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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της ένστασης που υποβλήθηκε 
κατά της αριθμ. πρωτ. 1618/17-08-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με 
θέμα: Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των επενδυτικών 
σχεδίων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση 
μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 

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), όπως ισχύει.  

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.  

3. Τον Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 

για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.  

4. Τον Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α 258/8-12-2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Β 83), «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» και όπως ισχύει.  

5. Τον Ν. 4403/2016 «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» (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016) και ειδικότερα το 

άρθρο 43 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα», όπως ισχύει,  

6. Τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/11-05-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 
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7. Τον N. 4488/2017 «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», 

όπως ισχύει.  

8. Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19.07.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση 

της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 

Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 

με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει.  

9. Την παράγραφο 5 του Άρθρου 26 «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014» του Ν. 

4605/2019.  

10. Το Π.Δ. 274/2000 (ΦΕΚ 2258/Α/17.10.2000) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 

χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται 

από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες» όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.  

11. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010, όπως ισχύει.  

12. Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023.  

13. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ325/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015), με την οποία αναδιαρθρώνεται 

η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2015 και αντικαθίσταται η με αρ. 

41547/Γ’ ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ 1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 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.  

15. 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.  

16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

17ης Δεκεμβρίου 2013, «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως ισχύει.  

17. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

«Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».  

18. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που αφορά 

την έγκριση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI 2014GR16M2OP007).  

19. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2018)8767/11.12.2018 που αφορά 

την τροποποίηση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI 

2014GR16M2OP007).  
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20. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2020)4811final/9.7.2020 που αφορά 

την τροποποίηση του Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI 

2014GR16M2OP007).  

21. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής) O.J ΕΕ L 187/1 της 

26.6.2014), όπως ισχύει.  

22. 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 και 

επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων, 

όπως ισχύει.  

23. 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 352/1 της 24.12.2013).  

24. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2016)8434 final/19.12.2016 «Υπόθεση 

κρατικής ενίσχυσης αριθ. SA.46230 (2016/N) - Ελλάδα – Τροποποίηση του χάρτη 

περιφερειακών ενισχύσεων για την Ελλάδα (2014 – 2020) για την περίοδο 2017 – 2020».  

25. Τη Σύσταση 361/2003 της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 

μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (Επίσημη Εφημερίδα L 124 της 

20.05.2003), όπως ισχύει.  

26. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05 για την αποτελεσματική εφαρμογή των 

αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν 

παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις,  

27. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής 2014/C 198/01 «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 

για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία».  

28. 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).  

29. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 και θέμα: «Στοιχεία 

συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών ενισχύσεων», όπως ισχύει.  

30. Το έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

με αριθ. 4843/119432/03.11.2015 και θέμα: «Κριτήριο Διαχωρισμού».  

31. Τη με αρ. πρωτ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική 

Απόφαση με θέμα «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 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.  

32. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του 

Συστήματος 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».  

33. Την ΚΥΑ με Α.Π. 126829/EΥΘΥ/1217/08.12.2015 (Β 2784) και θέμα «Σύστημα 

Δημοσιονομικών Διορθώσεων και Διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως 
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καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση 

Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το 

άρθρο 22 του ν. 4314/2014», όπως ισχύει.  

34. Τον Οδηγό Κρατικών Ενισχύσεων και RIS3, όπως κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 

115970/13.11.2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων, όπως ισχύει.  

35. Το έγγραφο της Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με αριθ. 17952/ΕΥΣΣΑ 382/17.02.2016 

και θέμα: "Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης 

Εξειδίκευσης – RIS3".  

36. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων με θέμα: «Κρατικές ενισχύσεις και δημόσια χρηματοδότηση 

ερευνητικών οργανισμών – ερευνητικών υποδομών».  

37. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα 

«Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στην χορήγηση Κρατικών Ενισχύσεων κατά την 

Προγραμματική Περίοδο 2014-2020».  

38. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 101270/ΕΥΚΕ 3633/30-09-2016 έγγραφο της ΕΥΚΕ με θέμα 

«Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ 651/2014».  

39. 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».  

40. Την από 13/07/2015 απόφαση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 

2014-2020», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της 

εξειδίκευσης του ΕΠ, καθώς και ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων και 

οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι.  

41. Την αριθμ. 1476/24-5-2018 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Στερεά 

Ελλάδα 2014-2020», μέσω γραπτής διαδικασίας, όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν τα 

κριτήρια επιλογής της δράσης 3γ1.1.: «Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα 

για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό τους» του Άξονα Προτεραιότητας 03, όπως 

περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο.  

42. Την υπ’ αριθμ. 178/28-1-2019 (ΦΕΚ 297/Β’/07-02-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας, με την οποία ορίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) των 

δράσεων του Άξονα Προτεραιότητας 03 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  

43. Το με αρ. πρωτ. 576/6-3-2019 έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με το 

οποίο διαβιβάστηκε στην ΕΥΚΕ το αίτημα τελικής εξέτασης σχεδίου της Πρόσκλησης 

Υποβολής Προτάσεων για την δράση: “Ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα 

για την Αναβάθμιση και τον Εκσυγχρονισμό τους”», μετά την ενσωμάτωση των προτεινόμενων 

αλλαγών, για τη σύμφωνη γνώμη της.  

