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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.  

     

Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πράσινου Ταμείου 

Αρ. Απόφασης 244.12/2022 

 

Σήμερα Τετάρτη 27 Ιουλίου 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. 
5395/25-7-2022 Πρόσκληση του Προέδρου του, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει 
απόφαση για το θέμα: 
 

Εντάξεις δικαιούχων της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας IV 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 : η αναπληρώτρια Δ/ντρια του Πράσινου Ταμείου κ. Καλλιόπη Φουσκοκολάκη, ο 
Γραμματέας του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου κος Ευάγγελος  Αθ. Γκλαβόπουλος και οι νομικοί 
σύμβουλοι του Πράσινου Ταμείου κ.κ. Ζαβού Αλεξάνδρα και Μαγκλάρα Αρετή  

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 
Η αναπληρώτρια Διευθύντρια με την με αριθμ. πρωτ. Π.Τ. 5392/25-7-2022 εισήγηση της 
έθεσε υπόψη των μελών ακόλουθα: 

1. Τις διατάξεις του ν.3889/2010 «Χρηματοδότηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, Πράσινο 
Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Α’182) και ειδικότερα του άρθρου 5 
αυτού, σύμφωνα με το οποίο στις αρμοδιότητες του Πρασίνου Ταμείου περιλαμβάνεται η 
διαμόρφωση προγραμμάτων για την χρηματοδότηση μέτρων και δράσεων που αποσκοπούν 
στην προστασία, αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 
περιβαλλοντικής πολιτικής και της παρ. 3 του άρθρου 6 που προβλέπει: «… Ειδικά για τη 
χρηματοδότηση βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις περιοχές μετάβασης, όπως αυτές οι περιοχές 
αναφέρονται στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), που συνοδεύουν το 
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Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΔΑΜ 2021-2027, τα οικεία χρηματοδοτικά προγράμματα, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού μεγαλύτερου ή ίσου των πενήντα χιλιάδων (50.000) 
ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., εγκρίνονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τα θέματα ΔΑΜ 
Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από πρόταση του 
διοικητικού συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, η οποία διαμορφώνεται μετά από εισήγηση 
της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.» /άρθρο 25 του ν. 
4872/21 (Α΄247), 

2. Το π.δ. 26/2019 «Οργανισμός Λειτουργίας Πράσινου Ταμείου» (Α 42). 
3. 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)  

4. Την υπ’ αριθ. απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου 218.1/18-8-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΟΔ46Ψ844-
842), «Παροχή εξουσιοδοτήσεων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου.» (Β’ 3906). 

5. Την υπ’ αριθμ.2138/11-04-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΛ246Ψ844-ΓΛΡ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Περιβάλλοντος και Ενέργειας «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” συνολικού π/υ 41.384.181,00 € 
για το έτος 2022» (ΦΕΚ Β’ 1840/14-04-2022). 

6. Την με αρ. πρωτ. 2311/15-04-2022 (ΑΔΑ: ΡΤΥ446Ψ844-5ΗΩ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ για τη χρηματοδότηση έργων και δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη βιώσιμων 
οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, 
Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας, για το έτος 2022. 

7. Το πρακτικό Νο 5/22.07.2022 της επιτροπής αξιολόγησης υπ.αριθμ πρωτ. εισερχ. ΠΤ 
5392/25.07.2022. 

κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφασίζουν 

Την ένταξη 13 επιχειρηματικών σχεδίων και την απόρριψη 8 εξ αυτών σύμφωνα με την 
εισήγηση της Επιτροπής και την αιτιολογία που περιγράφεται στον επισυναπτόμενο πίνακα 
του Πρακτικού, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου 

 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : Πίνακας επιχειρηματικών σχεδίων από πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ρ7ΓΘ46Ψ844-ΑΟΔ



3 

 

A/Α 
Κωδικός 

Πρότασης 
Περιφέρεια 

(unique) 

Βαθμολογία κατόπιν 
εξέτασης 

δικαιολογητικών 

Επιλέξιμη Αίτηση 
Χρηματοδότησης2 

Τελική κρίση2 
Συνολικός 

Π/Υ 

Επιλέξιμος 
Επιχορηγούμενος 

Π/Υ 
Δημόσια Δαπάνη (€) 

86 ΠΤ21-0470083                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
59,73 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

