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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΤΕΩΣ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & 

ΘΡΑΚΗΣ

Υπ' όψιν Νομίμου Εκπροσώπου

Υπεύθυνου Πράξης ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΘΕΜΑ:

Απόρριψη της Πράξης «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας
και Θράκης) για υποστήριξη σύγχρονων δράσεων ενεργής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της Κεντρικής και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5104169 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

ΑΠΟΦΑΣΗ

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). 
2. Το 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 τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 9, παρ. Ι.Α.1 
(ε) και 1.Β.1 (α) και το άρθρο 20, παρ. 4. 
3. Τον Ν.4622/07.08.2019 (ΦΕΚ/Α/133/07.08.2019) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
4. Το Π.Δ. 81/8.7.2019 (ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων». 
5. Το Π.Δ. 83/09.07.2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.08.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α192/13.12.2017) "Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης", όπως ισχύει. 
7. Το Π.Δ. 63/04.08.2020 (ΦΕΚ 156/Α/05.08.2020) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών», και ειδικότερα το άρθρο 3.
8. Την με αριθμό 86593/13.08.2020 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 628/2020) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων». 
9. Τη με ΑΠ 66135/ΕΥΘΥ455/13.6.2017 (Β' 2064/15.6.2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
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Ανάπτυξης "Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ/615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (Β' 655) 
κοινής υπουργικής απόφασης»" (Β' 1248). 
10. Την υπ' αριθ. 113091/05.11.2015 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση 
αποκλειστικών καθηκόντων Προϊσταμένης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ» (ΑΔΑ: Ω01Λ4653Ο7-Κ2Φ).
11. 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). 
12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, 
όπως ισχύει. 
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1407/18.12.2013 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De 
Minimis), όπως ισχύει. 
14. Το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το πλαίσιο 
Ανάπτυξης) 2014- 2020, αρ. απόφασης C(2014)3542 final/23.05.2014.13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την 
εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης, όπως ισχύει. 
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του 
Συμβουλίου, όπως ισχύει. 
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της 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. 
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του υπ. αρ. 1081/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου, 
όπως ισχύει. 
18. Την με Α.Π. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και αντικατάστασης της 
81986/EYΘY712/31. 07.2015 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» (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) , όπως ισχύει. 
19. Την Σύσταση 2003/361/ΕΚ 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]. 
20.  Την Υ.Α. με Α.Π. 3357/ΕΥΣ/1338/27.01.2011 «Στοιχεία συστήματος για τον έλεγχο σώρευσης κρατικών 
ενισχύσεων», όπως ισχύει. 
21. 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», όπως ισχύει. 
22. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή 
παρανόμως 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» (ΦΕΚ 
2784/Β/21.12.2015). 
23. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018
σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 
1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης 
αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012, όπως ισχύει. 
24. Τη με αρ. πρωτ. 115150/ΕΥΚΕ4023/02-11-2016 Εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με την 
αξιολόγηση πλήρωσης του κριτηρίου συμβατότητας των πράξεων με τους κανόνες των Κρατικών Ενισχύσεων».
25.  Το από 03.10.2016 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εκπλήρωση της εκ των προτέρων 
αιρεσιμότητας 11 «Ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας των Κρατών-Μελών.
26. Την με Α.Π. 1158/314 Α1/09-03-2017 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ) για την έγκριση, μέσω 
της 15ης Γραπτής Διαδικασίας, του νέου Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης, της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των 
Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-04 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών 
της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων (Β' κύκλος)», όπως τροποποιήθηκε με την Α.Π. 5648/1592/Α1/2.11.2017 (ΑΔΑ: ΨΤ0Θ465ΧΙ8-35Β) 
Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 24η Γραπτή Διαδικασία, με την με Α.Π. 4101/1467/A1/25.06.2019
(ΑΔΑ: 6Μ09465ΧΙ8-ΥΕΣ) Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 41η Γραπτή Διαδικασία και την με Α.Π. 
1936/592 Α1/23-03-2021 (ορθή επανάληψη 31-03-2021) (ΑΔΑ: 6Β8Λ46ΜΤΛΡ-ΠΘΑ) Απόφαση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης κατά την 59η Γραπτή Διαδικασία για την έγκριση του τροποποιημένου Δελτίου Εξειδίκευσης της 
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Δράσης. 
27.  Τη με Α.Π. 108840/ΕΥΚΕ6508/9-10-2017 επιστολή της ΕΥΚΕ για την ύπαρξη ή μη στοιχείων Κρατικών 
Ενισχύσεων για την πρόσκληση με ΑΑ ΟΠΣ 2299 και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την 
υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β' κύκλος)».
28. Την με Α.Π. ΕΥΔ 2442/536 /Α3/16-04-2021 (ΑΔΑ:9ΩΝΤ46ΜΤΛΡ-Τ4Χ) Πρόσκληση με κωδ. 145  (Α/Α ΟΠΣ: 4859,  
Έκδοση: 1/0) και τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ' κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».
29. Το από 20-04-2021 και ώρα 18:23 υποβληθέν ΤΔΠ του Δικαιούχου «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5104169, ID: 189812 και 
τίτλο «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για 
υποστήριξη σύγχρονων δράσεων ενεργής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της Κεντρικής και Ανατολικής».
30. Το με ΑΠ 3413/10-6-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ με το οποίο ζητήθηκαν από τον δυνητικό δικαιούχο 
συμπληρωματικά και διευκρινιστικά στοιχεία διευκρινίσεις και το υπ' αρ. πρωτ. 2520/17-6-2021 έγγραφο του Φορέα με 
το οποίο αυτά υποβλήθηκαν μέσω ΟΠΣ. 
31. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης όπως αυτό καταγράφεται στο έγγραφο τεκμηρίωσης της αξιολόγησης της 
πρότασης και ειδικότερα στη Λίστα ελέγχου πληρότητας & επιλεξιμότητας της πρότασης το οποίο αποτυπώνεται στο 
ΟΠΣ –ΕΣΠΑ. 
32. Τη με ΑΠ 3726/25-06-2021 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την απόρριψη της αίτησης 
χρηματοδότησης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για υποστήριξη σύγχρονων δράσεων ενεργής εξωστρεφούς
επιχειρηματικότητας της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ 5104169 και συνολική
δημόσια δαπάνη 1.299.200,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 2442 / 536 /Α3 16/04/2021
Πρόσκλησης «Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ' κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»» για τους
κάτωθι λόγους:

