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ΘΕΜΑ:  Έγκριση (3η) 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. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 77/10.03.2022 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ (υποκατάστημα Π-

ΑΜΘ), με θέμα: “Επικαιροποίηση συχνών ερωτήσεων απαντήσεων για την πρόσκληση 

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

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

5. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 80/18.03.2022 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ (υποκατάστημα Π-

ΑΜΘ), με θέμα: “Χειρισμός τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας κατά τη διάρκεια ελέγ-

χου στις Δράσεις: «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε το-

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

Εγκρίνει 

Τον 3ο 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 
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3ος Κατάλογος Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων 
Πρόσκλησης ΑΜΘ88 

 

Ερώτηση 17: Πότε μια επιχείρηση πρέπει να διαθέτει τον ΚΑΔ επένδυσης; 

 

Απάντηση 17: Τουλάχιστον πριν την υποβολή αιτήματος επαλήθευσης / πιστοποίησης 

δαπανών που σχετίζονται με τον ΚΑΔ επένδυσης.  

 Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας για 

Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών 

με σκοπό την ανέγερση κτιρίου θα πρέπει πριν την τελική εκταμίευση να έ-

χουν προσθέσει τον ΚΑΔ που έχει δηλωθεί ως ΚΑΔ επένδυσης. 

  

Ερώτηση 18:  Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος αλλαγής χρηματοδοτικού σχήματος για 

κατάργηση δανεισμού (ως μέσο κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής κατά 

την υποβολή της πρότασης) και την απόδειξη κάλυψης ιδιωτικής συμμετο-

χής με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ποια ημερομηνία θα λαμβάνεται υπό-

ψη από τον ΕΦ κατά την εξέταση του αιτήματος για την εν λόγω απόδειξη; 

Επίσης, είναι αποδεκτός τρόπος η απόδειξη κάλυψης ιδιωτικής συμμετοχής 

με χρηματικά διαθέσιμα σε λογαριασμούς των φυσικών προσώπων/εταίρων; 

 

Απάντηση 18: Η ημερομηνία καταβολής/αύξησης μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου για 

την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής θα πρέπει να είναι προγενέστερη 

του αιτήματος τροποποίησης. Το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από 

όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην Πρό-

σκληση ανάλογα με τη Νομική Μορφή κάθε επιχείρησης. 

Κατά την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η κά-

λυψη της ιδιωτικής συμμετοχής αποδεικνύεται μόνο με τους κάτωθι 

τρόπους: 

i. Για κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε.) και για τις προ-

σωπικές εταιρείες (Ο.Ε, Ε.Ε.) με καταβολή/αύξηση μετοχικού ή 

εταιρικού κεφαλαίου αντίστοιχα. 

ii. Για τις ατομικές επιχειρήσεις με την εξόφληση των παραστατικών, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Ερώτηση 19: Μια επιχείρηση επιθυμεί την αφαίρεση 2 εκ των 4 μετόχων και πρόσθεση 2 

νέων μετόχων, καθώς και τροποποίηση στο ποσοστό μετοχικής σύνθεσης. 

Είναι επιτρεπτό; Θα γίνει εκ νέου έλεγχος βαθμολογίας; Σε περίπτωση που 

είναι αποδεκτή η αλλαγή των μετόχων και ακολουθήσει νέος έλεγχος βαθ-

μολογίας, ποια είναι η ελάχιστη βαθμολογία που θα πρέπει να πετύχει η επι-

χείρηση; 

 

Απάντηση 19: Με βάση το Κεφ. 11.1 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ» (σελ. 56/228) της 

Πρόσκλησης τα κριτήρια αξιολόγησης δεν δύναται να μεταβληθούν βαθμο-

λογικά.  

 Στο υποβληθέν αίτημα τροποποίησης από το δικαιούχο πρέπει να δικαιολο-

γείται ειδικώς και επαρκώς η αναγκαιότητα της τροποποίησης, να τεκμηριώ-

νεται η μη αλλοίωση των στόχων που έχουν τεθεί και εγκριθεί, να μην με-

ταβάλλεται η επιλεξιμότητα και να μην αλλοιώνεται το αποτέλεσμα της αξιο-

λόγησης του σχεδίου. 

Γίνεται εκ νέου έλεγχος βαθμολογίας κατά τον οποίο θα πρέπει να διασφαλί-

ζεται τουλάχιστον η αρχική βαθμολογία ένταξης. 

  

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-
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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) απαιτείται να έχουν εκδοθεί μέχρι και την υποβολή του 

πρώτου αιτήματος ενδιάμεσου ελέγχου, εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο υ-

πάρχουν δαπάνες της σχετικής κατηγορίας. 