119.000,00 119.000,00 95.200,00 

108 ΠΤ21-0493960                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
53,36 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

183.500,00 183.500,00 146.800,00 

109 ΠΤ21-0491265                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
56,62 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 

110 ΠΤ21-0486722                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
50,54 NAI 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 

έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 42.11.20 Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, 

εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός 
οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και 

διαδρόμους αεροδρομίων 

186.800,00 186.800,00 149.440,00 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

111 ΠΤ21-0496750                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
0 OXI 

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 αναλυτικά από τον έλεγχο των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών (Ε3 και ΜΥΦ) της αιτούσας επιχείρησης 

διαπιστώθηκε ότι δεν διαθέτει την ιδιότητα του εργολάβου. 
Συγκεκριμένα από τα υποβληθέντα στιγμιότυπα Οθόνης (PrtScr) 
από το gsis.gr από την ενότητα "Αποκλίσεις" και συγκεκριμένα 
από την καρτέλα "Αποκλίσεις Εσόδων", του πίνακα "Έσοδα που 

δηλώθηκαν" στο(α) δεν τεκμηριώνεται η ύπαρξη εσόδων.  

      

112 ΠΤ21-0481613                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
16,74 OXI 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς δεν 
ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση της Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ: 16,74 
μονάδες) 
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113 ΠΤ21-0470838                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
45,11 OXI 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς δεν 
ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση της Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ :45,11 
μονάδες) 

Συγκεκριμένα το κριτήριο 1 Υφιστάμενη εξάρτηση επιχείρησης 
από τον "λιγνίτη" βαθμολογείται με 24,51μονάδες. Το κριτήριο 2 
Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 

0,6 μονάδες. 
Και τέλος το κριτήριο 3 Μελλοντική μείωση εξάρτησης 

επιχείρησης από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 20 μονάδες, 
καθώς η επιχείρηση διαθέτει υφιστάμενη δραστηριότητα 

σχετιζόμενη με τη λιγνιτική παραγωγή (49411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ) και ως ΚΑΔ επενδυτικού 

σχεδίου έχουν δηλωθεί δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με τη 
λιγνιτική παραγωγή (52.1 – Αποθήκευση, 38.11 - Συλλογή μη 

επικίνδυνων απορριμμάτων). 

      

114 ΠΤ21-0487792                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
42,94 ΌΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς δεν 
ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση της Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 32,97 
μονάδες) 

Πιο αναλυτικά το κριτήριο 1  Υφιστάμενη εξάρτηση επιχείρησης 
από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 22,05 μονάδες. Το κριτήριο 
2 Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 

0,92 μονάδες. Τέλος το κριτήριο 3 Μελλοντική μείωση 
εξάρτησης επιχείρησης από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 10 

μονάδες. 

      

115 ΠΤ21-0471036                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
53,68 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 
έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 

- 85.53.11.01 - Υπηρεσίες θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων 
οδηγών αυτοκινήτων 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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116 ΠΤ21-0468569                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
39,53 ΌΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς δεν 
ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση της Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 39,53 
μονάδες) 

Πιο αναλυτικά το κριτήριο 1 Υφιστάμενη εξάρτηση επιχείρησης 
από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 19,22 μονάδες. Το κριτήριο 
2 Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 

0,31 μονάδες. Το κριτήριο 3 Μελλοντική μείωση εξάρτησης 
επιχείρησης από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 20 μονάδες. 

      

117 ΠΤ21-0520846                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
69,08 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 

έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 42.22.23 - Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 

118 ΠΤ21-0522005                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
49,42 ΌΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς δεν 
ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Πρόσκληση της Δράσης (50) (βαθμολογία Ε/Σ : 49,42 
μονάδες) 

Πιο αναλυτικά το κριτήριο 1 Υφιστάμενη εξάρτηση επιχείρησης 
από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 39,42 μονάδες. Το κριτήριο 

2 Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον "λιγνίτη", δεν 
βαθμολογείται καθώς η επιχείρηση δεν απασχόλησε προσωπικό 

το 2019. Το κριτήριο 3 Μελλοντική μείωση εξάρτησης 
επιχείρησης από τον "λιγνίτη", βαθμολογείται με 10 μονάδες, 

καθώς στους ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου έχουν δηλωθεί 
δραστηριότητες σχετιζόμενες με τη λιγνιτική παραγωγή και μη 
σχετιζόμενες όπως ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση και 