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α': Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους 
ακόλουθους λόγους: 
Συγκεκριμένα η υποβληθείσα Πράξη λαμβάνει αρνητική γνωμοδότηση:
Α.  Στο κριτήριο Α2.1:« Ο Δικαιούχος εμπίπτει στην πρόσκληση» με την ακόλουθη αιτιολογία: 
Ο Φορέας δεν εμπίπτει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Πρόσκλησης, αφού δεν πληροί την προϋπόθεση να είναι 
εθνικής εμβέλειας και να έχει αρμοδιότητες: i. διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου είτε ii. εποπτικές είτε iii. ελεγκτικές είτε iv. 
αδειοδοτικές είτε v. τήρησης εθνικών μητρώων είτε vi. εκπροσώπησης επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο είτε vii. ρύθμισης 
της αγοράς. 
Στα συμπληρωματικά στοιχεία που ο Φορέας απέστειλε μέσω σε συνέχεια του ΑΠ 3413/10-6-2021 εγγράφου της ΕΥΔ 
ΕΠΑνΕΚ σχετικά με την αρμοδιότητα του ως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, η μόνη αναφορά που έγινε σε μία από τις 
ρητώς απαιτούμενες από την Πρόσκληση αρμοδιότητες αφορά την εποπτεία αγοράς, την οποία ο Φορέας ασκεί δια του 
Τομέα Εποπτείας της Αγοράς της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης. Η 
αναφερόμενη αρμοδιότητα βασίζεται στην ΚΥΑ 1459/110/1.02.2013(ΦΕΚ 308/Β/15-02-2013 και ΑΔΑ: ΒΕΥΖΦ-ΒΡΔ). 
Όμως, σύμφωνα με την αναφερόμενη ΚΥΑ, πρόκειται για ανάθεση τμήματος της αρμοδιότητας ελέγχου και εποπτείας της
αγοράς και άσκησης των σχετικών διαδικασιών ελέγχου, η οποία ασκείται εντός του χώρου ευθύνης του Υπουργείου 
Μακεδονίας και Θράκης, ήτοι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Στη δε αρμοδιότητα αυτή, δεν μεταβιβάζεται καν η 
αρμοδιότητα προγραμματισμού των ελέγχων ή έκδοσης διοικητικών πράξεων και επιβολής κυρώσεων, αφού οι σχετικές 
αρμοδιότητες παραμένουν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Ως εκ τούτου, ακόμη και οι μερικές αρμοδιότητες εποπτείας της αγοράς που ο 
φορέας έχει, και οι οποίες ασκούνται στο πλαίσιο ανάθεσης έργου κατόπιν προγραμματικής συμφωνίας από τον καθ' 
ύλην αρμόδιο φορέα, δεν είναι εθνικής εμβέλειας αλλά τοπικής εμβέλειας. 
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Οι λοιπές αναφερόμενες στα συμπληρωματικά στοιχεία αρμοδιότητες του φορέα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, 
δηλαδή διαχείρισης ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων και εποπτεία φορέων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα, δεν 
αφορούν τις ζητούμενες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης αρμοδιότητες των δυνητικών δικαιούχων.
Β.  Στο κριτήριο Α2.2:«Αρμοδιότητα δικαιούχου για υλοποίηση πράξης» με την ακόλουθη αιτιολογία: 
Με το ΑΠ 3413/10-6-2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ζητήθηκαν από το Φορέα διευκρινίσεις. Στις διευκρινίσεις που 
ζητήθηκαν συμπεριλαμβάνεται και η ακόλουθη "με βάση το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του δυνητικού 
δικαιούχου (Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Διεύθυνση Τομέα Τέως Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης) να 
τεκμηριωθεί η αρμοδιότητά του για την υλοποίηση δράσεων προώθησης εξαγωγών και διενέργειας προωθητικών 
ενεργειών λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα αναφερόμενα στοιχεία στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας & Θράκης) σχετικά με την αρμοδιότητα του Φορέα, για το αντικείμενο της πρότασης 
χρηματοδότησης, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονται σχετικές τεκμηριωτικές αναφορές". Ο Φορέας ανταποκρινόμενος 
εμπρόθεσμα επικαλείται την αρμοδιότητα του Τμήματος  Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης της Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Περιφερειακής Πολιτικής που σύμφωνα με τον Ν. 4735/2020 
περιλαμβάνεται και ο "προγραμματισμός, αναζήτηση, προετοιμασία,υποβολή προτάσεων και διαχείριση Ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για την υλοποίηση έργων που στοχεύουν στην οικονομική, κοινωνική, 
πολιτιστική, εκπαιδευτική, τεχνολογική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Μακεδονίας και Θράκης, τη διασυνοριακή και 
διακρατική συνεργασία και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκηση". Οι αρμοδιότητες ωστόσο αυτές δεν σχετίζονται 
άμεσα με την προώθηση εξαγωγών και τη διενέργεια σχετικών προωθητικών ενεργειών.

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο

43 της Υπουργικής Απόφασης 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016).

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ

Γεώργιος Ζερβός
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