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ΘΕΜΑ: Έγκριση (2η) 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. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 34/15.09.2021 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ (υποκατάστημα Π-

ΑΜΘ), με θέμα «Διαβίβαση επικαιροποίησης Συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων (FAQs) 

για την πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτε-

ραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 

3α.4.2)». 

Εγκρίνει 

Τον 2ο 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: 
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2ος Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

 

Ερώτηση 9: Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εάν η Προκήρυξη λειτουργεί με την 

μορφή του Προγράμματος - "Κουβάς", εάν δηλαδή απαιτείται ή όχι η υπο-

βολή Τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου σε περιπτώσεις 

διαφοροποιήσεων δαπανών εντός του εγκεκριμένου ορίου της Κατηγορίας 

Δαπάνης. 

  

Απάντηση 9: Αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο 

κατά την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης, σωρευτικά ότι: 

1. εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της επένδυσης, 

2. εντάσσεται στην ίδια Κατηγορία Δαπανών, 

3. έχει την ίδια Περιγραφή, 

4. έχει την ίδια χρήση, 

5. είναι επιλέξιμη, 

δεν είναι τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίη-

σης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζεται 

απευθείας με αυτό. 

Διευκρινίζεται ότι οι τροποποιήσεις της ενότητας αυτής με τους προαναφε-

ρόμενους περιορισμούς, μπορούν να ενσωματώνονται στο αίτημα επαλή-

θευσης / πιστοποίησης και να εξετάζονται απευθείας με αυτό, χωρίς να α-

παιτείται η υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης. 

  

Ερώτηση 10: Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε Επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση ατομικής επι-

χείρησης μεταποιητικής βιομηχανικής δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο 

φυσικό πρόσωπο είχε ξεκινήσει αγροτική δραστηριότητα (ιδιότητα αγρότη) 

κατά τα τελευταία 4 έτη, χωρίς την ύπαρξη ουσιωδών εισοδημάτων από αυ-

τήν. Η εγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα θα ξεκινήσει άμεσα. Υφί-

σταται πρόβλημα, ως προς την Προκήρυξη, αναφορικά με την ύπαρξη αγρο-

τικής ιδιότητας από το παρελθόν; 

  

Απάντηση 10: Επισημαίνεται ότι,σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) 

και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες: 

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υ-

δατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του 

Συμβουλίου, 

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργι-

κών προϊόντων, 

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορί-

ας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα 

των εν λόγω προϊόντων που αγοράζονται από πρωτογενείς παραγωγούς ή 

διατίθενται στην αγορά από 

τις οικείες επιχειρήσεις, 

ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση της απόδοσής της εν 

μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς. 

δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες 

χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις 

εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία 

και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετί-

ζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα, 

ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί 

των εισαγόμενων. 

Στην περίπτωση επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν ή δρα-

στηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (α), (β) ή (γ) και δραστη-
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ριοποιηθούν επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους επιλέξιμους 

κωδικούς δραστηριότητας της παρούσας πρόσκλησης, ο κανονισμός 

(ΕΕ) 1407/2013 (de minimis) εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χο-

ρηγούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες υπό την προϋπόθεση ότι 

υπάρχει λογιστικά, σαφής διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή διά-

κριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρού-

νται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de 

minimis) δεν τυγχάνουν ενίσχυσης που χορηγείται δυνάμει του κα-

νονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (de minimis). 

 

Επίσης, να σημειωθεί ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν πρέπει να υποβάλλεται 

από δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. 

  

Ερώτηση 11: Μια επιχείρηση ενοικιάζει οικόπεδο στο οποίο θα γίνει η Κατασκευή νέου 

κτιρίου (ως επιδοτούμενη δαπάνη). Η Οικοδομική άδεια θα είναι στο όνομα 

του ιδιοκτήτη και όχι στο όνομα της επιχείρησης. Θα υπάρξει πρόβλημα 

στην επιδοτούμενη δαπάνη της κατασκευής νέου κτιρίου; 

  

Απάντηση 11: Η οικοδομική άδεια μπορεί να εκδοθεί τόσο στο όνομα του Δικαιούχου όσο 

και του Ιδιοκτήτη. Απαιτείται προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης 

κατά το πρώτο αίτημα ελέγχου που να αποδεικνύει τη σχέση της επιχείρη-

σης με το κτίριο. 

