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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς 

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» 

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του Ε-

πιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-

2020. 

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

έχοντας υπόψη: 

1. Την με α.π. 300/22-1-2020 Πρόσκληση τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, 

κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 

(Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. 

2. Την με α.π. 967/21-02-2021 απόφαση έγκρισης Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της 

Πρόσκλησης ΑΜΘ88. 

3. Την με α.π. 5293/08-10-2021 απόφαση έγκρισης (2η) Συχνών Ερωτήσεων – Απαντή-

σεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88. 

4. Την με α.π. 1722/04.04.2022 απόφαση έγκρισης (3η) Συχνών Ερωτήσεων – Απαντή-

σεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88. 

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 88/10.05.2022 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ (υποκατάστημα Π-

ΑΜΘ), με θέμα: “Πρόταση τροποποίησης πρόσκλησης και Συχνών ερωτήσεων-

απαντήσεων (FAQs) για τη δράση «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτε-

ραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 

3α.4.2)». 

Τροποποιεί 

Τον κατάλογο των Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Πε-

ριφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στο πλαίσιο 

του Ε.Π «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020, προκειμένου να διευκο-

λυνθούν οι επενδυτές.  

 Ο Περιφερειάρχης  

 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

 
 

Χρήστος Μέτιος 
 
Συνημμένα: 

Τροποποίηση Καταλόγου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Πρόσκλησης ΑΜΘ88.  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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Τροποποίηση Καταλόγου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

 

Ερώτηση 20:  Σε περίπτωση που στην υποβολή του 1ου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου 

δεν περιλαμβάνονται δαπάνες της κατηγορίας Α.1. «Κτίρια, εγκαταστάσεις 

και περιβάλλων χώρος», είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των απαιτούμε-

νων αδειών που θα εκδοθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 

(π.χ. άδεια δόμησης);  Εάν είναι απαιτητές, ο Δικαιούχος υποχρεούται στην 

προσκόμισή τους πριν τη παρέλευση του διαστήματος από την απόφαση έ-

νταξής του μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, 

σύμφωνα με την Πρόσκληση, ή παρέχεται η δυνατότητα υποβολής του 1ου 

αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου εντός του διαστήματος αυτού, αλλά έκδοσης 

των αδειών μεταγενέστερα αυτού και σε κάθε περίπτωση πριν την καταβολή 

της ενίσχυσης; 

 

Απάντηση 20: Οι απαιτούμενες άδειες για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. 

άδεια δόμησης) προκρίνεται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την υποβολή του 

πρώτου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο υ-

πάρχουν δαπάνες της σχετικής κατηγορίας. 

 Σε περίπτωση που κατά το 1ο αίτημα ενδιάμεσου ελέγχου ο δικαιούχος δεν 

αιτείται πιστοποίηση δαπανών που αφορούν την κατηγορία Α.1, μολονότι 

υφίστανται στο επενδυτικό σχέδιο, τότε δύναται να γίνει αποδεκτή η προ-

σκόμιση της σχετικής αίτησης για την έκδοση της απαιτούμενης άδειας. 

 Η σχετική άδεια θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστεί με το αίτημα επα-

λήθευσης / πιστοποίησης κατά το οποίο ο δικαιούχος αιτείται κτιριακές δα-

πάνες.  

 Σημειώνεται ότι ένα επενδυτικό σχέδιο δεν δύναται να παραληφθεί ως ολο-

κληρωμένο και λειτουργικό όταν το ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού 

αντικείμενου αυτού κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση, είναι μικρό-

τερο του 50% του αρχικώς εγκεκριμένου. 

 Σε κάθε περίπτωση, κατά την τελική επαλήθευση/πιστοποίηση εξετάζεται το 

ποσοστό υλοποίησης της επένδυσης ως προς τις  πραγματοποιθείσες δαπά-

νες ώστε να μη μεταβάλλεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας της επένδυσης κατά 

τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή την εφαρμογή των όρων που 

θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τους αρχικούς στόχους χορήγησης της 

χρηματοδότησης. 

 Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η μη πραγματοποίηση 

μέρος των δαπανών δεν θα πρέπει να αλλοιώνει το χαρακτήρα του επενδυ-

τικού σχεδίου, όπως αυτό αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε.  

 Σε διαφορετική περίπτωση, επιβάλλεται ολική δημοσιονομική διόρθωση και 

ανάκτηση της χορηγηθείσας επιχορήγησης σύμφωνα με τις κείμενες διατά-

ξεις. 
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Κοινοποίηση: 

• Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) ΕΣΠΑ, easespa@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων, stateaid_unit@mnec.gr 
• Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης & Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, 

spa@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ), scos@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ), siss@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ), eyssaap@mnec.gr  
• Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, sec.ops@mnec.gr  
• ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας 
• Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

- Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 
(ΕΣΠΑ), hellaskps@mnec.gr  
- Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων - Τμήμα Κατάρτισης ΠΔΕ, esubpde@mnec.gr  
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
- Γραφείο Περιφερειάρχη ΑΜΘ, periferiarxis@pamth.gov.gr  
- Γραφείο Εκτελεστικής Γραμματέως ΑΜΘ, ektelestikos@pamth.gov.gr  

- Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, 

gappy@pamth.gov.gr  
- Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
dianap@pamth.gov.gr  
- Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), 
panmpots@pme.duth.gr,  
petrossoukoulias@gmail.com  

• Επιμελητήρια Περιφέρειας ΑΜΘ (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών τους) 
- Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ), keeuhcci@uhc.gr, ebex@otenet.gr  
- Εμπορικό – Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, info@rodopicci.gr, proedros@rodopicci.gr  
- Επαγγελματικό-Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης,info@everodopi.gr,  
- Επιμελητήριο Δράμας, ccidrama@dramanet.gr  
- Επιμελητήριο Έβρου, epimevro@otenet.gr, marketing@evroschamber.gr  
- Επιμελητήριο Καβάλας, info@chamberofkavala.gr  

- Επιμελητήριο Ξάνθης, ebex@otenet.gr  
- Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, oeeam2@otenet.gr, 
oee2pt@oe-e.gr  
- Οικονομικό Επιμελητήριο – Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, oee1pt@oe-e.gr  
- ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, geoteeam@otenet.gr  

- ΓΕΩΤΕΕ – Παράρτημα Θράκης, thraki@geotee.gr  

- ΤΕΕ –Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας, teeam@tee.gr  
- ΤΕΕ – Τμήμα Θράκης, tee_thrace@tee.gr  
• Φορείς επιχειρηματικότητας (με την υποχρέωση ενημέρωσης των μελών τους) 
- Σύνδεσμος Εξαγωγέων, info@seve.gr, si@seve.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος, info@sbe.org.gr, i.stavrou@sbbe.gr, georgiou@sbbe.gr  
- Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, info@sev.org.gr  
- Σύνδεσμος Βιοτεχνικών-Βιομηχανιών Έβρου, info@sbbevros.gr  

- Σύνδεσμος Βιοτεχνικών-Βιομηχανιών Ξάνθης, sbbx@otenet.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών-Βιοτεχνικών Ροδόπης, sbbnr@otenet.gr  
- Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Βιοτεχνών Ανατολικής Μακεδονίας, sbam1974@gmail.com  
- Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), info@grhotels.gr, info@alexbh.gr  
- Συνδέσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), info@sete.gr,  
thracehoteliers@otenet.gr, amitzalis@lucyhotel.gr  
- Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕE), 

gsevee@gsevee.gr, info@gsevee.gr, oebese@hotmail.gr  
- Σύνδεσμος Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ), info@sepe.gr, ysirros@sepe.gr,  

paparidou@sepe.gr,  
• Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότη-
τας (ΕΦΕΠΑΕ), info@efepae.gr   
- Υποκατάστημα ΕΦΕΠΑΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΕΦΕΠΑΕ ΑΜΘ), 

info@efepaeamth.gr  
 
Εσωτερική διανομή: 
• Προϊστάμενος ΕΥΔ 
• Προϊστάμενοι Μονάδων Α, Β1, Β2 και Γ   
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