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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
      

 
         Αθήνα,      27-11-2020

         Αριθ. Πρωτ. : 126130 - 27-11-2020

Ταχ. Δ/νση       
Ταχ. Κώδικας  
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Email

: Λ. Μεσογείων 14-18
: 115 27
: Θεώνη Σοφιανοπούλου
: 213 1300160
: tsof@gsrt.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ:  Έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων και των  Πρακτικών  των  Επιτροπών
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  / ΣΣΚ-1η 
Πρόσκληση : Φορέας Αρωγός»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Το Ν 4622/2019 (Α΄133 7-8-2019) Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, όπως ισχύει. 

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98).

3. Το Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α/13.12.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το Π.Δ. 81/08.07.2019 (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. 83/2019 (Α΄ 121 09-07-2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

6. Το Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123 17-07-2019) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και 
Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων». 

7. Την Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β΄ 2901). 

8. Την υπ’ αριθ. 80327 (Υ.Ο.Δ.Δ. 511) 02.08.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

9. Την υπ’ αριθμ. 48/1.8.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο 
Δήμα» (Β΄3100)
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10. Τον N. 4314/2014 (Α΄265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 
156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

11. Τον N. 4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Την υπ’ αριθμ. 3493/1282 A1/29.05.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2043) ‘‘Ορισμός της ΓΓΕΤ ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για τη Δράση: «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ»”.

13. Την υπ’ αρθμ. 5540/1963 A1/24.09.2019 (ΑΔΑ: 60ΘΡ465ΧΙ8-4ΛΙ) Απόφαση με γραπτή 
διαδικασία (43η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκαν η μεθοδολογία και τα κριτήρια 
επιλογής των έργων στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ-
1η Πρόσκληση Φορέας Αρωγός».

14. Την υπ’ αρθμ. 5602/1042/A2/26.09.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - 
Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 9ΧΔΙ1465ΧΙ8-ΗΔ7).

15. Την υπ’ αιθμ. 7097/1312/A2/27.11.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα: Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής 
αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ 
ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875 (ΑΔΑ: 
Ω6ΛΝ46ΜΤΛΡ-49Δ) (μέχρι 23.12.2019).

16. Την υπ’ αριθμ. 2629/682Α1/13.05.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΝΑ46ΜΤΛΡ-24Κ) Απόφαση με γραπτή 
διαδικασία (47η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της μεθοδολογίας 
επιλογής των έργων στο πλαίσιο της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ-
1η Πρόσκληση Φορέας Αρωγός».

17. Την υπ’ αριθμ. 2764/660/A2 / 19-05-2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων με θέμα «1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 
έργων στη Δράση «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: 
«Φορέας Αρωγός» - Κωδικός Πρόσκλησης 026ΚΕ - Α/Α ΟΠΣ 3875.

18. Την υπ’ αριθμ.  8424/06.08.2020 Απόφαση ένταξης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο 
της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας 
Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: ΨΔ7Χ46ΜΤΛΡ-Ρ9Ρ)

19. Την υπ’ αριθμ.  87387 - 18-08-2020 (ΑΔΑ: 61ΗΤ46ΜΤΛΡ-Θ4Σ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα: Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: 
«Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

20. Τις κατατεθείσες ηλεκτρονικές ενστάσεις για τα έργα με κωδικούς ΓΓ1CL-0053980, ΓΓ1CL-
0055422, ΓΓ1CL-0055431, ΓΓ1CL-0055686, ΓΓ1CL-0055876, ΓΓ1CL-0056495, ΓΓ1CL-0056918,     
ΓΓ1CL-0057077, ΓΓ1CL-0057244, ΓΓ1CL-0057320, ΓΓ1CL-0057366, ΓΓ1CL-0057392, ΓΓ1CL-
0058322,  ΓΓ1CL-0058590, ΓΓ1CL-0058971, ΓΓ1CL-0059415  κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 87387 - 
18-08-2020 (ΑΔΑ: 61ΗΤ46ΜΤΛΡ-Θ4Σ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας με θέμα: Απόρριψη αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας 
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Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

21. Την υπ΄αριθμ. : 109549 - 16-10-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας &Τεχνολογίας 
με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Α΄ Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με 
Κωδικό ΟΠΣ 3875»

22. Την υπ. αριθμ. : 109551 - 16-10-2020 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας &Τεχνολογίας 
με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση B΄ Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης 
«ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με 
Κωδικό ΟΠΣ 3875»

23. Το με ημερομηνία 27.11.2020 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας Τμήμα Γ’ Καινοτομίας με θέμα: «Διαβίβαση πρακτικών των Επιτροπών 
Εξέτασης Ενστάσεων για τη διενέργεια της εξέτασης δεκαέξι / 16 ενστάσεων που υπεβλήθησαν 
από ισάριθμους Φορείς Αρωγούς, στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» και εισήγηση της 
Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ».