 Για την ειδική περίπτωση που κάποιος επενδυτής, αν κι έχει κάνει αίτηση για 

την έκδοση της άδειας, δεν την έχει λάβει μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Ε-

παλήθευσης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Πρόσκληση, και προσκομίσει 

ενδιάμεσο αίτημα καταβολής ενίσχυσης, δύναται -με ισχυρή τεκμηρίωση για 

την μη έγκαιρη έκδοση των σχετικών αδειών (π.χ. ημερομηνία υποβολής αί-

τησης αρκετά προγενέστερα της λήξης του διαστήματος μέχρι το υποχρεω-

τικό Αίτημα Επαλήθευσης – Πιστοποίησης, αλλαγή νομοθεσίας, προδιαγρα-

φών, κλπ.)- να προσκομίσει τις απαιτούμενες άδειες πριν την καταβολή της 

ενίσχυσης του πρώτου αιτήματος (τηρώντας τις προθεσμίες κάλυψης των 

εκκρεμοτήτων που εντοπίζονται από τον ΕΦΕΠΑΕ και γνωστοποιούνται στο 

Δικαιούχο). 

  

 Ερώτηση 21: Δικαιούχος που έχει υποβάλει Αίτημα Προκαταβολής υποχρεούται πριν τη 

παρέλευση του διαστήματος μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Επαλήθευσης – 

Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Πρόσκληση, να υποβάλει και 1ο αίτημα εν-

διάμεσου ελέγχου; 

 

Απάντηση 21: Δικαιούχος που έχει υποβάλει σχετικό Αίτημα και έχει λάβει Δημόσια Χρη-

ματοδότηση με προκαταβολή υποχρεούται και στην υποβολή Ενδιάμεσου ή 

Τελικού Αιτήματος Καταβολής Ενίσχυσης πριν τη παρέλευση του διαστήμα-

τος από την απόφαση ένταξής του μέχρι το υποχρεωτικό Αίτημα Επαλήθευ-

σης – Πιστοποίησης, σύμφωνα με την Πρόσκληση. 

  

Ερώτηση 22: Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και Αλλαγή Χρήσης. Τι προηγείται; 

 

Απάντηση 22: Η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι απαιτούμενη για εργα-

σίες αλλαγής χρήσης για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής ά-

δειας. Συνεπώς, η Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας δύναται να περιλαμ-

βάνει την αλλαγή χρήσης. 

  

Ερώτηση 23: Σε ποιο βαθμό επιτρέπονται οι αλλαγές εντός της ίδιας κατηγορίας; Για πα-

ράδειγμα, σε περίπτωση που το Τεχνικό Παράρτημα έχει διαμορφωθεί με τέ-

τοιο τρόπο που να περιλαμβάνει 3 κατηγορίες Α.2.1  « Μηχανολογικός εξο-

πλισμός» και κατά την υλοποίηση το κόστος των προϊόντων της Α.2.1.α υ-

περβαίνει το συνολικό κόστος της αντίστοιχης Α.2.1.α, βάσει Τ.Π. και το κό-

στος των προϊόντων της Α.2.1.β είναι μικρότερο από αυτό που είχε διαμορ-

φωθεί κατά την αξιολόγηση της ένταξης, υπάρχει η δυνατότητα ορισμένα 

από τα προϊόντα της Α.2.1.α να αντιστοιχηθούν στην Α.2.1.β; 

 

Απάντηση 23: Αλλαγή δαπάνης με νέα, για την οποία τεκμηριώνεται από το 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, 
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4. έχει την ίδια χρήση, 

5. είναι επιλέξιμη, 

 δεν συνιστά τροποποίηση, δεν απαιτεί υποβολή σχετικού αιτήματος τροπο-

ποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξετάζε-

ται απευθείας με αυτό. 

 Σχετικά με το δεύτερο υποερώτημα, μπορεί μία δαπάνη εντός της ίδιας Κα-

τηγορίας, να μετακινηθεί από την Α.2.1.α στην Α.2.1.β, παρά το γεγονός ότι 

η περιγραφή της δαπάνης περιλαμβάνεται στην Α.2.1.α, με την προϋπόθεση 

ότι δεν αντικαθιστά κάποια δαπάνη της Α.2.1.β και χωρίς να γίνεται επιμερι-

σμός της αξίας στις 2 κατηγορίες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την α-

ξιολόγηση της ένταξης. 

