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Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη το βασικό νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί η δράση: 

1. Το Νόμο 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

2. 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, όπως ισχύει. 

3. 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 
ισχύει. 

4. 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, όπως 
ισχύει. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. 
αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

6. 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 
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και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των 
δεδομένων, όπως τροποποιείται και ισχύει. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με 
την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπως τροποποιείται και ισχύει (O.J ΕΕ L 352/1 
της 24.12.2013). 

8. 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). 

9. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: "Στοιχεία 
συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων", όπως τροποποιείται και 
ισχύει. 

10. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C (2014) 10164/ 18.12.2014 που αφορά 
την έγκριση του Ε.Π. «ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

11. Το Ν. 3852/07.06.2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α’) ), όπως ισχύει. 

12. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 134453/23-12-2015 (ΦΕΚ 2857Β΄) και θέμα: 
«Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», όπως ισχύει. 

13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. πρ. 145745/27.01.2015 και θέμα: «Έγκριση 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματός Βορείου Αιγαίου 2014 2020», όπως  ισχύει εκάστοτε. 

14. Την με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «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 προ γράμματα 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”». 

15. Το Σύστημα 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», όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 

16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 126829/ΕΥΘΥ1217/21.12.2015 (ΦΕΚ 2784 Β’) 
«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». 

17. Το N. 4403/07.07.2016 (ΦΕΚ 125) “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις 
των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 
78/660/EOK και 83/349/ ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ 
όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών 
για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού”. 

18. Την  Υπουργική Απόφαση με αριθ. 94591 (ΦΕΚ 3673/Β/3.10.2019) με την οποία 
τροποποιήθηκε η υπ. αριθμ. Απόφαση 32680/ΕΥΘΥ334/23.03.2015 «Αναδιάρθρωση της 
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Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 791/Β/2015), όπως ισχύει, 

19. Την από 19.06.19 απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο», με την 
οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης του ΕΠ, 
ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, 
καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης. 

20. Το N.4488/13.09.2017, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 137), και ειδικότερα τα άρθρα 39 & 40, σχετικά με τον 
«Αποκλεισμό από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις λόγω παραβάσεων της 
εργατικής νομοθεσίας». 

21. Το με αριθ. 8217/ΕΥΚΕ100/23.01.2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών 
Ενισχύσεων με θέμα: «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών 
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στην 
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων κατά την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020». 

22. Το Ν.4538/2018 (ΦΕΚ 85/Α/16-05-2018) και ειδικότερα το άρθρο 33 

23. Την με αρίθμ. πρωτ. 97720/ΕΥΘΥ 749/19.09.2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης σχετικά με τη λειτουργία του εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 13, παρ. 7ε του 
Ν.4314/2014) 

24. Η με αρίθμ. 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. 

25. Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με Ref. Ares (2015) 3073022-22.07.15 της 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Βορείου Αιγαίου 2014-2020. 

26. Την υπ' αριθ. οικ.1406/04.06.19 (ΦΕΚ2481/Β/24.06.19) Απόφαση Περιφερειάρχη Βορείου 
Αιγαίου με θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» στον «Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία -ΕΦΕΠΑΕ». 

27. Την υπ’ αριθμ. 16/2019, όπως αυτή διορθώθηκε με την αριθμ. 28/2019 απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης σχετικά με την επικύρωση του αποτελέσματος των 
εκλογών για την ανακήρυξη Περιφερειακών Αρχών στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στις 
εκλογές της 2ας Ιουνίου 2019. 

28. Το με αριθ. 97742/ΕΥΚΕ1764/30-09-2019 έγγραφο του ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ με θέμα: «Διατύπωση γνώμης επι της Πρόσκλησης», με το οποίο διατυπώνεται 
σύμφωνη γνώμη για την προκήρυξη της δράσης. 

29. Το με Α.Π 122645/27.11.2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα Δικαιολογητικά που απαιτούνται 
για τον «Έλεγχο προβληματικής επιχείρησης», εκτός των οικονομικών στοιχείων. 

30. Την πρώτη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π. 2548 /05.12.19 και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων» . 

31. Τη δεύτερη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π. οικ.655/23.03.2020 και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

32. To με υπ’ αρίθμ. oικ952/29.04.2020 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ με θέμα «Σύμφωνη γνώμη 
επί σχεδίων τροποποίησης προσκλήσεων Κρατικών Ενισχύσεων». 
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33. Το με αριθ. 46104/ ΕΥΚΕ: 684 /12-05-2020 (ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ 1029/12.05.2020) έγγραφο του 
ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης επί σχεδίων 2ων 
τροποποιήσεων 2 Προσκλήσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειου 
Αιγαίο 2014-2020»». 

34. Τη τρίτη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π. 1029/15.05.20 και θέμα «Ενίσχυση υφιστάμενων 
και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / 
επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

35. Την απάντηση της ΕΥΚΕ (A.Π. 1653/15.07.2020) στην πρόταση μας για την Τρίτη 
τροποποίηση της πρόσκλησης με θέμα «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για 
την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για 
την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων». 