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την έγκριση των Πρακτικών :

i) της από 18.11.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με 
την με Αριθ. Πρωτ. : 109551 - 16-10-2020 Απόφαση ΓΓΕΤ με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση B΄ 
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ 
ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875».

ii) της από 19.11.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με 
την με Αριθ. Πρωτ. : 109549 - 16-10-2020 Απόφαση ΓΓΕΤ με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση A΄ 
Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ 
ΣΣΚ» - 1η Πρόσκληση: «Φορέας Αρωγός» με Κωδικό ΟΠΣ 3875».

2. Την αποδοχή του ως άνω εισηγητικού (σημείο 23 του παρόντος) σημειώματος της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας Τμήμα Γ’ Καινοτομίας, σύμφωνα με την οποία η κρίση 
των Επίτροπων Εξέτασης  Ενστάσεων είναι δεόντως αιτιολογημένη. Ειδικά:

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0053980, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,2,3), γίνεται μερικώς αποδεκτή 
και αναβαθμολογείται η 1η ομάδα κριτηρίων. 

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0055686, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,2,3) αλλά και τα αποτελέσματα 
του έλεγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας της πρότασης, δεν γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0055876, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,2,3), γίνεται αποδεκτή και 
αναβαθμολογείται η 1η,  2η και 3η ομάδα κριτηρίων. 
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 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0056495, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την  αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,2,3), δεν γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0058322, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα του έλεγχου 
πληρότητας και  επιλεξιμότητας  της πρότασης,  γίνεται αποδεκτή  και αναβαθμολογείται η 1η, 
2η και 3η ομάδα κριτηρίων .

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0058590, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,2,3) αλλά και τα αποτελέσματα 
του έλεγχου πληρότητας επιλεξιμότητας  της πρότασης,  γίνεται αποδεκτή και 
αναβαθμολογείται η 1η, 2η και 3η ομάδα κριτηρίων .

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0058971, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,2,3), δεν γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0057320, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα του ελέγχου 
πληρότητας και επιλεξιμότητας  της πρότασης,  γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0055422, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα τη βαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 2 και 3), γίνεται  αποδεκτή και 
αναβαθμολογείται η 2η και 3η ομάδα κριτηρίων.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0055431, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 2 και 3), γίνεται  αποδεκτή και 
αναβαθμολογείται η 2η και 3η ομάδα κριτηρίων.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0056918, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα του έλεγχου 
πληρότητας και  επιλεξιμότητας  της πρότασης,  δεν γίνεται αποδεκτή.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0057077, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1,) αλλά και τα αποτελέσματα του 
έλεγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας  της πρότασης,  γίνεται μερικώς αποδεκτή  ως προς τα 
αποτελέσματα του  έλεγχου πληρότητας και επιλεξιμότητας  της πρότασης.

• Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0057244, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1), γίνεται αποδεκτή και 
αναβαθμολογείται η 1η ομάδα κριτηρίων.

 Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0057366, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
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συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της πρότασης (κριτήριο 1), γίνεται αποδεκτή και 
αναβαθμολογείται η 1η ομάδα κριτηρίων.

• Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0057392, η οποία υποβλήθηκε  
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα του έλεγχου 
πληρότητας και  επιλεξιμότητας  της πρότασης,  δεν γίνεται αποδεκτή.

• Η ένσταση του δικαιούχου της πρότασης με Κωδικό ΓΓ1CL-0059415, η οποία υποβλήθηκε 
εμπρόθεσμα ηλεκτρονικά (μέσω του ΠΣΚΕ) και αφορά στα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
συγκεκριμένα την αναβαθμολόγηση της γίνεται μερικώς αποδεκτή και αναβαθμολογείται η 1η 
ομάδα κριτηρίων .

3. Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης αποκλείεται έτερο στάδιο διοικητικής προσφυγής επί της 
ανωτέρω ένστασης.

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την τεκμηρίωση για τη αποδοχή ή την 
απόρριψη της ένστασής τους.

5. Η ΓΓΕΤ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή.

6.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:
o της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)
o της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)
o του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

                                                                                                                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
                                                                                  ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

      ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Κοινοποίηση:
 Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Α. Γεωργιάδη
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ, 
 Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαρθρωτικών Ταμείων (EKT-ΕΤΠΑ-ΤΣ) 
 Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα
 Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, 10557 Αθήνα
 Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), Νίκης 10, 10180 Αθήνα
 Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ)
 ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ , Γραφείο Προϊσταμένης, Μονάδες Α1, Α2, Β1, Γ
 ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας
Εσωτερική διανομή:
 Γραφείο Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Χ. Δήμα
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Καθ. κ. Α. Κυριαζη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
    
 

κ.α.α. 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

http://www.espa.gr/
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