 

Ερώτηση 24:  Είναι δεκτή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας η οποία έχει εκδοθεί μετα-

γενέστερα των εργασιών; 

 

Απάντηση 24:  Η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας με μεταγενέστερη ημερομηνία από την 

αρμόδια αρχή δύναται να γίνει αποδεκτή. Ωστόσο, θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της έκθεσης τελικής πιστοποίησης 

και παραλαβής πράξης (έργου) από τον ΕΦΕΠΑΕ, όπως και να ικανοποιού-

νται οι λοιπές απαιτήσεις επιλεξιμότητας δαπανών. 

 

Ερώτηση 25: Ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφο-

ριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ότι για τις ερ-

γασίες που εκτελούνται δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα, απαιτεί-

ται σε όλες τις περιπτώσεις; π.χ. τοποθέτηση κλιματιστικών, καμερών α-

σφαλείας, εσωτερικοί χρωματισμοί; 

 

Απάντηση 25: Με βάση το Νόμο 4759/2020 - ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020, για τις εργασίες 

για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής 

Κλίμακας Τροποποίηση του τίτλου και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 

του ν. 4495/2017, απαιτείται ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, 

που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-

λάδος (Τ.Ε.Ε.). 

 

 

Ερώτηση 26: Σχετικά με τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν κτιριακές παρεμβάσεις 

και αυτές υλοποιούνται σε μη ιδιόκτητο χώρο, η διάρκεια του μισθωτηρίου 

θα πρέπει να είναι 6 ή 12 έτη, τα οποία θα μετρούνται μετά την απόφαση 

ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι το μισθωτήριο πρέπει να υποβληθεί την ημέρα 

έκδοσης της απόφασης ένταξης; 

 

Απάντηση 26:  Με βάση την Πρόσκληση, τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνουν κτιρια-

κές παρεμβάσεις και αυτές υλοποιούνται σε μη ιδιόκτητο χώρο, η διάρκεια 

τουλάχιστον έξι (6) ετών ή δώδεκα (12) ετών του συμφωνητι-

κού/μισθωτηρίου για ανέγερση κτιρίου αφορά και ελέγχεται στο στάδιο της 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και όχι στην υποβολή. 

 Η διάρκεια 6 ή 12 ετών μετράει από την απόφαση ένταξης και εξής και όχι 

απαραίτητα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης.  

 Αναλυτικότερα:  

• για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και υποβάλει μισθωτήριο με α-

ριθμό δήλωσης πριν την απόφαση ένταξης, η παραπάνω διάρκεια με-

τράει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης  

• για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την έκδοση της απόφασης 

ένταξης, η διάρκεια του μισθωτηρίου μετράει από τη σύσταση / έναρξη 

της επιχείρησης. 
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Ερώτηση 27: Για το χωρίο του Κεφ. 11.2 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ» 

της 6ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης: ‘’Αλλαγή δαπάνης με νέα, για 

την οποία τεκμηριώνεται από τον Δικαιούχο κατά την υποβολή αιτήμα-

τος 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 τροπο-

ποίησης, ενσωματώνεται στο αίτημα επαλήθευσης/πιστοποίησης και εξε-

τάζεται απευθείας με αυτό.”, όπως διευκρινιστούν τυχόν αλλαγές ήσσο-

νος σημασίας που μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα αίτημα ελέγχου.  

 

 

Απάντηση 27: Όταν οι δαπάνες εντάσσονται στην ίδια κατηγορία, είναι επιλέξιμες και 

αφορούν εργασίες, υπηρεσίες ή προϊόντα που εξυπηρετούν τον ίδιο 

σκοπό (π.χ. διαμόρφωση εσωτερικού χώρου, έπιπλα για τους χώρους 

αναμονής και διοίκησης της επιχείρησης, προμήθεια μηχανολογικού ε-

ξοπλισμού κ.α.), με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνεται ο χαρακτή-

ρας της κατηγορίας δαπάνης και κατ’ επέκταση του επενδυτικού 

σχεδίου, δύναται να ενσωματωθούν στο εκάστοτε αίτημα ελέγχου και 

να εξετασθούν απευθείας από τον ΕΦ, χωρίς να απαιτείται αίτημα τρο-

ποποίησης ΦΟΑ, ακόμη κι αν δεν έχουν επακριβώς την ίδια περιγραφή, 

αλλά με την προϋπόθεση ότι εξυπηρετούν τις ίδιες ανάγκες της επιχεί-

ρησης. 

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που υπολείπεται οικονομικό αντικείμενο 

με παράλληλη ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με το δια-

μορφωμένο κατά την αξιολόγηση της ένταξης Τεχνικό Παράρτημα, τότε 

θα μειώνεται και το οικονομικό αντικείμενο στο ύψος της δαπάνης και 

δε δύναται το ποσό που υπολείπεται να αντιστοιχηθεί από νέα δαπάνη 

της ίδιας Κατηγορίας. 
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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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