36. Τη τέταρτη  έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π 1653/16.07.2020  και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

37. Την απάντηση της ΕΥΚΕ (A.Π. 2049/01.09.2020) στην πρόταση μας για την 4η  
τροποποίηση της πρόσκλησης με θέμα «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για 
την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για 
την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων». 

38. Την απάντηση της ΕΥΚΕ (A.Π. 2078/03.09.2020) στην πρόταση μας για την 4η  
τροποποίηση της πρόσκλησης με θέμα «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για 
την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για 
την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων». 

39. Την Πέμπτη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π 2078/07.09.2020  και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

40. Την έκτη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π οικ.2392/05.10.2020  και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

41. Την έβδομη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π.οικ.1769/06.07.2021  και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

42. Την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης με Α.Π οικ.1772/06.07.2021. 

43. Tην με υπ. αρίθμ’ 2915/29.11.2021 διαβίβαση των αποτελεσμάτων της πρωτοβάθμιας 
αξιολόγησης της ΕΛΑΝΕΤ.  

44. Τη διαβίβαση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί και οι συνημμένοι πίνακες 
κατάταξης για τη Δράση 3α1. 

45. Την εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ προς ΕΥΔ ΕΠ ΠΒΑ (Α.Π.2968/3.12.2021). 

46. Την με Α.Π οικ.3056/10.12.2021 Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων αξιολόγησης (Πίνακες 
Κατάταξης Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών Αιτήσεων Ενίσχυσης) στο πλαίσιο της Δράσης  
3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, 
καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”. 
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47. Την με Α.Π οικ. 3170/21.12.2021, 7η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.a.1. “Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020. 

48. Την με Α.Π 2939/23.12.2021 Συγκρότηση Επιτροπής Ενστάσεων των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της δράσης 3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και 
νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / 
επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο 
Αιγαίο» 2014-2020. 

49. Την με Α.Π 591/23.03.2021 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων 3.α.1 με συνημμένα. 

50. Την με Α.Π 602/24.03.2021 Πρακτικό Επιτροπής Ενστάσεων 3.α.1 με συνημμένα ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. 

51. Το με Α.Π 1250/02.06.2022 εμαιλ της ΕΛΑΝΕΤ με συνημμένα τα Πρακτικά 24_05_2022 Α 
και Β της Επιτροπής Ενστάσεων. 

52. Το με Α.Π 1251/02.06.2022 εμαιλ της ΕΛΑΝΕΤ με συνημμένο τους Πίνακες που 
συνοδεύουν τα Πρακτικά 24_05_2022 Α και Β της Επιτροπής Ενστάσεων. 

53. Την με Α.Π1251/27.06.2022, 1η τροποποίηση Απόφασης Έκδοσης Αποτελεσμάτων 
ενστάσεων (Πίνακες Εγκεκριμένων και Απορριφθεισών ενστάσεων) στο πλαίσιο της Δράσης 

3.a.1. “Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, 

καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της 
παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”. 

54. Την με Α.Π 1526/06.07.2022 εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ περί έκδοσης απόφασης οριστικών 
πινάκων και τροποποίηση απόφασης ένταξης. 

55. Την με Α.Π οικ.1583/14.07.2022 του Προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου προς τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.  

56. Την ένατη έκδοση της Πρόκλησης με Α.Π.1511/21.07.2022 και θέμα «Ενίσχυση 
υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων 
παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων». 

57. Την με Α.Π οικ.1662/22.07.2022, 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων 
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων 
επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / 
επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 3943 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» ΑΔΑ  6ΓΧΠ7ΛΩ-Π79. 

58. Το με Α.Π 1682/25.07.2022 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ με θέμα έλεγχο σώρευσης των 
ενταγμένων πράξεων. 

59. Την με Α.Π.1700/27.07.2022 ενημέρωση περί πιθανής υπέρβασης από την ΕΛΑΝΕΤ, 
αναφορικά με το MIS 5183794/κωδικό ΠΣΚΕ ΒΑΕ4-0085079. 

60. Την με Α.Π.1734/29.07.2022 εισήγηση της ΕΛΑΝΕΤ περί ανάκλησης της 1ης  Τροποποίησης 
Απόφασης ένταξης με Α.Π οικ.1662/22.07.2022, αναφορικά με το MIS 5183794/κωδικό 
ΠΣΚΕ ΒΑΕ4-0085079. 

Αποφασίζει 

 

Την Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 57) ως προς την πράξη (με Κωδικό ΟΠΣ: 5183794/ 

κωδικό ΠΣΚΕ ΒΑΕ4-0085079), με δικαιούχο την επιχείρηση «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ» που 
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υπέβαλε την αίτηση χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την 

αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της 

παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ: 3943), λόγω ότι κατά τον έλεγχο σώρευσης προέκυψε ότι για το 

ΑΦΜ της επιχείρησης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που είχε λάβει 

συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από την εν λόγω Δράση υπερβαίνει το ποσό των 200.000,00 ευρώ μέσα 

σε μία τριετία (έτος ένταξης και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη). 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Κ. Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

Κοιν:  

-ΕΦΕΠΑΕ/ΕΛΑΝΕΤ  

Εσωτ. Διανομή:  

Προϊστάμενος ΕΥΔ  

Μονάδα Α και Β2 ΕΥΔ  

Φάκελος Δράσης  
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