατά την αξιολόγηση δε 
διαπιστώθηκε πληρότητα ως προς την συμπλήρωση όλων των αναγκαίων πεδίων και την υποβολή 
όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής (Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής 
αίτησης για πτώχευση πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για 
θέση σε αναγκαστική διαχείριση τελευταίου μηνός πριν την υποβολή της αίτησης, απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου του Δικαιούχου περί συμμετοχής της επιχείρησης στην πρόσκληση και 
εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά επισυνάφθηκαν εκπρόθεσμα κατά 
την ένσταση.
Ως εκ τούτου και επειδή η ένσταση εξετάζεται με βάση τα στοιχεία που είχε προσκομίσει ο φορέας κατά 
τη περίοδο αξιολόγησης και δεν προκύπτει κάποιος αντικειμενικός λόγος που να δυσκολεύει ή να 
καθιστά ανέφικτη την έγκαιρη προσκόμιση τους, δεν μπορούν να γίνουν δεκτά νέα στοιχεία 
συμπλήρωσης του φακέλου μέσω της υποβολής νέων δικαιολογητικών, η ένστασή δεν μπορεί να γίνει 
δεκτή και η πρόταση απορρίπτεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΝΑΙΓ3-0418064                 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ 
ΑΜΒΡΟΣΙΑ

6,06 105.583,00 € 100.000,00 € ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε με προσοχή το σκεπτικό της ένστασης διαπιστώνει 
ότι σε ημερομηνία πρότερη της υποβολής αίτησης στο Πρόγραμμα υποβλήθηκε αίτηση από την 
επιχείρηση για χορήγηση «πιστοποιητικού μέλους» των ετών 2020 και 2021 στην αρμόδια υπηρεσία 
του Μητρώου ΚΑΛΟ. Η αίτηση αυτή κρίθηκε ως εμπρόθεσμη από την αρμόδιο υπηρεσία του 
Υπουργείου Εργασίας αλλά η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση. 
Κατά την ένσταση προσκομίζονται πιστοποιητικά με Αρ. Πρωτ.: ΚΟ4163/10-01-2022 και Αρ. Πρωτ.: 
ΚΟ4164/10-01-2022.
Δεν προσκομίζονται ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ και ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
οπότε δε τεκμαίρεται η ισχύς του καταστατικού που προσκομίστηκε κατά την υποβολή, ούτε η 
εκπροσώπηση.
Ως εκ τούτου η ένσταση γίνεται μερικώς δεκτή και η πρόταση απορρίπτεται.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΝΑΙΓ3-0426524                 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΩΣ ΑΣΠΙΣ 
ΕΥΦΡΑΙΝΕΙΝ

7,24 101.173,14 € 100.000,00 € ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε με προσοχή το σκεπτικό της ένστασης διαπιστώνει 
ότι:
α) κατά τη διαδικασία αξιολόγησης προσκομίστηκε το πιστοποιητικό μέλους έτους 2020 με Αριθ. Πρωτ. 
Κ03381/02.11.2021 το οποίο εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Μητρώου ΚΑΛΟ με 
καθυστέρηση και ως εκ τούτου γίνεται δεκτό,
β) ο έλεγχος της σώρευσης διενεργείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών 
Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 59886/ΕΥΚΕ913/11.06.2020 Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του 
Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας» (ΦΕΚ 
2417/Β’/18.06.2020 – ΑΔΑ: ΩΦ7Π46ΜΤΛΡ-ΔΝΩ) και ο υπολογισμός της σώρευσης γίνεται στην 
ονομαστική αξία της κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται με ημερομηνία ελέγχου την ένταξη της πράξης. 
Κατόπιν του ελέγχου αυτού για την εν λόγω πρόταση δεν ικανοποιούνται πλήρως οι τυπικές 
προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση καθώς δε πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού Ε.Ε. 
1407/2013, καθότι το τρέχον ποσό Ενίσχυσης "118.522,99" και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός 
"100.000" σωρρευτικά υπερβαίνουν το όριο των 200.000,00€,
Η ένσταση γίνεται δεκτή για το (α) σκέλος και απορρίπτεται για το (β) σκέλος και ως εκ τούτου η 
πρόταση απορρίπτεται.

ΝΑΙΓ3-0424483                 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΚΑΒΙΛΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΔΡΑΣΗ

5,68 59.121,76 € 53.547,00 € ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαπιστώνει ότι κατά την αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη η έκθεση 
τεκμηρίωσης απλοποιημένου κόστους της ΕΥΘΥ για την αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενων με 
αυξημένα τυπικά προσόντα, το μέσο προτεινόμενο κόστος ανά ΕΜΕ, και την περιγραφή των θέσεων 
εργασίας για την τεκμηρίωση του κόστους.
Αναλυτικότερα, ο καθορισμός του εύλογου και συνεπώς επιλέξιμου κόστους πραγματοποιήθηκε από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης στην αρμοδιότητα της οποίας, σύμφωνα με την πρόσκληση, βρισκόταν και η 
οριστικοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 
υπάρχουν, έστω κατά προσέγγιση, για τη «συνηθισμένη» αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενων με 
αυξημένα τυπικά προσόντα, την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΥΘΥ, τα μισθολογικά κόστη που καλύπτουν 
άλλες προσκλήσεις που αφορούν τη δημιουργία ΝΘΕ, το μέσο προτεινόμενο κόστος ανά ΕΜΕ των 24 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη πρόσκληση, την περιγραφή των θέσεων εργασίας και 
την τεκμηρίωση του κόστους, καθώς και τη συνολική αξιολόγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ως εκ τούτων, η ανωτέρω ενστάση απορρίπτεται καθώς το κόστος μισθοδοσίας καθορίστηκε σε ύψος 
αντίστοιχο ή και ελαφρά ανώτερο των συγκριτικών στοιχείων που αφορούν την παρούσα δράση. Σε 
κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζει τις επιλέξιμες δαπάνες στο 
πλαίσιο της δράσης για την προτεινόμενη θέση εργασίας, δεν καθορίζει την αμοιβή συγκεκριμένου 
εργαζόμενου ούτε το σύνολο των εσόδων που δύναται να έχει κάποιος ως μέλος ή/και εργαζόμενος σε 
φορέα ΚΑΛΟ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ



ΝΑΙΓ3-0427212

Κοινωνικη Συνεταιριστική 
Επιχείρηση Συλλογικής και 
Κοινωνικής Ωφέλειας Απάνω 
Μεριά Σύρου

7,76 86.241,90 € 80.923,17 € ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων αφού εξέτασε με προσοχή το σκεπτικό της ένστασης και την εν 
λόγω πρόταση όπως αυτή υποβλήθηκε, κατανοεί τη σύνδεση του προτεινόμενου εξοπλισμού για την 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης. Παρόλα αυτά, η επιλογή του ΚΑΔ της επένδυσης 
δεν επιτρέπει τη χρηματοδότηση εξοπλισμού όπως ηλιακός θερμοσίφωνας, κρεβάτια κουκέτες, ψυγείο, 
πλυντήριο κλπ. Επιπρόσθετα, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας, εστίασης και υγιεινής 
ενδεχομένως απαιτούν ειδικές άδειες λειτουργίας για υγειονομικούς και άλλους λόγους ασφαλείας.
Ως εκ τούτου ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει εξοπλισμό που δεν 
είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τον ΚΑΔ επένδυσης και η ένστασή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.

Ως προς την ορθή διαιτύπωση της εν λόγω περικοπής, το σχετικό σχόλιο διαμορφώνεται από:
Διαγραφή της επιμέρους αναφοράς που αφορά σε "ηλιακός θερμοσίφωνας, κρεβάτια κουκέτες, ψυγείο, 
πλυντήριο κλπ"  που συμπεριλαμβάνεται  ως περιγραφή  στη δαπάνη 7.2, λόγω μη συνάφειας με τον 
ΚΑΔ επένδυσης και  ταυτόχρονη περικοπή  4788,73€ λόγω υπέρβασης του ανώτατου επιτρεπόμενου 
σχετικού ορίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.
σε: 
Μερική περικοπή στη δαπάνη 7.2, κατά 4.788,73€ λόγω μη συνάφειας με τον ΚΑΔ επένδυσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα της πρόσκλησης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΝΑΙΓ3-0396415                 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ

4,9 100.000,00 € 80.000,00 € ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαπιστώνει ότι κατά την αξιολόγηση λήφθηκαν υπόψη η έκθεση 
τεκμηρίωσης απλοποιημένου κόστους της ΕΥΘΥ για την αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενων με 
αυξημένα τυπικά προσόντα, το μέσο προτεινόμενο κόστος ανά ΕΜΕ, και την περιγραφή των θέσεων 
εργασίας για την τεκμηρίωση του κόστους.
Αναλυτικότερα, ο καθορισμός του εύλογου και συνεπώς επιλέξιμου κόστους πραγματοποιήθηκε από 
την Επιτροπή Αξιολόγησης στην αρμοδιότητα της οποίας, σύμφωνα με την πρόσκληση, βρισκόταν και η 
οριστικοποίηση του οικονομικού αντικειμένου της πρότασης λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που 
υπάρχουν, έστω κατά προσέγγιση, για τη «συνηθισμένη» αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα εργαζόμενων με 
αυξημένα τυπικά προσόντα, την εμπειρογνωμοσύνη της ΕΥΘΥ, τα μισθολογικά κόστη που καλύπτουν 
άλλες προσκλήσεις που αφορούν τη δημιουργία ΝΘΕ, το μέσο προτεινόμενο κόστος ανά ΕΜΕ των 24 
προτάσεων που υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη πρόσκληση, την περιγραφή των θέσεων εργασίας και 
την τεκμηρίωση του κόστους, καθώς και τη συνολική αξιολόγηση κάθε επενδυτικού σχεδίου.
Ως εκ τούτων, η ανωτέρω ενστάση απορρίπτεται καθώς το κόστος μισθοδοσίας καθορίστηκε σε ύψος 
αντίστοιχο ή και ελαφρά ανώτερο των συγκριτικών στοιχείων που αφορούν την παρούσα δράση. Σε 
κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης καθορίζει τις επιλέξιμες δαπάνες στο 
πλαίσιο της δράσης για την προτεινόμενη θέση εργασίας, δεν καθορίζει την αμοιβή συγκεκριμένου 
εργαζόμενου ούτε το σύνολο των εσόδων που δύναται να έχει κάποιος ως μέλος ή/και εργαζόμενος σε 
φορέα ΚΑΛΟ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην υπ' αρ. Α.Π. 5296/31.12.2021 Απόφαση 
Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης.
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