
ΘΕΜΑ : Ολοκλήρωση της Διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν 

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τον 5ο κύκλο του καθεστώτος της “Επιχειρηματικότητας 

Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 στα πλαίσια της 

υπ’ αριθμ. 56672/ ΦΕΚ ‘Β , 2142/22-05-2021, πέμπτης  (5ης ) προκήρυξης . 

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο 
καθεστώς της ‘’Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ του Αναπτυξιακού 
Νόμου 4399/2016 στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 56672/ ΦΕΚ ‘Β , 2142/22-05-2021, πέμπτης (5ης ) προκήρυξης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων όπως ισχύει και σε εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου 4399/2016 και του σχετικού οδηγού αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Ε7246ΜΤΛΡ-ΙΓΓ). 
Με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης , 

Ανακοινώνουμε
Τον προβλεπόμενο προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας  

(συνημμένος πίνακας).  Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι μετά την διαδικασία 
αξιολόγησης τα επενδυτικά σχέδια που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης 
ανέρχονται σε είκοσι τρία (23). Όμως σύφωνα με την Υ.Α. 141581/24-12-2021 (ΦΕΚ Β’/6270/28-
12-2021) το  ποσό  που έχει κατανεμηθεί με το Άρθρο 2 αυτής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 
για τον 5Ο  κύκλο του καθεστώτος Πολύ Μικρών & Μικρών επιχειρήσεων,  επαρκεί για την ένταξη  
μόνο των δέκα οκτώ (18) πρώτων επενδυτικών σχεδίων. 
Οι φορείς των επενδυτικών σχεδίων δύνανται, με χρήση του προσωπικού κωδικού τους, μέσω του 
οποίου υποβλήθηκε ηλεκτρονικά το αίτημα υπαγωγής, να ενημερώνονται από το Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου που 
υπέβαλαν.
Επίσης δύνανται να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους σύμφωνα με τα ισχύοντα στο οικείο θεσμικό 
πλαίσιο.                                                                        
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Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων Αξιολόγησης 5ου κύκλου καθεστώτος  ‘’Επιχειρηματικότητας Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων’’ ( ΦΕΚ ‘Β , 2142/22-05-2021, Νόμου 4399/2016, Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.
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