  

Ερώτηση 12: Επιλεξιμότητα Τροποποίησης Φυσικού Αντικειμένου στην κατηγορία Α.1 - 

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος. (α) Αντί κατασκευής ξύλινου 

κτιρίου υποδοχής επιφάνειας 45τμ, ανακαίνιση πρώην στρατιωτικού φυλα-

κίου επιφάνειας περίπου 80τμ που έχει εκμισθωθεί στην επιχείρηση για διά-

στημα 25 χρόνων. (β) Κατασκευή υποδομής εναέριας διαπέρασης. Ο Π/Υ 

της κατηγορίας δεν θα μεταβληθεί. 

  

Απάντηση 12: Εφόσον δεν επηρεάζονται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού στοιχείου, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης για την ένταξη του έργου στο 

πρόγραμμα, καθώς και βαθμολογικά τα κριτήρια αξιολόγησης, το αίτημα 

τροποποίησης δύναται να εγκριθεί. 

  

 Ερώτηση 13: Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας, η οποία έχει εκδοθεί στο όνομα του ιδιο-

κτήτη,  γίνεται αποδεκτή, εφόσον πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα αλλαγή 

στο όνομα του Δικαιούχου; 

  

Απάντηση 13: Η Άδεια εργασιών μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί τόσο στο όνομα του 

Δικαιούχου όσο και του Ιδιοκτήτη. Η ημερομηνία έκδοσής της δεν μπορεί να 

είναι μεταγενέστερη των σχετικών αιτούμενων δαπανών. 

  

Ερώτηση 14: Για Αγρότη ειδικού σκοπού που εντάχθηκε με Ειδικό Όρο σύστασης της 

επιχείρησης σε μία από τις επιλέξιμες Νομικές μορφές: ΜΙΚΕ, ΜΕΠΕ, Μονο-

πρόσωπη ΑΕ και προχώρησε σε σύσταση ατομικής επιχείρησης υφίσταται 

πρόβλημα; 

  

Απάντηση 14: Οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να τηρούν απαρέγκλιτα τους όρους 

και της προϋποθέσεις χρηματοδότησης.  

  

Ερώτηση 15: Για επιχείρηση με ΚΑΔ επένδυσης 88.10.1 - Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας 

χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία πραγ-

ματοποιήθηκαν οι παρακάτω κτιριακές εργασίες: Καθαιρέσεις εσωτερικών 

τοίχων, Τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου, Χρωματισμοί, Αντικατάσταση εξωτε-

ρικών κουφωμάτων, Υδραυλική εγκατάσταση, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, 

Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης (σώματα και 
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σωληνώσεις), Εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας, Τοποθέτηση μεμ-

βράνης ασφαλείας στα τζάμια των εξωτερικών κουφωμάτων, Τοποθέτηση 

πατώματος Laminate, Πόρτες Laminate, Κουζίνα μελαμίνης. 

Για την Κατηγορία Α.1 ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ, 

ο οδηγός αναφέρει τα απαραίτητα παραστατικά κατά περίπτωση: 

• Τεχνική μελέτη υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό και σύμφωνη με τις 

αδειοδοτήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, καθώς και Τεχνική Έκ-

θεση με περιγραφή εργασιών. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο παρα-

στατικά; 

• Η Τεχνική Έκθεση μπορεί να έχει μια περιληπτική αναφορά στις εργασίες ή 

πρέπει να γίνει ανάλυση τους; 

• Η Άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, πρέπει να εκδοθεί 

στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου του έργου, σε περίπτωση εκμί-

σθωσης; 