44. Το αρ. πρωτ. 29492/ΕΥΚΕ 448/12-03-2019 έγγραφο της ΕΥΚΕ με τις τελικές επισημάνσεις και 

τη σύμφωνη γνώμη της αναφορικά με το σχέδιο της αναλυτικής πρόσκλησης.  

45. Την υπ’ αριθμ. 624/12-03-2019 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την έκδοση 

της ΥΑ για την πρόσκληση.  

46. Τη με αρ. πρωτ. 31944/ΕΥΚΕ538/18-03-2019 Υπουργική Απόφαση για την πρόσκληση.  

47. Τη με αρ. πρωτ. 1282/ΕΥΔΕΠ ΠΣΕ/22-05-2019 Απόφαση για την 1η τροποποίηση της 

πρόσκλησης.  

48. Τη με αρ. πρωτ. 1619/ΕΥΔΕΠ ΠΣΕ/25-06-2019 Απόφαση για την 2η τροποποίηση της 

πρόσκλησης.  

49. Τη με αριθμ. πρωτ. 2512/ΕΥΔΕΠ ΠΣΕ/22-10-2019 (ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/1074/19-12-2019) Απόφαση 

του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Ορισμός Αξιολογητών & Σύσταση Επιτροπής 
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Αξιολόγησης για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για 

την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΞ7Ι7ΛΗ-5ΡΒ).  

50. Τη με αριθμ. πρωτ. 76/20-01-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 1/14-1-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης 

3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό τους» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 

2014-2020.  

51. Τη με αριθμ. πρωτ. 314/12-02-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/11-2-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης 

3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό τους» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 

2014-2020.  

52. Τη με αριθμ. πρωτ. 891/ΕΥΔΕΠ ΠΣΕ/27-05-2020 Απόφαση για την 3η τροποποίηση της 

πρόσκλησης.  

53. Τη με αριθμ. πρωτ. 1466/29-07-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 3/16-6-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης 

3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό τους» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 

2014-2020.  

54. Τη με αριθμ. πρωτ. 1575/11-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4/6-8-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης 3.γ.1.1 

«Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό τους» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 

2014-2020.  

55. Τη με αριθμ. πρωτ. 1599/12-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

Έγκριση του υπ’ αριθμ. 5/7-8-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης 3.γ.1.1 

«Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό τους» στo πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» 

2014-2020.  

56. Τη με αρ. πρωτ. 1606/13-08-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ.  

57. Τη με αριθμ. πρωτ. 1618/17-08-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: 

Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που 

υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων 

επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας 2014-2020» όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

58. Την από 28-08-2020 (αριθμ. πρωτ. ΑΝ.ΔΙΑ 392/01-09-2020) αίτηση ένστασης του δικαιούχου 

ΠΟΤ ΚΑΙ ΠΑΝ ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ με κωδικό έργου ΣΤΕΕ2-0043430 κατά της αρ. πρωτ. 1618/17-08-2020 

Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Τη συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης της ένστασης που υποβλήθηκε κατά της αριθμ. 

πρωτ. 1618/17-08-2020 Απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα: Έγκριση 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης και πίνακα κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν 

στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη Δράση 3.γ.1.1 «Ενίσχυση μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά 

ΑΔΑ: Ω5ΗΡ7ΛΗ-ΠΣ6



 6 

Ελλάδα για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Στερεάς Ελλάδας 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής: 

1. Μολιώτης Απόστολος, Στέλεχος Μονάδας Β1΄, ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος τον 

Κολιό Δημήτριο, Στέλεχος Μονάδας Β1΄, 

2. Κουτσούμπα Μαρία, Στέλεχος Μονάδας Α΄, ως κύριο μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την 

Σακελλάρη Μαρία, Στέλεχος Μονάδας Α΄, 

3. Τσακίρη Μαρία, Στέλεχος της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας 

(ΑΝ.ΔΙΑ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, ως κύριο μέλος, με αναπληρωματικό μέλος την Ιωάννα 

Μουτσουρούφη, Στέλεχος της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας 

(ΑΝ.ΔΙΑ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. 

 

Γραμματέας ορίζεται η Παπαγεωργίου Θωμαή, Στέλεχος της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς 

Ελλάδος και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, με αναπληρωματική την Καρέλη 

Σωτηρία, Στέλεχος της Αναπτυξιακής Διαχειριστικής Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ), 

εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ. 

Η εξέταση της ένστασης γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης της ένστασης συντάσσει πρακτικό που περιλαμβάνει τη γνωμοδότηση 

της αναφορικά με την αποδοχή (ή εν μέρει) ή την απόρριψη της ένστασης.  

Το πρακτικό της Επιτροπής διαβιβάζεται στην ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ, ώστε να εκδοθεί η σχετική απόφαση. 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας 
 
 
 
 

Φάνης Χ. Σπανός 
 
 
Συνημμένα: 

- Η από 28-08-2020 αίτηση ένστασης 
 
Πίνακας Αποδεκτών:  

- Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης ένστασης 
 
Κοινοποίηση:  

 Ενδιάμεσο Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & 
Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ) 

 Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδος και Θεσσαλίας (ΑΝ.ΔΙΑ)                       
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