
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 620a1bf15b49dcae4b2c1a4d στις 21/02/22 09:05
Σελίδα 1 από 2

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 117 41 Αθήνα
Πληροφορίες : Δρακάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο : 2132065207
e-mail : dspna@patt.gov.gr

Αθήνα,

Θέμα: Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν 
προς υπαγωγή στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 56672/20-05-
2021 πέμπτης (5ης) προκήρυξης.

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 
Περιφέρειας Αττικής, για την υπαγωγή τους στο καθεστώς ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, στο πλαίσιο της πέμπτης (5ης) προκήρυξης της 
υπ’ αριθ. 56672/20-05-2021 (Β´ 2142) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
όπως ισχύει, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη και σε εφαρμογή των διατάξεων του 
νόμου 4399/2016 και του κατ’ εξουσιοδότησή των εκδοθέντος οδηγού αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Ε7246ΜΤΛΡ-ΙΓΓ). 
Επισημαίνεται ότι κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο άρθρο 61 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), οι 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής 
για υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων, τα οποία υλοποιούνται στις περιφερειακές ενότητες του 
κεντρικού, βόρειου, νότιου και δυτικού τομέα Αθηνών, αξιολογήθηκαν κατ’ άρθρο 14 του ν. 
4399/2016 με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 49 του 
ν. 4872/2021 (Α’ 247).

Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που αξιολογήθηκαν με τη μέθοδο της 
συγκριτικής αξιολόγησης

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ μ ε

τον προβλεπόμενο προσωρινό πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, ως εξής: (συνημμένος 
πίνακας). 
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 (Π.Σ.Κ.Ε.) για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου τους. Επίσης δύνανται, 
να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
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Συνημμένα:
Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων» (5η Προκήρυξη) του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 (ΔΙΑΠ Περιφέρειας Αττικής)
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη για θέματα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής
2. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων & Υποδομών
Εσωτερική διανομή:
Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών
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