συγκεκριμένα στο παράρτημα 3. 
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119 ΠΤ21-0521789                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
63,04 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

124.515,00 124.515,00 99.612,00 

120 ΠΤ21-0521774                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
63,62 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 

121 
ΠΤ21-
0522148                   

Δυτικής 
Μακεδονίας 

53,37 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 
έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 

- 61.10 - Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες 
- 46.52 - Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισμού και εξαρτημάτων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

150.000,00 150.000,00 120.000,00 

ΑΔΑ: Ρ7ΓΘ46Ψ844-ΑΟΔ



8 

 

122 ΠΤ21-0521836                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
69,35 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 

έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
77 - Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

200.000,00 200.000,00 160.000,00 

123 ΠΤ21-0472119                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
55,19 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

173.020,00 173.020,00 138.416,00 

124 ΠΤ21-0519439                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
0 ΌΧΙ 

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 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 ευρώ για την 

τριετία 2020, 2021,2022  

      

125 ΠΤ21-0503522                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
52,24 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

112.000,00 112.000,00 89.600,00 
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126 ΠΤ21-0525800                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
55,74 ΝΑΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης είναι πλήρης δικαιολογητικών, 
ικανοποιεί πλήρως τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και 

ικανοποιεί την ελάχιστη βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην Πρόσκληση της Δράσης (50). 

 
Επισημαίνεται ότι πριν την πρώτη εκταμίευση θα πρέπει να 

έχουν ενεργοποιηθεί ο κάτωθι ΚΑΔ 
- 81.2 - Δραστηριότητες καθαρισμού 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση και συγκεκριμένα στο 
κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

84.000,00 84.000,00 67.200,00 

127 ΠΤ21-0494511                   
Δυτικής 

Μακεδονίας 
0 ΌΧΙ 

Η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη, καθώς δεν 
υποβλήθηκε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης όπως 
ισχύει. Ως εκ τούτου δεν εξετάστηκε για την τήρηση των 

προϋποθέσεων συμμετοχής.  
Πιο συγκεκριμένα δεν υποβλήθηκαν τα κάτωθι:   

1. Ιδιοκτησιακό καθεστώς εδαφικής έκτασης – κτιριακής 
εγκατάστασης του επενδυτικού σχεδίου πχ: 

• Τίτλος ιδιοκτησίας ακινήτου, και εγγραφή στο Εθνικό 
Κτηματολόγιο ή/και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο 

• Μισθωτήριο συμβόλαιο ή παραχωρητήριο χρήσης ακινήτου 
υποβεβλημένο στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr, σε ισχύ κατά την 

υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης 
• Συμφωνητικό απόκτησης εδαφικής έκτασης ή/και 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
 

Επιπλέον η αίτηση χρηματοδότησης δεν ικανοποιεί την ελάχιστη 
βαθμολογία σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της 

Δράσης (50), καθώς σε συνέχεια της εξέτασης των 
δικαιολογητικών, αυτή διαμορφώθηκε στις 42,81 μονάδες. 

Πιο αναλυτικά  
- το κριτήριο 1 Υφιστάμενη εξάρτηση επιχείρησης από τον 

"λιγνίτη", βαθμολογείται με 20,93 μονάδες  
- Το κριτήριο 2 Εξαρτώμενοι εργαζόμενοι από τον "λιγνίτη", 

βαθμολογείται με 1,88 μονάδες.  
- το κριτήριο 3 Μελλοντική μείωση εξάρτησης επιχείρησης από 

τον "λιγνίτη" βαθμολογείται με 20 μονάδες, καθώς η επιχείρηση 
διαθέτει υφιστάμενη σχετιζόμενη δραστηριότητα με τη λιγνιτική 

παραγωγή (43.12.12 - Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης 
γαιών) και ως ΚΑΔ επενδυτικού σχεδίου έχουν δηλωθεί 

δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με τη λιγνιτική παραγωγή 
(37.00.11 - Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων,  
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38.11 - Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων,  38.21 - 
Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων, 

42.21.22 - Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, 
συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών, 81.21.10.01 - 

Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας, 81.30.10.01 - Υπηρεσίες 
διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού), 

56.30.10.03 - Υπηρεσίες που παρέχονται από αναψυκτήριο,  
56.30.10.04 - Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ μπαρ, 
56.30.10.07 - Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια) 
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