Τα Σχέδια απαιτούνται για τις προαναφερόμενες  εργασίες; 

• Απαιτούνται Ιδιωτικά Συμφωνητικά για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από 

προμηθευτές ( και όχι από εργολάβο ) για τις εξής εργασίες: 

• Τοποθέτηση γυψοσανίδων, Γκρεμίσματα, Τοποθέτηση πλακιδίων, Βάψιμο 

κτιρίου, Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, Εγκατάσταση Ύδρευσης-

Αποχέτευσης, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση; 

• Στο παραστατικό «Επιμετρήσεις εργασιών υπογεγραμμένες από αρμόδιο 

μηχανικό και ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης»: τι 

εννοεί ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης; 

• Για την ανάλυση κόστους εργασιών του προμηθευτή, τι ακριβώς απαιτεί-

ται; Αρκεί η ανάλυση προϋπολογισμού του μηχανικού για αντίστοιχο τιμο-

λόγιο; 

• Η Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων απαιτείται για τις προαναφερό-

μενες  εργασίες; Σε περίπτωση που δεν απαιτείται να προσκομίσουμε Υπεύ-

θυνη Δήλωση του μηχανικού; 

• Για την Κατηγορία Α.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ο οδηγός αναφέρει τα απαραίτητα 

παραστατικά: Περιγραφή των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών για κάθε 

διακριτό είδος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση. Αφορά το τεχνικό 

φυλλάδιο (prospectus) ενός εξοπλισμού; 

• Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι επιλέξιμες στην Υποκατηγορία 

Α.2.4 Λοιπός Εξοπλισμός, οι δαπάνες αγοράς ηλεκτρικών συσκευών όπως: 

ψυγείο, κουζίνα, TV, βάση TV, σκούπα, βραστήρας, τοστιέρα, μίξερ, multi; 

  

Απάντηση 15:   

• Τα αναφερόμενα παραστατικά προσκομίζονται κατά περίπτωση ανάλογα με 

το είδος των εργασιών. 

• Η Τεχνική έκθεση υπογεγραμμένη από αρμόδιο μηχανικό ή έγγραφο με 

αναλυτικές επιμετρήσεις απαιτείται να είναι αναλυτική. 

• Απαντήσεις Ερωτημάτων 3 και 5. 

• Οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, πέρα των προ-

βλεπόμενων δικαιολογητικών στη Δράση, θα ζητηθεί με επιστολή ελλείψε-

ων. 

• Για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών από προμηθευτές, απαιτούνται Ιδιωτικά 

Συμφωνητικά. 

• Αφορά τον φάκελο τεχνικών στοιχείων, ο οποίος περιλαμβάνει διαδικασίες 

ελεγμένες από την αρμόδια επιτροπή ελέγχου υλοποίησης, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα. 

• Αρκεί η ανάλυση προϋπολογισμού σε αντιστοιχία με τις εργασίες που 

πραγματοποιήθηκαν και αφορούν το σχετικό τιμολόγιο. 

• Εφόσον δεν απαιτείται αρκεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από μη-

χανικό. 

• Ναι, αφορά το τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) ενός εξοπλισμού. 

• Οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες. 
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Ερώτηση 16: Επιχείρηση έχει δηλώσει κατά την ένταξη εξασφάλιση της Ιδιωτικής Συμμε-

τοχής με Ίδια Κεφάλαια, όμως κατόπιν επιθυμεί την αλλαγή της κάλυψης σε 

δάνειο. Είναι αποδεκτή αυτού του είδους η μεταβολή; 

Απάντηση 16: Η αλλαγή χρηματοδοτικού σχήματος για την κάλυψη ιδίας συμμετοχής σε 

περίπτωση αξιοποίησης ή κατάργησης τραπεζικού δανεισμού είναι αποδεκτή, 

εφόσον δεν μεταβάλλεται βαθμολογικά το κριτήριο. Για την παραπάνω ε-

νέργεια απαιτείται σχετικό αίτημα τροποποίησης. 
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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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